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Ծրագրի տևողությունը

Դասապրոցեսը

1.5 տարի

շաբաթական 3 անգամ
ժամը՝ 18:20-ից , 

Ուսման վճարը (տարեկան)
700․000 ՀՀ դրամ

Որակավորում
տնտեսագիտության մագիստրոս

Ծրագիրը միտված է շրջանավարտներին փոխանցել այնպիսի իմացություններ, որոնց միջոցով 
շրջանավարտը մուտք է գործելու առավել բարձր պահանջված և վարձատրվող աշխատաշուկա  ̀

պատրաստ լինելով հանձն առնել գլխավոր հաշվապահի կամ հաշվապահական ծառայության ղեկավարի 
պաշտոնը։ Ծրագրի շրջանակներում իմացություններ են փոխանցվում նաև հարակից ոլորտներից  ̀

ուժեղացնելով և ամրապնդելով մասնագիտական գիտելիքների պաշարները։ 



ԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿ

 առաջին կիսամյակ

 երկրորդ կիսամյակ

 երրորդ կիսամյակ

 Բիզնես անգլերեն
 Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
 Ֆինանսական հաշվետվությունների 
մեկնաբանումը ըստ ՖՀՄՍ-ի
 Տնտեսական իրավունք
 Խորացված հարկային հաշվառում
 Հաշվապահությունը մանրածախ առևտրում

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1. Հաշվապահական փորձաքննություն
2. Հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական 
հաշվետվությունները բանկերում
3. Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություն
4. Զուտ ակտիվների արժեքի գնահատման 
հաշվապահական հաշվառումը
5. Հարկային վարչարարություն

 Գիտահետազոտական փորձառություն (տևողություն՝ 10 շաբաթ)
 Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

1.
2.

Գիտամանկավարժական փորձառություն
(տևողությունը՝ 6 շաբաթ)



ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
Լևոն Սահակի Սահակյան
Կրթական ծրագրի ղեկավար

ՀՀ Կենտրոնական Բանկի Խորհրդի անդամ, ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի նախկին խորհրդական, մի շարք 
խոշոր հարկատու կազմակերպություններում զբաղեցրել է ֆինանսական տնօրենի պաշտոնը։

Մանյա Բաբկենի Պողոսյան 
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

 տ.գ.թ., դոցենտ, աշխատել է «ԳԵԳ» ՍՊԸ-ում, «Լեոնարդո և ընկերներ» ՍՊԸ–ում որպես գլխավոր հաշվապահ: 
Ներկայումս «Լեքս սպեցիալիս» ՍՊԸ-ի հիմնադիր տնօրենն է:

Ալվարդ Հրաչիկի Սարգսյան
 

«Ֆինանսական հաշվառում» ամբիոնի վարիչ, տ․գ․թ․,դոցենտ։ Դասավանդել է   Հայաստանում Ֆրանսիական 
համալսարանում, ՀՀ Հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայում։ Աշխատել է գլխավոր հաշվապահ և 

աուդիտոր։ 2020թ․ օգոստոս ամսից հանդիսանում է ՀՀ Աուդիտորների և փորձագետ-հաշվապահների 
պալատի անդամ։

Գոհար Գագիկի Կոստանյան
 

ՀՊՏՀ «Ֆինանսական հաշվառում» ամբիոնի տ.գ.թ., դոցենտ: 2004-  2008թթ.. Երևանի «ՌՏԻԳ» ԲԲԸ, գլխավոր 
տնօրենի օգնական, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ: 2008-2009թթ. «ՌՏԻ-Ռետինատեխնիկա»  ՍՊԸ  

գլխավոր հաշվապահ:

https://www.linkedin.com/in/manya-poghosyan-a22412241/


ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱրթուր Լևոնի Գալոյան

«Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ գլխավոր հաշվապահ: Համատեղությամբ գլխավոր հաշվապահ նաև նշված 
կազմակերպության խմբի մի շարք այլ ընկերություններում: Մասնակցել է ՀՀ ֆինանասների նախարարության կողմից 
անցկացվող հաշվապահի և աուդիտորի որակավորման քննություններին և ստացել է հաշվապահի և աուդիտորի 

որակավորման վկայականներ: Աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1995 թ-ից՝ ՀՀ ֆինանսների 
նախարարությունից, հարկային քաղաքականության և պետական եկամուտների վարչությունում՝ որպես առաջատար 
մասնագետ: 1996-1998-ը աշխատել է «ԱրմենՏել» ՓԲԸ հաշվապահությունում, որպես ավագ հաշվապահ, այնուհետև 

1998-2021-ը նույն ընկերությունում գլխավոր հաշվապահի տեղակալ:

Արմեն Աշմատի Հակոբյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

ՀՀ Փորձագետ հաշվապահների և աուդիտորների պալատի Որակավորման հանձնաժողովի անդամ։ 1998թ.-ից 
աշխատում է «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում՝ 1998-2002՝ ավագ հաշվապահ, 2002-2003՝ ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ,  2003-2015՝ գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, 2015-ից՝ գլխավոր հաշվապահ, 2003-2014 
համատեղությամբ «ԱԿԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ում՝ գլխավոր հաշվապահ, 2014-2016 համատեղությամբ «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ 

ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ՝ գլխավոր հաշվապահ։ 

Աննա Աշոտի Բայադյան 
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

ՀՊՏՀ ասպիրանտուրայի բաժնի պետ, տ.գ.թ., դոցենտ։ Շարունակական մասնակցություն է ունենում մասնագիտական 
որակավորման բարձրացման տարբեր դասընթացների։ Համահեղինակ է չորս ուսումնական ձեռնարկների։ 2016- 

2017թթ. աշխատել է Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտում որպես գիտաշխատող։ 2013 
թվականից մինչ հիմա «Կառավարչական հաշվառում և աուդիտ» ամբիոնի դոցենտ։                            

https://www.linkedin.com/in/armen-hakobyan-7752b523a/
http://linkedin.com/in/anna-bayadyan-3710b3170


 Ներկայիս աշխատաշուկայում ամենաբարձր վարձրատրվող 
աշխատանքներից է գլխավոր հաշվապահի աշխատանքը։ Սույն 

մագիստրոսական ծրագրի ավարտից հետո շրջավարտների առջև բացվում է 
մասնագիտական առաջխաղացման և ֆինանսահաշվային ոլորտում ղեկավար 

պաշտոններ ստանձնելու լիակատար հնարավորություն։

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-   
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ավանի աղի 
կոմբինատ ՓԲԸ       

շրջանավարտներ

Ողջույն, ես Թագուհին եմ: Գերազանցությամբ ավարտել 
եմ ՀՊՏՀ Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 

ֆակուլտետի առկա բակալավրիատը , այնուհետև նույն 
ֆակուլտետի մագիստրատուրան՝ հաշվապահական 

հաշվառում և աուդիտ ֆակուլտետը: Համալսարանական 
տարիները գիտակ մասնագետների շնորհիվ եղել են 
գիտելիքառատ , ինձ դարձրել ճանապարհորդ դեպի 

հաշվապահության զարկերակը տանող ուղիներում , տվել 
անհաշվելի հմտություններ , փորձ և դարձրել 

աշխատաշուկայում մրցունակ:

 Իմ մասնագիտության շնորհիվ հայտնվեցի թվերի անեզր աշխարհում , գտա 
իմ հաջողության բանալին և հենց այս բանալին բացեց ինձ համար 

միջազգային խոշորագույն աուդիտորական ընկերության՝ Քեյ Փի Էմ Ջի 
Արմենիայի դռները և ես հասա իմ սրտի սիրելի աշխատանքին։



Ողջույն, ես Անին եմ: Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման և 
աուդիտ ֆակուլտետի առկա բակալավրիատը, այնուհետև նույն ֆակուլտետի հաշվապահական 
հաշվառում ըստ ճյուղերի առկա մագիստրատուրան և ասպիրանուրան: Ուսանելու տարիների 
ընթացում ձեռք եմ բերել և՛ տեսական, և՛ գործնական գիտելիքներ, փորձառու դասախոսական 

անձնակազմի շնորհիվ: Ստացված գիտելիքների շնորհիվ դարձել եմ մրցունակ 
աշխատաշուկայում: 

 
Գործնականում՝ օգտագործելով ստացած գիտելիքներս, բակալավրի 3-րդ կուրսից աշխատել եմ 
«Բիոկաթ» ՍՊԸ-ում, որպես կրթսեր հաշվապահ: Մագիստրատուրայի 1-ին կուրսից աշխատել եմ 
մի շարք խոշոր ընկերություններում որպես գլխավոր հաշվապահ, աուդիտոր:2017թ.-ից մինչ այսօր 

աշխատում եմ «Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲ ընկերությունում որպես 
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ, և համատեղությամբ իրացման, հաշվառման և 

էլեկտրաէներգիայի շուկայի բաժնի պետի պարտականություններ կատարող:
 

շրջանավարտներ

Ողջու՜յն, ես Ավալյան Էլենն եմ, գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ-ի հաշվապահական 
հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի բակալավրը, այնուհետև՝ մագիստրատուրան։

 
 Ուսումնառության ընթացքում ստացել եմ խիստ գործնական, հիմնավոր և կայուն գիտելիք, որը 

հնարավորություն եմ ստացել առավելագույնս կիրառել ՀՀ պետական եկամուտների 
կոմիտեում՝ որպես ավագ մասնագետ։ Վստահ եմ, որ ստացածս գիտելիքները ինձ կօգնեն 

դարձնել աշխատանքս առավել համակողմանի, խորքային և արդյունավետ։



Ողջո՛ւյն: Ես Սերգեյն եմ: 
Գերազանց առաջադիմությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ-ի 1.5 տարի տևողությամբ «Հաշվապահական հաշվառում և 
հարկում (ըստ ճյուղերի)» մագիստրոսական ծրագիրը, մինչ այդ՝ նույն ֆակուլտետի բակալավրիատը: Թե՛ 

բակալավրիատի 4 տարիների, թե՛ մագիստրատուրայի 1.5 տարիների ուսումնառության ընթացքում ստացած 
գիտելիքները հող են հանդիսացել իմ հետագա մասնագիտական զարգացման համար:

 
 Ավելի քան 4 տարի է աշխատում եմ տվյալ ոլորտում և հիմա զբաղեցնում եմ Soft Construct ընկերության 

«Հաշվետվությունների պատրաստման և ակտիվների հաշվառման» բաժնի ղեկավարի պաշտոնը:
 

Ողջույն, ես Զոյան եմ: Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտ 
ֆակուլտետի առկա բակալավրիատը, այնուհետև նույն ֆակուլտետի հաշվապահական հաշվառում ըստ 

ճյուղերի առկա մագիստրատուրան: Այդ տարիների ընթացում ձեռք եմ բերել գիտելիքներ, որոնք օգնել են ինձ 
դառնալ մրցունակ աշխատաշուկայում: 

 
Օգտագործելով ստացած գիտելիքներս կարողացել եմ հաշվետարի աշխատանքից սկսելով դառնալ 
հաշվապահ, ավագ հաշվապահ, ղեկավար: Այժմ աշխատում եմ Ստեկո ՍՊ ընկերությունում որպես 

վերահսկողության և աուդիտի բաժնի ղեկավար:

շրջանավարտներ

Ողջույն, ես Վիգենն եմ: Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ-ի հաշվապահական հաշվառում և հարկում 
մասնագիտացմամբ բակալավրիատը, ապա մագիստրատուրան: Ուսումնառության ընթացքում ձեռք եմ բերել 
ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական գիտելիքներ, ինչն էլ հիմք հանդիսացավ աշխատաշուկայում որպես 

մրցունակ մասնագետ կայանալու: Կրթական ծրագրերի ամենամյա թարմացումներ, 
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից հաշվապահական հաշվառման միջազգային 

ստանդարտների ու օրենքների մեկնաբանումը և ճիշտ մատուցումը կարևոր դեր խաղացին կարիերայում 
առաջխաղացում ապահովելու և պատասխանատու աշխատանքի անցնելու հարցում: Այժմ աշխատում եմ 
Ապառաժ ՍՊԸ-ու որպես գլխավոր հաշվապահ, և իմ գիտելիքով և փորձով կիսվում եմ մասնագիտական 

համայնքի իմ գործընկերների հետ: 


