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մասնագիտության ընդունելության քննության

1. Ֆինանսների էությունը և ֆունկցիաները։
2. ՀՀ ֆինանսական համակարգը և նրա օղակները։
3. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և նրա պատճառները։
4. Հակաճգնաժամային միջոցառումներն աշխարհում և ՀՀ–ում։
5. Ֆինանսական պլանավորումը կազմակերպություններում։
6. ՀՀ բյուջետային համակարգը և բյուջետային քաղաքականությունը։
7. ՀՀ պետական բյուջեն։
8. ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտները և դրանց ձևավորման հիմնախնդիրները

ժամանակակից պայմաններում։
9. ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերը և դրանց կառուցվածքը։
10. Բյուջեի սոցիալ-տնտեսական էությունը և դերը։
11. Բյուջետային գործընթացը և նրա փուլերը։
12. Բյուջետային պլանավորման անհրաժեշտությունը և բովանդակությունը։
13. Տեղական բյուջեները որպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների

ֆինանսական հենարան։
14. Հարկերի գոյացման աղբյուրները և ֆունկցիաները։
15. ՀՀ–ում գործող հարկերը և հարկային մեխանիզմի կատարելագործման ուղիները։
16. Հարկային եկամուտները որպես բյուջեի եկամուտների հիմնական աղբյուր։
17. Հարկերը և նրանց դասակարգումը։
18. ՀՀ հարկային համակարգը և հարկային քաղաքականությունն արդի փուլում։
19. ՀՀ–ում կիրառվող ուղղակի և անուղղակի հարկերը։
20. Անուղղակի հարկերի էությունը և տեսակները։
21. Ուղղակի հարկերի էությունը և տեսակները։
22. Բյուջեի ոչ հարկային եկամուտները։
23. Բյուջետային դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները։
24. ՀՀ հարկային օրենսդրության հիմնական փուլերը։
25. Շահույթը և շահութաբերության որոշման եղանակները։
26. ՀՀ–ում կիրառվող շահութահարկը։
27. ՀՀ–ում կիրառվող եկամտահարկը
28. ՀՀ–ում կիրառվող տուրքերի համակարգը։
29. Արտաբյուջետային հատուկ ֆոնդերի սոցիալ‐տնտեսական բովանդակությունը։
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30. Բաժնետիրական ընկերությունների ֆինանսները և նրանց
առանձնահատկությունները։

31. Բաժնետիրական ընկերությունների սեփական կապիտալը։
32. Բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրական կապիտալի ձևավորման և

փոփոխման կարգը։
33. Ձեռնարկությունների եկամուտները, ծախսերը և շահույթը։
34. Շահույթի ձևավորումը և բաշխումը բաժնետիրական ընկերություններում։
35. Շահութաբերության ցուցանիշների գործող համակարգը։
36. Ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացվող շահույթը, նրա վրա ազդող

գործոնները։
37. Ձեռնարկությունների ֆինանսական պլանավորումը։
38. Արտադրանքի իրացման գները, նրանց առանձնահատկությունները շուկայական

հարաբերությունների պայմաններում։
39. Ֆինանսական պլանավորումը ձեռնարկություններում։
40. Ինվեստիցիա, ինվեստիցիոն գործունեությունը և քաղաքականությունը։
41. ՀՀ վարկային համակարգը և նրա զարգացման հեռանկարները։
42. Բանկային համակարգի կառուցվածքը։
43. Վարկի տնտեսական բովանդակությունը և ֆունկցիաները։
44. ՀՀ բանկային համակարգը և նրա զարգացման հեռանկարները։
45. Վարկի ձևերն ու տեսակները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում։
46. ՀՀ Կենտրոնական բանկը և նրա ֆունկցիաները։
47. ՀՀ առևտրային բանկերը և նրանց ֆունկցիաները։
48. ՀՀ Կենտրոնական բանկի և առևտրային բանկերի փոխհարաբերությունները։
49. Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականությունը և նրա բնորոշ գծերը

ՀՀ–ում։
50. Շահույթի ձևավորումը և նրա առանձնահատկությունները բանկային համակարգում։
51. Առևտրային բանկերի շահույթի ձևավորումը և օգտագործումը, բանկային ռիսկը։
52. Առևտրային բանկերի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները, դրանց

դասակարգումը։
53. Առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունության ցուցանիշները։
54. Առևտրային բանկերի վարկային և տոկոսային քաղաքականությունը արդի փուլում։
55. Վարկի անհրաժեշտությունը, էությունը և ֆունկցիաները։
56. Պետական վարկի էությունը և ֆունկցիաները։
57. Բանկային ծառայությունների զարգացումը ՀՀ–ում։
58. Ոչ բանկային ֆինանսական ինստիտուտները և նրանց ֆունկցիաները։
59. ՀՀ դրամական համակարգը և նրա առանձնահատկությունները։
60. Փողի ֆունկցիաները։
61. ՀՀ դրամաշրջանառության համակարգը և նրա նշանակությունը։
62. Կանխիկ և անկանխիկ հաշվարկներ, դրանց ձևերը։
63. Անկանխիկ հաշվարկների ձևերը շուկայական էկոնոմիկայի պայմաններում։
64. Ինֆլյացիայի էությունը, նրա դրսևորման ձևերը։
65. Էմիսիայի էությունը։
66. Արժեթղթերի տնտեսական բովանդակությունը։
67. Արժեթղթերի շուկա, նրա ձևավորման և զարգացման հեռանկարները ՀՀ‐ում։
68. Արժեթղթերը և դրանց տեսակները։
69. Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկա։
70. Միջազգային վալյուտային հարաբերությունները ՀՀ–ում։
71. Միջազգային հաշվարկների ձևերը և արժույթային ռիսկը։
72. Պետական պարտքը։
73. ՀՀ արտաքին պետական պարտքը։
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74. Արժույթային փոխարժեքը և դրա դրսևորման ձևերը։
75. «Ապահովագրություն» տնտեսական կատեգորիայի առանձնահատկությունները։
76. Համաշխարհային տարադրամային համակարգը։
77. Ապահովագրությունը և ապահովագրական համակարգը շուկայական

հարաբերությունների պայմաններում։
78. Ապահովագրական շուկան և դրա կառուցվածքը։
79. Ապահովագրական շուկայի ձևավորման ու զարգացման հեռանկարները ՀՀ‐ում։
80. Պետական բյուջեի դեֆիցիտը, դեֆիցիտի ծածկման աղբյուրները և կրճատման

ուղիները։
81. Ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ֆինանսների կազմակերպման

սկզբունքները։
82. Ձեռնարկության կապիտալի կազմը։ Պասիվների կառուցվածքի կապը սեփական

ակտիվների շահութաբերության հետ։
83. Ֆինանսական լծակ, դրա դրսևորման պայմանները և դերը։
84. Ֆինանսական վերահսկողության ձևերը և մեթոդները։
85. Ծավալ‐ծախս‐շահույթ կապն արտադրական կազմակերպություններում։
86. Գործառնական լծակ, էությունը և դերը նյութական արտադրության ոլորտում։
87. Հիմնական կապիտալ, դրսևորման ձևերը և վերարտադրության ֆինանսական

հիմնախնդիրները։
88. Շրջանառու կապիտալ, դրսևորման ձևերը, կազմակերպման ու ձևավորման

ֆինանսական հիմնախնդիրները։
89. Պետության վճարային հաշվեկշիռը։
90. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բացասական դրսևորումները։


