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Շեմային քննություն` Հաշվապահական հաշվառում 

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

«Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)» կրթական  ծրագրի  մագիստրատուրայի  

2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության շեմային քննության 

1. Տնտ. հաշվառման ընդհանուր բնութագիրը:  

2. Տնտ. հաշվառման տեսակները և դրանց փոխադարձ կապը:  

3. Հաշվ. հաշվառման առարկան, նրա կարևորագույն օբյեկտները:  

4. Հաշվ.հաշվ. մեթոդը, նրա տարրերը և դրանց փոխադարձ կապը:  

5. Հաշվ.հաշվեկշիռ, դրա կառուցվածքը և բովանդակությունը:  

6.Տնտեսական գործառնությունների հետևանքով հաշվապահական հաշվեկշռում 

տեղի ունեցող փոփոխությունների տեսակները և դրանց բնութագիրը:  

7. Հաշվ. հաշիվների կառուցվածքը, բովանդակությունը:  

8. Կրկնակի գրանցման եղանակի էությունն ու նշանակությունը:  

9. Հաշվ.հաշիվների դասակաարգումը ըստ նշանակման և կառուցվածքի: 

10. Հաշվ. հաշիվների դասակարգումն ըստ տնտեսական բովանդակության:  

11.Սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառման բնութագիրը, դրանց փոխադարձ կապը: 

12.Արտահաշվեկշռային հաշիվների բնութագիրը:  

13.Հաշվ. փաստաթղթերի բովանդակությունը, նշանակությունը և կարևոր 

վավերապայմանները:  

14.Հաշվ. փաստաթղթերի մշակման կարգը, փաստաթղթային շրջապտույտի 

կազմակերպումը:  
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15. Հաշվ. փաստաթղթերի դասակարգումն ըստ տարբեր հատկանիշների: 

16.Գույքագրումը, դրա անցկացումը և հաշվառման մեջ արդյունքների արտացոլման 

կարգը:  

17.Կալկուլյացիան որպես արտադրության ծախսերի խմբավորման, նրանց չափման և 

ինքնարժեքի որոշման միջոց:  

18. Ֆինանսական հաշվառման հաշվային քաղաքականությունը:  

19. Հիմնական միջոցներ, դրանց սահմանումը, ճանաչումը, դասակարգումը և 

գնահատումը:  

20.Հիմնական միջոցների ձեռքբերման և մուտքագրման հաշվառումը: 

21.Հիմնական միջոցների կառուցման /ստեղծման/ ծախսումների հաշվառումը:  

22.Հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվարկման կարգը և հաշվառումը:  

23.Հիմնական միջոցների նորոգումների և այլ հետագա ծախսումների հաշվառումը:  

24.Հիմնական միջոցների օտարման և դուրս գրման հաշվառումը:  

25.Օգտագործման համար ոչ մատչելի հիմնական միջոցների հաշվառումը:  

26.Վարձատուի մոտ հիմնական միջոցների ֆինանսական վարձակալության 

հաշվառումը:  

27.Վարձակալի մոտ հիմնական միջոցների ֆինանսական վարձակալության 

հաշվառումը:  

28.Հիմնական միջոցների գործառնական վարձակալության հաշվառումը:  

29.Հիմնական միջոցների գույքագրման արդյունքների հաշվառումը:  

30.Հիմնական միջոցների վերագնահատման հաշվառումը:  

31.Ներդրումային գույքի սահմանումը, ճանաչումը և սկզբնական չափումը:  

32.Ներդրումային գույքի հետագա հաշվառման իրական և սկզբնական արժեքի 

մոդելները:  

33.Ներդրումային գույքի օտարման հաշվառումը:  

34.Ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը:  

35.Ֆինանսական ակտիվների սահմանումը, դասակարգումը, ճանաչումը և 

սկզբնական չափումը:  
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35Տրված փոխառությունների հաշվառումը: 

36.Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչման և օտարման հաշվառումը: 

37.Ոչ նյութական ակտիվների սահմանումը, դասակարգումը, գնահատումը և 

ճանաչումը:  

38.Ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերման հաշվառումը:  

39.Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի և արժեզրկման հաշվառումը:  

40.Ոչ նյութական ակտիվների օտարման հաշվառումը:  

41.Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատման հաշվառումը:  

42.Պաշարների սահմանումը, դասակարգումը և գնահատումը:  

43.Նյութերի ձեռքբերման մուտքի հաշվառումը:  

44.Նյութերի դուրս գրման և օգտագործման հաշվառումը:  

45.Պաշարների գույքագրման և հաշվեկշռային արժեքի ճշտման հաշվառումը:  

46.Նյութերի գույքագրումը և արտացոլումը հաշվառման մեջ:  

47.Դրամարկղային գործառնությունների հաշվառումը: 

48.Հաշվարկային հաշվի հետ կապված գործառնությունների հաշվառումը:  

49.Արտարժույթային հաշվի հետ կապված գործառնությունների հաշվառումը: 

50.Ակրեդիտային հաշիվներով և չեկային գրքույկներով իրականացվող 

գործառնությունների հաշվառումը:  

51.Կանոնադրական կապիտալի հաշվառումը:  

52.Ֆինանսական արդյունքների հաշվառումը:  

53.Ֆինանսական հետևանքը ձևավորող եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը:  

54.Իրացումից հասույթի սահմանումը, չափումը և հաշվառումը: 

55.Կուտակված շահույթի ձևավորման և բաշխման հաշվառումը: 

56.Շահաբաժինների գծով պարտավորությունների հաշվառումը:  

57.Շահութահարկի հաշվարկման կարգը և հաշվառումը: 

58.ԱԱՀ-ի հաշվարկման կարգը և հաշվառումը:  
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59.Պահուստային կապիտալի հաշվառումը:  

60.Երկարաժամկետ վարկերի հաշվառումը:  

61.Երկարաժամկետ փոխառությունների հաշվառումը:  

62.Կարճաժամկետ վարկերի հաշվառումը: 

63.Կարժաժամկետ փոխառությունների հաշվառումը:  

64.Գնումների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը: 

65.Բյուջեի գծով պարտավորությունների հաշվառումը:  

66.Աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով 

պարտավորությունների հաշվառումը:  

67.Ուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումը:  

68.Իրացման ծախսերի հաշվառումը:  

69.Վարչական ծախսերի հաշվառումը:  

70.Օժանդակ արտադրության ծախսումների հաշվառման 

առանձնահատկությունները:  

71.Անուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառման և բաշխման կարգը:  

72.Պատրաստի արտադրանքի թողարկման հաշվառումը:  

73.Պատրաստի արտադրանքի առաքման և իրացման հաշվառումը: 

74.Ապրանքային գործառնությունների հաշվառման առանձնահատկությունները 

մանրածախ առևտրում:  

75.Գնորդների կողմից հետ վերադարձված խոտան արտադրանքի և դրա շտկման 

ծախսումների հաշվառումը:  

76.Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և բովանդակությունը:  

77.Վաճառքի գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը:  

78.Դեբիտորական պարտքեր հնարավոր կորուստների պահուստի հաշվառումը:  

79.Առհաշիվ տրված գումարների գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը:  
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Գրականության ցանկ 

 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը: Երևան, 2019թ. 

 «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը, Ընդունված է 2001 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ին 

 Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ. Երևան, 2019թ. 

 Կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան. Երևան, 

2012թ. 

 «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր», 2010-2016 թ.թ. 

 Համբարձումյան Ռ., Սարգսյան Ա. և ուրիշ. «Ֆինանսական հաշվառում» 2000 թ. 

 Հաշվապահական հաշվառում /ուս.ձեռնարկ/, Ա.Սարգսյանի խմբագրությամբ, 2008 թ. 

 Սարգսյան Ա., Մարջանյան Ա., Օգանեզովա Ն. «Հաշվապահական հաշվառում». 

ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2014 թ. 

 Սարգսյան Ա., Օգանեզովա Ն. «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների ժողովածու» 

Երևան, 2011 թ.. 

 Սարգսյան Ա., Սարգսյան Ալ., Մարջանյան Ա. «Ֆինանսական հաշվառման 

հիմունքներ», Երևան, 1999 թ. 

 Սարգսյան Ա., Օգանեզովա Ն. «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում», 

Երևան, 2005 

 Մովսիսյան Թ. Հաշվապահական հաշվառում. ուս. ձեռնարկ. Երևան, 2015 թ. 

 Вахрушина М.А., Мельникова Л.А. Международные стандарты финансовой отчетности” 

2009г. 

 Ионова А.Ф., Шеремет А.Д. “Финансы предприятий: Менеджмент и анализ” Учебное 

пособие для вузов Изд. 1-е, испр., доп. Инфра-М 2005 г. 
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 Грюнинг Х.ван, Коэн М. “Международные стандарты финансовой отчетности” 2004г. 
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