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1 Անշարժ գույք հասկացությունը, դասակարգումը, տեխնիկական 

փորձաքննությունը և նկարագրությունը; 

2 Սեփականության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը, պետական 

գրանցման հիմունքները ՀՀ-ում; 

3 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հիմունքները և 

ընթացակարգերը ՀՀ-ում; 

4 Գույքային իրավունքներ և սահմանափակումներ, դրանց բնորոշումը, տեսակները; 

5 Անշարժ գույքի միասնական տեղեկատվությունը, կենտրոնացումը և 

տրամադրումը; Բազմաբնույթ կադաստր; 

6 Շարժական գույքի վարձակալության իրավունքը, ձևակերպումը, գրանցումը և 

տեղեկատվության տրամադրումը; 

7 Ինքնակամ զբաղեցված հողամասեր, կառուցված շինություններ, դրանց 

օրինականացման կարգը; 

8 Անշարժ գույքի ծածկագրման համակարգը, նպատակը և իրականացումը; Անշարժ 

գույքի կոդը; 

9 Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումը; 

10 Անշարժ գույքի հաշվառումը, իրականացման կարգը; Ուրվագիծ, հատակագիծ և 

հաշվարկ; 

11 Տուրքերը պետական գրանցման համակարգում, տուրքերի հաշվարկումը, 

գանձումը, հաշվառումն ու ամփոփումը; 

12 Մատուցվող ծառայությունները անշարժ գույքի շրջանառելիության ոլորտում; 

Գանձվող վճարների համակարգը; 

13 Լիցենզավորումը անշարժ գույքի բնագավառում, որակավորման և իրականացման 

կարգեր; 

14 Գործավարությունը      կադաստր   վարող   մարմիններում,   պետական   
գրանցման   փաստաթղթերը   և   դրանց 
14 շրջապտույտը; 

15 Անշարժ գույքի առանձնահատուկ գործոնները, հողեր, ձեռնարկություններ, 

ներդրումային և այլ անշարժ գույք; 

16 Անշարժ գույքի շուկայի ձևավորումը և զարգացումը ՀՀ - ում, անշարժ գույքի 

շուկայի վրա ազդող գործոնները; 

17 Անշարժ գույքի շուկայի կառուցվածքը, առաջարկը և պահանջարկը, անշարժ 

գույքի շուկայի բնորոշ գծերը; 

18 Կոմերցիոն անշարժ գույք, էությունը, բնորոշումը, դասակարգման ձևերը և դրանց 

առանձնահատկությունները; 

19 Անշարժ գույքի տնտեսական շրջանառությունը, կյանքի ցիկլը, կառուցվածքը և 

իրավական կարգավիճակը; 

20 Անշարժ գույքի գործարքներ, դրանց տեսակները, լիազորություն, 

ներկայացուցչություն, կտակ, ժառանգություն; 

21 Անշարժ գույքը՝ որպես ապրանք, անշարժ գույքի արժեքը և գինը; Գնագոյացումը 

անշարժ գույքի շուկայում; 



22 Գների ձևավորումը մրցակցային շուկայում, գնագոյացման 

առանձնահատկությունները; 

23 Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծության սկզբունքները, նպատակներն ու 

ուղղությունները ՀՀ-ում; 

24 Անշարժ գույքի ներդրումային գրավչության գնահատումը; Բաժնային 

ներդրումային հիմնադրամներ; 

25 Անշարժ գույքի ներդրումային գրավչության գնահատման մեթոդները և 

ցուցանիշները, վերադարձի ժամկետը; 

26 Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծության մեթոդներն ու գործընթացները, 

սիգմենտների ներկայացումը; 

27 Անշարժ գույքի շուկայի զարգացումը որոշող գործոնները, դրանց խմբավորումը և 

նկարագրությունը; 

28 Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը և ստացված արդյունքների հետագա 

օգտագործումը; 

29 Անշարժ գույքի գնահատման մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական 

հասկացությունները; 

30 Անշարժ գույքի ոլորտի ֆիրման, դրա բնորոշումը, «գործարար 

էթիկա-կորպորատիվ կապ» սկզբունքը; 

31 Ռիելթորական գործունեության էությունը, ռիելթոր մասնագետի գործառույթները 

և պարտականությունները; 

32 Անշարժ գույքի շուկայի ներկա իրավիճակը ՀՀ-ում, զարգացման հիմնական 

միտումներն ու ուղղությունները; 

33 Առևտրային նշանակության անշարժ գույքի շուկայական արժեքի որոշման համար 

անհրաժեշտ նյութերը; 

34 Արդյունաբերական նշանակության անշարժ գույքի շուկայական արժեքի որոշման 

մեթոդիկան; 

35 Անշարժ գույքիգնահատման գործընթացում օգտագործվող հասկացությունները; 

36 Պետական անշարժ գույք, դրա նպատակները և խնդիրները, պետական անշարժ 

գույքի կառավարումը; 

37 Պետության սեփականության իրավունքը, պետական անշարժ գույքի 

կառավարման մակարդակները; 

38 Բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակիչների ընդհանուր համատեղ 

սեփականության իրավունքը; 

39 ՀՀ բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատումը, բնակավայրերի հողերի 

գնահատման մեթոդները; 

40 Անշարժ գույքի գնահատման կազմակերպումն ու իրականացումը; Անշարժ գույքի 

կադաստրային գնահատումը; 

41 Համայնքների սեփականության իրավունքը, առանձնահատկությունները և 

կառավարման հիմքերը; 

42 Անշարժ գույքըորպես կանոնադրական կապիտալի տարր, անշարժ գույքի 

կառավարման հիմնական ձևերը; 

43 Անշարժ գույքի գնահատման նորմատիվային արժեքները, դրանց սահմանման և 

ստացման ուղղությունները; 

44 ՀՀ քաղաքային հողերի գնահատման մեթոդները, առանձնահատկությունները և 

սահմանափակումները; 



45 Անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցներ, գործառույթների խմբավորումը, 

իրականացման ընթացակարգերը; 

46 Հասարակության և պետության կարիքներ համար սեփականության օտարումը; 

Հնարային գերակա շահ; 

47 Հրապարակային սակարկություններ, ձևերը և բովանդակությունը; 

48 Հողաշինարարություն,    բնորոշումը,    սահմանումը,    ապահովումը,    
աշխատանքների    կազմակերպումն    ու 
48 իրականացումը; 

49 Հողային օրենդրությունը և հողային հարաբերությունների կարգավորման 

մեխանիզմները; 

50 Հողամասի  բնորոշումը և իրավական  կարգավիճակը;  Հողային ֆոնդը,  

հողատեսքերը     և    նշանակության 
50 հիմնավորումը; 

51 Հողերի բնական գյուղատնտեսական շրջանացումն ու նորմավորումը, հողերի 

մասնավորեցման արդյունքները; 

52 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալությունը, 

կառուցապատման սահմանափակումները; 

53 Հողերի ժամանակավոր սխեմաներ, բնակավայրերի տարածքների գոտևորման 

նախագծեր, գլխավոր հատակագծեր; 

54 Հողերի պահպանման նպատակներն ու խնդիրները 

55 Հողային հաշվեկշիռների էությունը, կառուցվածքը, հաստատման կարգը, դերն ու 

նշանակությունը; 

56 Երկրատեղեկատվական համակարգերը, կառուցվածքը, սկզբունքները, ստեղծման 

և վարման հայեցակարգը; 

57 Գնահատման գործունեության պետական կարգավորումը և ոլորտում առկա 

խնդիրները; 

58 Գնահատման գործընթացի էությունը և բաղադրիչ մասերը; 

59 Գույքի գնահատման գործունեության կազմակերպման միջազգային փորձը; 

60 Անշարժ գույքի գնահատման համար պահանջվող փաստաթղթերը և անհրաժեշտ 

տեղեկությունները; 

61 Գնահատում իրականացնող անձին ներկայացվող պարտադիր պահանջները և 

սահմանափակումները; 

62 Անկախ գնահատողների որակավորման բարձրացման կարգը; 

63 Անշարժ գույքի գնահատման պայմանագրի կողմերը, դրանց իրավունքները և 

պարտականությունները; 

64 Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության սուբյեկտները և սուբյեկտները; 

65 Գնահատման հաշվետվությունը և դրա կառուցվածքը; 

66 Անշարժ գույքի շուկայական արժեքի որոշման հիմնական մոտեցումները; 

67 Անշարժ գույքի շուկայական արժեքի որոշման ծախսային մեթոդի էությունը; 

68 Անշարժ գույքի շուկայական արժեքի որոշման համեմատական մեթոդի էությունը; 

69 Անշարժ գույքի շուկայական արժեքի որոշման եկամտային մեթոդի էությունը; 

70 Կապիտալավերածման մեթոդով անշարժ գույքի շուկայական գնահատումը; 

71 Կապիտալավերածման գործակցի հաշվարկման մեթոդները; 

72 Դիսկոնտավորման մեթոդով շուկայական արժեքի գնահատումը; 

Դիսկոնտավորման գործակցի հաշվարկումը; 

73 Անշարժ գույքի գնահատման սկզբունքները; 



74 Հողամասերի շրջանառության ձևերը և հողամասերի խոշորացման 

անհրաժեշտությունը; 

75 ՀՀ-ում իրականացված հողային ռեֆորմը և դրա արդյունքները; 

76 Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման էությունը, ձևերը, վճարման 

միջոցները; 

77 Անշարժ գույքի մոնիթորինգը, իրականացման կարգը; 

78 Անշարժ գույքի օտարման և վարձակալության պայմանագրերը, կողմերը, 

ժամկետները և ձևերը; 

79 Անշարժ գույքի հարկման բնագավառում գործող ՀՀ օրենսդրությունը; 

80 Բարդ տոկոս, բարդ տոկոսի ֆունկցիաները և դրանց կապը; 

81 Գույքային իրավունքներ; Կառուցապատման իրավունք; Կառուցապատման 

իրավունքի գնահատումը; 

82 Գույքային իրավունքներ; Օգտագործման իրավունք; Օգտագործման իրավունքի 

գնահատումը; 

83 Մաշվածություն; Մաշվածության հաշվարկի եղանակները; 

84 Անշարժ գույքի գնահատման մոդելային մոտեցում; Մոդելների դասակարգումը; 

85 Անշարժ գույքի մաշվածքի տեսակները; 

86 Հողի հարկով հարկվող օբյեկտները և վճարողները; 

87 Հողի հարկի դրույքաչափերը և հարշվարկման կարգը; 

88 Անշարժ գույքի հարկման միջազգային փորձը; 

89 Գույքահարկի հասկացությունը; 

90 Շենքերի, շինությունների գույքահարկի դրույքաչափերը; Կադաստրային 

գնահատման գործակիցներ; 

91 Գույքահարկով հարկվող օբյեկտները և նրա վճարողները; 

92 Կադաստրային գնահատման տարածագնահատման գոտիականությունը; 

Սահմանների նկարագրության մեթոդը; 

93 Շենքերի, շինությունների դասակարգումը և դրանց կադաստրային գնահատման 

գործակիցները; 

94 Գնահատման գործունեության ոլորտը կարգավորող և վերահսկող լիազոր 

մարմինների գործառույթները; 

95 Անշարժ գույքի համեմատության միավորը և համեմատության տարրերը; 

96 Պոտենցիալ և իրական համախառն եկամտի, գործառնական զուտ եկամտի 

հաշվարկման կարգը; 

97 Հողի հարկի արտոնությունները; Հողի հարկի վճարման կարգը և ժամկետները; 

98 Փոխադրամիջոցների գույքահարկի դրույքաչափերը և վճարման կարգը; 

99 Գույքահարկի գծով արտոնությունները; Գույքահարկի հաշվարկման և վճարման 

կարգը; 

100 Անշարժ գույքի հարկման գործող համակարգի կատարելագործումը; Միասնական 

հարկի գաղափարը; 

101 Հիփոթեքի առաջացումը, զարգացումը և առանձնահատկությունները; 

Հիփոթեքային վարկերի դասակարգումները; 

102 Հիփոթեքային վարկավորման գործիքների նշանակությունը և դրանց ճիշտ 

ընտրության կարևորությունը; 

103 Հիփոթեքային վարկավորման այլընտրանքային գործիքները; Հիփոթեքային 

շուկայի կառուցվածքը; 



104 Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման գործընթացը որպես վարկավորման 

արժեքային շղթայի առաջին քայլ; 

105 Ռիսկի կառավարումը և ֆինանսավորումը որպես հիփոթեքային վարկավորման 

արժեքային շղթայի երրորդ քայլ; 

106 Հիփոթեքային վարկավորման գործիքների նշանակությունը և դրանց ճիշտ 

ընտրության կարևորությունը; 

107 Սովորական ինքնամարվող հիփոթեքային վարկերն ու դրանց մարման 

առանձնահատկությունները; 

108 Հիփոթեքային վարկի սպասարկումը որպես վարկավորման արժեքային շղթայի 

երկրորդ քայլ; 

109 Ինքնակամ և օրինական կառուցապատման ֆինանսական համեմատական 

վերլուծությունը ՀՀ-ում; 

110 Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկառուի տարբեր կարիքների համար 

տրամադրվող վարկերը; 

111 Առաջնային շուկայում հողերի օտարման ձևերը ՀՀ-ում և դրանց ֆինանսական 

գնահատականը; 

112 Ստուգումների անցկացման համակարգը, կարգը, ժամկետները, վերստուգում; 

113 Ստուգումների ոլորտը, նպատակները, իրականացնող պետական մարմինները; 

Տեսչական ստուգումներ; 

114 Ստուգումներ իրականացնող անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, 

պատասխանատվությունը; 

115 Վերահսկողությունը հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ; Հողային 

պաշարների կառավարումը; 

116 Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իրականացվող 

ներքին աուդիտի մեխանիզմները; 

117 Քաղաքաշինական վերահսկողություն, սկզբունքները և խնդիրները; 

Քաղաքաշինական տեսչական ստուգումներ; 

118 Շինարարության թուլատվության, ավարտված շինարարության շահագործման և 

փաստագրման կարգերը; 

119 Աճուրդներ և մրցույթներ, դրանց բնորոշումը, կազմակերպման և իրականացման 

մեխանիզմները; 

120 Եկամուտների հայտարագրում, բնորոշումը և բովանդակությունը; 

ՀՊՏՀ Բնօգտագործման  
տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ  
պրոֆ.  Ս. Գևորգյան 

 


