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«Մաքսային վարչարարություն» մագիստրոսական ծրագիր 

 

 Ընդհանուր տեղեկություն 

Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում մաքսային վարչարա-

րությունը պետության և արտաքին տնտեսական գործունեության մյուս մասնա-

կիցների միջև հանդես է գալիս որպես կապող օղակ, ստեղծում է փոխգործակցության 

և փոխկապակցվածության հատուկ հարաբերություններ: Մաքսային քաղաքակա-

նության և մաքսային գործի կազմակերպման հիմնախնդիրները տարբերվում են ըստ 

գործընկեր երկրների, ենթակա են միջազգային կազմակերպություններին և 

համաձայնագրերին անդամակցությամբ պայմանավորված փոփոխությունների, ինչի 

արդյունքում երբեք չեն կորցնում իրենց այժմեականությունը: 

«Մաքսային վարչարարություն» (Customs Administration) կրթական ծրագիրը մշակվել 

է «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության շրջանակներում մագիստրոսի 

որակավորման աստիճանով մասնագետների պատրաստման համար: 

«Մաքսային վարչարարություն» մասնագիտացման նպատակներից են՝ պատրաստել 

անհրաժեշտ վերջնարդյունքներով օժտված բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր 

ունակ են իրականացնել ՀՀ արտաքին առևտրի քաղաքականության մշակում և 

իրագործում, առաջարկվող միջոցառումների և փոփոխությունների ազդեցության 

գնահատում, մաքսային քաղաքականության շուրջ ՀՀ տնտեսության շահերից բխող 

բանակցությունների վարում՝ մաքսային քաղաքականության կատարելագործման 

նպատակով կիրառելով միջազգային առաջավոր փորձը: 

Կրթական ծրագրի շրջանավարտներին շնորհվում է «Տնտեսագիտության 

մագիստրոսի» որակավորում։  

Ծրագրի տևողությունը 1.5 տարի է, դասապրոցեսը նախատեսվում է իրականացնել 

շաբաթական երեք անգամ: Դասավանդման գործընթացում ներգրավված են ՀՀ 

արտաքին առևտրի քաղաքականության մշակման և մաքսային համակարգի 

լավագույն մասնագետները: 

«Մաքսային վարչարարություն» ծրագրի մշակման հիմքում դրվել է կիրառական 

գիտելիքի և գործնական հմտությունների փոխանցման գաղափարախոսությունը: 

Ծրագիրն իրականացվելու է նորագույն դասավանդման մեթոդների կիրառմամբ և 

մոդուլային սզբունքով՝ յուրաքանչյուր մոդուլի ավարտից հետո գործատու կազմա-

կերպություններում մասնագիտական փորձառության անցկացման հնարավորու-

թյամբ, ինչը թույլ կտա մոդուլների շրջանակներում ձեռք բերված գիտելիքն 

ամրապնդել գործնական հմտություններով: 

Ուսումնական գործընթացի համար, բացի ՀՊՏՀ ենթակառուցվածքներից, կկիրառվեն 

նաև մաքսային համակարգի պետական և մասնավոր հատվածի կազմակեր-
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պությունների ենթակառուցվածքները, տեխնոլոգիական հնարավորությունները ու 

գրադարանային և ուսումնական ռեսուրսները։  

Ուսման վճարը մեկ տարվա համար 700.000 ՀՀ դրամ է։ Քանի որ ծրագրի 

տևողությունն ընդամենը 1.5 տարի է, ուսումնառության ողջ ընթացքի արժեքը 

կկազմի 1 մլն 50 հազար ՀՀ դրամ։  

Մասնագիտության նկարագիր 

Մաքսային համակարգում իրականացվող բարեփոխումներն իրենց բնույթով 

շարունակական են՝ պայմանավորված ոլորտի դինամիկ զարգացման և տնտեսական 

առաջընթացի արագ տեմպերին մաքսային համակարգի ինտեգրման 

անհրաժեշտությամբ: Մաքսային քաղաքականությունը՝ որպես արտաքին առևտրի 

կարգավորման առանցքային ուղղություն, մեծապես կախված է միջազգային առևտրի 

զարգացման միտումների փոփոխությունից և միջազգային ու տարածաշրջանային 

մակարդակներում ՀՀ ստանձնած պարտավորություններից: Այս առումով մաքսային 

համակարգի քաղաքականություն մշակողները ՀՀ համապատասխան 

օրենսդրությունից զատ պետք է քաջատեղյակ լինեն միջազգային առևտրի 

կարգավորման սկզբունքներին ու առանձնահատկություններին: 

Կրթական ծրագրի դիմորդներն ուսումնառության ընթացքում ձեռք կբերեն արտաքին 

առևտրի քաղաքականության մշակման, միջազգային և տարածաշրջանային 

մաքսային կարգավորման սկզբունքների տեղայնացման, բեռների առանձին 

տեսակների մաքսային կարգավորման, ապրանքահոսքերի լոգիստիկ կառավարման, 

մատակարարման շղթաների նախագծման և այլ մասնագիտական հմտություններ, 

կկարողանան գնահատել մաքսային քաղաքականության փոփոխությունների 

ազդեցությունը տնտեսության շահի դիտակետից: 

Դասավանդումն իրականացվելու է բացառապես ուսանողակենտրոն սկզբունքով, 

որտեղ կիրառվելու են այնպիսի ուսումնառության մեթոդներ, ինչպիսիք են 

բանավեճը (Debate), ուղեղային գրոհները (Brainstorm), օրինակների հիման վրա 

դասավանդումը (Case study) և այլն:  

 

Աշխատանքի հնարավորություններ 

«Մաքսային վարչարարություն» մասնագիտացման շրջանավարտները կկարողանան 

աշխատել ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեում, ՀՀ մաքսային ծառայությունում, 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում՝ ներգրավվելով երկրի արտաքին տնտեսական 

և մասնավորապես՝ մաքսային քաղաքականության մշակման գործընթացներում, 

ինչպես նաև մաքսատներում, արտահանման և ներմուծման գործառնություններ 
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իրականացնող մասնավոր ընկերություններում, միջազգային բեռնափոխադրումներ 

իրականացնող տրանսպորտային կազմակերպություններում, լոգիստիկ 

կենտրոններում: Շրջանավարտները կկարողանան աշխատել ոչ միայն  ՀՀ-ում, այլև 

ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրներում գործող մաքսային համակարգի կառույցներում, 

ոլորտը կարգավորող միջազգային կազմակերպություններում և դրանց 

ներկայացուցչություններում: 

 

 


