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«Պետական գույքի կառավարում» 

մասնագիտացման   մագիստրատուրայի ընդունելության /2017թ./ 
 
 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր 

1. Պետական սեփականության իրավունքի հասկացությունը; 

2. Սեփականություն»,     «մասնավոր    սեփականություն»     և    «պետական     սեփականություն» 

հասկացությունները; 

3. Պետական սեփականության բաժինը, դրա ծավալների փոփոխման ուղղությունները ընդհանուր 

սեփականության մեջ; 

4. Անշարժ գույքի գործարքների վրա պետական լծակների ազդեցությունը; 

5. Պետական գույքի վրա պետական միջամտությունը, դրա նպատակները և նպատակներին հասնելու 

միջոցները; 

6. Սոցիալական քաղաքականության և պետական գույքի կառավարման միջև կապը; 

7. Պետական գույքի  նկատմամբ անհատի, առանձին խմբերի և պետության շահերը, դրանց 

զուգակցումը; 

8. Պետական    սեփականության   իրավունքի    պաշտպանության   ինստիտուտները    և   դրանց 

գործունեության արդյունավետությունը; 

9. Պետական սեփականությունը. մասնաբաժինները, չափերը և փոփոխման տեմպերը; 

10. Կառավարության գործունեության ծրագիրը և դրա իրագործման ուղղությունները պետական գույքի 

կառավարման ոլորտում; 

11. Մասնավոր    և    պետական    սեփականությունների    գործառույթների    արդյունավետության 

համեմատությունը, դրանց առավելությունները և թերությունները; 

12. Պետական սեփականության ազդեցությունը երկրի կերպարի (իմիջի) վրա; 

13. Երկրի գրավչությունը մասնավոր և, հատկապես, օտարերկրյա ներդրումների համար; 

14. Պետական   և   մասնավոր   սեփականությունների   լավագույն   հարաբերակցությունը   որպես 

հասարակության անխափան առաջընթացի միջոց; 

15. Սոցիալական համագործակցության դերը աշխատանքի ու կապիտալի միջև; 

16. Պետական գույքի ապապետականացում և մասնավորեցում; 

17. Սեփականության իրավունքի միջազգային ինդեքսների հասկացությունը և դրա բաղադրիչները. 

18. Իրավական և քաղաքական միջավայրը, սեփականության ֆիզիկական (գույքային) իրավունքների 

և մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը; 



19. Սեփականության իրավունքներն ու տնտեսական զարգացումը; 

20. Պետական և մասնավոր սեփականության իրավունքները; 

21. Մտավոր սեփականության իրավունք ները; 

22. Իրավական և քաղաքական միջավայրը որպես սեփականության իրավունքի համակարգի կարևոր 

տարր; 

23. Դատական համակարգի անկախությունը; 

24. Կոռուպցիայի     հսկողությունը     և     սեփականության     իրավունքների     

պաշտպանությունը; 

Սեփականության իրավունքի միջազգային ինդեքսի ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդիկան; 

25. Սեփականության   իրավունքի   միջազգային   ինդեքսի   խմբավորումը   տարբեր   տնտեսական 

միությունների համար; 

26. Հայաստանի տեղը սեփականության իրավունքի միջազգային ինդեքսի համակարգում; 

27. Պետական գույքի մասնավորեցման հիմնական ձևերը. 

28. Պետական գույքի բաժնետոմսերի ազատ բաժանորդագրություն, աճուրդ, մրցույթ,  ուղղակի 

վաճառք, 

29. Պետական գույքի նոր բաժնետոմսերի բաց կամ փակ տեղաբաշխում, պարտատոմսերի թողարկում՝ 

բաժնետոմսերի փոխարկման իրավունքով, 

30. Պետական գույքի բաժնետոմսերի վաճառք մասնագիտացված շուկաներում, 

31. Պետական գույքի, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ու համայնքներին գույքի 

նկատմամբ պետությանը պատկանող օգտագործման իրավունքների փոխանցում; 

32. Մասնավորեցման ձևի ընտրության սկզբունքները; 

33. Բաժնետոմսերի ազատ բաժանորդագրությամբ պետական գույքի մասնավորեցումը; 

34. Պետական գույքի մասնավորեցումը աճուրդով; 

35. Պետական գույքի մասնավորեցումը մրցույթով; 

36. Պետական գույքի մասնավորեցումը ուղղակի վաճառքի ձևով; 

37. Պետական գույքի մասնավորեցումը նոր բաժնետոմսերի բաց կամ փակ տեղաբաշխմամբ; 

38. Պետական գույքի մասնավորեցումը բաժնետոմսերի փոխարկման իրավունքով պարտատոմսերի 

թողարկմամբ; 

39. Պետական գույքի մասնավորեցումը մասնագիտացված շուկաներում; Լուծարված պետական 

ընկերությունների գույքի մասնավորեցումը; 

40. Պետական գույքի նախապատրաստումը մասնավորեցման; 



41. Մասնավորեցվող պետական գույքի գինը և վճարման կարգը; «Փոքր» մասնավորեցման կարգը; 

42. Մասնավորեցման մասին տեղեկությունների մատչելիությունը; 

43. Մասնավորեցումից ստացված միջոցները տնօրինելը; 

44. Մասնավորեցման գործարքները. մասնավորեցման պայմանագիրը; 

45. Գույքային հարաբերությունների պետական կարգավորումն ու այդ ոլորտում օգտագործվող 

հիմնական հասկացությունները; 

46. Պետական   գույքի   կառավարման   ոլորտում   ՀՀ   կառավարության   լիազորված   մարմնի 

իրավասությունները; 

47. Պետական գույքի կառավարման նպատակները և սկզբունքները; 

48. Պետական գույքի հաշվառումը; 

49. Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանը; Պետական անշարժ գույքի հաշվառումը; 

50. Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանում հաշվառման ենթակա օբյեկտները; 

51. Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանը վարող մարմինը և դրա վարման կարգը; 

52. Պետական գույքի իրավական կարգավիճակը; 

53. Պետական անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցումը; 

54. Պետական և պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների բաժնետոմսերի 

սեփականատերերի ռեեստրի վարումը; 

55. Պետական գույքի գնահատումը; 

56. Պետական գույքի գնահատման նպատակները, մեթոդները և գործող կարգերը; 

57. Պետական գույքի կառավարման ծրագրի ընդունման անհրաժեշտությունը, ծրագրին ներկայացվող 

հիմնական պահանջները; 

58. Ծրագրի գործողության շրջանակները, նպատակներն ու խնդիրները; 

59. Պետական գույքի կառավարման սկզբունքները և գերակայությունները; 

60. Պետական գույքի կառավարման ուղղությունները և հիմնական միջոցառումները; 

61. Պետական գույքի կառավարման ծրագրում ընդգրկված պետական գույքի նկատմամբ ՀՀ 

պետական ու տարածքային կառավարման մարմինների իրավասությունների 

սահմանափակումները; 

62. Ծրագրով նախատեսված միջոցառումներն իրականացնող մարմինները և միջոցառումների 

իրականացման նկատմամբ հսկողությունը; 

63. Պետական գույքի մասնավորեցման մասին և պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի մասին 

օրենքները, դրանցում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները; 



64. Մասնավորեցման օբյեկտները և սուբյեկտները; 

65. Մասնավորեցման համար օգտագործվող վճարման միջոցները; 

66. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրավասությունը մասնավորեցման գործում; 

67. Մասնավորեցումն իրականացնող պետական կառավարման լիազորված մարմինը, նրա 

իրավասությունները; 

68. Պետական գույքի մասնավորեցումից և օտարումից ստացված միջոցների տնօրինումը; 

69. Պետական գույքի օտարման նպատակները; 

70. Օտարման ոչ ենթակա օբյեկտները; 

71. Պետական գույքի օտարման պայմանները; 

72. Պետական գույքի օտարման եղանակները; 

73. Պետական և պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների գույքի օտարումը; 

74. Պետության պարտքի դիմաց ընդունված գույքի օտարումը; 

75. Պետական գույքի նվիրատվությունը (նվիրաբերությունը); 

76. Պետական   կառավարչական   հիմնարկներին   ամրացված   հանրակացարանային   բնակելի 

տարածքների անհատույց սեփականաշնորհումը; 

77. Պետական գույքի փոխանակությունը; Պետական գույքի վարձակալությունը; 

78. Պետական գույքի անհատույց օգտագործման իրավունքը; 

79. Պետական գույքի հավատարմագրային կառավարումը և կոնցեսիան; 

80. Պետական գույքի գրավադրումը; 


