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Սույն ու սում ա կան ձեռ նար կը հրա տա րակ վել է  Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության 
ըն կե րության (ԳՄՀԸ) կող մից և  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տության տնտե սա կան հա
մա գոր ծակ ցության և զար գաց ման նա խա րա րության (BMZ) պատ վի րակ մամբ ի րա կա նաց վող 
«Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և ուսուցում Հարավային 
Կովկասում» ծրագրի ա ջակ ցությամբ:

Գ րանց ված հաս ցե ներ՝ 
 Բոնն և Էշ բորն,  Գեր մա նիա

«  Մաս նա վոր հատ վա ծի զար գա ցու մ  և մասնագիտական կրթություն և ուսուցում 
Հա րա վա յին  Կով կա սում» ծրա գիր

ՀՀ, Եր ևան 0010,  Բաղ րամ յան 4/1
 Հեռ.՝ +374 (0) 10 560396
 Ֆաքս՝ +374 (0) 10 589270
 Կայք՝ www.giz.de

Տպագրություն և դիզայն՝
«ԱՍՈՂԻԿ» հրատարակչության տպարանում

Տպագրության որակի ապահովման պատասխանատու՝ Տաթև Մնացականյան

Խմ բագ րում՝ ԳՄՀԸի

Սույն հրա տա րա կության բո վան դա կության հա մար պա տաս խա նա տու է ԳՄՀԸ –ն:

Հ րա պա րակ ման մեջ ներ կա յաց ված կար ծիք նե րը և  եզ րա կա ցություն նե րը հե ղի նակ նե րինն են և 
չեն ար տա հայ տում Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության ըն կե րության (ԳՄՀԸ) տե
սա կետ նե րը:
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ

 Հար գե լի ուսանողներ, 

  Հա յաս տա նի մի ջին մաս նա գի տա կան կրթության ո լոր տում վեր ջին տա րի նե րին կա
տար վել են մի շարք բա րե փո խում ներ, դա սա վան դող նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց մա
նը և կր թության բո վան դա կության փո փո խությանն ուղղ ված ջան քե րը, թերևս, ա ռանց քա
յին տեղ են գրա վում այդ գոր ծըն թա ցում: 

Ա ռա ջա տար կրթա կան հաս տա տություն ներն աշ խար հում ի րենց ու սում նա կան ծրագ
րե րի մեջ որ պես պար տա դիր ա ռար կա են նե րա ռում ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե
րի զար գա ցու մը (Entrepreneurial learning)` հաշ վի առ նե լով տվյալ հմտություն նե րի ու կա
րո ղություն նե րի օ րե ցօր ա ճող պա հան ջարկն աշ խա տա շու կա յում:  Ձեռ նար կա տի րությու նը 
և  նո րա րությու նը տնտե սա կան ա ճի հիմ նա կան խթան նե րից են, իսկ ձեռ նար կա տի րա կան 
հմտություն ներն օ րե ցօր ա վե լի մեծ պա հան ջարկ են ձեռք բե րում աշ խա տա շու կա յում:

Ն պա տակ ու նե նա լով քայ լել հա մաշ խար հա յին կրթա կան մի տում նե րին և  զար գա
ցում նե րին հա մըն թաց՝ մենք ստեղ ծել ենք սույն ձեռ նարկ ներն այն մաս նա գի տա կան 
կրթության և  ու սուց ման (ՄԿՈՒ) հաս տա տություն նե րի դա սա վան դող նե րի հա մար, ով քեր 
զբաղ վե լու են ե րի տա սարդ նե րի ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րի, այ լընտ րան քա յին 
և  նո րա րա կան մտա ծե լա կեր պի զար գաց մամբ։ Այս ա ռու մով ձեռ նար կը կա րող է ո րա կա
պես նոր ա պա գա յի կերտ ման հիմ նաս յուն դառ նալ։  

 Հի րա վի, ձեռ նար կա տի րությու նը և  նո րա րա րա կան մո տե ցում նե րը բիզ նե սում տնտե
սա կան ա ճի կար ևո րա գույն խթա նիչ ու ժե րից են. տնտե սությու նը սկսվում է բիզ նե սից, 
իսկ բիզ նե սը սկսվում է ձեռ նե րե ցից։  Հետ ևա բար, գի տե լի քա հեն տնտե սություն ու նե նա լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել ձեռ նար կա տի րա կան գի տե լիք նե րով և հմ տություն նե րով 
օժտ ված ձեռ նե րեց նե րի «բա նակ»։ 

Ծ րա գի րը կազմ վել է բազ մա թիվ փոր ձար կում նե րի հի ման վրա։ 
 Ձեռ նար կի հե ղի նակ նե րը նա խա տե սել են ա նա նուն գնա հատ ման թեր թիկ՝ դա սըն թա

ցի հե տա գա զար գաց ման և  անհ րա ժեշտ հե տա դարձ կա պի ա պա հով ման նպա տա կով։
 Ձեռ նար կի ա ռա քե լությու նը հա մա հունչ է նաև ՄԿՈՒ հա մա կար գի ա ռա քե լությա նը և 

ն պա տակ նե րին. այն ուղղ ված է լու ծե լու վե րա պատ րաստ վող նե րի կող մից հնչեց ված մի 
շարք խնդիր ներ և բ խում է ներ կա յիս շու կա յա կան տնտե սության ներ կա յաց վող պա հանջ
նե րից: 

Այս ձեռ նար կը եր կու տար վա փոր ձա ռության և  հա մառ աշ խա տան քի արդ յունք է:  Հա
մոզ ված ենք, որ այն կձևա վո րի «վաղ վա ի րա կա նությու նը» և կխ թա նի բարձր մրցու նա
կության ա պա հո վում աշ խա տա շու կա յում:

 Մենք նաև լիա հույս ենք, որ ձեռ նար կը հնա րա վո րություն կտա զար գաց նել և  կա տա
րե լա գոր ծել ու սում նա ռության գոր ծըն թա ցը՝ հասց նե լով այն ո րա կա պես նոր մա կար դա
կի, ինչ պես նաև կօգ նի ձևա վո րել այ լընտ րան քա յին մտա ծո ղություն ե րի տա սարդ նե րի 
շրջա նում։

 Մի ա ռի թով գեր մա նա ցի մի ջազ գա յին փոր ձա գե տի հետ քննար կում էինք  Գեր մա
նիա յում և  Հա յաս տա նում առ կա ի րո ղություն նե րը, մաս նա վո րա պես՝  տնտե սությու նը, 
մարդ կա յին ար ժեք նե րը և «բա րե կե ցությու նը» ձևա վո րող գոր ծոն նե րը։  Փոր ձա գե տի յու
րա քանչ յուր դրա կան օ րի նա կին հետ ևում էին մեր ար ձա գանք ներն այն մա սին, որ մենք՝ 
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հա յերս, տար բեր վում ենք, մեր ազ գա յին բնա վո րության գծերն ու ա վան դույթ ներն այլ 
վար քա գիծ են մեզ թե լադ րում։ 

Ի վեր ջո, մեր զրու ցա կիցն ե կավ հետև յալ եզ րա հանգ ման. « Մենք՝ գեր մա նա ցի ներս, 
մտա ծում ենք այդ պես, և  մեր ի րա կա նությունն այդ է:  Դուք՝ հա յերդ, մտա ծում եք այս պես, 
և  սա է  Ձեր ի րա կա նությու նը։  Գու ցե, ժա մա նակն է, որ դուք ընտ րեք, թե ինչ պի սի ի րա կա
նության մեջ եք ու զում ապ րել և  ձեր մտա ծե լա կեր պը փո խեք այդ ուղ ղությամբ։ Այն, ինչ 
դուք գի տեք, ար դեն իսկ գի տեք, և  ոչ ոք չի կա րող այն ձեր կամ քին հա կա ռակ փո փո խել։ 
Այդ դեպ քում՝ ին չո՞ւ նույն եր ևույ թին այլ տե սանկ յու նից չեք փոր ձում նա յել»։ 

 Կար ծում ենք՝ ձեռ նար կում ներ կա յաց ված նյութն ընդ հա նուր առ մամբ  Ձեզ ծա նոթ է. 
սա կայն փոր ձե՛ք ծա նո թա նալ դրան նաև մեր մեկ նա բա նությամբ։

 Մաղ թում ենք  Ձեզ հա ճե լի աշ խա տանք և   
ան մո ռա նա լի փոր ձա ռություն։

Հեղինակային փորձագիտական խումբ՝ 
Էլեն Մանուկյան, Գայանե Արզումանյան, Մարիաննա Պետրոսյան, 
Լիլիթ Հակոբյան, Անահիտ Ալեքսանյան, Տաթևիկ Գասպարյան, Աշոտ Սահրադյան

ԲԻԶՆԵՍ

մ ԻՏՔ

կրեատիվ
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FOREWORD 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH) 
Private Sector Development and Technical Vocational Education and Training in South 

Caucasus (PSD TVET) Programme

The present manual has been developed and published with the support of the German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) within the framework of the PSD TVET 
programme implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). The 
main goal of the programme is to promote economic development through the enhancement of private 
sector competitiveness. The programme supports the development and upgrade of Technical Vocational 
Education and Training (TVET) programmes that are essential for the private sector and promotes the 
involvement of private companies, as well as enhances the cooperation with education providers. The 
mentioned activities are rolled out through the study and adjustment and adaptation of best international 
practices to the local context. 

The modern business environment, where the small and medium enterprises (SME) are currently 
operating requires fast changes and continuous progress. In this dynamic and volatile environment, the 
entrepreneurship and innovation are seen as the key pillars of competitiveness that can promote the use 
of new solutions and meet the social and individual needs of SMEs. One of the primary goals of education 
is to prepare the students for their future integration in the labour market. Entrepreneurial learning in its 
turn, is aimed at promotion of selfstarter skills and creativity helping the TVET students to implement 
their projects, both in their professional and daily life. It promotes creativity and innovation, enabling the 
TVET students to define, plan and implement their own projects. TVET institutions shall further focus on 
revealing the entrepreneurial potential of the students contributing to the expansion of entrepreneurial 
experiences and innovation in the country as well as in the region. Lack of relevant educational 
programmes for TVET students as well as the incomprehensiveness of methodological guidelines on 
conduction of interactive trainings makes the process of teaching and promotion of entrepreneurial skills 
more complicated for the TVET institutions.  

Within the PSD SC programme, an educational programme for the TVET sector aimed at development 
of entrepreneurial skills has been elaborated and piloted in four selected colleges. The programme was 
built on the best practices available and developed through the multilateral collaboration, involving the 
National Centre for VET Development (NCVETD), SME Development National Centre of Armenia (SME 
DNC). The training is built upon the CEFE methodology which underlies the training practices focusing 
on the development of startup business projects. The Experts from the SME DNC and the NCVETD have 
jointly developed the educational module and piloted the mentioned module in the selected colleges for 
the students studying winemaking, tourism and precision engineering.

Development of an entrepreneurship curriculum based on the result of the pilot programme will 
contribute to introduction and promotion of entrepreneurship education with its key element for training 
of TVET teachers which is, however, still missing for the moment.

Wilhelm Hugo
Team Leader Armenia

PSD TVET Programme
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 Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության ըն կե րություն (ԳՄՀԸ)  
«Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և 

ուսուցում Հարավային Կովկասում» ծրագրի կողմից

 Սույն ձեռ նար կը մշակ վել և հ րա տա րակ վել է  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տության տնտե
սա կան հա մա գոր ծակ ցության և  զար գաց ման նա խա րա րության (BMZ) պատվիրակմամբ ԳՄՀԸի 
կողմից իրականացվող  Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության ըն կե րություն (ԳՄՀԸ)  
«Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և ուսուցում Հարավային 
Կովկասում» ծրագրի շրջա նակ նե րում: Ծ րագ րի նպա տակն է բա րե լա վել տնտե սա կան զար գա ցու
մը մաս նա վոր հատ վա ծի մրցու նա կության ա ճի մի ջո ցով: Այն աջակցում է ՄԿՈՒ ծրագ րե րի մշակ
մա նը և  ար դիա կա նաց մա նը, ո րոնք պա հանջ ված են մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից և հ զո րաց նում 
են մաս նա վոր ըն կե րություն նե րի ներգ րավ վա ծությու նը և  հա մա գոր ծակ ցությու նը կրթություն մա
տու ցող նե րի հետ:  Վե րոնշ յալ գոր ծո ղություն ներն ի րա կա նաց վում են մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում
նա սիր ման և  տե ղայ նաց ման մի ջո ցով:

 Ներ կա յիս գոր ծա րար մի ջա վայ րը, ո րում գոր ծում են փոքր և  մի ջին ձեռ նար կություն նե րը 
(ՓՄՁ), պա հան ջում է ա րագ փո փո խություն ներ և  շա րու նա կա կան զար գա ցում: Այս դի նա միկ և  
ան կան խա տե սե լի մի ջա վայ րում ձեռ նար կա տի րությունն ու նո րա րա րությու նը մրցու նա կության 
հիմքն են, ո րոնք կա րող են ընդ լայ նել նոր լու ծում նե րի կի րա ռու մը և  բա վա րա րել ՓՄՁնե րի սո
ցիա լա կան ու ան հա տա կան կա րիք նե րը: Կր թության ա ռաջ նա յին նպա տակ նե րից է նա խա պատ
րաս տել ու սա նող նե րին՝ աշ խա տա շու կա յում ներգ րավ վե լու նպա տա կով:  Ձեռ նար կա տի րա կան 
կրթությունն իր հեր թին նպա տա կաուղ ված է ու սա նող նե րի նա խա ձեռ նո ղա կա նության և  ձեռ
նե րե ցության զար գաց մա նը՝ օգ նե լով նրանց ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը թե՛ աշ խա տան քա յին 
և  թե՛ ա ռօր յա կյան քում: Այն խթա նում է ստեղ ծա գոր ծա կան և  նո րա րա կան մո տե ցում նե րը՝ տա
լով ՄԿՈՒ ու սա նող նե րին սե փա կան նա խագ ծե րը սահ մա նե լու, պլա նա վո րե լու և  կա ռա վա րե լու 
հնա րա վո րություն: ՄԿՈՒ հաս տա տություն նե րը պետք է ուղ ղեն հե տա գա ջան քերն ու սա նող
նե րի ձեռ նար կա տի րա կան նե րու ժի բա ցա հայտ մա նը մաս նա գի տա կան ու սուց ման ըն թաց քում՝ 
նպաս տե լով ձեռ նար կա տի րա կան փոր ձա րա րության ու նո րա րա րության զար գաց մանն երկ րում 
և  տա րա ծաշր ջա նում:  ՄԿՈՒ ու սա նող նե րի հա մար հա մա պա տաս խան ու սում նա կան ծրագ րե րի 
բա ցա կա յությու նը, ինչ պես նաև ին տե րակ տիվ դա սըն թաց նե րի վար ման նպա տա կով մե թո դա
բա նա կան ցու ցում նե րի ոչ լիար ժեք լի նե լը բար դաց նում են ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե
րի ու սու ցումն ու զար գա ցու մը ՄԿՈՒ հաս տա տություն նե րի հա մար:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, բազ մա կող մա նի հա մա գոր ծակ ցության շնոր հիվ  Մաս նա գի տա
կան կրթության և  ու սուց ման զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նի (ՄԿՈՒԶԱԿ) և  Փոքր և  մի ջին ձեռ
նար կություն նե րի զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նի (ՓՄՁ ԶԱԿ) լա վա գույն փոր ձի հի ման վրա, 
ՄԿՈՒ ո լոր տում մշակ վել և  փոր ձարկ վել է ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րի զար գաց մանն 
ուղղ ված ու սու ցում՝ չորս ընտր ված քո լեջ նե րում: Ու սուց ման հիմ քում դրվել է CEFE մե թո դա բա
նության հի ման վրա ձևա վոր ված սկսնակ բիզ նես նա խագ ծե րի մշակ մանն ուղղ ված ու սում նա կան 
ծրա գի րը: ՓՄՁ ԶԱԿի և ՄԿՈՒԶԱԿի փոր ձա գետ նե րը հա մա տեղ մշա կել են ձեռ նար կա տի րա
կան հմտություն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված մո դու լը և  փոր ձար կել են այն ընտր ված քո լեջ նե
րում  գի նե գոր ծության, զբո սաշր ջության և ճշգ րիտ ճար տա րա գի տության մաս նա գի տություն նե րի 
ու սա նող նե րի հա մար: Ազ գա յին մա կար դա կով փոր ձարկ ման արդ յունք նե րի վրա հիմն ված ձեռ
նար կա տի րա կան ու սում նա կան ծրագ րի ձևա վո րու մը կնպաս տի ձեռ նար կա տի րա կան ու սուց ման 
ինս տի տու տի ներդր մա նը և  զար գաց մա նը, որ տեղ կար ևո րա գույն բա ղադ րիչն է հան դի սա նում 
ներ կա յումս բա ցա կա յող ՄԿՈՒ դա սա վան դող նե րի վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը:

 Յու լիա Ս տակ յան
Ծ րագ րի փոր ձա գետ

«Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և  
ուսուցում Հարավային Կովկասում» ծրա գիր
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 Մի ջին մաս նա գի տա կան պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տություն նե րի դա սըն թա
ցա վար նե րի հա մար նա խա տես ված այս ու ղե ցույ ցում կի րառ ված է ե զա կի մե թո դա բա
նություն, ո րի սկզբունքն է՝ ան կախ կրթա կան բա զա յից, գի տե լիք նե րի պա շա րից և  փոր
ձից, վե րա պատ րաստ ման մաս նակ ցին մա տու ցել անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ և  զար գաց նել 
նրա ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րը։ 

« Ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րի զար գա ցում» մո դու լի վե րա պատ րաստ ման 
(ToT) դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի հա մար ու ղե ցույցն երկ րորդն է 3 ձեռ նարկ նե րի շար
քում, որ տեղ CEFE (Competency based Economies through Formation of Enterprises կամ  Գի
տե լի քա հեն տնտե սության կա ռու ցում՝ ձեռ նար կություն նե րի ձևա վոր ման մի ջո ցով) մե թո
դա բա նության հի ման վրա նե րառ ված են գոր ծա րար մտա ծո ղության և  վար քագ ծի հիմ
նա րար սկզբունք նե րը: Այս ճկուն մե թոդն ար դեն իսկ օգ տա գործ վել է ամ բողջ աշ խար հում 
մի շարք խիստ տար բեր խմբե րի հա մար:

CEFE մե թո դա բա նությու նը ԳՄՀԸի կող մից  Հա յաս տան ներ մուծ ված և  տե ղայ նաց ված 
ա մե նաարդ յու նա վետ գոր ծի քա կազ մե րից մեկն է։  Սա ա վե լին է, քան բիզ նես պլան գրե լու մի 
հեր թա կան մե թոդ: Այս մո տեց ման հիմ քում ըն կած են գոր ծա րար մտա ծո ղության և  վար քագ
ծի հիմ նա րար սկզբունք նե րը:  Մե թո դի հե ղի նակ նե րը հա մոզ ված են, որ ան գամ ա մե նաա ռա
ջա դեմ տեխ նո լո գիան և  մաս նա գի տա կան ի մա ցությու նը չեն փրկի բիզ նե սը ձա խո ղու մից, 
ե թե բա ցա կա յում է ձեռ նար կա տի րա կան ո գին: Եվ այս հիմ քի վրա էլ մե թո դի մաս կազ մող 
գոր ծիք նե րի մի ջո ցով քայլ առ քայլ մա տուց վում են ձեռ նար կա տի րա կան այն հմտություն ներն 
ու գի տե լիք նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են հա ջող մեկ նար կի հա մար:  Զար գա ցող երկր նե րում 
այն ու նի նաև իր ու րույն ա ռա քե լությու նը՝ ստեղ ծել ձեռ նար կա տի րա կան ո գով և  գի տե լիք
նե րով օժտ ված գոր ծա րար նե րի մի ստվար բա նակ, ո րոնք ի րենց գրա գետ գոր ծե լա կեր պով 
զգա լի ներդ րում կու նե նան տվյալ երկ րի գոր ծա րար մշա կույ թի կա յաց ման գոր ծում:

 Ներ կա յումս շատ է խոս վում գի տե լի քա հեն տնտե սության մա սին: Տն տե սությու նը 
սկսվում է բիզ նե սից, իսկ բիզ նե սը, հատ կա պես փոքր և  մի ջին ձեռ նար կություն նե րը, 
սկսվում են հենց ձեռ նե րե ցից:  Հետ ևա բար, գի տե լի քա հեն տնտե սություն ու նե նա լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել ձեռ նար կա տի րա կան գի տե լիք նե րով և հմ տություն նե
րով օժտ ված ձեռ նե րեց ներ: CEFEն  հենց այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար մշակ ված 
մե թո դա բա նություն է, ո րը փաս տո րեն ձեռ նե րեց նե րի ու սուց ման և  եր կա րա ժամ կետ 
խորհրդա տվության ծրա գիր է: Ծ րա գի րը կազմ վել է բազ մա թիվ փոր ձար կում նե րի 
հի ման վրա:  Հիմ նա կան խնդիրն էր սո վո րեց նել գրա գետ գոր ծել բիզ նե սի մի ջա վայ
րում: Այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար փոր ձարկ վել են տար բեր մե թոդ ներ՝ դա սա խո
սություն ներ, օ րի նակ նե րի վեր լու ծություն ներ, մաս նա գի տա կան խորհր դատ վություն, 
օ րենք ներ և  ֆի նան սա կան օ ժան դա կություն:  Սա կայն դրան ցից ոչ մեկն ա ռան ձին 
վերց րած զգա լի հա ջո ղություն չի բե րել:  Պատ ճառն այն է, որ սկսնակ ձեռ նե րեց նե
րի մոտ բա ցա կա յում էր ձեռ նար կա տի րա կան ո գին, տես լա կա նը, ի րեն որ պես ձեռ
նե րեց ներ կա յաց նե լու փոր ձը, շու կա յա կան ի րա վի ճա կում կողմ նո րոշ վե լու և  գոր ծե
լու հմտությու նը, սպա ռո ղա մետ բիզ նես կա ռու ցե լու ու նա կությու նը և  այլն: Այս ա մե նը 
ձեռք բե րե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր հա մակ ցել վե րը նշված բո լոր մե թոդ նե րը՝ շեշ
տը դնե լով դե պի գոր ծո ղություն կողմ նո րոշ ված վար ժությունփոր ձար կում նե րի վրա, 
ո րոնց մի ջո ցով ա պա գա ձեռ նե րեց նե րը վե րապ րում են ի րենց կա տա րած ձեռ նար կա
տի րա կան սխալ նե րի ցա վը, ձեռք բե րում նե րի ու րա խությու նը, կա րող են զգալ ի րենց 
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գի տակ ցության մեջ տե ղի ու նե ցող փո փո խություն նե րը և  ի վի ճա կի են փոր ձից ճիշտ 
եզ րա կա ցություն ներ կա տա րել: 

Առ հա սա րակ, մե ծա հա սակ նե րի ու սու ցու մը խիստ տար բեր վում է ե րե խա նե րի ու սու
ցու մից: Այս տեղ գործ ու նենք ար դեն ձևա վոր ված մարդ կանց հետ, ով քեր ու նեն գի տե
լիք ներ, փորձ, կա յա ցած հա մոզ մունք ներ և  ցան կա ցած նոր գի տե լի քի հան դեպ բաց չեն, 
ինչ պես ե րե խա նե րը: Այս ա մե նից ել նե լով` CEFEում լայ նո րեն կի րառ վում են մե ծա հա սակ
նե րի ու սուց ման մե թոդ ներն ու գոր ծիք նե րը: Եվս մեկ կար ևոր սկզբունք է այն, որ ձեռ նե
րե ցը կա րող է շու կա յում եր կա րա ժամ կետ հա ջո ղության հաս նել միայն մեկ ու ղիով՝ բա
վա րա րե լով հա ճա խորդ նե րի պա հանջ մունք նե րը:  Հաշ վի առ նե լով սա՝ CEFEն  ձեռ նար
կա տի րա կան գոր ծու նեության կենտ րո նում գի տակ ցա բար դնում է հա ճա խոր դին և  այն 
գա ղա փա րը, որ ամ բողջ բիզ նե սը կա ռուց վում է հա ճա խոր դի շուր ջը: 

Այս աշխատանքային տետրը «Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում» մոդուլի 
ուսումնական առաջին և երկրորդ ձեռնարկների տրամաբանական շարունա կությունն է։

Այստեղ ներկայացված է ուսուցանվողների ինքնուրույն աշխատանքներ և 
առաջադրանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմը։

Աշխատանքային տետրը կազմված է 9 հիմնական գլուխներից և հավելվածներից։
Յուրաքանչյուր թեմայի համար տրված են առանցքային բառեր, անհրաժեշտ 

սահմանումներ և տարատեսակ առաջադրանքներ, որոնք կնպաստեն տվյալ թեմայի 
յուրացմանը և «Ձեռներեցություն» մոդուլի ուսումնառության արդյունքների կատարմանը:

Տրված են նաև ինքնաստուգման և ամփոփիչ հարցեր, որոնց միջոցով կամրապնդվեն 
ձեռք բերված գիտելիքներն ու կարողությունները:

Որոշ թեմաներում կան հղումներ՝ համացանցին, լրացուցիչ գրականությանը կամ 
աշխատանքային տետրի վերջում տեղադրված հավելվածներին, որոնք ուղղված են 
առաջադրանքների կատարման արդյունավետության բարձրացմանը և սկզբնաղբյուր
ների հետ աշխատելու, վերլուծելու և համադրելու կարողությունների զարգացմանը:
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ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

1.  ՁԵՌ ՆԵ ՐԵ ՑԻ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ Ր

Առանցքային բառեր

• Ձեռներեցություն
• Ձեռներեց
• Ձեռնարկատեր
• Գործարար
• Հաջողակ և անհաջողակ ձեռներեց
• Ձեռներեցի հատկանիշներ

 Սահ մա նում նե ր

 Գոր ծա րա ր 1.  Գոր ծա րար նե րը ծա վա լում են ցան կա ցած տի պի բիզ նես գոր ծու նե ութ յուն ար
տադ րութ յան, ծա ռա յութ յան և առևտ րի ո լո րտ նե րում:

2.  Շա տե րը կա րող են լի նել գոր ծա րար, սա կայն ձեռ նե րեց` ոչ բո լո րը:

 Ձեռ նե րե ց 1.  Նո րա րար է: 
2. Ու նի գո րծ նա կան հո տա ռութ յուն: 
3. Ու նի կա մա յին հատ կութ յուն ներ: 
4. Ո րո նում է նո րա նոր հնա րա վո րութ յուն ներ: 
5. Ըն դու նում է ոչ ա վան դա կան ո րո շում ներ:
6.  Պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում յու րա քա նչ յուր գոր ծի հա մար:
7.  Գոր ծո ղութ յուն նե րը պա րու նա կում են նվա զա գույն ռիս կեր:

 Ձեռ նար կա տեր  Ձեռ նար կա տե րը կա յա ցած գոր ծա րա րն է, ով ու նի իր սե փա կան բիզ նե սը:

Ա ռա ջադ րա նք 1.1: Ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րի բա ցա հայ տում

 
  Ու շա դիր կար դա ցեք ձեռ նե րե ցի 10 ան ձնա կան հատ կա նիշ նե րը:

1.
Հ նա րա վո րութ յուն նե րի ո րո
նում

 Բիզ նե սի ո լոր տում տես նում է նոր հնա րա վո րութ յուն ներ և 
աշ խա տում է դրա նք ի րա կա նաց նե լու ուղ ղութ յա մբ, օգ տա գոր
ծում է ոչ ա վան դա կան մե թոդ ներ:

2.  Հա մա ռութ յուն
Օգ տա գոր ծում է տար բեր մի ջոց ներ խո չըն դոտ նե րը հաղ թա
հա րե լու հա մար: Հա նձ նա րա րութ յունն ա վար տին հա սց նե լու 
հա մար ջա նք ու ժա մա նակ չի խնա յում:

3.  Պայ մա նագ րի բո լոր կե տե րն 
ի րա գոր ծե լու հակ վա ծութ յուն

 Հա ճա խոր դի հետ աշ խա տե լիս ծա գած բո լոր խն դիր նե րը հար
թե լու պա տաս խա նատ վութ յու նը վե րց նում է իր վրա, որ պես զի 
աշ խա տան քը լի ար ժեք կա տար վի:

4. Ո րա կի և արդ յու նա վե տութ
յան պա հա նջ

Ձգ տում է աշ խա տել առ կա չա փա նի շ նե րին հա մա պա տաս
խան, փոր ձում կի րա ռել դրա նք, ինչ պես նաև բա րե լա վել 
աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը, ձգ տում է ա մեն ինչ 
կա տա րել լավ, ա րագ և ո րա կով:
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5.  Ռիս կի դի մե լու պատ րաս
տա կա մութ յուն

 Պատ րա ստ է ռիս կի դի մե լու, ե թե վեր լու ծութ յուն նե րի և 
հաշ վա րկ նե րի արդ յուն քում պա րզ վի, որ նա խա գի ծը կամ 
բիզ նե սը շա հա վետ ու ցան կա լի են։ 

6. Ն պա տա կադ րում
Պ լա նա վոր ման ժա մա նակ հա վա քում է վս տա հե լի տե ղե կատ
վութ յուն, սահ մա նում է հս տակ և կո նկ րետ կար ճա ժամ կետ 
խն դիր ներ, նպա տակ ներ է սահ մա նում եր կա րա ժամ կետ 
ծրագ րե րի հա մար:

7.  Հա մա կա րգ ված պլա նա վո
րում և վե րա հս կում

Ն պա տակ նե րին հաս նե լու հա մար շա րու նա կա բար մշա
կում է ծրագ րեր և ի րա գոր ծում դրա նք, գնա հա տում է 
այ լը նտ րան քա յին մի ջոց նե րը, վե րա հս կում է կա տա րած 
աշ խա տա նքն ու ան հրա ժեշ տութ յան դեպ քում կի րա ռում է 
այ լը նտ րան քա յին ռազ մա վա րութ յուն:

8.  Տե ղե կատ վութ յան ո րո նում

Անհ րա ժե շտ տե ղե կութ յուն ներ է հա վա քում հա ճա խո րդ
նե րի, մա տա կա րար նե րի և մր ցա կից նե րի վե րա բեր յալ, 
օգ տա գոր ծում է ան ձնա կան կա պե րի և տե ղե կատ վա կան 
ցան ցը` արդ յու նա վետ տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու հա
մար:

9.  Ցան ցի ստեղ ծում և հա մո զե
լու ու նա կութ յուն

 Կի րա ռում է կան խամ տած ված ռազ մա վա րութ յուն ՝ գոր
ծըն կեր նե րի, սպա ռող նե րի և մր ցա կից նե րի վրա ազ դե լու 
նպա տա կով, սե փա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար 
օգ տա գոր ծում է ան ձնա կան և գո րծ նա կան կա պե րը:

10. Ինք նա վս տա հութ յուն Դժ վա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լիս վս տահ է սե փա կան 
ու ժե րի և ու նա կութ յուն նե րի վրա:

• Ո ՞վ է գոր ծա րա րը, ձեռ նար կա տե րը և ձեռ նե րե ցը։ 
• Ո ՞ր ան ձնա յին հատ կա նիշ նե րն են հան դի սա նում հա ջո ղութ յան գրա վա կան 

ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ութ յան հա մա ր։
• Հ նա րա վոր է արդ յո ՞ք զար գաց նել վե րո նշ յալ հատ կա նիշ նե րը մե զա նից յու րա

քա նչ յու րում։ Ինչ պե ՞ս։

Հ ղում. Հա վել ված 1ում կար դա ցեք պա րոն Չի նի պատ մութ յու նը ։

Ա ռա ջադ րա նք 1.2: Ձեռ նե րե ցու թյուն

 Հի մք ըն դու նե լով ձե ռք բե րած գի տե լիք նե րը և դա սե րի ըն թաց քում խմ բա յին քն
նար կում նե րի արդ յունք նե րը՝ պա տաս խա նեք աղ յու սա կում բեր ված հար ցե րին: 

Հար ցե րին պա տաս խա նե լիս ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել Ձեզ ծա նոթ կո նկ րետ բնա կա
վայ րի կամ տա րած քի պայ ման նե րը, որ պես զի պա տաս խան նե րում հնա րա վո րի նս հաշ վի 
առն վի ի րա կան մի ջա վայ րը: Ընտր ված բնա գա վա ռը պար տա դիր չէ, որ լի նի Ձեր մաս նա
գի տութ յան բնա գա վա ռը:

Հա րց Պա տաս խան

1 Ո՞ր բնա գա վա ռում կցան կա նաք ծա վա լել Ձեր գոր ծու նե
ու թյու նը:

2 Հիմ նա վո րեք Ձեր ընտ րու թյու նը:
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3 Ձեր նշած բնա գա վա ռում ի՞նչ կո նկ րետ ուղ ղու թյուն կնա
խը նտ րեք:

4 Հիմ նա վո րեք Ձեր ընտ րու թյու նը:

5
Ձեր ընտ րած բնա գա վա ռում և կո նկ րետ աշ խա տան քում 
հնա րա վո ՞ր են մր ցա կից ներ, թե՝ ոչ: Ին չո՞ւ եք այդ պես 
կար ծում:

6 Ով քե ՞ր կա րող են օգտ վել Ձեր ծա ռայու թյուն նե րից:
7 Ին չո՞ւ են նրա նք օգտ վե լու կո նկ րետ Ձեր ծա ռայու թյուն նե րից:

8 Ի՞նչ ինք նա տիպ և ա ռա նձ նա հա տուկ ծա ռայու թյուն ներ 
կա րե լի է ա ռա ջար կել նրա նց:

9 Ին չո ՞վ են կար ևոր նա խո րդ 68րդ հար ցե րի հնա րա վո րի
նս օբյեկ տիվ և ճի շտ պա տաս խան նե րը:

10 Ով քե ՞ր կա րող են լի նել Ձեր հնա րա վոր գոր ծըն կեր նե րը:

11
Ա ռա ջի կա 3 տա րի նե րի ըն թաց քում ի՞նչ հնա րա վոր զար
գա ցում ներ կա րող են սպաս վել Ձեր ծա ռայու թյուն նե րի 
բնա գա վա ռում:

12 Հիմ նա վո րեք Ձեր պա տաս խա նը:

13 Ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի նե րգ րավ ման ի՞նչ աղ բյուր ներ 
կա րող են հա սա նե լի լի նել Ձեզ հա մար:

14 Հիմ նա վո րեք Ձեր նշած աղ բյուր նե րը:

15 Ի՞նչ հնա րա վոր խո չըն դոտ ներ և խան գա րող հան գա մա
նք ներ կա րող են լի նել Ձեր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում:

16
Հիմ նա վո րեք Ձեր պա տաս խա նը և դա սա վո րեք խո չըն
դոտ նե րն ա ռա վել ազ դե ցիկ նե րից դե պի հա մե մա տա բար 
թույ լե րը:

17

Բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րից ա ռա նձ նաց րեք նրա
նք, ո րո նց հիմ նա վոր վա ծու թյան վրա կաս կա ծում եք և 
նշեք, թե ի՞ն չը խան գա րեց Ձեզ ա վե լի հիմ նա վոր ված պա
տաս խան տա լու հա մար:

Ա ղյու սա կում նե րառ ված հար ցե րի պա տաս խան նե րը հնա րա վո րու թյուն կտան 
պատ կե րա ցում կազ մել այն մա սին, թե ինչ պես է ձևա վոր վում բիզ նես-գա ղա փա րը և որ-
քա նով է այն հիմ նա վոր ված:

Ա ռա ջադ րա նք 1.3: Ինք նագ նա հատ ման թե ստ

 Ցու ցում նե րին հետ ևե լո վ՝ գնա հա տեք Ձեր ձեռ նար կա տի րա կան հատ կա նիշ նե րը։ 
Ար դյունք նե րն ա ռա վե լա պես կախ ված են նրա նից, թե որ քա նով լր ջո րեն կպա

տաս խա նեք հար ցադ րում նե րի ն։ Փոր ձեք հնա րա վո րի նս ան կե ղծ լի նել ինք նե րդ ձեզ հե տ։

 Ձեռ նե րե ցի ան ձնա կան հատ կա նիշ նե րի ինք նագ նա հատ ման  
հար ցա թեր թի կ

Այս հար ցա թեր թի կը բաղ կա ցած է 55 հար ցից: Կար դա ցեք և ո րո շեք, թե որ քա նով 
են դրա նք կի րա ռե լի Ձեզ հա մար: Հի շեք, որ հնա րա վոր չէ ա մեն ինչ կա տա րել շատ 
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լավ կամ ոչ այդ քան լավ: Հետ ևյալ մի ա վոր նե րի օգ նու թյա մբ գնա հա տեք, թե որ քա նով 
է Ձեր կող մից տր ված պա տաս խա նը հա մա պա տաս խա նում հար ցա թեր թի կում նշ վա ծի 
հետ.

      5 – մի շտ,
      4 – սո վո րա բար,
      3 – եր բե մն,
      2 – հազ վա դեպ,
      1 – եր բեք:
 Ձեր կող մից ընտր ված թի վը գրեք տր ված հար ցի աջ կող մում: 
Օ րի նակ` Ես փոր ձում եմ հան գի ստ լի նել լար վա ծային ի րա վի ճակ նե րում – 2, o րի նա

կում նշ ված թի վը ցույց է տա լիս, որ այս հատ կա նի շը տվյալ ան ձին այն քան էլ հա տուկ չէ: 
Ո րոշ հար ցեր կա րող են նմա նա տիպ թվալ, սա կայն հար ցե րը նույ նու թյա մբ չեն կրկն վում: 
Խնդ րում ենք պա տաս խա նել բո լոր հար ցե րին:

 Ձեռ նե րե ցի ան ձնա կան հատ կա նիշ նե րի ինք նագ նա հատ ման  
հար ցա թեր թի կ

Հհ. Հար ցը Մի ա վոր

1 Ես մի շտ ինքս եմ գտ նում ար վե լիք գոր ծե րը:

2 Հան դի պե լով որ ևէ խնդ րի, ես շատ ժա մա նակ եմ ծախ սում հա մա պա տաս խան լու
ծում գտ նե լու հա մար:

3 Ես աշ խա տան քը կա տա րում եմ սահ ման ված ժամ կետ նե րում:
4 Ես ան հա նգս տա նում եմ, երբ գոր ծե րը ոչ այդ քան լավ են ըն թա նում:

5 Ես գե րա դա սում եմ այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, երբ հնա րա վո րու թյան դեպ քում ինքս 
կա րող եմ ա ռա վե լա գույն վե րա հս կել ար դյունք նե րը:

6 Ես սի րում եմ մտա ծել ա պա գայի մա սին:
7 Նախ քան նոր գո րծ կամ ծրա գիր սկ սե լը, լի ար ժեք տե ղե կատ վու թյուն եմ հա վա քում:
8 Ես պլա նա վո րում եմ մեծ ծրա գիր, բա ժա նե լով այն ա վե լի փո քր մա սե րի:

9 Ես ստա նում եմ այն մա րդ կա նց օ ժան դա կու թյու նը, ով քեր ինձ հա նձ նա րա րու թյուն
ներ են տա լիս:

10 Ես հա մոզ ված եմ, որ իմ ցան կա ցած նա խա ձեռ նու թյուն հա ջո ղու թյա մբ կա վար տեմ:
11 Ցան կա ցած մար դու հետ զրու ցե լիս կա րո ղա նում եմ լսել:

12 Ես ա նում եմ ա մե նը, ինչ ինձ նից պա հան ջում են նախ քան ինձ դրա մա սին 
կխնդրեն:

13 Ես փոր ձում եմ ստի պել մա րդ կա նց ա նել այն ա մե նը, ինչ ինձ ան հրա ժե շտ է:
14 Ես կա տա րում եմ իմ խոս տում նե րը:
15 Ես ա վե լի լավ եմ աշ խա տում, քան իմ գոր ծըն կեր նե րը:

16 Ես ոչ մի նոր բան չեմ ձեռ նար կում, քա նի դեռ լի ո վին հա մոզ ված չեմ հա ջո ղու թյան 
մեջ:

17 Հա ճախ իմ խն դիր նե րի մա սին ան հա նգս տա նա լո վ՝ զուր ժա մա նակ եմ վատ նում:

18 Խոր հուրդ ստա նա լու նպա տա կով դի մում եմ այն մա րդ կա նց, ով քեր լա վա տե ղյակ 
են իմ աշ խա տան քին:

19 Ես մտո րում եմ ա ռա վե լու թյուն նե րի, թե րու թյուն նե րի և հա նձ նա րա րու թյուն նե րը 
կա տա րե լու տար բեր ե ղա նակ նե րի մա սին:
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20 Ես շատ եր կար եմ մտո րում, թե ինչ պես ներ գոր ծել մյուս նե րի վրա:

21 Ես փո խում եմ իմ տե սա կե տը, ե թե մյուս նե րի կար ծի քը շատ է տար բեր վում իմ սե
փա կա նից:

22 Ես վր դով վում եմ, երբ ինչոր բան իմ ակն կա լա ծի պես չի ստաց վում:
23 Ինձ դուր է գա լիս կո նկ րետ ո րո շում ներ կայաց նե լիս նոր լու ծում ներ փնտ րե լը:

24 Երբ ճա նա պար հիս ինչոր խո չըն դո տի եմ հան դի պում, ան կախ ա մեն ին չից փոր
ձում եմ հաս նել իմ ու զա ծին:

25 Ես հա ճույ քով եմ կա տա րում ու րի շի աշ խա տան քը, ե թե դա պա հա նջ վում է գոր ծի 
հա ջո ղու թյան հա մար:

26 Ինձ ան հա նգս տաց նում է ժա մա նա կի ան տե ղի վատ նու մը:

27 Նախ քան նոր բան ձեռ նար կե լը, ես կշ ռում եմ իմ հա ջո ղու թյան հաս նե լու կամ պա
րտ վե լու հա վա նա կա նու թյու նը:

28 Որ քան հս տակ եմ սահ մա նում իմ նպա տակ նե րը, այն քան հա ջո ղու թյան հաս նե լու 
հա վա նա կա նու թյունն ա վե լի է մե ծա նում:

29 Ես աշ խա տում եմ ա ռա նց տե ղե կատ վու թյան հա վա քա գր ման վրա ժա մա նակ վատ
նե լու: 

30
Ես փոր ձում եմ քն նար կել բո լոր այն խն դիր նե րը, ո րո նց հետ կա րող եմ բախ վել և 
պլա նա վո րում եմ, թե ինչ մի ջոց ներ կա րող եմ ձեռ նար կել ա ռա ջա ցած խն դիր նե րի 
լուծ ման հա մար:

31 Ա ռա ջա դր ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ես դի մում եմ ազ դե ցիկ մա րդ կա նց 
օգ նու թյա նը:

32 Բա րդ խնդ րի լուծ ման ժա մա նակ հա մոզ ված եմ իմ հա ջո ղու թյան մեջ:
33 Ես հան դուր ժում եմ նախ կի նում ու նե ցած ան հա ջո ղու թյուն նե րս:

34 Ես գե րա դա սում եմ զբաղ վել ինձ լավ հայտ նի գոր ծու նե ու թյա մբ, ո րի ի րա գո րծ ման 
հա մար վս տահ եմ ու ժե րիս վրա:

35 Կա նգ նե լով դժ վա րու թյուն նե րի առջև՝ նա խը նտ րում եմ խու սա փել դրան ցից:

36 Որ ևի ցե մե կի են թա կայու թյան տակ աշ խա տե լի ս՝ ձգ տում եմ մշ տա պես գո հաց նել 
ղե կա վա րիս:

37 Ես եր բեք լի ո վին հա մոզ ված չեմ ի րե րի այս կամ այն դա սա վոր վա ծու թյան հետ և 
մի շտ կար ծում եմ, որ կա րող է ա վե լի լավ լի նել:

38 Իմ բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում առ կա է ռիս կի գոր ծո նը:
39 Իմ ան ձնա կան կյան քի հետ կապ ված հս տակ պլան ներ ու նեմ:

40 Ի րա գոր ծե լով ինչոր մե կի ծրա գի րը` շատ հար ցեր եմ տա լիս հա մոզ վե լու հա մար, 
արդյո ՞ք ճի շտ եմ հաս կա ցել տվյալ խն դի րը:

41 Ես ա վե լի շուտ կաշ խա տեմ խն դիր նե րի վրա դրա նց ծագ ման փու լում, քան կկան
խա տե սեմ դրա նց ա ռա ջա ցու մը:

42 Ն պա տակ նե րիս ի րա գո րծ ման հա մար մտա ծում եմ տար բե րակ ներ, ո րո նք հնա րա
վո րու թյուն կտան նե րգ րա վել մյուս նե րի ն՝ խն դիր նե րիս լուծ ման հա մար:

43 Ես իմ աշ խա տան քը շատ լավ եմ կա տա րում:
44 Եր բե մն ես փոր ձում եմ դի մել ու րիշ նե րի օգ նու թյա նը:

45 Ես փոր ձում եմ ա նել ամ բող ջո վին նոր, նախ կի նում ար ված նե րից տար բեր վող աշ
խա տա նք:

46 Ես գի տեմ խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հար ման մի քա նի մի ջոց ներ, ո րո նք ծա գել են 
նպա տակ նե րիս հաս նե լու ճա նա պար հին:

47 Ինձ հա մար ա ռա վել կար ևոր են իմ ըն տա նի քը և ան ձնա կան կյան քը , քան իմ կող
մից սահ ման ված աշ խա տան քային ժամ կետ նե րը:
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48 Ես չեմ տես նում խն դի րն ամ բող ջո վին ի րա գոր ծե լու մի ջոց ներ ո՛չ տա նը , ո՛չ էլ աշ
խա տա վայ րում: 

49 Ես ա նում եմ այն, ինչ մյուս նե րը հա մա րում են ռիս կային:

50 Ես մտա հոգ ված եմ իմ շա բա թա կան հա նձ նա րա րա կան նե րի ի րա գո րծ մա մբ ոչ պա
կաս, քան տա րե կան հա նձ նա րա րա կան նե րի:

51 Ես դի մում եմ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու մի քա նի տար բեր աղ բյուր նե րի, ո րո նք 
օգ նում են ինձ ա ռա ջադ րա նք նե րը և ծրագ րե րը կա տա րե լու հա մար:

52 Ե թե խնդ րի լուծ ման ինչոր տար բե րակ չի հա մա պա տաս խա նում, ես նոր տար բե
րակ ներ եմ ո րո նում:

53 Ես կա րող եմ ներ գոր ծել հս տակ կար ծիք և տե սա կետ ու նե ցող մա րդ կա նց վրա, որ
պես զի նրա նք փո խեն ի րե նց մտահ ղա ցում նե րն ու պատ կե րա ցում նե րը: 

54 Ես հա վա տա րիմ եմ իմ ո րո շում նե րին ան գամ, ե թե մյուս նե րը հա մա միտ չեն ինձ հետ:
55 Ե թե ես որ ևէ բան չգի տեմ, չեմ վա խե նում խոս տո վա նել:

Ի նք նագ նա հատ ման ար դյունք նե րի հաշ վա րկ ման թեր թի կ

Գ ծի կի վեր ևում ար տագ րեք մի ա վոր նե րը հար ցա թեր թի կից: Գծի կի նե րք ևում բեր ված 
են հար ցե րի հեր թա կան հա մար նե րը: Ու շադ րու թյուն դա րձ րեք, որ սյու նակ նե րում պահ
պան վում է հա մա րա կալ ված հար ցե րի շա րու նա կա կան կար գը, այ սի նքն` երկ րո րդ հար ցը 
գտն վում է ա ռա ջին հար ցի նե րք ևում և այլն:

 Մի ա վոր նե րի ընդ հա նուր գու մա րը ստա նա լու հա մար ա մեն տո ղում կա տա րել գու
մար ման և հան ման գոր ծո ղու թյուն նե րը / կո տո րա կային հաշ վա րկ չկա տա րել/:

 Վե րջ նա կան ար դյունք ստա նա լու հա մար գու մա րել բո լոր տո ղե րի վե րջ նա կան մի ա
վոր նե րը:

Ար տա հայ տու թյուն նե րի գնա հա տում Գ նա հատ.
 գու մար

Ձեռ նար կա տի րոջ ան հա տա կան  
հատ կա նիշ ներ

__ + __ + __  __ +__ +6 =
1 12 23 34 45 Հ նա րա վո րու թյուն նե րի ո րո նում
__ + __ + __  __ +__ +6 =
2 13 24 35 46 Հա մա ռու թյուն
__ + __ + __ + __  __ +6 =
3 14 25 36 47

Պայ մա նագ րի բո լոր կե տե րը ի րա գոր ծե լու 
հակ վա ծու թյուն 

__ + __ + __ + __ __ + 6 =
4 15 26 37 48 Ո րա կի և ար դյու նա վե տու թյան պա հա նջ
__  __ + __ + __ +__ +6 =
5 16 27 38 49 Ռիս կի դի մե լու պատ րաս տա կա մու թյուն
__  __ + __ + __ +__ +6 =
6 17 28 39 50 Ն պա տա կադ րում
__ + __  __ + __ +__ +6 =
7 18 29 40 51 Տե ղե կատ վու թյան ո րո նում
__ + __ + __  __ +__ +6 =
8 19 30 41 52

Հա մա կա րգ ված պլա նա վո րում և վե րա հս կո
ղու թյուն

__  __ + __ + __ +__ +6 =
9 20 31 42 53 Ցան ցի ստեղ ծում և հա մո զե լու ու նա կու թյուն
__  __ + __ + __ +__ +6 =
10 21 32 43 54 Ինք նա վս տա հու թյուն

Մի ա վոր նե րի հան րա գու մար Ուղ ղիչ գոր ծա կից
__  __  __  __ +__ +18 =
11 22 33 44 55
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ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

Ի նք նագ նա հատ ման ար դյունք նե րի ճշտ ման թեր թի կ
 
Ուղ ղիչ գոր ծա կի ցը (11, 22, 33, 44 և 55 հար ցե րի գու մա րը) կի րառ վում է, որ պես զի բա

ցա հայտ վի արդյոք ան ձը փոր ձում է ինքն ի րեն ա վե լի լավ ներ կայաց նել, քան ի րա կա նում 
կա: Ե թե գոր ծակ ցի մի ա վոր նե րի ընդ հա նուր գու մա րը 20 կամ ա վե լի բա րձր է, ա պա ձեռ
նե րե ցի ու ժեղ հատ կա նիշ նե րի գնա հա տա կա նն ա վե լի հս տակ ստա նա լու հա մար ան հրա
ժե շտ է ուղ ղել հար ցա թեր թի կի ընդ հա նուր ար դյուն քը: 

Ուղ ղիչ գոր ծակ ցի մի ա վո րը հաշ վե լու հա մար ան հրա ժե շտ է կի րա ռել հետ ևյալ թվե րը.

Ե թե ուղ ղիչ գոր ծակ ցի մե ծու թյու նը  
կազ մում է

Յու րա քան չյուր մի ա վո րի մե ծու թյու նից 
հա նել հետ ևյալ թի վը

24 կամ 25 7

22 կամ 23 5

20 կամ 21 3

ա վե լի քիչ 0

 Մի նչ « Ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րի պրո ֆի լային թեր թի կը» կի րա ռե լը օգտ վել հա ջո րդ 
է ջից` ան հա տա կան ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րի գնա հատ ման մի ա վոր նե րն ուղ ղե լու հա մար: 

Ուղղ ված գնա հա տա կան նե րի թեր թի կ

Ձեռ նար կա տի րոջ ան հա տա կան  
հատ կա նիշ նե րը

Սկզբ նա կան 
գնա հա տա կան Ուղ ղիչ թիվ Ճշգրտ ված  

գնա հա տա կան
Հ նա րա վո րու թյուն նե րի ո րո նում
Հա մա ռու թյուն
Պայ մա նագ րի բո լոր կե տե րն ի րա գոր ծե լու 
հակ վա ծու թյուն 
Ո րա կի և ար դյու նա վե տու թյան պա հա նջ
Ռիս կի դի մե լու պատ րաս տա կա մու թյուն
Ն պա տա կադ րում
Տե ղե կատ վու թյան ո րո նում
Հա մա կա րգ ված պլա նա վո րում և վե րա հս կո
ղու թյուն
Ցան ցի ստեղ ծում և հա մո զե լու ու նա կու թյուն
Ինք նա վս տա հու թյուն

Ուղղ ված ընդ հա նուր ար դյունք _________________________________________________

Ե կեք մի ա սին մտա ծե նք, փոր ձե լով հիմ նա վո րել մեր կար ծիք նե րը։ 
Ո ՞ր քա նով էր թե ստն ի րա տե սա կան Ձեզ հա մա ր։
 Ներ կայաց րեք թես տի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ Ձեր դա տո ղու թյուն նե րը, 
նշեք ո՞ր հատ կա նիշ նե րն են Ձեզ մոտ ա ռա վել զար գա ցած, ո՞ր հատ կա նիշ նե
րի զար գաց մա նն ուղղ ված աշ խա տա նք ներ պե տք է ի րա կա նաց նեք/։ 
Ի նչ պե ՞ս, ի՞նչ ճա նա պար հով կա րե լի է զար գաց նել ա վե լի քիչ մի ա վոր հա վա

քած հատ կա նիշ նե րը ։
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 Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն և օգ տա կար հղում նե ր

1. ABC News: Who Wants to Be an Entrepreneur? http://abcnews.go.com/2020/
story?id=1982669&page=1

2. Entrepreneurship Lesson Plan: http://www.econedlink.org/teacherlesson/228s.
3. Entrepreneurship Resources: http://www.entrepreneurship.org/.
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2.  ՀԱ ՋՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ Ր

Առանցքային բառեր

• Գործարարություն
• Տեսլական
• Նպատակ
• Ռազմավարություն
• Ադաիրի 3 շրջանների մոդել
• Հաջողության գործիքներ

 Սահ մա նում նե ր

Տես լա կա ն

Տես լա կա նը N տա րի հե տո Ձեր կազ մա կեր պու թյան նկա րագ րու թյունն է։ Տես
լա կա նի ձևա կեր պու մը թույլ է տա լիս գոր ծա րար նե րին հաս կա նալ, թե ինչ են 
ի րե նք ակն կա լում բիզ նե սից, ինչ պի սին են տես նում այն ա պա գայում: 
Տես լա կա նը կյան քի ի մա ստ չէ, այլ գոր ծիք է նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար: 
Այն օգ նում է գոր ծա րա րին հար թել ու ղին, ո րը տա նում է դե պի սահ ման ված 
նպա տակ նե րը: Տես լա կա նի ուժն այն է, որ գոր ծա րա րը որ քան կե նտ րո նա նում 
է դրա վրա, այն քան կրկ նա պա տկ վում է դրան հաս նե լու ցան կու թյու նը: Տես լա
կա նը ստե ղծ վում է ներ կայում, ի րա գո րծ վում ա պա գա 510 տա րում:

Ն պա տակ

Ն պա տա կն այն վե րջ նա կան ցան կա լի ար դյունքն է, ին չի ի րա գո րծ մա նը 
ձգտում է գոր ծա րա րը: Այն հա ջո ղու թյան հաս նե լու ար դյու նա վետ մի ջոց է և 
թույլ է տա լիս հատ կո րո շել, այ սու հետ քայ լեր ա նել պլա նա վոր վա ծն ի րա կա
նաց նե լու հա մար: Նպա տա կը կա րող է լի նել կար ճա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ 
կամ եր կա րա ժամ կե տ։ Ա ռաջ նային տար բե րու թյու նը նպա տակ նե րին հաս նե
լու հա մար պա հա նջ վող ժա մա նա կն է։

Ռազ մա վա րու թյուն

Ռազ մա վա րու թյու նը նպ տակ նե րին հաս նե լու գոր ծըն թա ցն է: Հա մա պա տաս
խան նկա ր՝ տես լա կան, և թի րախ նե ր՝ նպա տակ ներ ու նե նա լը բա վա րար չէ 
հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մա ր։ Անհ րա ժե շտ է ա վե լի ն՝ այն ճա նա պար հը 
և քայ լե րի հեր թա կա նու թյունն ու ամ բող ջա կա նու թյու նը, ո րո նք թույլ կտան 
մեզ հաս նե լու մեր նպա տակ նե րին, հետ ևա բար ի րա գոր ծե լու նաև մեր տես
լա կա նը։ Հա ջող բիզ նե սի կազ մա կե րպ ման հա մար կա րե լի է ա ռա նձ նաց նել 
3 մի ջո ց՝ տես լա կան, նպա տա կադ րում և ռազ մա վա րու թյուն (ստ րա տե գի ա): 
Ռազ մա վա րու թյու նը կա րող է ար դյու նա վե տո րեն օգ տա գոր ծել ցան կա ցած 
ո րա կա վոր մա մբ գոր ծա րար, ով ու նի ո րո շա կի տե ղե կու թյուն այս գոր ծի քի 
վե րա բե րյալ: 

Ա ռա ջադ րա նք 2.1: Տես լա կա նի ձևա կեր պում

Ձ ևա կեր պեք Ձեր տես լա կա նը։ Այն կա րող է Ձեր կյան քի տես լա կա նը լի նել, սա
կայն այն պե տք է նե րա ռի բիզ նե սի, աշ խա տան քային ա ռաջ խա ղաց ման Ձեր 

պատ կե րա ցում նե րը ։
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 Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր
 

• Ին չո ՞ւ է ան հրա ժե շտ ու նե նալ ա պա գայի նկար (տես լա կան):

• Ին չո ՞վ է տես լա կա նը տար բեր վում ֆան տա զի այի ց։

• Ի նչ պե ՞ս ճի շտ սահ մա նել և ներ կայաց նել տես լա կա նը ։

• Ի նչ պե ՞ս հաս նել տես լա կա նին, կամ ինչ պե ՞ս ի րա գոր ծել այն։

Ա ռա ջադ րա նք 2.2: Եր կա րա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և կար ճա ժամ կետ նպա
տակ նե րի սահ մա նում

Հի մն վե լով ար դեն իսկ սահ ման ված տես լա կա նի վրա՝ սահ մա նել կար ճա ժամ կետ, 
միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ նպա տակ ներ ՝ը ստ SMART չա փո րո շիչ նե րի ։ 

Ա. Եր կա րա ժամ կետ նպա տա կի սահ մա նում (հի նգ տա րի) 
Ին չի՞ եք ցան կա նում հաս նել հի նգ տա րի ան ց /ա ռն վա զն եր կու նպա տակ/։

Բ. Միջ նա ժամ կետ նպա տա կի սահ մա նում (ե րեք տա րի) 
Ին չի՞ եք ցան կա նում հաս նել ե րեք տա րի ան ց /ա ռն վա զն եր կու նպա տակ/:
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Գ. Կար ճա ժամ կետ նպա տա կի սահ մա նում (մեկ տա րի) 
Ին չի՞ եք ցան կա նում հաս նել մեկ տա րի ան ց /ա ռն վա զն եր կու նպա տակ/:

 

Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր

 
• Ին չո ՞վ է նպա տա կը տար բեր վում տես լա կա նի ց։

• Ո ՞ր 5 չա փո րո շիչ նե րի հի ման վրա պե տք է սահ մա նել նպա տա կը:

• Ո ՞րն է նպա տա կը « պատ շաճ» սահ մա նե լու կար ևո րու թյու նը գոր ծա րա րի հա մար:

• Ի նչ պի սի՞ տրա մա բա նա կան կապ եք տես նում եր կա րա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և 
կար ճա ժամ կետ նպա տակ նե րի մի ջև: Հա մոզ վա ՞ծ եք, որ այդ կա պը Ձեզ մոտ ա պա
հով ված է: Հիմ նա վո րեք:

Ա ռա ջադ րա նք 2.3: Եր կա րա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և կար ճա ժամ կետ ռազ
մա վա րու թյուն նե րի մշա կում

Հի մն վե լով ար դեն իսկ սահ ման ված եր կա րա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և կար ճա
ժամ կետ նպա տակ նե րի վրա՝ մշա կել այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու ռազ մա վա րու թյուն
նե ր։
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Ա. Կար ճա ժամ կետ նպա տակ նե րին հաս նե լու ռազ մա վա րու թյան մշա կում (մեկ տա րի)

Կար ճա ժամ կետ նպա տա կը Անհ րա ժե շտ ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կա հատ ված

• Ի նչ պե ՞ս կհաս նեք ձեր նպա տա կին, ի՞նչ քայ լեր են ան հրա ժե շտ (գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ցա նկ):

• Ի նչ պե ՞ս կվե րա հս կեք կամ կչա փեք ձեր ա ռա ջըն թա ցը (ն շեք աշ խա տան քի չա փե լի 
ար ժեք ներ):

• Ի նչ պի սի ՞խն դիր ներ, խո չըն դոտ ներ եք տես նում

Անձ նա կան Շր ջա պա տող ի րա կա նու թյուն

Բ. Միջ նա ժամ կետ նպա տա կին հաս նե լու ռազ մա վա րու թյան մշա կում (ե րեք տա րի)

Միջ նա ժամ կետ նպա տա կը Անհ րա ժե շտ ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կա հատ ված

• Ի նչ պե ՞ս կհաս նեք ձեր նպա տա կին, ի՞նչ քայ լեր են ան հրա ժե շտ (գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ցա նկ):
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• Ի նչ պե ՞ս կվե րա հս կեք կամ կչա փեք Ձեր ա ռա ջըն թա ցը (ն շեք աշ խա տան քի չա փե լի 
ար ժեք ներ):

• Ի նչ պի սի՞ խն դիր ներ, խո չըն դոտ ներ եք տես նում։

Անձ նա կան Շր ջա պա տող ի րա կա նու թյուն

Գ. Եր կա րա ժամ կետ նպա տա կին հաս նե լու ռազ մա վա րու թյան մշա կում (հի նգ տա րի)

Եր կա րա ժամ կետ նպա տա կը Անհ րա ժե շտ ռե սուրս նե րը Ժա մա նա կա հատ ված

• Ի նչ պե ՞ս կհաս նեք ձեր նպա տա կին, ի՞նչ քայ լեր են ան հրա ժե շտ (գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ցա նկ)։

• Ի նչ պե ՞ս կվե րա հս կեք կամ կչա փեք ձեր ա ռա ջըն թա ցը (ն շեք աշ խա տան քի չա փե լի 
ար ժեք ներ):

• Ի նչ պի սի՞ խն դիր ներ, խո չըն դոտ ներ եք տես նում։

Անձ նա կան Շր ջա պա տող ի րա կա նու թյուն
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Հ ղում. Հա վել ված 2ում կար դա ցեք Ջոն Ա դաի րի 3 շր ջան նե րի մո դե լի մա սին:

 
Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր

 
• Ի ՞նչ է ռազ մա վա րու թյու նը, ին չո ՞ւ է այն ան հրա ժե շտ գոր ծա րա րի ն։ Ո՞րն է «ար դյու

նա վետ» ռազ մա վա րու թյուն կազ մե լու կար ևո րու թյու նը:

• Ո ՞րն է Ա դաի րի 3 շր ջան նե րի մո դե լը, ո՞ւմ հա մար է այն կի րա ռե լի ։

• Ո ՞րն է Ա դաի րի 50:50 կա նո նը ։

• Որ քա նո ՞վ մշակ ված ռազ մա վա րու թյուն նե րի ի րա գոր ծու մը կա պա հո վի Ձեր եր կա
րա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և կար ճա ժամ կետ նպա տակ նե րին հաս նե լուն:

Ա ռա ջադ րա նք 2.4: Մշակ ված ռազ մա վա րու թյուն նե րի, սահ ման ված նպա
տակ նե րի հա մադ րու մը տես լա կա նի հե տ

Սահ ման ված նպա տակ նե րը և մշակ ված ռազ մա վա րու թյուն նե րը հա մադ րե լով 
Ձեր կող մից ներ կայաց ված տես լա կա նի ն՝ գնա հա տեք.

 Որ քա նո ՞վ է Ձեր կող մից սահ ման ված նպա տակ նե րի ի րա գոր ծու մը նպաս տե լու Ձեր 
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տես լա կա նի ի րա գո րծ մա նը։ 

 
• Ո րո ՞նք են Ձեր կող մից սահ ման ված նպա տակ նե րի և մշակ ված ռազ մա վա րու թյուն

նե րի ու ժեղ կող մե րը ։

• Ն կա տի ու նե նա լով տես լա կա նի ամ բող ջա կան ի րա գո րծ ման կար ևո րու թյու նը, ինչ
պե ՞ս կա րե լի է բա րե լա վել Ձեր կող մից սահ ման ված նպա տակ նե րը և մշակ ված 
ռազ մա վա րու թյուն նե րը։

 Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն և օգ տա կար հղում նե ր

1. http://www.civilsociety.am/resources/strongsco//
materials/54450b6ab1f27867ec6dd2761c508418.pdf

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_(Marvel_Comics)

3. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF

4. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%
A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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3. ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԻ ԸՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Առանցքային բառեր

• Գարծարար գաղափար
• Մտագրոհ
• Մակրոընտրություն
• Մակրովերլուծություն
• Միկրոընտրություն
• Միկրովերլուծություն
• SWOT վերլուծություն
• Արժեք

  Սահ մա նում նե ր

Մ տագ րո հ Մ տագ րո հը խմ բային ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տա նք է, ուղղ ված գա ղա
փար նե րի հա վա քա գր մա նը կամ ո րո շա կի խնդ րի լուծ մա նը:

Մակ րոը նտ րու թյուն

Գոր ծա րար գա ղա փա րի մակ րոը նտ րու թյան նպա տա կն է՝մ տագ րո հի ըն
թաց քում ստաց ված գա ղա փար նե րի թի վը կր ճա տե լո վ՝ հա սց նել կեն սու նակ 
գա ղա փար նե րի, ո րո նք կվե րա բե րեն կո նկ րետ ապ րան քա տե սա կի ար տադ
րու թյա նը և հի մն ված կլի նեն տե ղե րում դրա նց ի րաց ման կամ ար տա դր ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ան հա տա կան ըն կա լում նե րի վրա:

Միկ րոը նտ րու թյուն

Միկ րոը նտ րու թյունն ի րա կա նաց վում է գնա հատ ման հետ ևյալ չա փա նիշ նե
րով.

•  շու կայի առ կայու թյուն,
•  հում քի առ կայու թյուն,
•  տեխ նո լո գի այի առ կայու թյուն, 
• ա նհ րա ժե շտ ո րա կա վոր մա մբ աշ խա տու ժի առ կայու թյուն,
•  կա ռա վա րու թյան կող մից տն տե սու թյան նա խը նտ րե լի ճյու ղեր,
•  ռազ մա վա րա կան պի տա նե լի ու թյուն, 
• ի րա կա նաց ման դյու րի նու թյուն, 
• են թա դր վող ռիս կեր,
•  շա հու թա բե րու թյուն,
•  ծախ սեր/ա ռա վե լու թյուն ներ:

SWOT վեր լու ծու թյուն

SWOT հա պա վու մը նշա նա կում է՝ SStrengthsու ժեղ կող մեր, WWeaknesses
թույլ կող մեր, OOpportunities հ նա րա վո րու թյուն ներ, TThreats սպառ նա
լիք ներ: Այս են թա մո դու լը չա փա զա նց կար ևոր է, քա նի որ այս տեղ տվյալ
նե րը ստու գե լու, հա վա քե լու և տե ղում վեր լու ծե լու փո րձ է ար վում՝ օգ տա
գոր ծե լով ինչ պես ա ռաջ նային, այն պես էլ երկ րոր դա կան աղ բյուր նե րը:

Ար ժեք

Ար ժե քի ստեղ ծու մը ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ի մա ստն է: Ի րա
կան ար ժեք ու նե ցող բո լոր ապ րա նք նե րը ո րո շա կի ո րեն ծա ռայում են սպա
ռո ղին: Հե նց ծա ռայե լու, օգ տա կար լի նե լու մի ջո ցով է ստե ղծ վում ար ժե քը: 
Ար ժեք է ստեղ ծում այն, ին չը ծա ռայում է:
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Ա ռա ջադ րա նք 3.1: Հա մայն քի վեր լու ծու թյուն

Ամ փո փեք հա մայն քի մա սին Ձեր ու նե ցած տե ղե կատ վու թյու նը ։

 
• Ո րո ՞նք են Ձեր հա մայն քի ու ժեղ կող մե րը /բ նա կան, մար դա ծին/։

• Տն տե սու թյան ո՞ր ո լո րտ նե րն են զար գա ցած Ձեր հա մայն քում։ 

• Ի նչ պի սի՞ բիզ նես ներ կան Ձեր հա մայն քում։

• Ի նչ պի սի՞ ար ժե քային շղ թա ներ կան հա մայ քում։

•  Ձեր հա մայն քը ինչ պի սի՞ գոր ծա րար գա ղա փար նե րի ի րա գո րծ ման հա մար է հան
դի սա նում «ի դե ա լա կան» մի ջա վայր /տն տե սա կան, են թա կա ռուց վա ծք նե րի, ռե
սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյան, սպառ ման շու կային մոտ լի նե լու տե սան կյուն նե րից/։ 

• Ի նչ պի սի՞ ա վե լաց ված ար ժեք կա րող եք ստեղ ծել Ձեր հա մայն քում։ 

        Ա ռա ջադ րա նք 3.2: Մտագ րո հի ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն և ամ փո փում

Ամ փո փեք մտագ րո հի ար դյունք նե րը ներ քո հի շյալ ա ղյու սա կում։

Բառ*** Գոր ծա րար գա ղա փա ր
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*** այն բա ռե րը, ո րո նք ստա ցել եք մտագ րո հի ար դյուն քում։ 

Ա ռա ջադ րա նք 3.3: Մակ րո վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փում 

Ամ փո փեք մակ րո վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը ներ քո հի շյալ ա ղյու սա կում։

Գոր ծա րար գա ղա փա ր Ընտ րու թյան հիմ նա վո րում նե ր

Ա ռա ջադ րա նք 3.4: Միկ րո վեր լու ծու թյուն

Օգ տա գոր ծե լով ներ քո հի շյալ տե ղե կատ վու թյու նը՝ ի րա կա նաց նել միկ րո վեր լու ծու
թյուն։ Այն ի րա կա նաց նե լու հա մար կի րառ վում է ա ղյու սա կում նշ ված չա փա նիշ նե

րի գնա հա տում (տես ա ղյու սակ (1)) և տե սա կա րար կշիռ նե րի (տե ս՝ ա ղյու սակ (2)) ո րո շում:

 Չա փա նիշ նե րը գնա հատ վում են հետ ևյալ գնա հատ ման հա մա կար գով.
5 – գե րա զա նց,
4 – շատ լավ,
3 – բա վա րար,
2 – մի ջակ,
1 – վատ: 

Այ նու հե տև մաս նակ ցի կող մից ո րոշ վում է յու րա քան չյուր չա փա նի շի տե սա կա րար 
կշի ռը՝ (2) ըստ իր գա ղա փա րի վրա թո ղած ազ դե ցու թյան, այն պես, որ ընդ հա նուր հան
րա գու մա րը կազ մի 100%: 

(3) ուղ ղա հայաց սյու նում հաշ վա րկ վում է ա ռա ջին և երկ րո րդ սյու նե րի ար դյունք նե րի 
ար տադ րյա լը ։

 Տաս չա փա նիշ նե րը գնա հա տե լուց և մի ա վոր ներ նշա նա կե լուց հե տո պե տք է ի րա
կա նաց վի նաև նա խագ ծային գա ղա փա րի հա ջո ղու թյան կամ ձա խող ման ա ռա նց քային 



2928

ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

փոփո խա կան նե րի ճշգր տում: Դա, այս պես կոչ ված, հա ջո ղու թյան ո րո շիչ գոր ծո նն է: Այն 
ընտր ված նա խագ ծին վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծոն է, որն ան չափ կար ևոր է նա խագ
ծի հա ջո ղու թյան հա մար: Ե թե այդ գոր ծո նը բա ցա կայում է, ան բա վա րար է կամ սխալ է 
հաշ վառ ված, ա պա նա խա գի ծը կա րող է եր կա րա ժամ կետ հատ վա ծում ա նի րա կա նա նա լի 
դառ նալ: Նա խագ ծի ո րո շիչ գոր ծոն կա րող է դառ նալ վե րը թվա րկ ված տա սը գոր ծոն նե
րից յու րա քան չյու րը: Սա կայն այն կա րե լի է է՛լ ա վե լի ճշգր տել: Օ րի նակ` ոչ թե պար զա պես 
հումք, այլ մա տա կա րա րում նե րի սե զո նայ նու թյուն, պահ պան ման ժամ կետ, ստան դար
տաց ման բա ցա կայու թյուն և հում քի մա տա կա րա րում նե րի ան խա փա նե լի ու թյուն: 

Տես ստո րև ներ կայաց ված ա ղյու սակ 3.4.1. 

Ա ղյու սակ 3.4. 1. Միկ րո վեր լու ծու թյուն 
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  Սյու նե րի նշա նա կու թյու նը   Գ նա հա տա կան ներ 
 1  գնա հա տա կան,     5  հի աս քա նչ է, 
 2  տե սա կա րար կշիռ,    4  շատ լավ է, 
 3  հա վա սա րա կշռ ված մի ա վոր:   3  բա վա րար է, 
  2  մի ջին, 
  1  վատ: 
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Ծա նո թագ րու թյուն. 
ա) ծրա գի րը գնա հա տե լու հա մար կի րառ վող չա փա նիշ նե րի ընդ հա նուր կշի ռը պե տք 

է հա վա սար լի նի 100%ի,
բ) գնա հա տա կա նը բազ մա պատ կեք կշ ռով, որ պես զի յու րա քան չյուր ծրագ րի մտա

հա ղաց ման հա մար ստա նաք հա վա սա րա կշռ ված մի ա վոր,
գ) կա րե լի է կի րա ռել նաև այլ չա փա նիշ ներ:

Ա ռա ջադ րա նք 3.5: SWOT վեր լու ծու թյուն

 Միկ րո վեր լու ծու թյան փու լում ա ռա վե լա գույն մի ա վոր ներ հա վա քած եր կու գոր ծա
րար գա ղա փար նե րը են թար կել SWOT վեր լու ծու թյա ն։ Ար դյունք նե րը ներ կայաց

նել ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ա ղյու սա կում։

SWOT վեր լու ծու թյուն 1

Գոր ծա րար գա ղա փա ր։

Ու ժեղ կող մե ր Թույլ կող մե ր

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Հ նա րա վո րու թյուն նե ր Ս պառ նա լիք ներ

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

SWOT վեր լու ծու թյուն 2

Գոր ծա րար գա ղա փար

Ու ժեղ կող մե ր Թույլ կող մե ր

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Հ նա րա վո րու թյուն նե ր Վ տա նգ նե ր

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
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Ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ա ղյու սա կ

Հա ջո ղու թյուն կբե րե ն Ձա խող ման պատ ճառ  
կա րող են հան դի սա նա լ Ո րո շիչ գոր ծոն ներ են

Գոր ծա րար 
գա ղա փար 1

Գոր ծա րար 
գա ղա փար 2

 
Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր

 
• Ո ՞րն է հա մայն քի տն տե սա կան նե րու ժը և ո րո ՞նք են դրա բա ցա հայտ մա նն ուղղ ված 

մի ջո ցա ռում նե րը ։

•  Ո րո ՞նք են բիզ նես գա ղա փա րի ընտ րու թյան փու լե րը ։

• Ի ՞նչ է մտագ րո հը և ե՞րբ կա րե լի է այն կի րա ռե լ։

• Ո րո ՞նք են մակ րոը նտ րու թյան ի րա կա նաց ման հիմ նա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն
նե րը։ 

• Ո րո ՞նք են միկ րոը նտ րու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րը ։

• Ո րո ՞նք են SWOT վեր լու ծու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րը ։
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• SWOT վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը ինչ պե ՞ս են օգ տա գո րծ վե լու ռազ մա վա րու թյան 
մշակ ման ժա մա նակ:

• Ին չո ՞ւ է կար ևոր վում ա վե լա ցած ար ժե քի ստեղ ծու մը ։

 Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն և օգ տա կար հղում նե ր

1. https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.ht
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
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4.  ՄՈՒՏՔ ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ  
ԾՐԱ ԳԻՐ (ԳԾ) / ԲԻԶ ՆԵՍ ՊԼԱ Ն

Առանցքային բառեր

• Գործարար ծրագիր
• Գործարար պլանավորում

 Սահ մա նում նե ր

Գոր ծա րար 
ծրա գի ր

Բիզ նես գոր ծու նե ու թյան պլա նա վո րումն է թղ թի վրա, ըստ ո րի ի րա կա նաց վում են 
բիզ նես գոր ծըն թաց նե րը, կազ մա կեր պու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Պա րու նա կում 
է տե ղե կու թյուն ներ կազ մա կեր պու թյան, ապ րա նք նե րի, դրա նց ար տադ րու թյան, 
սպառ ման շու կա նե րի, մար քե թին գի, գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կե րպ ման և դրա նց 
ար դյու նա վե տու թյան մա սի ն։

Գոր ծա րար 
ծրագ րի 
նպա տա կը 

Նե րդ րո ղին տա լիս է պա տաս խան, արդյո ՞ք ար ժի մի ջոց ներ նե րդ նել տվյալ նե րդ րու
մային նա խագ ծի մե ջ։ Ծա ռայում է տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր այն ան ձա նց հա մար, 
ով քեր ան մի ջա կա նո րեն ի րա կա նաց նում են նա խա գի ծը:

Գոր ծա րար 
ծրագ րի 
հիմ նա կան 
խն դիր նե րը

Սահ մա նել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը, թի րա խային 
շու կա նե րը և այդ շու կա նե րում ըն կե րու թյան դիր քը, ձևա կեր պել ըն կե րու թյան եր
կա րա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և կար ճա ժամ կետ նպա տակ նե րը, դրա նց հաս նե լու 
ռազ մա վա րու թյու նը և մար տա վա րու թյու նը, սահ մա նել այն ան ձա նց, ով քեր պա
տաս խա նա տու են ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման հա մար, ընտ րել աշ խա տա
կա զմ, կազ մել ըն կե րու թյան կող մից սպա ռող նե րին ա ռա ջա րկ վող ապ րա նք նե րի 
և ծա ռայու թյուն նե րի ցան կը, սահ մա նել դրա նց ցու ցա նի շե րը, գնա հա տել դրա նց 
ստե ղծ ման և ի րաց ման ար տադ րա կան և առևտ րային ծախ սե րը, սահ մա նել շու կայի 
հե տա զո տու թյան, գո վազ դի, վա ճա ռք նե րի խթան ման, գնա գոյաց ման, ի րաց ման 
ու ղի նե րի և ըն կե րու թյան այլ մար քե թին գային մի ջո ցա ռում նե րի ցան կը, գնա հա տել 
ըն կե րու թյան ֆի նան սա կան վի ճա կը և առ կա ֆի նան սա կան ու նյու թա կան ռե սուրս
նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը՝ սահ ման ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հնա րա վո
րու թյուն նե րին:

Հ ղում. Հա վել ված 3-ում կար դա ցեք Գոր ծա րար ծրագ րի նպա տա կի, խն դիր նե րի և 
ի րա կա նաց ման հետ կապ ված գոր ծըն թաց նե րի մա սին:

Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր

 
Ի ՞նչ է Գոր ծա րար ծրա գի րը ։
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• Ո րո ՞նք են գոր ծա րար պլա նա վոր ման տե սակ նե րը ։

• Ի ՞նչ հիմ նա կան տե ղե կատ վու թյուն է պա րու նա կում Գոր ծա րար ծրա գի րը:

• Ո րո ՞նք են Գոր ծա րար ծրագ րի կա զմ ման նպա տակ նե րը և խն դիր նե րը ։

 Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն և օգ տա կար հղում նե ր

1. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%AB%D5%A6%D5%B6%D5%A5%D5%BD 
_%D5%BA%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8% 
D6%82%D5%B4
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5.  ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ ԾՐԱԳ ՐԻ ՄԱՐ ՔԵ ԹԻՆ ԳԱՅԻՆ ՊԼԱ Ն

  Առանցքային բառեր

• Մարքեթինգ
• Ապրանք
• Գին
• Պահանջարկ, Շուկա, Ապրանքանիշ, 

Վաճառք
• Մարքեթինգային ռազմավարություն

 Սահ մա նում նե ր

Մար քե թի նգ « Մար քե թի նգ» հաս կա ցու թյունն ա ռա ջա ցել է ան գլե րեն market (շու կա) բա ռից, ո րի 
բա ռա ցի թա րգ մա նու թյու նը նշա նա կում է շու կայա կան գոր ծու նե ու թյուն:
 Մար քե թին գը շու կայում ի րա կա նա ցող գոր ծըն թաց է, այն մշ տա պես առ կա, կեն
դա նի վի ճակ է: Ար դի հա մաշ խար հային տն տե սու թյունն աչ քի է ընկ նում մր ցակ ցու
թյան սր մա մբ, ին չը են թադ րում է, որ ցան կա ցած շու կայում հա ջո ղու թյան կա րող 
են հաս նել բա ցա ռա պես այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րո նք նա խա պատ վու թյու
նը տա լիս են բիզ նե սի շու կայա կան կո ղմ նո րոշ մա նը:

Հ ղում. Հա վել ված 4ում ծա նո թա ցեք մար քե թին գային գոր ծըն թաց նե րին:
 

Ա ռա ջադ րա նք 5.1: Ապ րան քի/ ծա ռայու թյան նկա րագ րու թյուն

 Փոր ձեք նկա րագ րել այն ապ րան քը կամ ծա ռայու թյու նը, ո րը Դուք նա խա տե սում 
եք ար տադ րել/ մա տու ցե լ։ Անհ րա ժե շտ է ու շադ րու թյու նը կե նտ րո նաց նել այն ա վե լաց ված 
ար ժե քին, ո րի ստե ղծ մա նն ուղղ ված են լի նե լու Ձեր ջան քե րը ։

Չ մո ռա նաք ան դրա դառ նալ. 
• ապ րա նք նե րի/ ծա ռայու թյուն նե րի փա թե թա վոր մա նը և տա րայա վոր մա նը/ մա

տուց ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին, 
• ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ կշ ռին, չա փե րին, փա թե թա վոր ման գույ նե րի ն։
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Ա ռա ջադ րա նք 5.2: Ապ րան քի/ ծա ռայու թյան մր ցու նա կու թյան գնա հա տում

  Փոր ձեք նկա րագ րել Ձեր հա մայն քի հա մա պա տաս խան ո լոր տի ընդ հա նուր 
վի ճա կը։ 

 Մաս նա վո րա պե ս՝
• մր ցա կից նե րին և մր ցա կից նե րի շու կայա կան ազ դե ցու թյու նը /ին չը կա րող է ամ

փոփ վել մր ցակ ցու թյան պրո ֆի լի մի ջո ցով/,
• ս պա ռող նե րին/ հա ճա խո րդ նե րին /և նրա նց շու կայա կան ազ դե ցու թյու նը,
•  փո խա րի նող ապ րա նք նե րի/ ծա ռայու թյուն նե րի/ շու կայա կան ազ դե ցու թյու նը,
•  մա տա կա րար նե րին և նրա նց շու կայա կան ազ դե ցու թյու նը,
• ն մա նա տիպ սկս նակ բիզ նես նե րի շու կա մուտք գոր ծե լու հա վա նա կա նու թյու նը և 

վեր ջի նիս ազ դե ցու թյու նը Ձեր բիզ նե սի վրա ։

• Մր ցա կից նե րին և մր ցա կից նե րի շու կայա կան ազ դե ցու թյու նը /ո րո ՞նք են Ձեր մր
ցա կից նե րի ու ժեղ և թույլ կող մե րը/։

• Ս պա ռող/ հա ճա խո րդ նե րին և նրա նց շու կայա կան ազ դե ցու թյու նը /ո ՞վ է գի նը թե
լադ րում շու կայում՝ Դո՞ւք, թե հա ճա խոր դը
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• Փո խա րի նող ապ րա նք նե րի/ ծա ռայու թյուն նե րի շու կայա կան ազ դե ցու թյու նը 
/ կան արդյո ՞ք փո խա րի նող ներ, որ քա նո ՞վ ա րագ դրա նք կփո խա րի նեն Ձեր ար
տադ րան քը/

• Մա տա կա րար նե րին և նրա նց շու կայա կան ազ դե ցու թյու նը /որ քա նո ՞վ եք կախ
ված մա տա կա րար նե րից/

• Շու կա մուտք գոր ծող նմա նա տիպ սկս նակ բիզ նես նե րի շու կայա կան ազ դե ցու
թյու նը /ի նչ քա նո ՞վ է հա վա նա կան /ա րագ թե դան դա ղո րեն/ նմա նա տիպ բիզ նես
նե րի ի հայտ գա լը շու կայում, ինչ պե ՞ս եք դի մա կայե լու նրա նց ազ դե ցու թյա նը/
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Ա ռա ջադ րա նք 5.3: Շու կայի սեգ մեն տա վո րում: Հա ճա խոր դի նկա րագ րու
թյուն

  Փոր ձեք պատ կե րաց նել և նկա րագ րել Ձեր պո տեն ցի ալ հա ճա խո րդ նե րի ն։ 

Ն կա րագ րե ք
•  հա ճա խո րդ նե րի սեգ մեն տը /այն մա րդ կա նց, կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ո րո նք ոչ 

մի այն հա վա նում են Ձեր ար տադ րան քը, այլև պատ րա ստ են վճա րել դրա նց հա
մար/։ 

• հա ճա խո րդ նե րի սպառ ման ծա վալ նե րը, ձե ռք բե րում նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը, 
ե կա մուտ նե րի մե ծու թյու նը, ին չո՞ւ են նրա նք մտա դիր Ձեզ հետ հա մա գոր ծակ ցել, 

• որ տե ղի ՞ց են /ե րկ րից, մար զից, քա ղա քից, հա մայն քից և այլն/ Ձեր հա ճա խո րդ նե րը:

Ա ռա ջադ րա նք 5.4: Պա հան ջար կի ընդ հա նուր մե ծու թյան հաշ վա րկ

  Ներ կայաց րեք պա հան ջար կի ընդ հա նուր մե ծու թյան հաշ վար կի ման րա մաս նե րը 
և ամ փո փեք Ձեր դա տո ղու թյուն նե րը, օ րի նա կ՝ 

y մա րդ x z ան գամ/ա միս x a գոր ծու նե ու թյան ա միս ներ x b դրամ/յու րա քան չյուր գնում։
 Պա հան ջար կի ընդ հա նուր հաշ վար կային մե ծու թյան ստաց ման ան հնա րի նու թյան 

դեպ քում, խոր հուրդ է տր վում նշել, թե Դուք ծրա գի րը մշա կե լու փու լում ինչ քան փաս տա-
ցի պատ վեր ներ ու նեք / կամ կա րող եք ու նե նալ մեկ տար վա ըն թաց քում/ և դրա որ մա սը 
կա րող եք բա վա րա րե լ։
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Ա ռա ջադ րա նք 5.5: Շու կայում կազ մա կեր պու թյան մաս նակ ցու թյան բաժ նե
մա սի հաշ վա րկ

Ներ կայաց րեք շու կայում կազ մա կեր պու թյան մաս նակ ցու թյան բաժ նե մա սի 
հաշ վա րկ նե րը և այդ հաշ վար կի հիմ քում ըն կած են թադ րու թյուն նե րի հիմ նա վո րում նե-
րը։ 

Ա ռա ջադ րա նք 5.6: Վա ճառ քի գնի ո րո շում

Ներ կայաց րեք շու կայում ՁԵր կազ մա կեր պու թյան կող մից սահ ման ված ար-
տադ րան քի, ծա ռայու թյան գի նը և այդ ո րոշ ման հիմ քում ըն կած հիմ նա վո րում նե րը։ 

• Կար ևոր է՝ ե թե ար տադ րան քի վա ճառ քի գի նը տա տան վում է ո րո շա կի մի ջա կայ-
քում, ցան կա լի է նշել տա տան ման մի ջա կայ քը և ընդ գծել այն մի ջի նաց ված գի նը, 
ո րով հե տա գայում կա տար վե լու են հաշ վա րկ նե րը ։
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Ա ռա ջադ րա նք 5.7: Վա ճա ռք նե րի ծա վալ նե րի կան խա տե սում

Ներ կայաց րեք շու կայում կազ մա կեր պու թյան ար տադ րան քի/ ծա ռայու թյան 
կան խա տես վող վա ճառ քի ամ սե կան ծա վալ նե րը / քա նա կային և դրա մային ար տա հայ-
տու թյա մբ/։ 

Օ րի նա կ՝ 

01.17 02.17 03.17

Պա նիր, 
չա նա խ

10 կգ 20 կգ 30 կգ 60

Ըն դա մե նը 10 20 30 60

 Ներ կայաց վում է ամ սա կան վա ճառ քը /շր ջա նա ռու թյու նը/ ըստ ա միս նե րի

01.17 02.17 03.17

Պա նիր,  
չա նա խ

 150 000 
դր /10 կգ 
* 15 000 
դրամ/

300 000 
դր /20 կգ 
* 15000 
դրամ/

 450 000 
դր /30 կգ 
* 150 00 
դրամ/

900000

Ըն դա մե նը 150 000 300 000 450 000 900000

 Քա նա կային կան խա տե սում

Ըն դա մե նը

Դ րա մային կան խա տե սում

Ըն դա մե նը
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 Հիմ նա վո րեք Ձեր կան խա տե սում նե րը

Ա ռա ջադ րա նք 5.8: Մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյան մշա կում

Մ շա կեք Ձեր մար քե թին գային ռազ վա րա րու թյու նը ըստ 4P կամ 7P հայե ցա-
կար գե րի, P-ե րից յու րա քան չյու րին ան դրա դառ նա լով ման րա մաս նո րե ն։

• Ապ րա նք /ո րն է իմ ապ րան քի օգ տա կա րու թյու նը հա ճա խոր դի հա մար/

• Գին/գ նի մի ջո ցով ինչ պե ՞ս եմ պատ րա ստ վում հա ճա խո րդ ներ նե րգ րա վել/

• Վայր /որ քա նո ՞վ է ընտր ված վայ րը նպա տա կա հար մար և նպաս տում հա ճա խո
րդ նե րի շատ նե րգ րավ մա նը՝ կայա նա տե ղի, պա հես տային հատ ված, ա պա հով
վա ծու թյուն, լու սա վո րու թյուն և այլն/
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• Ա ռաջ խա ղա ցում /ի նչ պի սի ՞ ա ռաջ խա ղաց ման մի ջո ցա ռում նե րով եմ ո րո շել հա
ճա խոր դին գրա վել/

• Անձ նա կա զմ /ի նչ պի սի՞ ան ձնա կա զմ եմ նա խա տե սում նե րգ րավ վել, ո րո նք և՛ ար
ժեք կս տեղ ծեն կազ մա կեր պու թյան հա մար, և՛ հա ճա խո րդ նե րի մեջ վս տա հու
թյան և բա վա րար վա ծու թյան զգա ցո ղու թյուն կա ռա ջաց նեն/

• Ֆի զի կա կան մի ջա վայ րը / հա ճա խո րդ նե րի քա նա կը ա վե լաց նե լու նպա տա կով 
ինչ պի սի՞ մի ջա վայր եմ ստեղ ծե լու/
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• Գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պում /ն կա րագ րեք, թե կազ մա կեր պու թյու նում ըն թա
ցող գոր ծըն թաց նե րը սկ սած հա ճա խոր դին դի մա վո րե լուց մի նչև ճա նա պար հե լը։ 
Ինչ քա նո ՞վ է Ձեր ընտ րած ու ղին հա ճա խոր դա մե տ։/

Ա ռա ջադ րա նք 5.9: Մար քե թին գային մի ջոց նե րի սահ մա նում

 Հի մն վե լով մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյան վրա՝ լրաց րեք հետ ևյալ ա ղյու սա կը ։

Մար քե թին գային  
մի ջո ցը

Չափ ման  
մի ա վո րը

Մի ա վո րի  
ար ժե քը, դրամ

Տար վա ըն թաց
քում պա հա նջ վող 

քա նա կը

Ընդ հա նուր 
ար ժե քը, դրամ

Օ րի նա կ՝ այ ցե քար տե
րի տպագ րու թյուն

100 հա տա նոց  
փա թեթ

3500 2 7000

Ա ռա ջադ րա նք 5.10: Մար քե թին գի բյու ջե ի կազ մում

  Հի մն վե լով մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյան և մար քե թին գային մի ջոց նե րի 
հաշ վա րկ նե րի վրա՝ լրաց րեք բյու ջե ի հետ ևյալ ա ղյու սա կը:

Ծախ սային 
հոդ վա ծը 02.17 03.17 04.17 05.17 06.17 07.17 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 Ըն դա

մե նը

Ըն դա մե նը
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Ա ռա ջադ րա նք 5.11: Ապ րան քա նի շի ստեղ ծում

Հի մն վե լով ապ րան քա նշ ման սկզ բունք նե րի վրա՝ նկա րեք Ձեր ար տադ րան քի 
կամ կազ մա կեր պու թյան ապ րան քա նի շը:
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Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր
 

• Ին չո ՞ւ ենք Գոր ծա րար ծրագ րի մշա կու մը սկ սում մար քե թին գի պլա նի մշակ մա մբ։

• Ի ՞նչ հիմ նա կան տե ղե կատ վու թյուն պե տք է շու կայից ստա նալ ապ րան քի/ ծա ռայու
թյան /մր ցու նա կու թյու նը գնա հա տե լի ս։

• Ին չո ՞ւ է կար ևոր վում ապ րան քան շու մը ։

• Ո րո ՞նք են մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյուն կազ մե լու նպա տակ նե րը և խն դիր
նե րը ։

• Ի նչ պի սի՞ գոր ծոն ներ են ազ դում սպա ռո ղի վրա ապ րան քը/ ծա ռայու թյու նը/ գնե լու 
ո րո շում կայաց նե լի ս։
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• Ինչ պի սի՞ տե ղե կատ վու թյուն է ան հրա ժե շտ շու կայի հե տա զո տու թյուն կա տա րե լու 
հա մար:

• Ի ՞նչ հիմ նա կան օ գուտ ներ եք ակն կա լում մար քե թին գային պլա նի մշա կու մի ց։

 Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն և օգ տա կար հղում նե ր

1. Ք. Ա. Ար շա կյան, « Մար քե թի նգ և կա ռա վա րում».  Եր.: Կր թու թյան ազ գային ինս
տի տուտ, 2014.  289 էջ: 

2. Ե. Պ. Գո լուբ կով, « Մար քե թին գի հի մունք ներ».  Մո սկ վա: Ֆի նպ րես, 1999.  499 էջ:
3. Կ. Ա. Գրի գո րյան, Ս. Ս. Ա վե տի սյան, Կ.Կ. Գրի գո րյան, « Մար քե թին գի նե րա ծու

թյուն».  Եր.: Ա ռե րե սում, 1997.  66 էջ:
4. Ս. Ե. Զա քա րյան, Շ. Ս. Սա հա կյան, Ա. Վ. Գրի գո րյան, Ն. Ժ. Ղու կա սյան, Լ. Շ. Սա

հա կյան, « Մար քե թին գի հի մունք ներ».  Եր: Պրի նտ ՍՊԸ, 2013.  702 էջ:
5. Ռ. Է վա նս, Բ. Բեր ման, « Մար քե թի նգ».  Եր: ՀՀ Կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր մա

մու լի վար չու թյուն, 1992.  394 էջ:
6. Շ. Ս. Սա հա կյան, « Մար քե թին գային տե ղե կատ վու թյուն և մար քե թին գային հե տա

զո տու թյուն».  Եր.: Տն տե սա գետ, 2006. – 26 էջ: 
7. 42. Gunther, Neil J. Guerrilla Capacity Planning, Springer  2007. ISBN 3540261389.
8. 43. Hollander, Stanley C., et al. Periodization in marketing history // Journal of 

Macromarketing.  2005.  25.1. p.3241. online.
9. 44. Hunt, Shelby D. The nature and scope of marketing // Journal of Marketing.  1976. 

 40.3.  p. 1728.
10. 45. In the Mix: A CustomerFocused Approach Can Bring the Current Marketing Mix into 

the 21st Century Chekitan S. Dev and Don E. Schultz.  Marketing Management.2005. 
V.14 n.1, January/February.

11. https://www.culturepartnership.eu/am/publishing/marketing/marketing
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6.  ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ ԾՐԱԳ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՊԼԱ Ն

Առանցքային բառեր

• Կառավարում
• Կառավարման գործառույթները
• Կազմակերպաիրավական ձև
• Գանտի սխեմա
• Նախագործառնական ծախսեր
• Վարչական ծախսեր

 Սահ մա նում նե ր

Կա ռա վա րում

Կա ռա վա րու մը պլա նա վոր ման, կազ մա կե րպ ման, շա հա դրդ ման և վե րա հս կո
ղու թյան գոր ծըն թաց է, որն ան հրա ժե շտ է կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րին 
հաս նե լու հա մա ր։ Կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րն ընդ հա նուր են բո լոր կազ
մա կեր պու թյուն նե րի հա մար: Կա ռա վա րե լ՝ նշա նա կում է ի րա գոր ծել այդ գոր ծա
ռույթ նե րը։ 

Հ ղում. Ա ռա ջադ րա նք նե րը կա տա րե լիս օգտ վեք հետ ևյալ հա մա ցան ցային հղում նե
րից. arlis.am 

• «ՀՀ Քա ղա քա ցի ա կան Օ րե նս գի րք»,
• « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք,
• « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք,
• «Ան հատ ձեռ նե րե ցի մա սին» ՀՀ օ րե նք,
• «Ի րա վա բա նա կան ան ձա նց պե տա կան գրա նց ման մա սին» ՀՀ օ րե նք:
 

Ա ռա ջադ րա նք 6.1: Կազ մա կեր պու թյան կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևի ո րո
շում

 

Հ ղում. Ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լիս ծա նո թա ցեք Հա վել ված 5ում տր ված ան հատ ձեռ
նե րե ցի պե տա կան գրան ցում ստա նա լու քայ լե րը: 

Ն կա րագ րել Ձեր ա պա գա գոր ծու նե ու թյան հա մար ընտր ված կազ մա կեր պաի րա վա-
կան ձևը՝ ներ կայաց նե լով ընտ րու թյան հիմ նա կան 3 դր դա պատ ճառ ներ:

Ընտր ված կազ մա կեր պաի րա վա կան ձև Ընտ րու թյան հիմ նա վո րում նե ր

1.

2.

3.
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Ա ռա ջադ րա նք 6.2: Կա ռա վար ման կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քի մշա կում

 
Մ շա կել Ձեր ա պա գա գոր ծու նե ու թյան կա ռա վար ման կազ մա կեր պա կան կա-

ռուց ված քը՝ յու րա քան չյուր դե րա կա տա րի հա մար սահ մա նե լով լի ա զո րու թյուն նե րի և 
պար տա կա նու թյունն րի շր ջա նա կը։ 

Ա ռա ջադ րա նք 6.3: Նա խա պատ րաս տա կան գոր ծու նե ու թյան պլա նա վո րում 
ըստ Գան տի սխե մայի 

Պ լա նա վո րեք Ձեր ա պա գա գոր ծու նե ու թյան նա խա պատ րաս տա կան փու լը ։

Գոր ծու նե ու թյան տե սա կը Պա տաս խա
նա տու

 Շա բաթ նե ր

1 2 3 4 5 6 7 8

Ա ռա ջադ րա նք 6.4: Նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սե րի ներ կայա ցում

 Ներ կայաց րեք Ձեր գոր ծու նե ու թյան նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սե րը /այն բո-
լոր ծախ սե րը, ո րո նք Դուք կա տա րե լու եք մի ան վագ և գոր ծա վար ման ըն թաց քում եր-
բեք չեն կրկ նե լու/:

Ծախ սային հոդ ված նե ր Ընդ հա նուր ար ժե քը

Ըն դա մե նը



4948

ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

Ա ռա ջադ րա նք 6.5: Վար չա կան /ադ մի նի ստ րա տիվ/ ծախ սե րի հաշ վար կի 
ներ  կայա ցում

 Ներ կայաց րեք Ձեր ա պա գա գոր ծու նե ու թյան վար չա կան /ադ մի նի ստ րա տիվ/ 
ամ սա կան, տա րե կան ծախ սե րը ։

Ծախ սային հոդ ված նե ր Ամ սա կան ար ժե ք Տա րե կան ար ժե ք

Ըն դա մե նը

 Հա վել ված 5-ում կար դա ցեք կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ:

Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր
 

• Ին չո ՞վ են տար բեր վում « ղե կա վա րի» և « կա ռա վար չի» դե րե րը ։

• Ի նչ պե ՞ս բա րձ րաց նել տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման (հա ղոր դա կց ման) ար դյու
նա վե տու թյու նը թի մի ներ սում։

• Ի նչ պի սի՞ շա հա դրդ ման տե սակ նե րի եք ծա նոթ և ո րո ՞նք են ա ռա վել ար դյու նա վե տ։

• Ին չո ՞վ են տար բեր վում ՍՊԸ և Ա/Ձ կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևե րը։ 

 Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն և օգ տա կար հղում նե ր

1. Ա. Ա. Հով հան նի սյան, «Մե նեջ մեն թի հի մունք նե ր».  Եր: Հե ղի նա կային հրա տա րա
կու թյուն, 2015.  616 էջ:

2. Յու. Մ. Սու վա րյան, «Մե նեջ մե նթ».  Եր.: Տն տե սա գետ, 2006.  560 էջ:
3. www.eregister.am.
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7. ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ ԾՐԱԳ ՐԻ ԱՐ ՏԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ՊԼԱ Ն

Առանցքային բառեր

• Արտադրական պլան
• Արտադրության հիմնական միջոցներ
• Վարչական միջոցներ
• Արտադրական հզորություններ
• Աշխատուժ
• Անուղղակի ծախսեր
• Ինքնարժեք

 Սահ մա նում նե ր

Ար տադ րա կան 
պլա ն

Ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի պլա նա վո րու մը թույլ է տա լիս հաշ վար կել և կան խա
տե սել ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի նպա տակ նե րն ու փու լե րը այն պի սի փո փո
խու թյուն նե րի լույ սի ներ քո, ինչ պի սիք են ապ րան քա տե սա կա նու ընդ լայ նու մը, նոր 
ար տադ րա տե սակ նե րի կամ ծա ռայու թյուն նե րի նե րդ րու մը, նոր մի ջոց նե րի կի րա
ռու մը, առ կա աշ խա տան քային հա մա կար գի թույլ կող մե րի վե րա ցու մը և այլն: Ար
տադ րա կան պլա նի կար ևոր մաս է կազ մում նաև ըն կե րու թյան կող մից ար տադ
րա կան բո լոր փու լե րում ի րա կա նաց վող ո րա կի հս կո ղու թյու նը:

Ա վե լաց ված  
ար ժեք

Ար տադ րու թյու նը մուտ քային տա րա տե սակ ռե սուրս նե րի (անձ նա կա զմ, տեխ նո լո գի
ա ներ, կա պի տալ, սար քա վո րում ներ, նյու թեր և տե ղե կատ վու թյուն) փո խա կե րպ ման 
գոր ծըն թա ցն է, ո րի ար դյուն քում ստաց վում են նոր ապ րա նք ներ և ծա ռայու թյուն ներ:

 Տես հա վել ված 6:
 

Ա ռա ջադ րա նք 7.1: Ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի սխե մա վո րում

  Ներ կայաց րեք Ձեր ա պա գա գոր ծու նե ու թյան ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
սխե մա ն։
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Ա ռա ջադ րա նք 7.2: Հիմ նա կան մի ջոց նե ր։ Մաշ վա ծու թյան/ա մոր տի զա ցի ոն/ 
մաս հա նում նե րի հաշ վա րկ

 Ներ կայաց րեք, թե ինչ հիմ նա կան մի ջոց ներ (ՀՄ) են ան հրա ժե շտ գոր ծա րար 
գա ղա փա րն ի րա գոր ծե լու հա մա ր։ Հաշ վար կեք ՀՄ մաշ վա ծու թյան (ա մոր տի զա ցի ոն) 
մաս հա նում նե րի հաշ վար կը։ 

Հիմ նա կան 
մի ջո ցի ան

վա նու մը

1 մի ա
վո րի 
գի նը

Քա
նա կը

Ընդ
հա նուր 
ար ժե

քը

Օգ տա
գո րծ
ման 
ժամ
կե տը

Մաշ
վա ծու
թյու նը 

մեկ 
տա
րում

Մաշ
վա ծու
թյու նը 

մեկ 
ամ
սում

Առ
կա է

Ձե ռք է բեր վե լու

Սե փա
կան 

մի ջոց
նե րո վ

Վար
կային 

ռե սուրս
նե րո վ

Դ րա
մաշ
նոր
հո վ

Մար քե թին գային գույք և սար քա վո րում ներ, ծրագ րե ր

Վար չա կան հիմ նա կան մի ջոց նե ր

Ար տադ րա կան հիմ նա կան մի ջոց նե ր

Ըն դա մե նը X X X

Ա ռա ջադ րա նք 7.3: Տեխ նի կա կան սպա սա րկ ման և վե րա նո րո գում նե րի ֆոն
դի ձևա վո րում

  Ներ կայաց րեք տեխ նի կա կան սպա սա րկ ման և վե րա նո րո գում նե րի հա մար 
նա խա տես ված ծախ սե րի բաց ված քը։ 

Ծախ սային հոդ ված ներ Տա րե կան ար ժեք

Ա ռա ջադ րա նք 7.4: Հիմ նա կան մի ջոց նե րի ձե ռք բեր ման աղ բյուր նե րի ներ
կայա ցում

 Ներ կայաց րեք, թե որ տե ղից եք նա խա տե սում ձե ռք բե րել ան հրա ժե շտn հիմ նա կան 
մի ջոց նե րը և ի՞նչ պայ ման նե րո վ։ Ձե ռք բե րում նե րը պե տք է ներ կայաց վեն ման րա մաս-
նո րեն (սար քա վոր ման մո դե լը, ար տադ րու թյան/ ներ մուծ ման եր կի րը, ար տադ րու թյան 
տա րե թի վը, վի ճա կը և այլն):
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Սար քա վո րում ներ, գոր ծիք ներ Մա տա կա րար ներ/ ձե ռք բեր ման 
աղ բյուր նե ր

Գն ման պայ ման նե րը

Ա ռա ջադ րա նք 7.5: Ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի ներ կայա ցում

  Ներ կայաց րեք, թե պլա նա վոր վող ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րով (նե րա-
ռյալ մա րդ կային, ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ, ար տադ րա մա սի չա փեր) ա ռա վե լա գույնն 
ինչ քան ար տադ րա նք կա րող է թո ղար կել (քա նի հա ճա խո րդ կա րող է սպա սար կել)։

Ա ռա ջադ րա նք 7.6: Ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի տե ղա կայում և ար տադ
րա կան սխե մայի կազ մում

  Ներ կայաց րեք ար տադ րա մա սի դիր քը, շր ջա կայ քը, մա կե րե սը (ընդ հա նուր և 
ա ռան ձի ն՝ ար տադ րա կան, վար չա կան), ար տադ րա կան սար քա վո րում նե րի տե ղա կայ-
ման սխե ման, ե թե տա րած քը վար ձա կալ ված է՝ նաև վար ձա կա լու թյան վճա րի չա փը:

Ա ռա ջադ րա նք 7.7: Ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի տե ղա կայում և ար տադ
րա կան սխե մայի կազ մում

   Ներ կայաց րեք հում քի պա հան ջի Ձեր կան խա տե սում նե րը։ Հում քի պա հան ջը 
պե տք է հաշ վար կել մեկ տար վա հա մա ր։

Հում քի ան վա նու մը 1 մի ա վո րի գի նը, 
դրամ

Պա հա նջ վող  
քա նա կը

Ընդ հա նուր ծախ
սե րը, հազ. դրամ

Մա տա կա րար նե
րը

Ըն դա մե նը X X X
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Ա ռա ջադ րա նք 7.8: Աշ խա տու ժի տե սա կի և ար ժե քի նկա րագ րու թյուն

   Ներ կայաց րեք ան հրա ժե շտ աշ խա տու ժի տե սա կը և աշ խա տա վար ձի ծախ սը։ 

Աշ խա տու
ժի տե սա կը

Աշ խա տող
նե րի թի վը, 

մա րդ

Մեկ աշ խա տո ղի 
ամ սե կան աշ
խա տա վար ձը, 

դրամ

Ընդ հա նուր 
ծախ սը մեկ 

ամ սում, հազ. 
դրամ

Տար վա մեջ 
աշ խա տան

քային ա միս
նե րի թի վը

Ընդ հա նուր 
ծախ սը մեկ 

տա րում, հազ. 
դրամ

Ըն դա մե նը

Ա ռա ջադ րա նք 7.9: Անհ րա ժե շտ աշ խա տու ժի առ կայու թյան նկա րագ րու թյուն

  Գ նա հա տեք, արդյո ՞ք հա մայն քում կան բա վա րար քա նա կի հա մա պա տաս խան 
ո րա կա վոր մա մբ մաս նա գետ նե ր։

Ա ռա ջադ րա նք 7.10: Շա հա դրդ ման (մո տի վա ցի ոն) հա մա կար գի մշա կում

   Ներ կայաց րեք, թե ինչ պե ՞ս եք շա հա դր դե լու / մո տի վաց նե լու/ աշ խա տա կից նե-
րին ա ռա վե լա գույն ար դյու նա վե տու թյան հաս նե լու հա մա ր

Ա ռա ջադ րա նք 7.11: Ա նուղ ղա կի (վե րա դիր) ծախ սե րի ներ կայա ցում

  Ներ կայաց րեք ար տադ րու թյան ա նուղ ղա կի (վե րա դիր) ամ սե կան, տա րե կան 
ծախ սե րը։ 

 Կար ևոր է՝ 
• Ը ստ ապ րան քի ինք նար ժե քում նե րառ ման ե ղա նա կի՝ ա ռա նձ նաց վում են ուղ ղա կի 

և ա նուղ ղա կի ծախ սեր: 
• Ուղ ղա կի ծախ սե րը կապ ված են կո նկ րետ տե սա կի ապ րան քի ար տադ րու թյան 

հետ և հիմ նա կան փաս տա թղ թե րում զե տեղ ված տվյալ նե րի հի ման վրա կա րող են 
ուղ ղա կի ո րեն և ան մի ջա կա նո րեն վե րա գր վել նշ ված ապ րան քա տե սա կի ինք նար
ժե քին: 
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• Ա նուղ ղա կի ծախ սե րը կապ ված են մի քա նի տե սա կի ապ րա նք նե րի ար տադ րու
թյան հետ: Դրա նք վե րա բե րում են ար տադ րու թյան կա ռա վար մա նն ու սպա սա րկ
մա նը:

Ծախ սե րի տե սակ նե րը Ամ սա կան ծախ սեր, 
դրամ

Տա րե կան ծախ
սեր, դրամ

Ար տադ րա կան տա րա ծք նե րի վար ձա կա լու թյուն

Ար տադ րա կան սար քա վո րում նե րի մաշ վա ծու թյուն

Կո մու նալ ծախ սեր / ջուր, գազ, էլ. ե ներ գի ա/

Տ րա նս պոր տային ծախ սեր

Ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի սպա սա րկ ման և նո
րոգ ման ծախ սեր

Այլ

Ըն դա մե նը

Ա ռա ջադ րա նք 7.12: Մի ա վոր ար տադ րա տե սա կի ար տադ րա կան և լրիվ ինք
նար ժեք նե րի հաշ վա րկ

   Ներ կայաց րեք ար տադ րա կան և լրիվ ինք նար ժեք նե րի հաշ վար կը։ 

Հ/Հ Ինք նար ժե քի բա ղադ րիչ նե րը Տա րե կան 
ծա խս, հազ. 

դրամ

Ար տադ րա
կան հզո
րու թյուն

1 մի ա վո րի 
ինք նար ժեք, 

դրամ

1 Ուղ ղա կի նյու թա կան ծախ սում ներ

2 Ուղ ղա կի ծախ սում ներ աշ խատ վար ձի գծով

3 Ա նուղ ղա կի / վե րա դիր/ ծախ սում ներ

Այլ

Ըն դա մե նը

4 Վար չա կան ծախ սեր

5 Ի րաց ման ծախ սեր

Ըն դա մե նը՝ ի րաց ման և վար չա կան ծախ սեր

Ըն դա մե նը

Ա ռա ջադ րա նք 7.13: Բիզ նե սի հիմ նա կան ռիս կե րի և կո րուստ նե րի գնա հա
տում

  Գ նա հա տեք Ձեր բիզ նե սի հիմ նա կան ռիս կե րն ու կո րուստ նե րը։ Ման րա մաս-
նո րեն ան դրա դար ձեք այն ո լոր տային ռիս կե րին և այն կո րուստ նե րին, ո րո նք «մեծ են» 
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կազ մա կեր պու թյան հա մար: Ներ կայաց րեք կո րուստ նե րը կր ճա տե լու և ռիս կե րը կա-
ռա վա րե լու Ձեր մո տե ցում նե րը: Ու շադ րու թյուն դա րձ րեք նրան, որ վեր լու ծու թյուն նե րն 
ի րա տե սա կան լի նեն:

 Հա վել ված 6-ում կար դա ցեք ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյա լ

Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր

• Ո րո ՞նք են ար տադ րա կան պլա նա վոր ման հիմ նա կան օ գուտ նե րը Ձեզ հա մա ր։ 

• Ո րո ՞նք են ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ար տադ րա կան ծախ սե րը։ Ին չո ՞վ են դրա նք տար
բեր վում մի մյան ցի ց։ 

• Ի նչ պե ՞ս կա րե լի է բա րձ րաց նել ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը ։

• Ի ՞նչ ա վե լաց ված ար ժեք եք ստեղ ծե լու Դուք Ձեր ա պա գա ար տադ րա կան գոր ծու
նե ու թյա մբ։ Ի՞նչ օգ տա կա րու թյուն ու նի Ձեր ստեղ ծած ա վե լաց ված ար ժե քը հա ճա
խոր դի հա մա ր։ 
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 Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն և օգ տա կար հղում նե ր

1. Deakins, D.; Freel, M. S. “Entrepreneurial activity, the economy and the importance of 
small firms”. Entrepreneurship and small firms. McGrawHill Education 2009. ISBN 978
0077121624.

2. http://www.wikiwand.com/y/%D4%B2%D5%AB%D5%A6%D5%B6%D5%A5%D5%BD_%D
5%BA%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5
%B4
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8. ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ ԾՐԱԳ ՐԻ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ՊԼԱ Ն

Առանցքային բառեր

• Գործարար ծրագրի ֆինանսական պլան
• Հաշվապահական հաշվառում
• Կապիտալի պահանջի հաշվարկ
• Կանխիկ դրամի հոսքեր
• Շահույթ

 Սահ մա նում նե ր

Ֆի նան սա կան 
պլա ն

1. Կա պի տա լի ընդ հա նուր պա հա նջ
2.  Կան խիկ դրա մի հոս քե րի հաշ վետ վու թյուն
3.  Շա հույ թի/վ նա սի/ հաշ վետ վու թյուն
4.  Հաշ վեկ շի ռ
5.  Կա պի տա լի շա հու թա բե րու թյուն, զուտ շա հու թա բե րու թյուն 
6. Ա նվ նա սա բե րու թյան շե մի հաշ վա րկ

Հ ղում. Հա վել ված 7ում կար դա ցեք «ՀՀ հար կային օ րե նսգր քի», հիմ նա կան հար կա
տե սակ նե րի վե րա բե րյալ հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը:

 
Ա ռա ջադ րա նք 8.1: Ծրագ րի ընդ հա նուր կա պի տա լի պա հան ջի հաշ վար կի 
կազ մում

  Հի մն վե լով նա խո րդ բա ժին նե րում հա վա քա գր ված ֆի նան սա կան տվյալ նե րի 
վրա՝ ներ կայաց րեք ծրագ րի ընդ հա նուր կա պի տա լի պա հան ջի հաշ վար կը ։

Հոդ ված ներ Սե փա կան կա պի տալ Վա րկ Դ րա մա
շնորհ

Ըն դա մե
նը

Հիմ նա կան մի ջոց նե ր՝

 Առ կա են Են թա կա են 
ձե ռք բեր ման    

 Շեն քեր, շի նու թյուն ներ      
 Սար քա վո րում ներ       

 Ար տադ րա կան և տն տե սա կան 
գույք      

 Տ րա նս պոր տային մի ջոց ներ      
 Այլ      
Ըն դա մե նը հիմ նա կան մի ջոց ներ      
Նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սեր
Շր ջա նա ռու մի ջոց ներ
 Նյու թա կան պա շար ներ     



5756

«Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում» մոդուլի միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների  ուսանողների համար

 Մի ջոց նե րի առ կայու թյուն,  
այդ թվում՝     

 Աշ խա տա վար ձի վճար ման     
 Ար տադ րա կան այլ ծախ սեր     

 Ի րաց ման տրա նս պոր տային 
ծախ սե րի հա մար     

Վար կի մար ման հա մար
 Այլ ծախ սեր     
Ըն դա մե նը շր ջա նա ռու մի ջոց ներ     
Կա պի տա լի ընդ հա նուր պա հա նջ 
/ծ րագ րի ար ժեք/   

Ընդ հա նուր գու մա րն, ար տա
հայտ ված տո կոս նե րով  

Դ րա մա կան մի ջոց նե րի պա հա նջ     

Ա ռա ջադ րա նք 8.2: Կան խիկ դրա մի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վու թյան կազ
մում / կան խա տե սում/

  Հի մն վե լով նա խո րդ բա ժին նե րում հա վա քա գր ված ֆի նան սա կան տվյալ նե րը 
վրա՝ ներ կայաց րեք Ձեր կազ մա կեր պու թյան կան խիկ դրա մի հոս քե րի շար ժի կան խա-
տե սում նե րը ներ քոն շյալ ա ղյու սա կի կի րառ մա մբ։

Հոդ ված

Ն
ա

 խ
ա

 պ
ա

տ
 րա

ս
տ

ա
 կա

ն 
գո

ր ծ
ու
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 ու
 թյ

ա
ն 

ժա
 մա


նա

 կա
 հա

տ
 վա

 ծը

Ա
 մի

ս

Ա
 մի

ս

Ա
 մի

ս

Ա
 մի

ս

Ա
 մի

ս

Ա
 մի

ս

Ա
 մի

ս

Ա
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ս

Ա
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ս

Ա
 մի

ս

Ա
 մի

ս

Ա
 մի

ս
Ըն

 դա
 մե

 նը
 մե

 նը

Սկզբ նա կան մնա ցո րդ            
Ա ՄՈՒՏ ՔԵՐ            
1 Ի րա ցու մից            
2 Վա րկ            
3 Սե փա կան նե րդ րում            
4 Դ րա մաշ նո րհ            
5 Այլ

Ըն դա մե նը մուտք            
Բ ԵԼ ՔԵՐ            
1 Աշ խա տա վա րձ            
2 Վար ձա կա լու թյուն            

3 Տ րա նս պոր տային 
ծախ սեր            

4 Մար քե թին գային 
ծախ սեր            

5 Հումք, նյու թե րի  
ձե ռք բե րում            

6 Ադ մի նի ստ րա տիվ 
ծախ սեր            
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7 ՀՄ ձե ռք բե րում            

8 ՀՄ վե րա նո րո գում և 
սպա սար կում            

9 Կո մու նալ ծախ սեր            

10 Նա խա գոր ծառ նա
կան ծախ սեր            

11 Տո կո սավ ճար            
12 Վար կի մա րում            
13 Այլ վար կե րի մա րում
14 Հար կեր, տուր քեր            
Ըն դա մե նը ելք            
Մաս հա նում ներ            
Հիմ նա կան գոր ծու նե ու
թյան վե րջ նա կան մնա
ցո րդ

           

Ա ռա ջադ րա նք 8.3: Կան խա տես վող շա հույ թի հաշ վա րկ

   Փոր ձեք հաշ վար կել Ձեր ա պա գա ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան կան-
խա տես վող շա հույ թը հետ ևյալ ա ղյու սա կի մի ջո ցով:

Հաշ վա րկ Հոդ ված ներ Գու մար

 Ապ րա նք նե րի (ար տադ րան քի) ի րա ցու մից հա մա խա ռն հա սույթ  

Հա նած Հար կեր /շր ջա նա ռու թյան և այլն/
Ապ րա նք նե րի (ար տադ րան քի) ի րա ցու մից զուտ հա սույթ

Հա նած Աշ խա տա վար ձի ուղ ղա կի ծախ սում ներ  
Հա նած Ուղ ղա կի նյու թա կան ծախ սում ներ  
Հա նած Ուղ ղա կի ար տադ րա կան այլ ծախ սում ներ  
Հա նած Ա նուղ ղա կի ար տադ րա կան ծախ սում ներ
= Ի րա ցու մից ստաց ված հա մա խա ռն շա հույթ  
Հա նած Ի րաց ման ծախ սեր  
Հա նած Վար չա կան ծախ սեր  
Հա նած Նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սեր  
=  Հիմ նա կան գոր ծու նե ու թյու նից շա հույթ/վ նաս  

Հա նած
Վար կի դի մաց վճար վող տո կո սավ ճար ներ 
Ե թե Դուք տար վա կտր ված քով ու նեք այլ վար կեր և կա տա րում եք հա մա
պա տաս խան վճա րում ներ, չմո ռա նաք նե րա ռել նաև այդ ծախ սը:

 

= Շա հույթ մի նչև հար կու մը  
Հա նած Շա հու թա հար կի ծա խս 
= ԶՈւՏ ՇԱ ՀՈՒՅԹ/Վ ՆԱՍ

 
Ա ռա ջադ րա նք 8.4: Կան խա տես վող հաշ վե կշ ռի կազ մում

   Փոր ձեք կան խա տե սում նե րի հի ման վրա կազ մել Ձեր ա պա գա ձեռ նար կա տի-
րա կան գոր ծու նե ու թյան հաշ վեկ շի ռը ։
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ԱԿ ՏԻՎ ՊԱ ՍԻՎ

1. Ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ 3. Սե փա կան կա պի տալ

 Հող և շի նու թյուն ներ  Կա նո նադ րա կան / հիմ նա դիր/ 
կա պի տալ

 Մե քե նա սար քա վո րում ներ  Ն պա տա կային ֆի նան սա վո
րում

 Ար տադ րա կան և տն տե սա կան 
գույք  Զուտ շա հույթ

 Տ րա նս պոր տային մի ջոց ներ  Սե փա կան կա պի տա լի այլ աղ
բյուր ներ

 Այլ ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ Ըն դա մե նը սե փա կան կա պի տալ

 Ըն դա մե նը ոչ ըն թա ցիկ ակ
տիվ ներ 4. Ոչ ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն ներ

Հա նած Կու տակ ված մաշ վա ծու թյուն  Եր կա րա ժամ կետ վար կեր

Զուտ ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ  Այլ ոչ ըն թա ցիկ պար տա վո րու
թյուն ներ

2. Ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ Ըն դա մե նը ոչ ըն թա ցի կ
 պար տա վո րու թյուն ներ

 Հումք և նյու թեր  5. Ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն ներ

 Դ րա մա կան մի ջոց ներ  Կար ճա ժամ կետ վար կեր

 Ա նա վա րտ ար տադ րու թյուն  Կ րե դի տո րա կան պա րտ քեր 
գնում նե րի գծով

 Պատ րաս տի ար տադ րան քի 
մնա ցո րդ  Կ րե դի տո րա կան պա րտ քեր 

բյու ջե ի գծով
 Դե բի տո րա կան պա րտ քեր  Կ րե դի տո րա կան պա րտ քեր աշ

խա տա վար ձի գծով
 Այլ ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ  Այլ ըն թա ցիկ պար տա վո րու

թյուն ներ
Ըն դա մե նը ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ Ըն դա մե նը ըն թա ցիկ պար տա վո րու

թյուն ներ
Ըն դա մե նը ակ տիվ ներ Ըն դա մե նը պա սիվ ներ

Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր 

 
• Ո՞ րո նք են ֆի նան սա կան տվյալ ներ հա վա քագ րե լու և ա ղյու սակ նե րի մի ջո ցով 

դրա նք խմ բա վո րե լու ե րեք հիմ նա կան օ գուտ նե րը ։
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• Որ քա նո ՞վ է հար մար Ձեր կող մից ընտր ված հար կային ռե ժի մը Ձեր կող մից ծա վալ
վող ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյա նը ։

• Որ պես ձեռ նար կա տեր, ո՞ր ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյան տե ղե կատ վու թյունն է 
Ձեզ հա մար ա ռա վել կար ևոր վում։

 Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն և օգ տա կար հղում նե ր

1. www.taxservice.am
2. www.arlis.am
3. https://hy.wikipedia.org/ 2%D5%AB%D5%A6%D5%B6%D5%A5%D5%BD_ 

%D5%BA%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE% 
D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4

4. http://library.anau.am/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=39&Itemid=48&lang=hy
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9. ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ ԾՐԱԳ ՐԻ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

Առանցքային բառեր

• Գործարար ծրագրի վերլուծություն
• Ֆինանսական հաշվետվություն
• Կապիտալի շահութաբերություն

 Սահ մա նում նե ր

Ֆի նան սա կան  
հաշ վետ վու թյուն ներ

• Ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին հաշ վետ վու թյուն / հաշ վա պա հա կան հաշ
վեկ շիռ/

•  Հա մա պար փակ ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մա սին հաշ վետ վու թյուն
•  Սե փա կան կա պի տա լում փո փո խու թյուն նե րի մա սին հաշ վետ վու թյուն
• Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վու թյուն
•  Ծա նո թագ րու թյուն ներ, ո րո նք բաղ կա ցած են հաշ վա պա հա կան հաշ վառ

ման քա ղա քա կա նու թյան կար ևոր մա սե րի վե րա բե րյալ հա մա ռո տագ րե
րից և բա ցատ րա կան տե ղե կատ վու թյու նից

Հ ղում. Հա վել ված 8ում կար դա ցեք ֆի ա նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի մա սին:
 

Ա ռա ջադ րա նք 9.1: Ընդ հա նուր կա պի տա լի շա հու թա բե րու թյան և շա հու թա
բե րու թյան գոր ծա կից նե րի հաշ վա րկ

  Փոր ձեք հաշ վար կել ընդ հա նուր կա պի տա լի շա հու թա բե րու թյու նը և շա հու թա-
բե րու թյու նը՝ ըստ հետ ևյալ բա նաձ ևե րի։ Հաշ վար կե լուց հե տո մտա ծեք դրա նց օգ տա-
կա րու թյան մա սի ն։ 

Ը նդ հա նուր կա պի տա լի շա հու թա բե րու թյուն = զուտ շա հույթ/ը նդ հա նուր կա պի-
տալ*100%/

 Շա հու թա բե րու թյուն = զուտ շա հույթ/ հա սույթ*100%/

• Ի ՞նչ հիմ նա կան տե ղե կատ վու թյուն են պա րու նա կում այդ եր կու գոր ծա կից նե րը։ 
Ին չո՞ւ են դրա նք հա վա սա րա պես ան հրա ժե շտ։
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Ա ռա ջադ րա նք 9.2: Ընդ հա նուր կա պի տա լի շա հու թա բե րու թյան և շա հու թա
բե րու թյան գոր ծա կից նե րի հաշ վա րկ

 Փոր ձեք հաշ վար կել Ձեր բիզ նե սի ընդ հա նուր կա պի տա լի ան վնա սա բե րու-
թյան շե մը ՝ ըստ հետ ևյալ բա նաձ ևի ։

 Հաշ վար կե լուց հե տո մտա ծեք դրա նց օգ տա կա րու թյան մա սին: 
Ա նվ նա սա բե րու թյան շեմ = հաս տա տուն ծա խս/ գին-փո փո խուն ծա խս/

• Ո ՞րն է այս գոր ծակ ցի հաշ վա րկ ման հիմ նա կան ա ռա վե լու թյու նը։ Ինչ պի սի՞ կա ռա
վար չա կան ո րո շում նե րի ըն դուն ման հի մք կա րող է հան դի սա նա լ։ 

 

Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր
 

• Որ քա նո ՞վ է հար մար Ձեր կող մից ընտր ված հար կային ռե ժի մը՝ Ձեր կող մից ծա վալ
վող ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյա նը ։
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• Ա րդյո ՞ք ար ժե կա պի տալ նե րդ նել Ձեր կող մից վեր լու ծու թյան են թա րկ ված բիզ նե
սում։ Որ քա նո ՞վ են նե րդ րում նե րը հիմ նա վոր վա ծ։

• Ի ՞նչ քա նով է շա հու թա բեր Ձեր բիզ նե սը։ Հիմ նա վո րեք պա տաս խա նը:

• Ի ՞նչ 5 հիմ նա կան եզ րա հան գում նե րի ե կաք ֆի նան սա կան պլա նի վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում։ 

 Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն և օգ տա կար հղում նե ր

1. www.taxservice.am
2. www.arlis.am
3. Ա շոտ Բայա դյանՖի նան սա կան վեր լու ծու թյուն, Եր ևան 2008
4. http://hazarapet.blogspot.am/2016/10/googledocs1211113451020.html
5. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%

BF
6. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5

%A9
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

 Հա վել ված 1

 ՊԱ ՐՈՆ ՉԻ ՆԸ

 Պա րոն Սո ֆոն պա նի չի ծն վե լու պա հին (ուր բաթ, 24 հու նի սի 1910թ., Վաթ Սայ, Թաի լա
նդ), դժ վար էր պատ կե րաց նել, որ երբ ևէ նա կդառ նա Ա սի այի ա մե նա հա րուստ մա րդ կան
ցից մե կը, բան կային հա մա կար գի խո րհր դա նիշ` մի ամ բո ղջ սե րն դի հա մար: 

Նա ծն վել է սղո ցա րա նի ծա ռայո ղի աղ քատ ըն տա նի քում: Երբ հի նգ տա րե կան էր, ըն
տա նի քը մեկ նեց Թաի լան դից, և տղան 12 տա րի ապ րեց Չի նաս տա նի Չուա Տաո աղ քատ 
գա վա ռում: Սնուն դը եր բեք չէր բա վա կա նաց նում ըն տա նի քին, ո րում բա ցի տղայից, ապ
րում է ին նաև 5 քույ րե րը: Տղային ընդ հա մե նը 45 տա րի հա ջող վեց դպ րոց հա ճա խել և նույ
նի սկ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում նա ստիպ ված էր աշ խա տել նաև ար տում: Կյան քի ու ղու 
սկիզ բը շատ հա մե ստ է ե ղել: Սա կայն շնոր հիվ Բա նգ կո կի բան կի հիմ նա դր մա նը, ո րը դար
ձավ ա մե նա մեծ ֆի նան սա կան հաս տա տու թյու նը` Թաի լան դի ողջ բան կային շու կայի իր 
30% բաժ նով, նա կա րո ղա ցավ ար ժա նա նալ « Թաի լան դի ֆի նա նս նե րի հս կա» կոչ մա նը: 

Ի նչ պե ՞ս դա նրան հա ջող վեց: 
Ի նչ գո րծ էլ ձեռ նար կեր պա րոն Չի նը իր ողջ կյան քի ըն թաց քում, նա դա ա նում էր ոչ 

մի այն իր ողջ նե րուժն օգ տա գոր ծե լով, այլև՝ բո լո րից լավ: Նա մի շտ ձգ տում էր աշ խա
տան քը կա տա րել ա վե լի լավ, քան ու րիշ նե րը, և այդ իսկ պատ ճա ռով հաս նում էր լա
վա գույն ար դյունք նե րի: Նույ նի սկ վաղ հա սա կում նրա մոտ ար դեն դրս ևոր վում է ին այդ 
հատ կա նիշ նե րը:

15 տա րե կա նում Չի նը բնակ վում էր Չի նաս տա նում և աշ խա տում էր գյու ղում, որ պես 
դե ղա գոր ծի ա շա կե րտ: Նա ան գիր էր սո վո րել դե ղա տան բո լոր դե ղե րի ա նուն նե րը և այդ 
պատ ճա ռով դե ղա գոր ծը փոր ձում էր հա մո զել Չի նին դառ նալ բժի շկ: Սա կայն պա տա նին 
ո րո շում է շա րու նա կել իր ու սու մը: Եր կու տա րի ան ց, Թաի լա նդ վե րա դառ նա լուն պես, նա 
սկ սում է աշ խա տել որ պես խո հա րար` փայ տե ապ րա նք նե րի խա նու թում: Այ նու հե տև դառ
նում է խա նու թի տի րոջ օգ նա կան. նրա պար տա կա նու թյուն նե րի մեջ է ին մտ նում խա նու
թի կար գու կա նո նի պահ պա նու մը, փայտ բար ձե լը, գնո րդ նե րի հա մար սայ լով փայտ մա
տա կա րա րե լը և խա նու թի տի րո ջն օգ նե լը: Աշ խա տե լու ըն թաց քում Չի նը պար բե րա բար 
նա մակ ներ էր գրում Չի նաս տա նում ապ րող իր ըն տա նի քին: Խա նու թի տե րը մի ան գամ 
ու շադ րու թյուն է դա րձ նում Չի նի գե ղե ցիկ ձե ռագ րին և նշա նա կում նրան գրա սե նյա կի 
ծա ռայող: Հա վա նա բար հե նց այդ ժա մա նակ էլ Չի նին հա ջող վում է զար գաց նել ար տա
կա րգ հի շո ղու թյուն, ո րը հե տա գայում նրան տվեց հս կայա կան ա ռա վե լու թյուն՝ բան կում 
աշ խա տե լիս: Չի նը ստիպ ված էր լի նում յու րա քան չյուր հա ճա խոր դի հա մար մտ քում հաշ
վել տար բեր տե սա կի փայ տե ապ րա նք նե րի քա նա կը:

 Նա շատ հա մե ստ մա րդ էր, ով չէր սի րում աչ քի ընկ նե լ՝ ու նե նա լով մեծ հե ռան կար ներ: Այդ 
մա սին էր վկայում այն, որ փո խօգ նու թյան դրա մա րկ ղից ստա ցած մի ջոց նե րը նա օգ տա գոր
ծում է Պատ տա նա կոր նում իր ան ձնա կան խա նու թը բա ցե լու հա մար: Ի տար բե րու թյուն նրան, 
շատ ե րի տա սա րդ ներ այդ մի ջոց նե րը կծախ սե ին ի րե նց ան ձնա կան հա ճույք նե րի հա մար:

 Պա րոն Չի նը հե ռան կա րային և նպա տա կաս լաց մա րդ էր: Նրա փո քր բիզ նե սը 
դար ձավ Թաի լան դի ա ռա ջին հան րա խա նու թը, ո րը ու ներ 4 հա րկ և ո րի յու րա քան չյուր 
հարկում վա ճառ վում է ին բազ մա զան ապ րա նք ներ: 
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Բա նգ կո կի բան կի ստեղ ծու մը դաո նում է Չի նի գոր ծա րա րա կան ո գու հու շար ձա նը: 
Երկ րո րդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար տից ա ռաջ նա մտե րիմ ըն կեր նե րի հետ 
զրույ ցի ար դյուն քում ո րո շում է բա ցել բա նկ: Սկզ բում նա մտա ծում էր աշ խա տել որ պես 
բան կիր, սա կայն Բա նգ կո կի բան կը շու տով դառ նում է մի հս կա հա մա կա րգ: Կա տար վեց 
հս կայա կան աշ խա տա նք և նվաճ ված ար դյունք նե րը պայ մա նա վոր ված չէ ին մի այն պա
րոն Չի նի հա ջո ղա կու թյա մբ: Բան կը հա ջո ղու թյան հա սավ նրա վար պե տու թյան, ե ռան դի 
և խո րա թա փան ցու թյան շնոր հիվ: 

Ե րկ րո րդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար տին Չի նը բիզ նես գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու հա մար լավ հնա րա վո րու թյուն ներ է նկա տում: Նա հիմ նադ րում է «Ա սի ա Թրա
ստ» ՍՊԸ` Թաի լան դի ա ռա ջին ֆի նան սա կան ըն կե րու թյու նը, ո րը հիմ նա կա նում աշ խա
տում էր ար տար ժույ թով: Շու տով այն դառ նում է Թաի լան դի թա գա վո րու թյու նում տա րադ
րա մով աշ խա տող ա մե նաազ դե ցիկ և ա պա հով աղ բյու րը: Չի նը ստիպ ված էր աշ խա տել 
ջա նա սի րա բար,ա րթ նա նալ լու սա բա ցից շուտ և տե ղե կա նալ հա մաշ խար հային տա րադ
րա մի փո խար ժե քին` գոր ծա րար նե րի ժա մա նե լուց ա ռաջ օր վա գնան շու մը կան խա տե սե
լու հա մար: Շու տով Չի նն ար տար ժույ թի փո խար ժե քի հաշ վա րկ նե րի գոր ծում մաս նա գե
տի համ բավ է ձե ռք բե րում: Բա վա կան էր մի այն ի րեն հա ղոր դե ին ֆուն տի, դո լա րի և 
բրախ տի կուր սը և նա ան մի ջա պես, ա ռա նց հաշ վի չի, հաշ վար կում էր հա մա պա տաս խան 
փո խար ժեք նե րը: 

«Ա սի ա Թրա ստ»ը սկզբ նա կան շր ջա նում հան դես էր գա լիս որ պես Բա նգ կո կի բան կի 
միջ նո րդ գոր ծըն կեր, ո րը սկզբ նա կան փու լում զբաղ վում էր դրա մի փո խա նակ մա մբ` գլ խա
վո րա պես Հո նկ կոն գի և Սին գա պու րի հետ: Ա վե լի ուշ բան կը մեծ պրոբ լեմ ներ է ու նե նում 
կան խիկ դրա մի հետ: Նա ա րագ կազ մում է «Ա սի ա Թրա ստ»ի գոր ծա դիր ծա ռայող նե րի 
մի խումբ՝ մեծ մա սշ տա բի վե րա կա ռու ցո ղա կան աշ խա տա նք ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Չի նն օգ տա գոր ծում է իր գո րծ նա կան կա պե րի լայն ցան ցը` մի ջազ գային բան կային հա մա
կար գում ընդ գր կուն բան կային գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու նպա տա կով` նե րգ րա վե լով վս
տահ ված ան ձ պա րւն Ռո ժա նաս տի նին` բան կի ներ քին հա մա կար գում աշ խա տե լու հա մար, 
կա ռա վար ման և հաշ վառ ման սկզ բունք նե րի կա տա րե լա գո րծ ման նպա տա կով: 

Պա րոն Չի նի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման շնոր հիվ 1970թ. բան կը դառ նում է ա ռա ջա
տա րը բո լոր տե ղա կան բան կե րի շր ջա նում և, նույ նի սկ մեր օ րե րում այն շա րու նա կում է 
պահ պա նել ա ռա ջա տար դիր քը մի ջազ գային աս պա րե զում: Նրան հա ջող վում է ա րա գո րեն 
նվա ճել այն պի սի բան կեր, ինչ պի սիք են՝ Հո նկ կոն գի և Շան հայի բան կե րը, առևտ րա կան և 
հնդ կա չի նա կան բան կե րը: 6 տա րի ան ց բա նկն ար դեն ու ներ 15 մաս նա ճյուղ` ողջ երկ րով 
մեկ, իսկ բան կային դե պո զիտ նե րը կտ րուկ ա ճե ցին 10 մի լի ոն բրախ տից մի նչև 100 մի լի ոն: 

 Չի նը սի րում էր իր եր կի րը: Բա նգ կո կի բան կի հզո րա ցու մը նա դի տար կում էր նաև որ
պես Թայ լան դի տն տե սու թյան մեջ ո րո շա կի նե րդ րում: Բան կը հիմ նե լու ժա մա նակ նա ու
շադ րու թյուն է րդա րձ նում այն հան գա ման քին, որ Թաի լան դի գոր ծա րար հա մա կար գում 
գե րա կշ ռում է ին ար տա սահ մա նյան բան կե րը և կա րո ղա ցավ օգտ վել դրա նից:

Ն րա բան կը դար ձավ տե ղա կան գոր ծա րար նե րի ար տա քին առևտ րային գոր ծա րք
նե րը սպա սար կող ա ռա ջին տե ղա կան բան կը, որ տեղ ա ռա ջա րկ վում է ին լայ նա ծա վալ 
խո րհր դատ վա կան ծա ռայու թյուն ներ և օգ նու թյուն հա ճա խո րդ նե րին: Բան կի ծա ռայող նե
րը, գոր ծը հեշ տաց նե լու նպա տա կով, սկ սե ցին ի րե նք լրաց նել տե ղա կան գոր ծա րար նե րի 
փաս տա թղ թե րը: Գոր ծա րար նե րին մնում էր մի այն դնել ի րե նց ստո րագ րու թյուն նե րը և 
ըն կե րու թյան կնի քը: Շու տով գոր ծա րար նե րի շր ջա նում հայտ նի դար ձավ, որ Բա նգ կո
կի բան կը բա ցի ներ մու ծում և ար տա հա նում ֆի նան սա վո րե լուց, ի րա կա նաց նում է նաև 
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խորհր դատ վա կան ծա ռայու թյուն ներ: Բան կի գոր ծու նե ու թյու նը սկ սեց ա րագ ընդ լայն վել 
և այն դար ձավ Թաի լան դի բան կային հա մա կա գի ա ռա ջա տա րը:

 Պա րոն Չի նն օգ տա գոր ծում էր ցան կա ցած տե ղե կատ վու թյուն, ո րը կա րող էր օգ տա
կար լի նել իր բան կին: Նա սի րում էր կար դալ գր քեր, ո րո նք օգ նում է ին ի րեն ա մե նօ րյա 
աշ խա տան քում: Սո վո րա բար ա ռա վոտ նե րը սկ սում էր ա մե նօ րյա հաշ վետ վու թյուն նե րը 
կար դա լով և ան հրա ժե շտ փաս տա թղ թե րը ստա նա լով: Նախ կի նում լի նե լով բան կի ծա
ռայող` պա րոն Չի նը ըն դու նում էր նոր գա ղա փար ներ և վճ ռա կա նո րեն շա րու նա կում էր 
Բա նգ կո կի բան կի զար գաց ման գոր ծը: Նա կո ղմ նա կից էր այն պի սի բան կային փո փո խու
թյուն նե րի, ինչ պի սիք է ի ն՝ նոր տեխ նո լո գի ա նե րի և է լե կտ րո նային բան կային հա մար գի 
նե րդ րու մը 19781979թթ, կա ռա վար ման նոր գա ղա փար նե րի և բան կային ծա ռայող նե րի 
բաժ նե տոմ սե րի տի րա պե տու մը: 

Չի նն ար դյու նա վետ կա ռա վա րիչ էր: Մի քա նի ժամ լուրջ քն նար կում նե րից հե տո նա 
ան մի ջա պես կա րող էր ան ցնել մեկ այլ հար ցի լուծ մա նը, ա ռա նց շփոթ վե լու՝ ո չի նչ բաց 
չթող նե լով իր տե սա դաշ տից: 

Ե թե պա րոն Չի նի ճա նա պար հին հան դի պում էր որ ևէ խն դիր կամ խո չըն դոտ, նա 
դրա նք վե րա ծում էր ա ռա վե լու թյուն նե րի: Հատ կա պես դրա մա տիկ հան գա մա նք ներ ստե
ղծ վե ցին 1958թ., երբ ի հետ ևա նք Թաի լան դի քա ղա քա կան շր ջա դար ձի` Չի նը ստիպ ված 
էր փախ չել Հո նկ կո նգ: Նրա վրա տն տե սա կան հան ցա գոր ծի պի տակ է ին փա կց րել: Գտն
վե լով ար տա սահ մա նում՝ նա ինչ պես նախ կի նում, փոր ձում էր ղե կա վա րել բան կը, սա
կայն շու տով պա րզ վում է, որ դա ան հնար է: Պա րոն Չի նը շու տով սկ սում է նոր կյա նք վա
րել: Նա հիմ նում է բրին ձի վա ճառ քի մի ծաղ կուն բիզ նես, ո րը մի նչ օրս զար գա նում է: Նա 
նաև ընդ լայ նում է Բա նգ կո կի բան կի մաս նա ճյու ղե րի քա նա կը ար տա սահ մա նում: 1954թ. 
բա նկն ար դեն ու ներ եր կու ար տա սահ մա նյան մաս նա ճյուղ, ո րոն ցից մե կը հու նի սի 24ին 
բաց վել էր Հո նկ կոն գում, իսկ մյու սը, դեկ տեմ բե րի 10ին` Թո կի ոյում: Աք սո րա վայր Հո նկ
կոն գում գտն վե լիս` Չի նը ստեղ ծում է ևս չոր սը` ե րե քը Վի ետ նա մում և մե կը՝ Թայ պեյում:

 Չի նի հա ջո ղու թյան գրա վա կան նե րից մե կը կա պեր ստեղ ծե լու և դրա նք շատ տա
րի ներ շա րու նակ պահ պա նե լու կա րո ղու թյունն էր: Բազ մի ցս իր կա պե րը գոր ծա րար նե
րի և բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի հետ նպաս տում է ին բիզ նե սում նպա տակ նե րին 
հաս նե լուն: Այդ շր ջա նում ըն դուն ված չէր մեկ ան ձի մեջ հա մա տե ղել լավ բան կի րի և լավ 
առևտ րա կա նի, սա կայն նրան եր կուսն էլ հա ջող վեց` ի շնոր հիվ իր մտեր մու թյա նը և՛հ զոր 
գոր ծա րար նե րի, և՛  Թաի լան դի կա ռա վա րու թյան ա ռա ջա տար ան ձա նց հետ: Նա ա ճում էր 
նրա նց հետ հա մա տեղ, ին չի շնոր հիվ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ա ռա վել ար դյու նա վետ էր: 
Ինչ պես Չի նը, այդ պես էլ իր աշ խա տա կից նե րը աշ խա տում է ին ջա նա սի րա բար: Կար ևո
րե լով զար գա ցու մը և ընդ լայ նու մը՝ հաղ թա նակ էր տա նում իր հա կա ռա կո րդ նե րի և մր ցա
կից նե րի նկատ մա մբ: Եր կար ա միս ներ իր և ծա ռայող նե րի հա մար ար ձա կուրդ ներ գոյու
թյուն չու նե ին: Հա ճա խո րդ նե րի հար ցում նե րը բա վա րա րե լու հա մար նրա նք աշ խա տում 
է ին հա վե լյալ և նույ նի սկ հա նգս տյան օ րե րին: 

Ի տար բե րու թյուն շա տե րի, պա րոն Չի նը գրե թե թշ նա մի ներ չու ներ: Նա մա րդ կա նց 
չէր օգ տա գոր ծում իր նպա տակ նե րի հա մար: Երբ ու րիշ նե րն է ին փոր ձում ի րեն օգ տա
գոր ծել, նա պար զա պես ետ էր կա նգ նում, վա ճա ռում կամ բիզ նե սը վե րց նում էր իր ձեռ քը: 
Ե թե թշ նա մի էր ի հայտ գա լիս, պա րոն Չի նը գտ նում էր, որ նրան պե տք է հաղ թել և ոչ թե 
վնա սել կամ խո ցել և հա վա տալ, որ նա ըն կեր է: 

Այս պի սին էր պա րոն Չի նի մո տե ցու մը կյան քին, բիզ նե սին, մա րդ կա նց։
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   Հա վել ված 2

 ՋՈՆ Ա ԴԱԻ ՐԻ 3 ՇՐ ՋԱՆ ՆԵ ՐԻ ՄՈ ԴԵ Լ

 Այս պա րզ և գո րծ նա կա նում շատ կի րա ռե լի մո դե լը կա զմ ված է 3 փոխ կա պա կց ված 
տար րե րից.

• Խն դիր,
•  Խումբ (թիմ), 
• Ան հատ (անձ):

 Մո դե լը նկա րագ րում է այն պար տա դիր քայ լե րը, ո րը լի դե րը պե տք է ձեռ նար կի՝ ար
դյու նա վետ աշ խա տե լու հա մար: Դրա նք են.

• Խնդ րի լու ծում,
• Խմ բի (թի մի) ստեղ ծում և պահ պա նում, 
• Ան հա տի զար գա ցում։

 Ջոն Ա դաի րի կե նտ րո նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի լի դե րու թյան մո դե լ

1. Նպատակների սահմանում
2. Խնդիրների պլանավորում
3. Պարտավորությունների բաշխում
4. Չափանիշների սահմանում

5. Ուղեկցում
6. Խորհրդատվություն
7. Զարգացում
8. Մոտիվացում

9. Հաղորդակցում
10. Թիմի ստեղծում
11. Մոտիվացիա
12. Կարգապահություն

Խնդիր

Խումբ (թիմ) Անհատ

Գ ծան կար 3.4.1 Ա դաի րի մո դե լ

 
Ը ստ Ա դաի րի հայե ցա կար գի՝ խն դիր նե րի, խմ բի և ան հա տի պա հա նջ մունք նե րը հան

դի սա նում են ա ռաջ նոր դու թյան հի մք, քա նի որ մար դիկ ակն կա լում են, որ ա ռաջ նո րդ
նե րը կօգ նեն ի րե նց լու ծել ընդ հա նուր խն դիր նե րը, կու ժե ղաց նեն փոխ կա պակ ցու թյու նը 
մի մյանց մի ջև, կար ձա գան քեն ի րե նց ան հա տա կան պա հա նջ մունք նե րին: Հայե ցա կար գի 
հիմ քում դր ված են հետ ևյալ դրույթ նե րը.

• Խնդ րի լուծ ման հա մար խումբ (թիմ) կամ կազ մա կեր պու թյուն է պե տք, քա նի որ 
ան հա տը ի վի ճա կի չէ դա ա նե լ։

• Խմ բի (թի մի) հա ջո ղու թյան ա պա հով ման հա մար պե տք է մշ տա կան զար գա ցում 
և խմ բային մի ա վոր վա ծու թյուն՝ ինչ պես հայտ նի ար տա հայ տու թյան մեջ « Մի ա սին 
մե նք ուժ ենք, ա ռան ձի ն՝ ո չի նչ»։
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•  Ան հա տա կան պա հա նջ մունք նե րը լի նում են ֆի զի կա կան (աշ խա տա վա րձ) և հո գե
բա նա կան (ան հա տա կան ձե ռք բե րում նե րի և նպա տակ նե րի ըն կա լում, կար գա վի
ճակ, տա լու և ստա նա լու պա հա նջ մունք)։

 
Ը ստ Ա դաի րի՝ խն դիր նե րը, խմ բի և ան հա տա կան պա հա նջ մունք նե րը փոխ կա պա-

կց ված են:
• Խնդ րի լու ծու մը ձևա վո րում է խումբ և բա վա րա րում ան հա տի ն։ 
• Ե թե խմ բի պա հա նջ մուն քը չի բա վա րար վում (խում բը լավ չի հա մա խմբ վում), խն

դիր նե րը չեն լուծ վում և ան ձնա կազ մի բա վա րար վա ծու թյան մա կար դա կը ընկ նում 
է։ 

• Ե րբ ան հա տի պա հա նջ մունք նե րը չեն բա վա րար վում, խում բը չի հա մա խմբ վում և 
աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը ընկ նում է։

 Գիտ նա կա նը պն դում էր, որ ա ռաջ նոր դու թյու նը հնա րա վոր է 3 մա կար դակ նե րում.
• Խմ բային (թի մային)՝ 520 մար դուց բաղ կա ցած խմ բի հա մար, 
• օ պե րա ցի ոն, ո րի ժա մա նակ մի քա նի խմ բային ա ռաջ նո րդ ներ պա տաս խա նա տու 

են ի րե նց ղե կա վա րին,
•  ռազ մա վա րա կան, երբ կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րն է պա տաս խա նա տու ա ռաջ

նոր դու թյան բո լոր մա կար դակ նե րի հա մար:
 
Ա դաի րի մո դե լի ա ռա վե լու թյու նը կայա նում է դրա նում, որ ան կախ ժա մա նա կից, ի րա

վի ճա կից կամ կազ մա կեր պու թյան մշա կույ թից, այն օգ նում է ա ռաջ նոր դին հաս կա նալ, 
որ փու լում է նա կո րց նում խմ բի ի րա կան պա հա նջ մուն քե րի կամ ի րա վի ճա կի հետ կա պը: 
Այս ե րեք տար րե րի ճի շտ հա վա սա րա կշ ռու թյան պահ պան ման դեպ քում՝ կա րե լի է լավ 
ար դյունք ներ ստա նալ, բա րձ րաց նել աշ խա տան քային ո գին, լա վաց նել ո րա կը, զար գաց
նել խմ բում աշ խա տե լու հմ տու թյուն նե րը և լի նել լավ ղե կա վար: Խմ բի և ան հա տի ա ռաջ 
պե տք է դր ված լի նեն խն դիր ներ, ո րո նք կդառ նան հս տակ նպա տակ ներ և կլի նեն SMART 
(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Constrained):

 
Ա դաի րի 50:50 կա նո նը 
Ե թե Պա րե տոյի սկզ բուն քը (80:20) ա սում է, որ 80% շա հույ թը բե րում են 20% գնո րդ

նե րը, ա պա Ա դաի րի 50:50 կա նո նը պն դում է, որ մո տի վա ցի այի 50%ը բխում է մար դուց, 
իսկ 50%ը մի ջա վայ րից, հատ կա պես ա ռաջ նոր դից: Ա դաի րի կար ծի քո վ՝ մա րդ կա նց ուղ
ղոր դում են մի շա րք գոր ծոն ներ: Օ րի նակ, նա չի մո ռա նում բլի թի և մտ րա կի քա ղա քա կա
նու թյու նը, բայց դի տար կում է այն որ պես բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից մե կը, ո րո նք ո րո շում 
են մա րդ կա նց վար քը: Մո տի վա ցի այի ազ դակ է նաև այն, թե ինչ ակն կա լիք ներ ու նի ան
հա տը: Աշ խա տան քի պայ ման նե րը, ան հա տի նկատ մա մբ վե րա բեր մուն քը և նրա վա խե րը 
ան դրա դառ նում են մո տի վա ցի այի աս տի ճա նի վրա:
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 ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ ԾՐԱ ԳԻ Ր

 Գոր ծա րար ծրա գի րը բիզ նես գոր ծու նե ու թյան պլա նա վո րումն է թղ թի վրա, ըստ ո րի 
ի րա կա նաց վում են բիզ նես գոր ծըն թաց նե րը, կազ մա կեր պու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը։ 
Այն պա րու նա կում է տե ղե կու թյուն ներ կազ մա կեր պու թյան, ապ րա նք նե րի, դրա նց ար
տադ րու թյան, սպառ ման շու կա նե րի, մար քե թին գի, գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կե րպ ման և 
դրա նց ար դյու նա վե տու թյան մա սի ն։

 Գոր ծա րար ծրա գի րը հա կի րճ, ճշգ րիտ, մատ չե լի և հաս կա նա լի ձևով նա խա տես վող 
բիզ նե սի նկա րագ րու թյունն է և կար ևո րա գույն գոր ծիք է մեծ քա նա կի տար բեր ի րա վի
ճակ նե րի դի տա րկ ման ժա մա նակ, որն օգ նում է ընտ րել ա ռա վել հե ռան կա րային ցան կա լի 
ար դյուն քը և սահ մա նել դրան հաս նե լու մի ջոց նե րը։ 

Գոր ծա րար ծրա գի րը ծա ռայում է եր կու հիմ նա կան ն պա տակ նե րի.
1.  Նե րդ րո ղին տա լիս է պա տաս խան, ար ժի՞ արդյոք մի ջոց ներ նե րդ նել տվյալ նե րդ

րու մային նա խագ ծի մե ջ։
2.  Ծա ռայում է որ պես տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր այն ան ձա նց հա մար, ով քեր ան մի

ջա կա նո րեն ի րա կա նաց նում են նա խա գի ծը:
 Գոր ծա րար ծրա գի րը օգ նում է ձեռ նար կա տի րո ջը լու ծել հետ ևյալ  հիմ նա կան խն դիր

նե րը.
•  սահ մա նել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը, թի րա խային 

շու կա նե րը և այդ շու կա նե րում ըն կե րու թյան դիր քը,

• ձ ևա կեր պել ըն կե րու թյան եր կա րա ժամ կետ և կար ճա ժամ կետ նպա տակ նե րը, դրա
նց հաս նե լու ռազ մա վա րու թյու նը և մար տա վա րու թյու նը,

•  սահ մա նել այն ան ձա նց, ով քեր պա տաս խա նա տու են ռազ մա վա րու թյան ի րա կա
նաց ման հա մար, ընտ րել աշ խա տա կա զմ, բա ցա հայ տել ըն կե րու թյան ու նե ցած 
կադ րե րի, նրա նց աշ խա տան քի շա հա դրդ ման պայ ման նե րի հա մա պա տաս խա նու
թյու նը սահ ման ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար,

•  կազ մել ըն կե րու թյան կող մից սպա ռող նե րին ա ռա ջա րկ վող ապ րա նք նե րի և ծա
ռայու թյուն նե րի ցան կը, սահ մա նել դրա նց ցու ցա նի շե րը, գնա հա տել դրա նց ստե
ղծ ման և ի րաց ման ար տադ րա կան և առևտ րային ծախ սե րը,

•  սահ մա նել շու կայի հե տա զո տու թյան, գո վազ դի, վա ճա ռք նե րի խթան ման, գնա
գոյաց ման, ի րաց ման ու ղի նե րի և ըն կե րու թյան այլ մար քե թին գային մի ջո ցա ռում
նե րի ցան կը,

• գ նա հա տել ըն կե րու թյան ֆի նան սա կան վի ճա կը և առ կա ֆի նան սա կան ու նյու թա
կան ռե սուրս նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը սահ ման ված նպա տակ նե րին հաս
նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րին, կան խա տե սել խո չըն դոտ նե րը, «ս տո րջ րյա խու թե
րը», ո րո նք կա րող են խան գա րել գոր ծա րար ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը գո րծ նա
կա նում:

•  Գոր ծա րար ծրա գի րը օգ նում է ձեռ նար կա տի րո ջը ստա նալ հետ ևյալ հար ցե րի պա
տաս խան նե րը. 
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• ի ՞նչ տե սա կի ար տադ րա նք կամ ի՞նչ նոր գո րծ ընտ րել հայ րե նա կան և ար տա սահ
մա նյան շու կա դուրս գա լու հա մար, 

• ի նչ պի սի ՞ն կլի նի ա ռա ջա րկ վող ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի շու կայա կան 
պա հան ջար կը և ինչ պե ՞ս է այն փո փոխ վե լու, 

• ի նչ պի սի՞ և ի՞նչ քա նա կով ռե սուրս ներ ան հրա ժե շտ կլի նեն գոր ծա րար ծրագ րի կազ
մա կե րպ ման հա մար, 

• ի ՞նչ ար ժեք ու նեն ան հրա ժե շտ ռե սուրս նե րը և որ տե ՞ղ գտ նել վս տա հե լի մա տա կա
րար ներ, 

• որ քա ՞ն կկազ մեն ար տադ րու թյան կազ մա կե րպ ման և հա մա պա տաս խան շու կա նե
րում ար տադ րան քի/ ծա ռայու թյուն նե րի/ ի րաց ման ծախ սում նե րը, 

• ի նչ պի սի ՞ն կլի նի տվյալ ար տադ րան քի շու կայա կան գի նը և ինչ պե ՞ս դրա վրա կազ
դեն մր ցա կից նե րը, 

• ի նչ պի սի ՞ն կա րող են լի նել ընդ հա նուր ե կա մուտ նե րը և ինչ պե ՞ս է պե տք այն բաշ խել 
բիզ նես նա խագ ծի բո լոր մաս նա կից նե րի մի ջև, 

• ի նչ պի սի ՞ն կլի նեն ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նի շե րը և ինչ պե ՞ս 
կա րե լի է դրա նք մե ծաց նել:
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(Շու կայի ու սում նա սի րու թյան շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց)
 

 Մար քե թին գի սո ցի ա լա կան դե րը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կու թյան մեջ դրա ու նե
ցած դե րով: Մար քե թին գը գոր ծըն թաց է, որն ուղղ ված է ան հատ նե րի և մա րդ կա նց խմբե
րի կա րիք նե րի և պա հա նջ մունք նե րի բա վա րար մա նը, ո րո շա կի ար ժեք ու նե ցող ապ րա նք
ներ/ ծա ռայու թյուն ներ/ ստեղ ծե լուն՝ դրա նք ա ռա ջար կե լու և փո խա նա կե լու մի ջո ցով:

 Մար քե թին գում կար ևոր վում է շու կայի ու սում նա սի րու թյուն կա տա րե լու ան հրա ժեշ
տու թյու նը: Այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րո նց հա ջող վում է պար բե րա բար տե ղե կու
թյուն ներ ստա նալ ի րե նց գնո րդ նե րի պա հա նջ նե րի, ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի, նույն 
շու կայում գոր ծող մր ցա կից նե րի գոր ծու նե ու թյան, նրա նց ապ րան քա տե սա կա նու և գնե
րի, ինչ պես նաև շու կայի ընդ լայն ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին, կար ևոր ա ռա վե լու
թյուն ներ են ձե ռք բե րում մր ցա կից նե րի նկատ մա մբ, պահ պա նում և բա րե լա վում են ի րե նց 
համ բա վն ու դիր քը շու կայում:

 Շու կայի ու սում նա սի րու թյու նը հի մք է տա լիս կազ մա կեր պու թյա նը կազ մել և մշա կել 
իր մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյու նը շու կայա կան հա րա բե րու թյուն նե րում գոյատ ևե
լու և զար գա նա լու հա մար:

 Շու կայի հե տա զո տու թյան հա մար ան հրա ժե շտ է հա վա քել տե ղե կատ վու թյուն հետ
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ևյալ հար ցե րի վե րա բե րյալ: 
Շու կա. 
 s որ քա ՞ն է ընդ հա նուր շու կայի մո տա վոր չա փը/ քա նա կա կան և դրա մային ար տա

հայ տու թյա մբ/, 
 s որ քա ՞ն է ընդ հա նուր շու կայի պա հա նա ջար կը / քա նա կա կան և դրա մային ար տա

հայ տու թյա մբ/, 
 s ի ՞նչ մի տում ներ են առ կա շու կայում, 
 s ի նչ պի սի՞ հնա րա վո րու թյուն ներ են բաց վում Ձեր բիզ նե սի առջև:
 s Գ նո րդ ներ. 
 s ով քե ՞ր են ա ռա ջակ վող ապ րա նք նե րի առ կա և պո տեն ցի ալ գնո րդ նե րը, 
 s որ տե ՞ղ են նրա նք գտն վում, 
 s որ քա ՛ն են նրա նք պատ րա ստ վճա րել տվյալ ապ րան քի կամ ծա ռայու թյան դի մաց, 
 s ո րո ՞նք են սպա ռող նե րի կող մից տվյալ ապ րան քի կամ ծա ռայու թյան գն ման վե րա

բե րյալ ո րո շում կայաց նե լու վրա ազ դող հիմ նա կան գոր ծոն նե րը/ գին, ո րակ, փա
թե թա վո րում և այլն/:

Մր ցա կից ներ. 
 s ով քե ՞ր են Ձեր ան մի ջա կան և ա նուղ ղա կի մր ցա կից նե րը, 
 s ի նչ պի սի ՞ն է նրա նց ապ րան քա տե սա կա նին կամ ծա ռայու թյուն նե րի ցան կը, 
 s ի ՞նչ գնե րով են Ձեր մր ցա կից նե րը վա ճա ռում տվյալ ապ րա նք նե րը կամ ծա ռայու

թյուն նե րը, 
 s ի նչ պի սի՞ մե թոդ ներ են կի րա ռում Ձեր մր ցա կից նե րը ապ րա նք նե րը կամ ծա ռայու

թյուն նե րը սպա ռող նե րին վա ճա ռե լիս, 
 s ո րո ՞նք են Ձեր մր ցա կից նե րի ա ռա վե լու թյուն նե րը կամ թե րու թյուն նե րը, 
 s ի նչ պի սի ՞ն են Ձեր մր ցա կից նե րի ա պա գա ծրագ րե րը, 
 s ի նչ պի սի՞ այ լը նտ րան քային ապ րա նք ներ կամ ծա ռայու թյուն ներ են մա տա կա րար

վում շու կա:
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 Մար քե թի նգ մի քս (4P և 7P հայե ցա կար գեր)

 Մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյան 7p հայե ցա կա րգ

4P  
հայե ցա կա րգ

5P  
հայե ցա կա րգ

7P 
հայե ցա կա րգ

+ ՄԱՐ ԴԻԿ + ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ Ց
+ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ՎԻ ՃԱ Կ 

 Մար քե թի նգ միք սի մո դե լը կամ, այս պես կոչ ված, մար քե թին գի հայե ցա կար գը հան դի սա
նում է ցան կա ցած բիզ նես ռազ մա վա րու թյան հիմ նա կան տա րր: Մո դե լը բա վա կա նին պա րզ է 
և ու նի լայ նա մա սշ տաբ գոր ծա ծու թյուն: Այն ի րե նից ներ կայաց նում է շու կայում ար տադ րան քի 
զար գաց ման ստու գա թե րթ: Հե նց իր պար զու թյան շնոր հիվ մար քե թի նգ միք սի հայե ցա կար գը 
կա րող է օգ տա գոր ծել ցան կա ցած մա րդ, ով չի հան դի սա նում մար քե թին գի մաս նա գետ:

Սկզ բում մար քե թի նգ միք սը բաղ կա ցած է ե ղել 4 տար րե րից (4P), հե տա գայում բար
դա ցել է և ար դյուն քում դար ձել է մար քե թին գի 5P և 7P: Այդ տար րե րն են. 

Ապ րա նք (Product) — «Ապ րա նք» տար րը պա տաս խա նում է «Ի ՞նչ է ան հրա ժե շտ շու
կային կամ թի րախ խմ բին» հար ցին:

 Գին (Price)  — « Գին» տա րրն օգ նում է ո րո շել ապ րան քի վա ճառ քի գի նը և գնա հա տել 
վա ճա քի շա հու թա բե րու թյան մա կար դա կը:

 Վա ճառ քի վայր (Place) — « վա ճառ քի վայր» տա րրն օգ նում է կա ռու ցել բա շխ ման ճի
շտ մո դել (կամ ապ րան քի ա ռա քու մը վե րջ նա կան սպա ռո ղին): 

Ա ռա ջմ ղում (Promotion) — «ա ռա ջմ ղում» տար րը պա տաս խա նում է «Ի ՞նչ պես կազ մա
կեր պու թյան ապ րան քի մա սին տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծել շու կայում» հար ցի ն։

 Հա վե լյալ 3P տար րե րն ա ռա վել հա մա պա տաս խա նում են B2B (business to business) 
շու կային և հար մար են ծա ռայու թյուն նե րի շու կայի մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյան 
մշակ ման հա մա ր։

 Մար դիկ (People) — Այս տար րի տակ են թա դր վում են մար դիկ, ո րո նք ի վի ճա կի են 
նպա տա կային շու կայի աչ քե րում աղ դե ցու թյուն թող նել Ձեր ապ րան քի ըն կալ ման վե րա
բե րյալ:

 Գոր ծըն թաց (Process) — Գոր ծըն թաց տար րը նկա րագ րում է կազ մա կեր պու թյան և 
սպա ռո ղի հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծըն թա ցը: Այս հա մա կար գի մեջ հա տուկ ու շադ րու
թյուն է դա րձ վում գոր ծըն թա ցին, քա նի որ հե նց դա էլ հան դի սա նում է շու կայում գն ման և 
լոյալ հա ճա խո րդ նե րի ձևա վոր ման հիմ քը:

 Ֆի զի կա կան մի ջա վայր (Phisical Evidence)   — Այս տար րը վե րա բեր վում է B2B և ծա
ռայու թյուն նե րի շու կային: Ֆի զի կա կան մի ջա վայր տար րը նկա րագ րում է այն, ին չը շր ջա
պա տում է սպա ռո ղին ծա ռայու թյան ստաց ման պա հին: Ֆի զի կա կան մի ջա վայրն օգ նում 
է ձևա վո րել կազ մա կեր պու թյան հա մա պա տաս խան ո ճը, ա ռա նձ նաց նել ապ րան քի լա վա
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գույն բնու թագ րու թյու նը: 
Ե թե Դուք թի րա խա վո րում եք այս տե սա կի հա ճա խո րդ նե րի, ա պա ան պայ ման պե

տք է հետ ևեք ապ րան քա նշ ման մո տե ցում նե րին: Ապ րան քա նշ ման ուժն ա ռան ձին հա ճա
խոր դի կող մից ըն կալ վող ապ րան քի ար ժե քի ա վե լա ցումն է: Ապ րան քի բա րձր պատ շաճ 
ապ րան քա նշ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է ստեղ ծել հա ճա խո րդ նե րի մի 
« բա նակ», ո րը գնա հա տում է և ա ջակ ցում Ձեր ստեղ ծա գո րծ ջան քե րին, ինչն օգ նում է բա
րե լա վել ապ րան քի մր ցու նա կու թյու նը: 

Այն ար ժե քը, որն ապ րան քը/ ծա ռայու թյու նը տա լիս է գնոր դին (կամ ար տադ րան քի վե
րջ նա կան օգ տա գոր ծո ղին), սահ ման վում է որ պես գնոր դին տր վող օ գուտ: Ո րա կը՝ բար ձո
րակ նյու թե րը, ման րա կր կիտ վե րամ շա կու մը, մտած ված ձևա վո րու մը և այլ նը, բա րձ րաց
նում է ապ րան քի ար ժե քը:
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 Հա վել ված 5
 ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄ

 Կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից հա մա կար գը պե տք է լի նի պա րզ և ճկուն։ Հիմ նա կան 
խն դի րը կազ մա կեր պու թյան ար դյու նա վե տու թյան և մր ցու նա կու թյան ա պա հո վումն է։

Վերահսկողություն Կազմակերպում

Պլանավորում

Շահադրդում/մոտիվացիա

Գ ծա պատ կեր 51. Կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե ր

 Կա ռա վար ման կազ մա կեր պու մը են թադ րում է կազ մա կեր պու թյան կա ռուց ված քի 
ստեղ ծում և լի ա զո րու թյուն նե րի բաշ խում։ Կազ մա կեր պու թյան կա ռուց ված քը մի մյա նց 
հետ կայուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտն վող փոխ կա պա կց ված տար րե րի կար գա
վոր ված հա մա խմ բումն է։

ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԳՐԱՆ ՑՈՒՄ

Կազմակերպությունների կազմակերպաիրական ձևերը

Առևտրային կազմակերպություններ

Կոոպերատիվներ

Սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ 

ընկերություններ

Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ 
ընկերություններ

Տնտեսական 
ընկերություններ

Տնտեսական 
ընկերակցություններ

Լիակատար
ընկերակցություններ

Վստահության վրա 
հիմնված ընկերություններ

Բաժնետիրական 
ընկերություններ

Փակ բաժնետիրական 
ընկերություններ

Բաց բաժնետիրական 
ընկերություններ

Ոչառևտրային  
կազմակերպություններ

Հասարակական միավորումներ

Հիմնադրամներ

Իրավաբանական անձանց 
միություններ

Օրենքով նախատեսված  
այլ ձևերի կազմակերպություններ

Գ ծա պատ կեր 52. Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևե րը ՀՀ-ում



7776

ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

ԱՆ ՀԱՏ ՁԵՌ ՆԵ ՐԵ ՑԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԳՐԱՆ ՑՈՒՄ

 Քայլ 1. Ան հատ ձեռ նե րե ցի պե տա կան գրան ցում:
 −  Պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րը ՝
 −  դի մում, 
 − ա նձ նա գիր,
 − 3x4 չափ սի լու սան կար,
 −  պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր:

 Քայլ 2. Կնի քի պատ վի րում (ըստ ցան կու թյան):

 Քայլ 3. Հաշ վառ ման կա նգ նե լը պե տա կան մար մին նե րում (պե տա կան հար կային 
տես չու թյու նում, պե տա կան սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյան մա րմ նում, վի ճա
կագ րա կան վար չու թյան տե ղա կան գրա սե նյա կում):

 −  Պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րը.
 −  դի մում,
 −  պե տա կան գրա նց ման վկայա կա նի պատ ճեն, 
 − ան հատ ձեռ նե րե ցի ան ձնա գիր, 
 − ի րա կան շա հա ռուի մա սին հայ տա րա րա գիր:

 Քայլ 4. Հաշ վե հա մա րի բա ցում բան կում:
 −  Պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րը.
 −  դի մում,
 −  պե տա կան գրա նց ման վկայա կա նի պատ ճեն,
 −  տա րած քային հար կային մա րմ նի կող մից հաս տատ ված ան հատ ձեռ նե րե ցի ստո

րագ րու թյուն, 
 − ան հատ ձեռ նե րե ցի ան ձնա գիր:

 
Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՆՁ 
 − Ի րա վա բա նա կան ան ձ է հա մար վում այն կազ մա կեր պու թյու նը, ո րը 
 − ու նի ա ռա նձ նաց ված գույք որ պես սե փա կա նու թյուն, 
 − իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է այդ գույ քով,
 −  կա րող է իր ա նու նից ձե ռք բե րել ու ի րա կա նաց նել գույ քային և ան ձնա կան ոչ գույ

քային ի րա վունք ներ, կրել պար տա կա նու թյուն ներ,
 −  դա տա րա նում հան դես գալ որ պես հայց վոր կամ պա տաս խա նող, 
 − ու նի ինք նու րույն հաշ վեկ շիռ:

 

Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՆՁ Ա ՌԵ ՎՏ ՐԱՅԻՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԳՐԱՆ ՑՈՒ ՄԸ 

 Քայլ 1. Ըն կե րու թյան կազ մա կեր պաի րա վա կան տե սա կի ընտ րու թյուն

 Քայլ 2. Ըն կե րու թյան հիմ նա դիր փաս տա թղ թե րի մշա կում 
 − ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյուն,
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 −  հիմ նա դիր ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյուն,
 −  հիմ նա դիր պայ մա նա գիր (հիմ նա դիր նե րի ցան կու թյան դեպ քում):

 Քայլ 3. Ըն կե րու թյան ան վան ընտ րու թյուն:

 Քայլ 4. Ըն կե րու թյան պե տա կան գրան ցում:
 −  Պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րը.
 −  դի մում,
 −  հիմ նա դիր փաս տա թղ թեր,
 −  հիմ նա դիր պայ մա նա գիր (ե թե կնք վել է), 
 − ի րա կան շա հա ռուի մա սին հայ տա րա րա գիր,
 −  հիմ նա դիր նե րի ան ձը հաս տա տող փաս տա թղ թի պատ ճեն նե րը,
 −  պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր,
 −  ֆիր մային ան վա նու մը գրան ցե լու մա սին ո րո շում:

 Քայլ 5. Կնի քի պատ վի րում:
 −  Պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րը. 
 − ըն կե րու թյան հար կային կո դը՝ ՀՎՀՀ, ո րը ստա նա լու հա մար պե տք է այ ցե լեք ըն

կե րու թյան գրա նց ման վայ րի հար կային տես չու թյուն,
 −  դի մում,
 −  հիմ նա դիր փաս տա թղ թե րի պատ ճեն նե րը,
 −  լի ա զոր ված ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը:

 Քայլ 6. Ըն կե րու թյան հաշ վառ ման կա նգ նե լը պե տա կան մար մին նե րում (պե տա
կան հար կային տես չու թյու նում, պե տա կան սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյան մա
րմ նում, վի ճա կագ րա կան վար չու թյան տե ղա կան գրա սե նյա կում):

 −  Պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րը.
 −  դի մում,
 −  հիմ նա դիր փաս տա թղ թեր (հար կային տես չու թյու նում՝ բնօ րի նակ նե րը, մյուս նե

րում՝ կրկ նօ րի նակ նե րը), 
 − ըն կե րու թյան տնօ րե նի ան ձնա գի րը:

 Քայլ 7. Հաշ վե հա մա րի բա ցում բան կում:
 −  Պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րը.
 −  դի մում,
 −  հիմ նա դիր փաս տա թղ թե րի բնօ րի նակ նե րը,
 −  տա րած քային հար կային տես չու թյան կող մից հաս տատ ված ըն կե րու թյան տնօ րե

նի և (կամ) հաշ վա պա հի ստո րագ րու թյուն նե րը, 
 − ըն կե րու թյան տնօ րե նի և/ կամ հաշ վա պա հի ան ձնագ րե րը:
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 Հա վել ված 6 

ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Յու րա քան չյուր ԳԾի ան բա ժա նե լի մա սն է ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի պլա նա վո
րու մը, որ տեղ նկա րա գր վում են ըն կե րու թյան ար տադ րա կան կամ այլ աշ խա տան քային 
գոր ծըն թաց նե րը: Այս տեղ ան հրա ժե շտ է դի տար կել բո լոր այն հար ցե րը, ո րո նք առնչ վում 
են ար տադ րա կան տա րա ծք նե րին, դրա նց դա սա վո րու թյա նը, սար քա վո րում նե րին և ան
ձնա կազ մին: Անհ րա ժե շտ է ան դրա դառ նալ նաև ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի տե ղա
կայ մա նը և գոր ծիք նե րի, սար քա վո րում նե րի, ինչ պես նաև աշ խա տան քի տե ղի դա սա վո
րու թյա նն առնչ վող հար ցե րին:
 

 
Փոխակերպման 

գործընթաց 

Մուտքագրվող ռեսուրսներ

• Անձնակազ
• Տեխնոլոգիա Կապիտալ
• Սարքավորում
• Նյութեր
• Տեղեկություն

Արդյունք

• Ապրանքներ
• Ծառայություններ

Գ ծա պատ կեր 53. Ար տադ րա կան գոր ծըն թաց 

Ի նք նար ժե քն ապ րան քի ար տադ րու թյան (աշ խա տա նք նե րի, ծա ռայու թյուն նե րի) ըն
թաց քում օգ տա գո րծ վող բնա կան պա շար նե րի, հում քի, վա ռե լի քի և է ներ գի այի, հիմ նա
կան ֆոն դե րի, աշ խա տան քային ռե սուրս նե րի և դրա ար տադ րու թյան ու ի րաց ման ուղ ղու
թյա մբ կա տար վող այլ ծախ սե րի գնա հա տումն է:

 
Ի նք նար ժե քի տե սակ նե րը
 Պատ րաս տի ապ րան քի ինք նար ժե քը փո փոխ վում է, կախ ված վեր ջի նիս ար տադ րու

թյան ըն թաց քում ա ռա ջա ցող ծախ սե րի ծա վա լից: Այս պի սով, ա ռա նձ նաց վում են ինք նար
ժե քի հետ ևյալ տե սակ նե րը. 

• տեխ նո լո գի ա կան ինք նար ժեք. ո րոշ վում է հում քի և նյու թե րի, հա մալ րող պա րա
գա նե րի, վե րամ շակ վող թա փոն նե րի, 

• ար տադ րու թյու նում նե րգ րավ ված բան վոր նե րի աշ խա տա վար ձի, աշ խա տա վար
ձից գա նձ վող հար կե րի և պա հում նե րի, ինչ պես նաև սար քա վո րում նե րի գծով կա
տար վող ծախ սե րով:
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Ի նք նար ժե քի տե սակ նե ր

Մար քե թին գային 
ծախ սե ր

+

Լրիվ 
ինքնարժեք

Ադ մի նի ստ րա տիվ 
ծախ սե ր

+
Ար տադ րա կան 

ա նուղ ղա կի 
ծախ սե ր

+ Ար տադ րա կան ինք
նար ժե ք

Ար տադ րա կան 
ինք նար ժե քԱր տադ րա կան 

ուղ ղա կի ծախ
սե ր

Ար տադ րա կան 
ուղ ղա կի  
ծախ սե ր
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 Հա վել ված 7

«ՀՀ ՀԱՐ ԿԱՅԻՆ Օ ՐԵ ՆՍԳՐ ՔԻ»  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ԿԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ

 Ա ռա վել ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյան հա մար ան հրա ժե շտ է բա ցել «ՀՀ հար կային 
օ րե նս գիր քը»:

Հաս կա ցու թյու նը Ի մաս տը, նշա նա կու թյու նը

Հա րկ

Պե տա կան և/ կամ հա սա րա կա կան կա րիք նե րի բա վա րար ման նպա տա կով 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան և/ կամ հա մայնք նե րի բյու ջե ներ 
վճար վող պար տա դիր և ան հա տույց գու մար, ո րը վճար վում է հա րկ վճա րող
նե րի կող մից` Օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով, չա փե րով և ժամ կետ նե
րում:

Տույժ

Հար կե րը կամ վճար նե րը Օ րե նսգր քով կամ վճար նե րի վե րա բե րյալ Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով սահ ման ված ժամ կետ նե րում չվ ճա
րե լու կամ այդ ժամ կետ նե րից ուշ վճա րե լու հա մար Օ րե նսգր քով սահ ման
ված պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց:

Տու գա նք
Օ րե նսգր քով կամ վճար նե րի վե րա բե րյալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րե նք նե րով սահ ման ված պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու կամ խախ տում նե րով 
կա տա րե լու հա մար սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց:

Պա րտք
Օ րե նսգր քով կամ վճար նե րի վե րա բե րյալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րե նք նե րով սահ ման վա ծ՝ վճար ման վե րջ նա ժամ կե տում չվ ճար ված կամ 
չմար ված հար կի կամ վճա րի գու մար:

Կան խավ ճար

Մի նչև հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի ա վար տը ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ
վա ծի հա մար Օ րե նսգր քով կամ վճար նե րի վե րա բե րյալ Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան օ րե նք նե րով սահ ման ված կար գով հաշ վա րկ վող և կա տար
վո ղ՝ հար կի կամ վճա րի վճա րում:

Հա րկ վճա րող

Կազ մա կեր պու թյուն կամ ֆի զի կա կան ան ձ (այդ թվում՝ ան հատ ձեռ նար կա
տեր, նո տար), ո րը Օ րե նսգր քով կամ վճար նե րի վե րա բե րյալ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում ու նի կամ կա րող է 
ու նե նալ հա րկ կամ վճար վճա րե լու պար տա վո րու թյուն:

Հար կային մար մին

Օ րե նսգր քի և վճար նե րի վե րա բե րյալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե
նք նե րի պա հա նջ նե րի կա տար ման նկատ մա մբ հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց
նե լու լի ա զո րու թյուն ու նե ցող մի աս նա կան պե տա կան կա ռա վար ման հան
րա պե տա կան մար մին, ո րի հիմ նա կան նպա տակ նե րն են՝ « Հար կային ծա
ռայու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված 
խն դիր նե րի լու ծու մը, հար կային մա րմ նի կող մից վե րա հսկ վող հար կային 
ե կա մուտ նե րի ա պա հո վու մը և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սա
կան ան վտան գու թյան ա պա հով մա նը նպաս տու մը:

Ակ տիվ
Հա րկ վճա րո ղին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ցան կա ցած 
գույք, գույ քային ի րա վունք և գույ քային ի րա վուն քի հետ կապ ված ան ձնա
կան ոչ գույ քային ի րա վունք:

Պար տա վո րու թյուն Հա րկ վճա րո ղի առ կա պա րտք:
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Հաս կա ցու թյու նը Ի մաս տը, նշա նա կու թյու նը

Ձեռ նար կա տի րա
կան ե կա մուտ

Կազ մա կեր պու թյան, ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կամ նո տա րի կող մից ի րա
կա նաց վող գոր ծու նե ու թյա նը վե րա գր վող ակ տի վի աճ կամ պար տա վո րու
թյան նվա զում, ո րը, ա ռան ձին վե րց րած, հան գեց նում է կազ մա կեր պու թյան 
սե փա կան կա պի տա լի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կամ նո տա րի զուտ 
ակ տիվ նե րի ա վե լաց ման, բա ցա ռու թյա մբ Օ րե նսգր քով սահ ման ված դեպ
քե րի: Սույն կե տի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ ձեռ նար կա տի րա կան ե կա մուտ է 
հա մար վում նաև ան հատ ձեռ նար կա տեր և նո տար չհան դի սա ցող ֆի զի կա
կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց վող ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյու նից 
ստաց վող ե կա մու տը:

Հա մա խա ռն ե կա
մուտ Օ րե նսգր քով սահ ման ված ե կա մուտ նե րի հան րա գու մար:

Ձեռ նար կա տի րա
կան ծա խս

Կազ մա կեր պու թյան, ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կամ նո տա րի կող մից ի րա կա
նաց վող գոր ծու նե ու թյա նը վե րա գր վող ակ տի վի նվա զում կամ պար տա վո րու
թյան աճ, ո րը, ա ռան ձին վե րց րած, հան գեց նում է կազ մա կեր պու թյան սե փա
կան կա պի տա լի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ, կամ նո տա րի զուտ ակ տիվ
նե րի նվա զեց ման, բա ցա ռու թյա մբ Օ րե նսգր քով սահ ման ված դեպ քե րի:

Սե փա կան  
կա պի տալ Կազ մա կեր պու թյան ակ տիվ նե րի և պար տա վո րու թյուն նե րի տար բե րու թյուն:

Հար կային ար տո
նու թյուն

Օ րե նսգր քով սահ ման ված հար կե րի, Օ րե նսգր քով սահ ման ված վճար նե րի, 
տույ ժե րի և/ կամ տու գա նք նե րի հաշ վա րկ ման ու վճար ման ընդ հա նուր կար
գից և/ կամ ժամ կետ նե րից բա ցա ռու թյուն, ո րի ար դյուն քում չի ա ռա ջա նում 
հար կային պար տա վո րու թյուն կամ նվա զում, կամ վե րա նում է կա տար ման 
են թա կա հար կային պար տա վո րու թյան գու մա րը, կամ հե տա ձգ վում են դրա 
հաշ վա րկ ման և/ կամ կա տար ման ժամ կետ նե րը:

Հար կային ար տո
նու թյան  
տե սակ նե րը

1. Օ րե նսգր քով կամ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով կա րող են 
սահ ման վել հար կային ար տո նու թյուն նե րի հետ ևյալ տե սակ նե րը.

1) հար կից ա զա տում,
2) հա րկ ման օբյեկ տի նվա զե ցում,
3) հա րկ ման բա զայի նվա զե ցում,
4) հար կի դրույ քա չա փի նվա զե ցում,
5) հար կի նվա զե ցում,
6) հար կի վճար ման ժամ կե տի հե տաձ գում,
7) Օ րե նսգր քի դրույթ նե րը խախ տե լու հա մար հաշ վա րկ ված` Օ րե նսգր քով 
սահ ման ված տույ ժե րից և տու գա նք նե րից ա զա տում, նվա զե ցում, վճար
ման ժամ կետ նե րի հե տաձ գում:

2. Սույն հոդ վա ծի 1ին մա սով սահ ման ված հար կային ար տո նու թյուն նե րի 
տե սակ նե րը կի րա ռե լի են նաև բնօգ տա գո րծ ման վճա րի հա մար:
3. Հար կային ար տո նու թյուն նե րը սահ ման վում են բա ցա ռա պես Օ րե նսգր քով 
կամ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով:

Աշ խա տա նք Գոր ծո ղու թյուն, ո րի ար դյունքն ու նի նյու թա կան բնույթ և կա րող է օ տար վել 
այլ ան ձի կա րիք նե րի և (կամ) պա հա նջ մունք նե րի բա վա րար ման հա մար:

Ծա ռայու թյուն Գոր ծո ղու թյուն, ո րի ար դյուն քը չու նի նյու թա կան բնույթ և ո րը ստա ցո ղը 
սպա ռում է այդ գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում:

Ի րաց ման շր ջա նա
ռու թյուն

Ապ րա նք նե րի մա տա կա րա րու մից, աշ խա տա նք նե րի կա տա րու մից և/ կամ 
ծա ռայու թյուն նե րի մա տու ցու մից ստաց ման են թա կա ձեռ նար կա տի րա կան 
ե կա մուտ՝ դրա մա կան ար տա հայ տու թյա մբ, ո րը չի նե րա ռում ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի և/ կամ ակ ցի զային հար կի գու մար նե րը:
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Հար կե րի տե սակ
նե րը

1) պե տա կան հար կեր, ո րո նց տե սակ նե րն են` 
ա. ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը (այ սու հե տ՝ նաև ԱԱՀ),
բ. ակ ցի զային հար կը,
գ. շա հու թա հար կը, 
դ. ե կամ տային հար կը, 
ե. բնա պահ պա նա կան հար կը,
զ. ճա նա պար հային հար կը, 
է. շր ջա նա ռու թյան հար կը, 
ը. ար տո նագ րային հար կը.

2) տե ղա կան հար կեր, ո րո նց տե սակ նե րն են. 
ա. ան շա րժ գույ քի հար կը,
բ. փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կը:

Վ ճա րի տե սակ նե րը

1) պե տա կան վճար ներ, ո րո նց տե սակ նե րն են. 
ա. պե տա կան տուր քը,
բ. բնօգ տա գո րծ ման վճա րը,
գ. սո ցի ա լա կան վճա րը,
դ. ռա դի ո հա ճա խա կա նու թյան օգ տա գո րծ ման թույլտ վու թյան տրա մա դր
ման (գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի եր կա րա ձգ ման) պար տա դիր վճա րը և օգ
տա գո րծ ման պար տա դիր վճա րը, 
ե. հան րային ծա ռայու թյուն նե րի կար գա վոր ման պար տա դիր վճա րը.

2) տե ղա կան վճար ներ, ո րո նց տե սակ նե րն են. 
ա. տե ղա կան տուր քը,
բ. տե ղա կան վճա րը

Հա րկ ման օբյե կտ

1.  Հա րկ ման օբյե կտ է հան դի սա նում ցան կա ցած գոր ծա րք, ե կա մուտ, գույք, 
գոր ծու նե ու թյան տե սակ (այդ թվում՝ գոր ծո ղու թյուն կամ գոր ծա ռույթ) կամ 
ցան կա ցած այլ օբյե կտ, ո րի առ կայու թյու նը կամ ո րի նկատ մա մբ սե փա
կա նու թյան ի րա վուն քի առ կայու թյու նը, կամ ո րի կա տա րու մը, Օ րե նսգր քին 
հա մա պա տաս խան, հա րկ վճա րո ղի մոտ ա ռա ջաց նում է հար կի հաշ վա րկ
ման կամ վճար ման պար տա վո րու թյուն:

2.  Յու րա քան չյուր հար կի հա մար սահ ման վում է հա րկ ման ա ռան ձին օբյե կտ:
3.  Հա րկ ման միև նույն օբյեկ տը հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում նույն հա րկ 

վճա րո ղի մոտ նույն տե սա կի հար կով հա րկ վում է մի այն մեկ ան գամ:

Հա րկ ման բա զա

1.  Հա րկ ման բա զան հա րկ ման օբյեկ տի ար ժե քային, ֆի զի կա կան կամ այլ 
բնու թա գի րն է:

2.  Յու րա քան չյուր հար կի հա մար սահ ման վում են հա րկ ման ա ռան ձին բա զա 
և դրա հաշ վա րկ ման կա րգ:

Հար կի դրույ քա չափ

1.  Հար կի դրույ քա չա փն այն ար ժե քային (տո կո սային) և/ կամ հաս տա տուն մե
ծու թյունն է, ո րը կի րառ վում է հա րկ ման բա զայի նկատ մա մբ՝ հար կի չա փը 
ո րո շե լու հա մար:

2.  Յու րա քան չյուր հար կա տե սա կի հա մար սահ ման վում է (են) հար կի ա ռան
ձին դրույ քա չափ (դ րույ քա չա փեր):

Հաշ վե տու ժա մա
նա կա շր ջան

1.  Հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նը ժա մա նա կա հատ ված է, ո րի հա մար հաշ վա
րկ վում և վճար վում են հար կեր և/ կամ բնօգ տա գո րծ ման վճար, ներ կայաց
վում են հար կային հաշ վա րկ ներ (բա ցա ռու թյա մբ ներ մուծ ման հար կային 
հայ տա րա րագ րե րի, ապ րա նք նե րի ներ մուծ ման և ա նուղ ղա կի հար կե րի 
վճար ման (կամ ա նուղ ղա կի հար կե րից ա զատ ման, ա նուղ ղա կի հար կե րն 
այլ կար գով վճա րե լու) մա սին հայ տա րա րու թյան և ար տա հան ման հար
կային հայ տա րա րագ րե րի), կա տար վում են Օ րե նսգր քով սահ ման ված այլ 
պար տա վո րու թյուն ներ:

2.  Հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նը վե րա բե րում է մի այն հար կային հաշ վա րկ
նե րին, իսկ ժա մա նա կա հատ վա ծը` ինչ պես հար կային այլ փաս տա թղ թե
րին, այն պես էլ վճար ման վե րջ նա ժամ կետ նե րին:
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Հար կի հաշ վա րկ
ման կար գը

1. Հար կի հաշ վար կը կա տար վում է յու րա քան չյուր հաշ վե տու ժա մա նա կա
շր ջա նի հա մա ր՝ Օ րե նսգր քի՝ ա ռան ձին հար կա տե սակ նե րին վե րա բե րող 
բա ժին նե րով կամ գլուխ նե րով սահ ման ված կար գով, բա ցա ռու թյա մբ Օ րե
նսգր քով սահ ման ված դեպ քե րի:

2. Հար կի հաշ վար կը հա րկ վճա րող նե րը կա տա րում են ինք նու րույ նա բար, 
բա ցա ռու թյա մբ սույն հոդ վա ծի 36րդ մա սե րով սահ ման ված դեպ քե րի:

3. Օ րե նսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում հար կի հաշ վար կը կա տա րում են 
հար կային գոր ծա կալ նե րը:

4. Օ րե նսգր քի 5րդ գլ խով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց վող հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան մա սով հար կի հաշ վար կը, բա ցա ռու թյա մբ Օ րե նսգր քի 32
րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով սահ ման ված հար կե րի, կա տա րում է հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան պայ մա նագ րով հար կե րի ու վճար նե րի հաշ վա րկ ման և 
վճար ման պար տա վո րու թյուն ստա նձ նած մաս նա կի ցը (այ սու հե տ՝ հա մա
տեղ գոր ծու նե ու թյան հաշ վե տու մաս նա կից), բա ցա ռու թյա մբ սույն հոդ վա
ծի 6րդ մա սով սահ ման ված դեպ քե րի:

5. Օ րե նսգր քի 11րդ և 12րդ բա ժին նե րով սահ ման ված դեպ քե րում հար կի 
հաշ վար կը կա տա րում են հա մա պա տաս խան հաշ վա ռող մար մին նե րը:

6. Օ րե նսգր քի 17րդ բաժ նով սահ ման ված դեպ քե րում հար կի հաշ վար կը, իսկ 
Օ րե նսգր քի 6րդև 10րդ բա ժին նե րով սահ ման ված դեպ քե րում՝ կան խավ
ճա րի հաշ վար կը կա տա րում է (կամ հար կի հաշ վար կը ճշ տում է) հար կային 
մար մի նը:

Հար կի կամ բնօգ
տա գո րծ ման վճա րի 
հաշ վա րկ ման մե
թոդ նե րը

1. Հար կի կամ բնօգ տա գո րծ ման վճա րի հաշ վար կը կա տար վում է հաշ վառ
ման հաշ վե գր ման մե թո դով, ե թե Օ րե նսգր քով չի նա խա տես վում, որ հար
կի կամ բնօգ տա գո րծ ման վճա րի հաշ վար կը կա տար վում է հաշ վառ ման 
դրա մա րկ ղային մե թո դով: Օ րե նսգր քի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝

1) հաշ վառ ման հաշ վե գր ման մե թո դը նշա նա կում է, որ՝ 
ա. հա րկ վճա րո ղը ե կա մուտ նե րի և ծախ սե րի հաշ վա ռումն ի րա կա նաց նում 

է՝ ել նե լով իր կող մից այդ ե կա մուտ նե րի ստաց ման ի րա վուն քը ձե ռք բե
րե լու կամ իր հա մար այդ ծախ սե րը ճա նա չե լու պա հից, ան կախ հա տու
ցում նե րի ստաց ման կամ վճա րում նե րի կա տար ման պա հից,

բ. հա րկ վճա րո ղը հար կե րի, բնօգ տա գո րծ ման վճա րի և հար կե րից հաշ
վա նց վող (պա կա սեց վող) գու մար նե րի հաշ վա ռումն ի րա կա նաց նում է՝ 
ել նե լով հար կային պար տա վո րու թյան ծագ ման կամ հար կե րից հաշ վա
նց վող (պա կա սեց վող) գու մար նե րի ա ռա ջաց ման պա հից, ան կախ իր 
կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծա րք նե րի դի մաց հա տու ցում նե րի ստաց
ման կամ հաշ վա նց վող (պա կա սեց վող) գու մար նե րի գծով մա տա կա
րար նե րին կամ հար կային կամ մաք սային մար մին նե րին վճա րում նե րի 
կա տար ման պա հից,

2) հաշ վառ ման դրա մա րկ ղային մե թո դը նշա նա կում է, որ 
ա. հա րկ վճա րո ղը ե կա մուտ նե րի և ծախ սե րի հաշ վա ռումն ի րա կա նաց նում 

է՝ ել նե լով հա տու ցում նե րի ստաց ման կամ վճա րում նե րի կա տար ման 
պա հի ց՝ ան կախ իր կող մից այդ ե կա մուտ նե րի ստաց ման ի րա վուն քը 
ձե ռք բե րե լու կամ իր հա մար այդ ծախ սե րը ճա նա չե լու պա հից,

բ. հա րկ վճա րո ղը հար կե րի, բնօգ տա գո րծ ման վճա րի և հար կե րից հաշ վա
նց վող (պա կա սեց վող) գու մար նե րի հաշ վա ռումն ի րա կա նաց նում է՝ ել
նե լով իր կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծա րք նե րի դի մաց հա տու ցում նե րի 
ստաց ման կամ հաշ վա նց վող (պա կա սեց վող) գու մար նե րի գծով մա տա
կա րար նե րին կամ հար կային կամ մաք սային մար մին նե րին վճա րում նե
րի կա տար ման պա հի ց՝ ան կախ հար կային պար տա վո րու թյան ծագ ման 
կամ հար կե րից հաշ վա նց վող (պա կա սեց վող) գու մար նե րի ա ռա ջաց ման 
պա հից:
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Կազ մա կեր պու թյան 
գտն վե լու վայ րը

1. Կազ մա կեր պու թյան գտն վե լու վայր է հա մար վում կազ մա կեր պու թյան պե
տա կան գրա նց ման վայ րը (հիմ նար կի դեպ քում՝ պե տա կան հաշ վառ ման 
վայ րը):

2. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով 
գրա նց ված նե րդ րու մային ֆոն դի գտն վե լու վայր է հա մար վում ֆոն դի կա
ռա վար չի գտն վե լու վայ րը:

Ֆի զի կա կան ան ձը 1. Օ րե նսգր քի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ ֆի զի կա կան ան ձի նք են հա մար վում.
1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը,
2) օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի նե րը,
3) քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք:

2. Օ րե նսգր քի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ ֆի զի կա կան ան ձի նք են հա մար վում 
նաև.
1) ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը,
2) նո տար նե րը:

3. Օ րե նսգր քի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան երկ
քա ղա քա ցին ճա նաչ վում է մի այն որ պես Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի:

Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան ռե
զի դե նտ և ոչ ռե զի
դե նտ ֆի զի կա կան 
ան ձի նք

1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձի նք (այ սու
հետ` ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձի նք) են հա մար վում այն ֆի զի կա կան 
ան ձի նք, ո րո նք հար կային տա րում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
փաս տա ցի գտն վել են 183 և ա վե լի օր:

2. Սույն հոդ վա ծի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
փաս տա ցի գտն վե լու ամ բող ջա կան օ րեր են հա մար վում նաև Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն ժա մա նե լու և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից մեկ
նե լու օ րե րը, ան կախ այդ օ րե րի ըն թաց քում ֆի զի կա կան ան ձի՝ Հայաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում փաս տա ցի գտն վե լու ժա մե րի քա նա կից:

3. Ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձի նք են հա մար վում նաև.
1) այն ֆի զի կա կան ան ձի նք, ո րո նց կեն սա կան շա հե րի կե նտ րո նը գտն վում 

է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում: Սույն կե տի կի րա ռու թյան ի մաս
տո վ՝ կեն սա կան շա հե րի կե նտ րո նը այն վայրն է, որ տեղ կե նտ րո նա ցած 
են ֆի զի կա կան ան ձի ըն տա նե կան կամ տն տե սա կան շա հե րը: Մաս
նա վո րա պես, հա մար վում է, որ ֆի զի կա կան ան ձի կեն սա կան շա հե րի 
կե նտ րո նը գտն վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ե թե Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նում է գտն վում նրա տու նը կամ այլ բնա կա րա
նը, ըն տա նի քը, մաս նա գի տա կան կամ այլ գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան 
վայ րը,

2) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան ծա ռայու թյան մեջ գտն
վո ղ՝ ժա մա նա կա վո րա պես Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից 
դուրս աշ խա տող ֆի զի կա կան ան ձի նք:

4. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոչ ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձի նք (այ սու
հետ` ոչ ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձի նք) են հա մար վում այն ֆի զի կա կան 
ան ձի նք, ո րո նք, սույն հոդ վա ծի 1ին և 3րդ մա սե րի հա մա ձայն, չեն հան
դի սա նում ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձի նք:

5. Օ րե նսգր քի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ ե թե ֆի զի կա կան ան ձը, սույն հոդ
վա ծի 1ին և/ կամ 3րդ մա սե րի հա մա ձայն, հար կային տար վա որ ևէ օր վա 
դրու թյա մբ հա մար վում է ռե զի դե նտ, ա պա այդ ֆի զի կա կան ան ձը հա մար
վում է ռե զի դե նտ ամ բո ղջ հար կային տար վա հա մար:
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Հաս կա ցու թյու նը Ի մաս տը, նշա նա կու թյու նը

Ֆի զի կա կան ան ձի 
բնա կու թյան վայ րը

1.   Օ րե նսգր քի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ ֆի զի կա կան ան ձի բնա կու թյան վայր 
է հա մար վում այն վայ րը, որ տեղ ֆի զի կա կան ան ձն օ րե նսդ րու թյա մբ սահ
ման ված կար գով հաշ վառ ված է (այդ թվում՝ որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր 
կամ նո տար), իսկ հաշ վառ ման վայ րի բա ցա կայու թյան դեպ քում ֆի զի կա
կան ան ձի բնա կու թյան վայր է հա մար վում ֆի զի կա կան ան ձի փաս տա ցի 
բնա կու թյան վայ րը:

Հա րկ վճա րո ղի 
(հար կային գոր ծա
կա լի) պաշ տո նա
տար ան ձը

1.  Օ րե նսգր քի կի րա ռու թյան ի մաս տով` հա րկ վճա րո ղի (հար կային գոր ծա
կա լի) պաշ տո նա տար ան ձ է հա մար վում այն ֆի զի կա կան ան ձը, որն օ րեն
քի ու ժով կամ հա րկ վճա րո ղի (հար կային գոր ծա կա լի) կող մից հար կային 
մա րմ նի սահ մա նած ձևի լի ա զո րագ րով լի ա զոր ված է ներ կայաց նել հա րկ 
վճա րո ղին (հար կային գոր ծա կա լին) հար կային մա րմ նում, բա ցա ռու թյա մբ 
սույն հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րի:

2. Նե րդ րու մային ֆոն դի (բա ցա ռու թյա մբ կեն սա թո շա կային ֆոն դի), որ պես 
հա րկ վճա րո ղի հետ կապ ված բո լոր հա րա բե րու թյուն նե րում նրա փո խա
րեն հան դես է գա լիս տվյալ նե րդ րու մային ֆոն դի կա ռա վա րի չը` այդ նե րդ
րու մային ֆոն դի հաշ վին:

3. « Հան րային ծա ռայու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն
քով սահ ման վա ծ՝ պե տա կան կամ հա մայն քային պաշ տոն զբա ղեց նող 
ան ձի նք չեն կա րող հան դես գալ որ պես հա րկ վճա րո ղի պաշ տո նա տար 
ան ձի նք:

Հար կային  
գոր ծա կա լը

1.  Հար կային գոր ծա կա լը հա րկ վճա րող նե րին ե կա մուտ ներ վճա րող (հատ կաց
նող կամ բնամ թե րային ձևով տրա մադ րող) կազ մա կեր պու թյունն է, ան հատ 
ձեռ նար կա տե րը կամ նո տա րը, ո րի վրա, Օ րե նսգր քի հա մա ձայն, դր ված է 
հա րկ վճա րող նե րին ե կա մուտ նե րվ ճա րե լիս (հատ կաց նե լիս կամ բնամ թե
րային ձևով տրա մադ րե լիս) նրա նց ե կա մուտ նե րից հար կե րը կամ վճար նե
րը հաշ վար կե լու, պա հե լու (գան ձե լու) և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պե տա կան բյու ջե վճա րե լու պար տա վո րու թյու նը: Սույն մա սի կի րա ռու թյան 
ի մաս տով` հար կային գոր ծա կա լի կող մից հա րկ վճա րո ղին ե կամ տի վճա րում 
(հատ կա ցում կամ բնամ թե րային ձևով տրա մադ րում) է հա մար վում նաև.
1) հար կային գոր ծա կա լի կող մից ե կամ տի վճա րու մը (հատ կա ցու մը կամ 

բնամ թե րային ձևով տրա մադ րու մը) ե կա մուտ ստա ցող հա րկ վճա րո ղի 
նշած ան ձին,

2) հար կային գոր ծա կա լի նշած ան ձի կող մից ե կամ տի վճա րու մը (հատ կա
ցու մը կամ բնամ թե րային ձևով տրա մադ րու մը) ե կա մուտ ստա ցող հա րկ 
վճա րո ղին:

2. Ե թե, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վա վե րաց րած մի ջազ գային պայ մա
նագ րի հա մա ձայն, կազ մա կեր պու թյունն ա զատ վում է հա րկ վճա րող նե րին 
ե կա մուտ ներ վճա րե լիս (հատ կաց նե լիս կամ բնամ թե րային ձևով տրա մադ
րե լիս) նրա նց ե կա մուտ նե րից հար կե րը հաշ վար կե լու, պա հե լու(գան ձե լու) 
և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե վճա րե լու պար տա
վո րու թյու նից, ա պա այդ կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է հար կային մար մին 
եր կայաց նել հար կային մա րմ նի սահ մա նած ձևի հայ տա րա րու թյուն և կա
մա վո րու թյան սկզ բուն քով հան դես գալ որ պես հար կային գոր ծա կալ: Այս 
դեպ քում հար կային գոր ծա կա լը հար կի հաշ վար կու մը, պա հու մը (գան ձու
մը) և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե վճա րու մը ա ռա
ջին ան գամ կա տա րում է հայ տա րա րու թյու նը ներ կայաց նե լու օ րը նե րա ռող 
հա մա պա տաս խան հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի հա մար:

3. Հար կային գոր ծա կալ նե րն ի րե նց պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման 
կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում 
Օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով:
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ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

Հաս կա ցու թյու նը Ի մաս տը, նշա նա կու թյու նը

Փոխ կա պա կց ված 
կազ մա կեր պու
թյուն նե րը և (կամ) 
ֆի զի կա կան ան
ձինք

1. Օ րե նսգր քի կի րա ռու թյան ի մաս տով` կազ մա կեր պու թյուն նե րը և (կամ) ֆի
զի կա կան ան ձի նք հա մար վում են փոխ կա պա կց ված, ե թե.
1) ռե զի դե նտ առևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան (բաժ նե հա

վաք) կա պի տա լի 20 տո կոս և ա վե լի փայա բա ժի նը (բաժ նե տոմ սը, բաժ
նե մա սը) պատ կա նում է այլ ռե զի դե նտ առևտ րային կազ մա կեր պու թյա
նը, ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը կամ նո տա րին,

2) ռե զի դե նտ առևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան (բաժ նե
հա վաք) կա պի տա լի 20 տո կոս և ա վե լի փայա բա ժի նը (բաժ նե տոմ սը, 
բաժ նե մա սը) պատ կա նում է ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող այն 
ֆի զի կա կան ան ձին, ո րին մի ա ժա մա նակ պատ կա նում է այլ ռե զի դե նտ 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան (բաժ նե հա վաք) կա
պի տա լի 20 տո կոս և ա վե լի փայա բա ժի նը (բաժ նե տոմ սը, բաժ նե մա սը):

Հար կային հաշ վա
րկ ը և դրա կազ
մու մը

1. Հար կային հաշ վար կը հա րկ վճա րո ղի (Օ րե նսգր քով սահ ման ված դեպ քե
րում՝ հար կային գոր ծա կա լի, հա վա տար մագ րային կա ռա վար չի, հա մա
տեղ գոր ծու նե ու թյան հաշ վե տու մաս նակ ցի, կո մի սի ո նե րի, գոր ծար քի 
ի րա կա նաց ման ժա մա նակ իր ա նու նից հան դես ե կող գոր ծա կա լի, ան
չա փա հաս ֆի զի կա կան ան ձա նց դեպ քում՝ նաև ծնո ղի կամ խնա մա կա լի 
կամ հո գա բար ձուի) կող մից հար կային մար մին ներ կայաց վող գրա վոր 
տե ղե կատ վու թյուն է հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում կամ Օ րե նսգր քով 
սահ ման ված հա րկ ման օբյե կտ հա մար վող որ ևէ գոր ծար քի կամ գոր ծառ
նու թյան հա մար հաշ վա րկ ված հար կի կամ վճա րի վե րա բե րյալ:

2. Հար կային հաշ վա րկ նե րում պար տա դիր լրաց ման են թա կա են հետ ևյալ 
տվյալ նե րը.
1) հա րկ վճա րո ղի լրիվ ան վա նու մը,
2) հա րկ վճա րո ղի գտն վե լու վայ րը,
3) հա րկ վճա րո ղի հաշ վառ ման հա մա րը, իսկ ա վե լաց ված ար ժե քի հա րկ 

վճա րող նե րի դեպ քում` նաև ա վե լաց ված ար ժե քի հա րկ վճա րո ղի հաշ
վառ ման հա մա րը,

4) հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նը, ո րի հա մար ներ կայաց վում է հար կային 
հաշ վար կը,

5) հա րկ վճա րո ղի (հա րկ վճա րո ղի պաշ տո նա տար ան ձի) կամ հա րկ վճա
րո ղի լի ա զոր ան ձի ստո րագ րու թյու նը:

Հաշ վար կային 
փաս տա թուղ թը և 
դրա կազ մու մը

1. Հաշ վար կային փաս տա թուղ թը սույն հոդ վա ծով սահ ման ված պա հա նջ նե րը 
բա վա րա րո ղ՝ հա րկ վճա րո ղի կող մից դուրս գր վող փաս տա թուղթ է, ո րով 
հիմ նա վոր վում է.
1) ապ րան քի մա տա կա րա րու մից, աշ խա տան քի կա տա րու մից և/ կամ ծա

ռայու թյան մա տու ցու մից ե կամ տի ստաց ման ի րա վունք ձե ռք բե րե լը: 
Սույն կե տի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ Օ րե նսգր քով սահ ման ված դեպ քե
րում ե կամ տի ստաց ման ի րա վուն քը հա մար վում է ձե ռք բեր վա ծ՝ ան կախ 
հաշ վար կային փաս տա թղ թի դուրս գր ման հան գա ման քից,

2) ապ րան քի ձե ռք բեր ման, աշ խա տան քի ըն դուն ման և (կամ) ծա ռայու թյան 
ստաց ման գծով ծախ սի ճա նա չու մը,

3) ապ րան քի մա տա կա րա րումն օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցուն կամ քա ղա քա
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձին.

4) ապ րան քի տե ղա փո խու թյու նը:
2. Սույն հոդ վա ծի 1ին մա սով սահ ման ված գոր ծա րք նե րի և գոր ծո ղու թյուն

նե րի փաս տա թղ թա վոր ման նպա տա կով կի րառ վում են հետ ևյալ հաշ վար
կային փաս տա թղ թե րը.
1) հար կային հա շիվ,
2) ճշգր տող հար կային հա շիվ,
3) հա շիվ վա վե րա գիր,
4) ճշգր տող հա շիվ վա վե րա գիր, 
5) հս կիչ դրա մա րկ ղային մե քե նայի կտ րոն,
6) ԱԱՀի վե րա դար ձի հար կային հա շիվ,
7) ապ րան քի տե ղա փո խու թյան բեռ նա գիր (այ սու հե տ՝ բեռ նա գիր):
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«Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում» մոդուլի միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների  ուսանողների համար

Ա վե լաց ված ար ժե քի հա րկ

Ա վե լաց ված ար ժե
քի հար կով հա րկ
ման օբյեկ տը

1. ԱԱՀով հա րկ ման օբյե կտ են հա մար վում հետ ևյալ գոր ծա րք նե րն ու գոր
ծառ նու թյուն նե րը.
1) ապ րան քի մա տա կա րա րու մը, ե թե ապ րան քի մա տա կա րար ման վայ

րը, Օ րե նսգր քի 37րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, հա մար վում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը,

2) աշ խա տան քի կա տա րու մը և/ կամ ծա ռայու թյան մա տու ցու մը: Սույն կե տի 
կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ ծա ռայու թյան մա տու ցում է հա մար վում նաև. 
ա. ապ րան քի՝ վար ձա կա լու թյան կամ օգ տա գո րծ ման տրա մադ րու մը 

(բա ցա ռու թյա մբ ապ րան քի ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյան (լի զին
գի) այն դեպ քե րի, երբ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես
վում է ապ րան քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի փո խան ցում վար ձա
կա լին),

բ. փո խա ռու թյան տրա մադ րու մը,
գ. ոչ նյու թա կան ակ տի վի օ տա րու մը.

3) « Բաց թող նում՝ ներ քին սպառ ման հա մար» մաք սային ըն թա ցա կար գով 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ապ րան քի ներ մու ծու մը,

4) ԵՏՄ ան դամ պե տու թյուն նե րից Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ԵՏՄ 
ապ րան քի կար գա վի ճակ ու նե ցող ապ րան քի ներ մու ծու մը:

2. Ապ րան քի մա տա կա րար ման գոր ծար քը ԱԱՀով հա րկ ման օբյե կտ չի հա
մար վում, ե թե ապ րան քի մա տա կա րար ման վայ րը, Օ րե նսգր քի 37րդ հոդ
վա ծի հա մա ձայն, չի հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը:

Ա վե լաց ված ար ժե
քի հար կով հա րկ
ման բա զան

1. Ապ րան քի մա տա կա րար ման, աշ խա տան քի կա տար ման կամ ծա ռայու թյան 
մա տուց ման գոր ծա րք նե րի դեպ քում, ե թե Օ րե նսգր քի 62րդ հոդ վա ծով այլ 
բան սահ ման ված չէ, ա պա ԱԱՀով հա րկ ման բա զա է հա մար վում դրա նց 
ար ժե քը՝ դրա մա կան ար տա հայ տու թյա մբ, ա ռա նց ԱԱՀի:

2. « Բաց թող նում՝ ներ քին սպառ ման հա մար» մաք սային ըն թա ցա կար գով 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ապ րան քի ներ մուծ ման դեպ քում, ե թե 
Օ րե նսգր քի 62րդ հոդ վա ծով այլ բան սահ ման ված չէ, ա պա ԱԱՀով հա
րկ ման բա զա է հա մար վում ԵՏՄ մի աս նա կան մաք սային օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված կար գով ո րոշ վող մաք սային ար ժե քի, մաք սա տուր քի, իսկ 
Օ րե նսգր քի 5րդ բաժ նի հա մա ձայն՝ ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա
կա ապ րան քի ներ մուծ ման դեպ քում՝ նաև Օ րե նսգր քով սահ ման ված կար
գով հաշ վա րկ ված ակ ցի զային հար կի հան րա գու մա րը:

3. ԵՏՄ ան դամ պե տու թյուն նե րից Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ԵՏՄ ապ
րան քի կար գա վի ճակ ու նե ցող ապ րան քի ներ մուծ ման դեպ քում, ե թե Օ րե
նսգր քի 62րդ հոդ վա ծով այլ բան սահ ման ված չէ, ա պա ԱԱՀով հա րկ ման 
բա զա է հա մար վում ներ մուծ վող ապ րան քի ձե ռք բեր ման ար ժե քը, իսկ 
Օ րե նսգր քի 5րդ բաժ նի հա մա ձայն՝ ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա
կա ապ րան քի ներ մուծ ման դեպ քում՝ ներ մուծ վող ապ րան քի ձե ռք բեր ման 
ար ժե քի և Օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով հաշ վա րկ ված ակ ցի զային 
հար կի հան րա գու մա րը:

4. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից «Ար տա հա նում» մաք սային 
ըն թա ցա կար գով ար տա հան ված, ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան տա րած քից ԵՏՄ ան դամ պե տու թյուն ար տա հան վա ծ՝ ԵՏՄ ապ
րան քի կար գա վի ճակ ու նե ցող ապ րան քի մա տա կա րար ման գոր ծար քի 
դեպ քում ԱԱՀով հա րկ ման բա զա է հա մար վում « Մաք սային կար գա վոր
ման մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար
գով հաշ վա րկ վող մաք սային ար ժե քը:
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ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

Ա վե լաց ված ար ժե քի հա րկ

Ա վե լաց ված ար ժե
քի հար կի դրույ քա
չա փե րը

1. Օ րե նսգր քի 60րդ հոդ վա ծով սահ ման վա ծ՝ ԱԱՀով հա րկ ման օբյե կտ հա
մար վող գոր ծա րք նե րի ու գոր ծառ նու թյուն նե րի հա րկ ման բա զայի նկատ
մա մբ ԱԱՀն հաշ վա րկ վում է 20 տո կոս դրույ քա չա փով, բա ցա ռու թյա մբ 
սույն հոդ վա ծի 2րդ մա սով սահ ման ված դեպ քե րի:

2. Ապ րան քի մա տա կա րար ման, աշ խա տան քի կա տար ման կամ ծա ռայու թյան 
մա տուց ման դի մաց ԱԱՀի գու մա րը նե րա ռող հա տուց ման գու մա րի մեջ 
ԱԱՀի գու մա րը ո րոշ վում է 16.67 տո կո սդ րույ քա չա փի հաշ վար կային մե
ծու թյա մբ, ե թե.
1) կազ մա կեր պու թյու նը, ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ նո տա րը, Օ րե նսգր

քի պա հա նջ նե րի խա խտ մա մբ, ի րեն չի հա մա րել ԱԱՀ վճա րող,
2) ԱԱՀ վճա րող հա մար վող կազ մա կեր պու թյու նը, ան հատ ձեռ նար կա տե րը 

կամ նո տա րը ԱԱՀի 20 տո կո սդ րույ քա չա փով հա րկ ման են թա կա ՝ԱԱՀ
ով հա րկ ման օբյե կտ հա մար վող գոր ծա րք նե րի գծով դուրս գր ված հաշ
վար կային փաս տա թղ թում ա ռան ձին տո ղով չի նշել ԱԱՀի դրույ քա չա
փն ու գու մա րը,

3) ԱԱՀ վճա րող հա մար վող կազ մա կեր պու թյու նը, ան հատ ձեռ նար կա տե րը 
կամ նո տա րը ԱԱՀի 20 տո կո սդ րույ քա չա փով հա րկ ման են թա կա՝ ԱԱՀ
ով հա րկ ման օբյե կտ հա մար վող գոր ծա րք նե րի գծով հաշ վար կային 
փաս տա թուղթ դուրս չի գրել:

3. Օ րե նսգր քի 65րդ հոդ վա ծով սահ ման ված գոր ծա րք նե րի հա րկ ման բա
զային կատ մա մբ ԱԱՀն հաշ վա րկ վում է 0 տո կո սդ րույ քա չա փով:

Ա վե լաց ված ար ժե
քի հար կի գու մա րի 
վճա րու մը

1. ԱԱՀ վճա րող նե րը Օ րե նսգր քի 70րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով 
հաշ վա րկ վա ծ՝ պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա ԱԱՀի գու մար նե րը 
պե տա կան բյու ջե են վճա րում մի նչև յու րա քան չյուր հաշ վե տու ժա մա նա
կա շր ջա նին հա ջոր դող ամս վա 20ը նե րա ռյա լ՝ որ պես հար կային մա րմ նին 
վճար վող գու մար ներ:

Ակ ցի զային հա րկ

Ակ ցի զային հար կով 
հա րկ ման օբյեկ տը

1. Ակ ցի զային հար կով հա րկ ման օբյե կտ են հա մար վում ակ ցի զային հար կով 
հա րկ ման են թա կա ապ րա նք նե րի մա սով ի րա կա նաց վող հետ ևյալ գոր ծա
րք նե րը և/ կամ գոր ծառ նու թյուն նե րը.
1) ար տադ րո ղի կող մից ար տա դր ված կամ տա րայա վոր վա ծ՝ ակ ցի զային 

հար կով հա րկ ման են թա կա ապ րան քի մա տա կա րա րու մը, ե թե ապ
րան քի մա տա կա րար ման վայ րը Օ րե նսգր քի 37րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն 
հա մար վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը: Սույն կե տի կի րա ռու
թյան ի մաս տով` Օ րե նսգր քի 83րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սով սահ ման ված 
դեպ քե րում ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա ապ րան քի մա տա
կա րա րում է հա մար վում նաև ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա 
ապ րան քի հա նձ նու մը պատ վի րա տուին,

2) « Բաց թող նում՝ ներ քին սպառ ման հա մար» մաք սային ըն թա ցա կար գով 
ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա ապ րան քի ներ մու ծու մը Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյուն,

3) ԵՏՄ ան դամ պե տու թյուն նե րից ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա՝ 
ԵՏՄ ապ րան քի կար գա վի ճակ ու նե ցող ապ րան քի ներ մու ծու մը Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյուն,

4) ավ տո գա զա լից քա վոր ման ճն շա կայա նում սե ղմ ված բնա կան գա զի մա
տա կա րա րու մը: Սույն կե տի կի րա ռու թյան ի մաս տով` ավ տո գա զա լից
քա վոր ման ճն շա կայա նում սե ղմ ված բնա կան գա զի մա տա կա րա րում է 
հա մար վում նաև ավ տո գա զա լից քա վոր ման ճն շա կայան շա հա գոր ծող 
հա րկ վճա րո ղի կող մից նե րտն տե սա կան կա րիք նե րի հա մար սե ղմ ված 
բնա կան գա զի սպա ռու մը:
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Ակ ցի զային հա րկ

Ակ ցի զային հար կով 
հա րկ ման բա զան

1. Ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա ապ րան քի մա տա կա րար ման գոր
ծար քի դեպ քում, ե թե Օ րե նսգր քի 86րդ հոդ վա ծով այլ բան սահ ման ված 
չէ, ակ ցի զային հար կով հա րկ ման բա զա են հա մար վում.
1) ապ րան քի քա նա կը (ծա վա լը)` ար տա հայտ ված Օ րե նսգր քի 88րդ հոդ վա

ծով սահ ման ված, չափ ման բնաի րային մի ա վոր նե րո վ՝ ակ ցի զային հար
կով հա րկ ման են թա կա այ նապ րա նք նե րի հա մար, ո րո նց մա սով Օ րե
նսգր քի 88րդ հոդ վա ծով սահ ման ված են ակ ցի զային հար կի հա տուկ 
(հաս տա տա գր ված) դրույ քա չա փեր,

2) ապ րան քի ար ժե քը՝ դրա մա կան ար տա հայ տու թյա մբ՝ ա ռա նց ԱԱՀի և 
ակ ցի զային հար կի՝ ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա այն ապ րա
նք նե րի հա մար, ո րո նց մա սով Օ րե նսգր քի 88րդ հոդ վա ծով սահ ման
ված են ակ ցի զային հար կի հաշ վար կային (տո կո սային) դրույ քա չա փեր, 
բա ցա ռու թյա մբ ծխա խո տի ար տադ րան քի, ո րի մա սով ակ ցի զային 
հար կով հա րկ ման բա զա է հա մար վում ծխա խո տի ար տադ րան քի տու
փի վրա Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած 
կար գով մա կնշ վա ծ՝ ծխա խո տի ար տադ րան քի ա ռա վե լա գույն ման րա
ծախ գի նը, ա ռա նց ԱԱՀի և ակ ցի զային հար կի:

2. « Բաց թող նում՝ ներ քին սպառ ման հա մար» մաք սային ըն թա ցա կար գով ակ
ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա ապ րան քի ներ մուծ ման դեպ քում ակ
ցի զային հար կով հա րկ ման բա զա են հա մար վում.
1) ապ րան քի քա նա կը (ծա վա լը), ար տա հայտ ված Օ րե նսգր քի 88րդ հոդ վա

ծով սահ ման վա ծ՝ չափ ման բնաի րային մի ա վոր նե րո վ՝ ակ ցի զային հար
կով հա րկ ման են թա կա այն ապ րա նք նե րի հա մար, ո րո նց մա սով Օ րե
նսգր քի 88րդ հոդ վա ծով սահ ման ված են ակ ցի զային հար կի հա տուկ 
(հաս տա տա գր ված) դրույ քա չա փեր,

2) ԵՏՄ մի աս նա կան մաք սային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով 
ո րոշ վո ղ՝ ապ րան քի մաք սային ար ժե քը՝ ակ ցի զային հար կով հա րկ ման 
են թա կա այն ապ րա նք նե րի հա մար, ո րո նց մա սով Օ րե նսգր քի 88րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված են ակ ցի զային հար կի հաշ վար կային (տո կո
սային) դրույ քա չա փեր, բա ցա ռու թյա մբ ծխա խո տի ար տադ րան քի, ո րի 
մա սով ակ ցի զային հար կով հա րկ ման բա զա է հա մար վում ծխա խո տի 
ար տադ րան քի տու փի վրա Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա
վա րու թյան սահ մա նած կար գով մա կնշ վա ծ՝ ծխա խո տի ար տադ րան քի 
ա ռա վե լա գույն ման րա ծախ գի նը, ա ռա նց ԱԱՀի և ակ ցի զային հար կի:

3. ԵՏՄ ան դամ պե տու թյուն նե րից ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա՝ 
ԵՏՄ ապ րան քի կար գա վի ճակ ու նե ցող ապ րան քի ներ մուծ ման դեպ քում 
ակ ցի զային հար կով հա րկ ման բա զա են հա մար վում.
1) ապ րան քի քա նա կը (ծա վա լը), ար տա հայտ ված Օ րե նսգր քի 88րդ հոդ վա

ծով սահ ման վա ծ՝ չափ ման բնաի րային մի ա վոր նե րո վ՝ ակ ցի զային հար
կով հա րկ ման են թա կա այն ապ րա նք նե րի հա մար, ո րո նց մա սով Օ րե
նսգր քի 88րդ հոդ վա ծով սահ ման ված են ակ ցի զային հար կի հա տուկ 
(հաս տա տա գր ված) դրույ քա չա փեր,

2) ապ րան քի ձե ռք բեր ման ար ժե քը՝ ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա 
այն ապ րա նք նե րի հա մար, ո րո նց մա սով Օ րե նսգր քի 88րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված են ակ ցի զային հար կի հաշ վար կային (տո կո սային) դրույ
քա չա փեր, բա ցա ռու թյա մբ ծխա խո տի ար տադ րան քի, ո րի մա սով ակ ցի
զային հար կով հա րկ ման բա զա է հա մար վում ծխա խո տի ար տադ րան քի 
տու փի վրա Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա
նած կար գով մա կնշ վա ծ՝ ծխա խո տի ար տադ րան քի ա ռա վե լա գույն ման
րա ծախ գի նը` ա ռա նց ԱԱՀի և ակ ցի զային հար կի:
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ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

Ակ ցի զային հա րկ

4. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից «Ար տա հա նում» մաք սային 
ըն թա ցա կար գով ար տա հան ված, ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան տա րած քից ԵՏՄ ան դամ պե տու թյուն ար տա հան ված, ակ ցի
զային հար կով հա րկ ման են թա կա՝ ԵՏՄ ապ րան քի կար գա վի ճակ ու նե ցող 
ապ րան քի մա տա կա րար ման գոր ծար քի դեպ քում ակ ցի զային հար կով հա
րկ ման բա զա են հա մար վում.
1) ապ րան քի քա նա կը (ծա վա լը), ար տա հայտ ված Օ րե նսգր քի 88րդ հոդ վա

ծով սահ ման վա ծ՝ չափ ման բնաի րային մի ա վոր նե րո վ՝ ակ ցի զային հար
կով հա րկ ման են թա կա այն ապ րա նք նե րի հա մար, ո րո նց մա սով Օ րե
նսգր քի 88րդ հոդ վա ծով սահ ման ված են ակ ցի զային հար կի հա տուկ 
(հաս տա տա գր ված) դրույ քա չա փեր,

2) « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով հաշ վա րկ վող մաք սային ար ժե քը` ակ
ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա այն ապ րա նք նե րի հա մար, ո րո նց 
մա սով Օ րե նսգր քի 88րդ հոդ վա ծով սահ ման ված են ակ ցի զային հար կի 
հաշ վար կային (տո կո սային) դրույ քա չա փեր:

Ակ ցի զային հար կով 
հա րկ ման են թա կա 
ապ րա նք նե րը

1. Ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա ապ րա նք նե րն են.
1) է թի լային սպիր տը (բա ցա ռու թյա մբ կո նյա կի սպիր տի),

2) սպիր տային խմի չք նե րը,
3) գա րե ջու րը,
4) գի նին,
5) ծխա խո տի ար տադ րան քը (այդ թվում՝ ծխա խո տի ար դյու նա բե րա կան 

փո խա րի նիչ նե րը, սի գար նե րը, սի գա րե լա նե րը),
6) քսայու ղը,
7) բեն զի նը,
8) դի զե լային վա ռե լի քը,
9) հում նավ թը,
10) նավ թամ թե րք նե րը,
11) նավ թային գա զե րը,
12) գա զան ման այլ ած խաջ րա ծին նե րը (բա ցա ռու թյա մբ սե ղմ ված չհա մար

վող բնա կան գա զի),
13) սե ղմ ված բնա կան գա զը:

 Սույն մա սի 13րդ կե տի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ սե ղմ ված բնա կան գազ է 
հա մար վում ԱՏ ԳԱԱ 2711 21 ապ րան քային դիր քին դաս վող բնա կան գա զը, 
ո րը ստաց վում է մի քա նի փու լով (խառ նուր դի մաք րում, խո նա վու թյան և այլ 
աղ տո տիչ նե րի հե ռա ցում ու սեղ մում) գա զի մշակ ման ար դյուն քում՝ ա ռա նց 
բնա կան գա զի բա ղադ րու թյան փո փո խու թյան:

Հաշ վե տու ժա մա
նա կա շր ջա նը

1. Ակ ցի զային հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման հա մար հաշ վե տու ժա մա նա
կա շր ջան է հա մար վում յու րա քան չյուր հաշ վե տու ա մի սը:

Շա հու թա հա րկ

Շա հու թա հա րկ 
վճա րող նե րը

1. Շա հու թա հա րկ վճա րող ներ են հա մար վում.
1) ռե զի դե նտ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, բա ցա ռու թյա մբ սույն հոդ վա ծի 2րդ 

մա սով սահ ման ված դեպ քե րի,
2) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ վառ վա ծ՝ 
ա. ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը,
բ. նո տար նե րը,
3) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ վառ ված, կա նոն նե րը գրան ցած 

պայ մա նագ րային նե րդ րու մային ֆոն դե րը (բա ցա ռու թյա մբ կեն սա թո շա
կային ֆոն դե րի և ե րաշ խի քային ֆոն դե րի),

4) ոչ ռե զի դե նտ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև մշ տա կան հաս տա
տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նող և/ կամ մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա
նի Հան րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ե կա մուտ ստա ցող ոչ ռե զի դե նտ 
ֆի զի կա կան ան ձի նք:
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«Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում» մոդուլի միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների  ուսանողների համար

Շա հու թա հա րկ

2. Ան կախ սույն հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տի դրույթ նե րից, շա հու թա հա րկ 
վճա րող ներ չեն հա մար վում,
1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը` ի դե մս պե տա կան կա ռա վար չա կան 

հիմ նա րկ նե րի,
2) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մայնք նե րը` ի դե մս հա մայն քային 

կա ռա վար չա կան հիմ նա րկ նե րի,
3) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կե նտ րո նա կան բան կը,
4) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հա վա տար մա գր ված դի վա նա գի

տա կան ներ կայա ցուց չու թյուն նե րը և հյու պա տո սա կան հիմ նա րկ նե րը, 
դրա նց հա վա սա րեց ված մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

Շա հու թա հար կով 
հա րկ ման օբյեկ տը

1. Շա հու թա հար կով հա րկ ման օբյե կտ է հա մար վում.
1) ռե զի դե նտ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու

նում հաշ վառ ված ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի և նո տար նե րի (այ սու հե տ՝ 
ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող ներ) հա մա ր՝ Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյան աղ բյուր նե րից և/ կամ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից 
դուրս գտն վող աղ բյուր նե րից ստաց վող կամ ստաց ման են թա կա (այ սու
հե տ՝ սույն բաժ նում՝ ստաց վող) հա մա խա ռն ե կա մու տը, բա ցա ռու թյա մբ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ վառ ված ան հատ ձեռ նար կա
տե րե րի և նո տար նե րի ան ձնա կան ե կա մուտ նե րի,

2) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ վառ ված, կա նոն նե րը գրան ցած 
նե րդ րու մային ֆոն դե րի (բա ցա ռու թյա մբ կեն սա թո շա կային ֆոն դե րի և 
ե րաշ խի քային ֆոն դե րի), ինչ պես նաև «Ակ տիվ նե րի ար ժե թղ թա վոր ման 
և ակ տիվ նե րով ա պա հով ված ար ժե թղ թե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան օ րեն քի հի ման վրաս տե ղծ ված ար ժե թղ թա վոր ման հիմ
նադ րա մի հա մա ր՝ զուտ ակ տիվ նե րի հան րա գու մա րը,

3) ոչ ռե զի դե նտ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ինչ պես նաև մշ տա կան հաս տա
տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նող և/ կամ մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա
նի Հան րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ե կա մուտ ստա ցող ոչ ռե զի դե նտ 
ֆի զի կա կան ան ձա նց (այ սու հե տ՝ ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող
ներ) հա մա ր՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ստաց վող 
հա մա խա ռն ե կա մու տը, բա ցա ռու թյա մբ մշ տա կան հաս տա տու թյան 
մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա
նաց նող և/ կամ մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ե կա մուտ ստա ցող ոչ ռե զի դե նտ ֆի զի կա
կան ան ձա նց՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ստաց վող 
ան ձնա կան ե կա մուտ նե րի:

Շա հու թա հար կով 
հա րկ ման բա զան

1. Շա հու թա հար կով հա րկ ման բա զա են հա մար վում.
1) ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող նե րի հա մա ր՝ հա րկ վող շա հույ թը, ո րը 

ո րոշ վում է որ պես Օ րե նսգր քի 104րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տով 
սահ ման ված հա մա խա ռն ե կամ տի և Օ րե նսգր քի 110րդ հոդ վա ծով սահ
ման ված նվա զե ցում նե րի դրա կան տար բե րու թյուն,

2) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ վառ ված, կա նոն նե րը գրան ցած 
նե րդ րու մային ֆոն դե րի (բա ցա ռու թյա մբ կեն սա թո շա կային ֆոն դե րի 
և ե րաշ խի քային ֆոն դե րի), ինչ պես նաև «Ակ տիվ նե րի ար ժե թղ թա վոր
ման և ակ տիվ նե րով ա պա հով ված ար ժե թղ թե րի մա սին» Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ար ժե թղ թա վոր ման 
հիմ նադ րա մի հա մա ր՝ զուտ ակ տիվ նե րի հան րա գու մա րը, ո րը ո րոշ վում 
է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կե նտ րո նա կան բան կի սահ մա նած և 
հար կային մա րմ նի հետ հա մա ձայ նեց րած կար գով: Սույն կե տի կի րա
ռու թյան ի մաս տո վ՝ նե րդ րու մային ֆոն դի զուտ ակ տիվ նե րից չեն նվա
զեց վում նե րդ րու մային ֆոն դի մաս նա կից նե րին նե րդ րու մային ֆոն դի 
ակ տիվ նե րից շա հա բաժ նի կամ նման այլ ձևով կա տար ված բաշ խում նե
րի գու մար նե րը,
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3) մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող և/ կամ մշ տա կան հաս տա տու թյան 
մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ե կա մուտ 
ստա ցող ոչ ռե զի դե նտ կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ոչ ռե զի դե նտ ֆի զի
կա կան ան ձա նց (այ սու հետ սույն բաժ նում՝ մշ տա կան հաս տա տու թյան 
մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա
նաց նող ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող ներ) հա մա ր՝ հա րկ վող 
շա հույ թը, ո րը ո րոշ վում է որ պես Օ րե նսգր քի 104րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սի 3րդ կե տով սահ ման ված հա մա խա ռն ե կամ տի և Օ րե նսգր քի 110րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված նվա զե ցում նե րի դրա կան տար բե րու թյուն՝ հաշ
վի առ նե լով Օ րե նսգր քի 133րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ա ռա նձ նա հատ
կու թյուն նե րը,

4) ա ռա նց մշ տա կան հաս տա տու թյան Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող և/ կամ ա ռա նց մշ տա կան հաս
տա տու թյան Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ե կա մուտ 
ստա ցող ոչ ռե զի դե նտ կազ մա կեր պու թյուն նե րի (այ սու հե տ՝ ա ռա նց մշ
տա կան հաս տա տու թյան Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու
նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող ներ) հա
մա ր՝ Օ րե նսգր քի 104րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 3րդ կե տով սահ ման ված 
հա մա խա ռն ե կա մու տը,

5) մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ ռե զի դե նտ կազ մա կեր պու թյուն
նե րի՝ մշ տա կան հաս տա տու թյա նը չվե րա գր վող գոր ծու նե ու թյան և/ կամ 
ե կա մուտ նե րի մա սո վ՝ Օ րե նսգր քի 104րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 3րդ կե
տով սահ ման ված հա մա խա ռն ե կա մու տը:

Շա հու թա հար կով 
հա րկ ման բա զայի 
ո րոշ ման սկզ բունք
նե րը

1. Շա հու թա հար կով հա րկ ման բա զան ո րո շե լիս.
1) հաշ վա ռումն ի րա կա նաց վում է հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռու մը և ֆի

նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի պատ րաս տու մը կար գա վո րող օ րե
նք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված սկզ բունք նե րի և 
կա նոն նե րի հի ման վրա, ե թե Օ րե նսգր քի սույն բաժ նով և Օ րե նսգր քի 
ընդ հա նուր մա սով դրա նց կի րա ռու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ 
սահ ման ված չեն,

2) ակ տիվ նե րը և պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վի են առն վում սկզբ նա կան 
ար ժե քով, բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով սահ ման ված կար գով վե րագ նա
հատ ված ակ տիվ նե րի և պար տա վո րու թյուն նե րի, ո րո նք հաշ վի են առն
վում վե րագ նա հատ ված ար ժե քով: Սույն կե տի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ 
ակ տիվ նե րը և/ կամ պար տա վո րու թյուն նե րը հա մար վում են օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով վե րագ նա հատ ված, ե թե վե րագ նա հա տու մը կա
տար վել է այն օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ո րով սահ ման ված է, որ 
ակ տիվ նե րի և/ կամ պար տա վո րու թյուն նե րի վե րագ նա հա տումն ի րա
կա նաց վում է շա հու թա հար կով հա րկ ման բա զայի ո րոշ ման կամ շա հու
թա հար կի հաշ վա րկ ման նպա տա կով,

3) ձե ռք բեր ված ակ տիվ նե րի գծով ձե ռք բե րու մից հե տո Օ րե նսգր քի 73րդ 
հոդ վա ծի 2րդ և 4րդ մա սե րին հա մա պա տաս խան հաշ վա նց ման (պա
կա սեց ման) են թա կա ԱԱՀի գու մար նե րի ճշգր տում նե րը (ա վե լա ցում նե
րը, նվա զե ցում նե րը) այդ ակ տիվ նե րի սկզբ նա կան կամ հաշ վե կշ ռային 
ար ժեք նե րը չեն փո փո խում,

4) հար կային հս կո ղու թյան ար դյուն քում հայտ նա բեր վա ծ՝ ակ տիվ նե րի պա
կա սոր դի մա սով հա րկ ման բա զայի ա վե լա ցում կամ պա կա սե ցում չի 
կա տար վում,

5) հաշ վի են առն վում մի այն Օ րե նսգր քով սահ ման ված պա հուստ նե րի 
ստե ղծ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող ե կա մուտ նե րը և նվա զե ցում նե րը:
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Ն վա զե ցում նե րը 1. Ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող նե րի հա րկ ման բա զան ո րո շե լիս Օ րե
նսգր քի 104րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տով սահ ման ված հա մա խա ռն 
ե կամ տից նվա զեց վում են ձեռ նար կա տի րա կան ծախ սե րը (այ սու հե տ՝ ծախ
սեր), կո րուստ նե րը և այլ նվա զե ցում նե րը՝ Օ րե նսգր քի սույն բաժ նով սահ
ման ված կար գով և չա փով:

2. Մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող նե րի 
հա րկ ման բա զան ո րո շե լիս Օ րե նսգր քի 104րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 3րդ 
կե տով սահ ման ված հա մա խա ռն ե կամ տից նվա զեց վում են ծախ սե րը, կո
րուստ նե րը և այլ նվա զե ցում նե րը՝ Օ րե նսգր քի սույն բաժ նով սահ ման ված 
կար գով և չա փով:

3. Սույն հոդ վա ծի 1ին և 2րդ մա սե րով սահ ման ված նվա զե ցում նե րի միև
նույն գու մա րը հա մա խա ռն ե կամ տից նվա զեց վում է մի այն մեկ ան գամ:

Ծախ սե րը 1. Ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րո ղի և մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ 
ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րո ղի հա րկ ման բա զան ո րո շե լիս Օ րե նսգր
քի 104րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի՝ հա մա պա տաս խա նա բար 1ի ն և 3րդ կե
տե րով սահ ման ված հա մա խա ռն ե կամ տից նվա զեց վում են շա հու թա հա րկ 
վճա րո ղի կա տա րա ծ՝ Օ րե նսգր քի 55րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի 14րդ կե
տե րով, ինչ պես նաև նույն հոդ վա ծի 1012րդ մա սե րով սահ ման ված հաշ
վար կային փաս տա թղ թե րով հիմ նա վոր ված ծախ սե րը, ե թե սույն հոդ վա ծի 
2րդ մա սով և Օ րե նսգր քի 113րդ հոդ վա ծով այլ բան սահ ման ված չէ:

2. Ան կախ սույն հոդ վա ծի 1ին մա սի դրույթ նե րի ց՝ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ 
վճա րո ղի և մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ 
վճա րո ղի հա րկ ման բա զան ո րո շե լիս թույ լա տր վում է ա ռա նց փաս տա
թղ թե րով հիմ նա վոր ման հա մա խա ռն ե կամ տից նվա զեց նել Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած չա փը չգե րա զան ցող 
օ րա պա հի կի, ինչ պես նաև դաշ տային պայ ման նե րում և տե ղա փոխ ման 
(տե ղա շա րժ ման) աշ խա տա նք նե րի կա տար ման դեպ քում տր վող հա տուց
ման գու մար նե րը:

Ծա խս չհա մար վող 
տար րե րը

1. Շա հու թա հար կով հա րկ ման բա զայի ո րոշ ման նպա տա կով շա հու թա հա րկ 
վճա րող նե րի հա մար ծա խս չեն հա մար վում.
1) սե փա կան կա պի տա լի բաշ խու մը մաս նա կից նե րին` շա հա բա ժին նե րի 

կամ նման այլ ձևով,
2) այլ հա րկ վճա րո ղի սե փա կան կա պի տա լում կա տար ված նե րդ րում նե րը,
3) շա հու թա հա րկ վճա րո ղի կող մից հետ գն ված իր բաժ նե տոմ սե րի, բաժ նե

մա սե րի կամ փայա բա ժին նե րի ի րաց ման և հաշ վե կշ ռային ար ժե քի բա
ցա սա կան տար բե րու թյու նը,

4) այլ կազ մա կեր պու թյան լու ծար ման դեպ քում շա հու թա հա րկ վճա րո ղի՝ 
այդ կազ մա կեր պու թյու նում ու նե ցած բաժ նե տոմ սե րի, բաժ նե մա սե րի 
կամ փայա բա ժին նե րի դի մաց ստաց վող մնա ցոր դային գույ քի ար ժե քի 
և բաժ նե տոմ սե րի, բաժ նե մա սե րի կամ փայա բա ժին նե րի հաշ վե կշ ռային 
ար ժե քի բա ցա սա կան տար բե րու թյու նը,

5) հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան մաս նակ ցի կող մից, որ պես հա մա տեղ գոր
ծու նե ու թյան մեջ կա տար վող նե րդ րում, հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան հաշ
վե տու մաս նակ ցին փո խա նց ված ապ րա նք նե րը, նրա հա մար կա տար
ված աշ խա տա նք նե րը և/ կամ նրան մա տուց ված ծա ռայու թյուն նե րը,

6) ակ տիվ նե րի, այդ թվում՝ ար տար ժույ թի, ար տար ժույ թով ար տա հայտ ված 
այլ ակ տիվ նե րի, ինչ պես նաև բան կային ոս կով և այլ թան կար ժեք մե
տաղ նե րով ար տա հայտ ված ակ տիվ նե րի վե րագ նա հատ ման բա ցա սա
կան ար դյուն քը,
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7) պար տա վո րու թյուն նե րի, այդ թվում՝ ար տար ժույ թով ար տա հայտ ված 
պար տա վո րու թյուն նե րի, ինչ պես նաև բան կային ոս կով և այլ թան կար
ժեք մե տաղ նե րով ար տա հայտ ված պար տա վո րու թյուն նե րի վե րագ նա
հատ ման դրա կան ար դյուն քը,

8) ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան հա տույց ստա ցած ակ տիվ նե
րի (այդ թվում` ան դա մավ ճար նե րի), աշ խա տա նք նե րի և ծա ռայու թյուն
նե րի գծով ծախ սը կամ դրա նց հաշ վին կա տար ված ծախ սը, այլ նվա զե
ցու մը կամ ա ռա ջա ցած կո րուս տը,

9) հիմ նա կան մի ջոց նե րի և ոչ նյու թա կան ակ տիվ նե րի լու ծար ման ծախ սե
րը, ինչ պես նաև լու ծար վող հիմ նա կան մի ջոց նե րի և ոչ նյու թա կան ակ
տիվ նե րի հաշ վե կշ ռային ար ժեք նե րը,

10) հա րկ վճա րո ղի լու ծար ման դեպ քում մի աս նա կան հաշ վին առ կա՝ մի նչև 
հա զար դրամ գու մա րը,

11) նե րդ րու մային ֆոն դե րում մաս նակ ցու թյու նը հա վաս տող ար ժե թղ թե րի 
ձե ռք բեր ման և օ տար ման, ինչ պես նաև այդ ֆոն դե րում մաս նակ ցու թյան 
հետ կապ ված այլ ծախ սե րը,

12) խա ղատ նե րի, շա հու մով խա ղե րիև (կամ) ին տեր նետ շա հու մով խա ղե րի 
կազ մա կե րպ ման գոր ծու նե ու թյան գծով կա տար վող ծախ սե րը,

13) ինք նա վար է ներ գաար տադ րող նե րի կող մից է լե կտ րա կան է ներ գի այի 
ար տադ րու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը:

Շա հու թա հար կի 
դրույ քա չա փե րը

1. Ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րո ղի և մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ 
ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րո ղի (մշ տա կան հաս տա տու թյա նը վե րա գր
վող ե կա մուտ նե րի գծով ձևա վոր վող հա րկ ման բա զայի մա սով) հա րկ ման 
բա զային կատ մա մբ շա հու թա հար կը հաշ վա րկ վում է 20 տո կոս դրույ քա
չա փով, բա ցա ռու թյա մբ սույն հոդ վա ծի 2րդ և 3րդ մա սե րով և Օ րե նսգր քի 
128րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րի: Օ րե նսգր քի կի րա ռու թյան ի մաս
տո վ՝ հա մար վում է, որ մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ ռե զի դե նտ 
շա հու թա հա րկ վճա րո ղի ե կա մուտ նե րը վե րա գր վում են մշ տա կան հաս
տա տու թյա նը, ե թե այդ ե կա մուտ նե րը հիմ նա վո րող հաշ վար կային փաս
տա թղ թե րը դուրս են գր վել մշ տա կան հաս տա տու թյան կող մի ց՝ ան կախ 
մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րո ղի և 
գոր ծար քի մյուս կող մի մի ջև կնք ված պայ մա նագ րե րում, որ պես ե կա մուտ 
ստա ցող, մշ տա կան հաս տա տու թյու նը նշ ված չլի նե լու հան գա ման քից:

Հաշ վե տու ժա մա
նա կա շր ջա նը

1.  Ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող նե րի, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում հաշ վառ ված, կա նոն նե րը գրան ցած պայ մա նագ րային նե րդ րու մային 
ֆոն դե րի (բա ցա ռու թյա մբ կեն սա թո շա կային ֆոն դե րի և ե րաշ խի քային ֆոն
դե րի), ինչ պես նաև մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա
հա րկ վճա րող նե րի մա սով շա հու թա հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման հա մար 
հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջան է հա մար վում յու րա քան չյուր հաշ վե տու տա րին:

Շա հու թա հար կի 
գու մա րի վճա րու մը

1.  Ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող նե րը, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
հաշ վառ ված, կա նոն նե րը գրան ցած պայ մա նագ րային նե րդ րու մային ֆոն դե
րը (բա ցա ռու թյա մբ կեն սա թո շա կային ֆոն դե րի և ե րաշ խի քային ֆոն դե րի), 
ինչ պես նաև մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ 
վճա րող նե րը Օ րե նսգր քի 130րդ հոդ վա ծի հա մա պա տաս խա նա բար 13րդ 
մա սե րով սահ ման ված կար գով հաշ վա րկ վա ծ՝ պե տա կան բյու ջե վճար ման 
են թա կա շա հու թա հար կի գու մար նե րը պե տա կան բյու ջե են վճա րում մի նչև 
հար կային տար վան հա ջոր դող հար կային տար վա ապ րի լի 20ը նե րա ռյալ:
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2. Հար կային գոր ծա կալ նե րը Օ րե նսգր քի 132րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար
գով հաշ վա րկ ված և պահ ված շա հու թա հար կի գու մար նե րը պե տա կան 
բյու ջե են վճա րում մի նչև ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րո ղին ե կա մուտ
նե րի վճար ման ե ռամ սյա կին հա ջոր դող ամս վա 20ը նե րա ռյալ:

3. Հար կային գոր ծա կա լի բա ցա կայու թյան դեպ քում ա ռա նց մշ տա կան հաս
տա տու թյան Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա
նաց նող ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող նե րը, ինչ պես նաև մշ տա կան 
հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու
թյուն ի րա կա նաց նող ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող նե րը՝ մշ տա կան 
հաս տա տու թյա նը չվե րա գր վող ե կա մուտ նե րի գծով ձևա վոր վող հա րկ ման 
բա զայի մա սով Օ րե նսգր քի 130րդ հոդ վա ծի 4րդ և 5րդ մա սե րով սահ
ման ված կար գով հաշ վա րկ վա ծ՝ պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա շա
հու թա հար կի գու մար նե րը պե տա կան բյու ջե են վճա րում մի նչև հար կային 
տար վան հա ջոր դող հար կային տար վա ապ րի լի 20ը նե րա ռյալ:

4. Հա րկ ման հա տուկ հա մա կար գե րում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ան
հատ ձեռ նար կա տե րե րը և նո տար նե րը գոր ծու նե ու թյան այդ տե սակ նե րի 
մա սով յու րա քան չյուր ամս վա հա մար Օ րե նսգր քի 125րդ հոդ վա ծի 3րդ 
մա սով սահ ման ված շա հու թա հար կը վճա րում են մի նչև տվյալ հար կային 
տար վան հա ջոր դող հար կային տար վա ապ րի լի 20ը նե րա ռյալ:

Ե կամ տային հա րկ

Ե կամ տային հա րկ 
վճա րող նե րը

1.  Ե կամ տային հա րկ վճա րող ներ են հա մար վում ռե զի դե նտ և ոչ ռե զի դե նտ 
ֆի զի կա կան ան ձի նք:

2.  Ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը և նո տար նե րը՝ որ պես ֆի զի կա կան ան ձի նք, 
ե կամ տային հա րկ վճա րող ներ են հա մար վում մի այն ան ձնա կան ե կա
մուտ նե րի մա սով:

Ե կամ տային հար
կով հա րկ ման 
օբյեկ տը

1.  Ե կամ տային հար կով հա րկ ման օբյե կտ է հա մար վում.
1) ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձա նց հա մա ր՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու

թյան աղ բյուր նե րից և/ կամ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս 
գտն վող աղ բյուր նե րից ստաց վող հա մա խա ռն ե կա մու տը, բա ցա ռու թյա
մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ վառ ված ան հատ ձեռ նար
կա տե րե րի և նո տար նե րի ձեռ նար կա տի րա կան ե կա մուտ նե րի,

2) ոչ ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձա նց հա մա ր՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու
թյան աղ բյուր նե րից ստաց վող հա մա խա ռն ե կա մու տը, բա ցա ռու թյա մբ 
մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող և/ կամ մշ տա կան հաս տա տու
թյան մի ջո ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ե կա մուտ 
ստա ցող ոչ ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձա նց մշ տա կան հաս տա տու թյա
նը վե րա գր վող ե կա մուտ նե րի, ինչ պես նաև ար տա քին տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյու նից ստաց վող ե կա մուտ նե րի: Սույն կե տի կի րա ռու թյան 
ի մաս տո վ՝ ար տա քին տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյունն ըն դուն վում է Օ րե
նսգր քի 108րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի 1ին կե տով սահ ման ված նշա նա կու
թյա մբ:

Ե կամ տային հար
կով հա րկ ման 
օբյեկ տի հաշ վառ
ման մե թոդ նե րը

1.  Սույն բաժ նի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ ե կամ տային հար կով հա րկ ման 
օբյեկ տի հաշ վա ռումն ի րա կա նաց վում է (հար կի հաշ վար կը կա տար վում է).
1)  հաշ վա րկ ման են թա կա աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված վճա

րում նե րի մա սո վ՝ հաշ վառ ման հաշ վե գր ման մե թո դով,
2)  պա սիվ ե կա մուտ նե րի մա սո վ՝ հաշ վառ ման դրա մա րկ ղային մե թո դով,
3)  քա ղա քա ցի աի րա վա կան պայ մա նագ րե րի շր ջա նակ նե րում կա տար ված 

աշ խա տա նք նե րի և/ կամ մա տուց ված ծա ռայու թյուն նե րի հա մար ստաց
վող ե կա մուտ նե րի մա սո վ՝ հաշ վառ ման դրա մա րկ ղային մե թո դով,
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4) « Ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան և մայ րու թյան նպա ստ նե րի  
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված ժա մա
նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան և մայ րու թյան նպա ստ նե րի մա սո վ՝ 
հաշ վառ ման դրա մա րկ ղային մե թո դով,

5)  սույն մա սի 14րդ կե տե րում չնշ ված ե կա մուտ նե րի մա սո վ՝ հաշ վառ ման 
դրա մա րկ ղային մե թո դով:

Ե կամ տային հար
կով հա րկ ման բա
զան

1. Ե կամ տային հար կով հա րկ ման բա զա է հա մար վում՝
1) ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձա նց հա մա ր՝ հա րկ վող ե կա մու տը, ո րը ո րոշ

վում է որ պես Օ րե նսգր քի 141րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տով սահ
ման ված հա մա խա ռն ե կամ տի և Օ րե նսգր քի 147րդ հոդ վա ծով սահ ման
ված նվա զեց վող ե կա մուտ նե րի դրա կան տար բե րու թյուն,

2) ոչ ռե զի դե նտ ֆի զի կա կան ան ձա նց հա մա ր՝ հա րկ վող ե կա մու տը, ո րը 
ո րոշ վում է որ պես Օ րե նսգր քի 141րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 2րդ կե տով 
սահ ման ված հա մա խա ռն ե կամ տի և Օ րե նսգր քի 147րդ հոդ վա ծով սահ
ման ված նվա զեց վող ե կա մուտ նե րի դրա կան տար բե րու թյուն:

Ե կա մուտ նե րի 
ստաց ման աղ բյուր
նե րը

1. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ստաց վող ե կա մուտ ներ են 
հա մար վում. 
1) ռե զի դե նտ հա րկ վճա րող նե րի և/ կամ մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո

ցով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց
նող ոչ ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող նե րի հետ կնք ված աշ խա տան
քային պայ մա նագ րե րի շր ջա նակ նե րում ստաց վող աշ խա տա վար ձը և 
դրան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րը,

2) ռե զի դե նտ հա րկ վճա րող նե րի և/ կամ մշ տա կան հաս տա տու թյան մի ջո ցով 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ոչ 
ռե զի դե նտ շա հու թա հա րկ վճա րող նե րի հետ կնք ված քա ղա քա ցի աի րա
վա կան պայ մա նագ րե րի շր ջա նակ նե րում ստաց վող ե կա մուտ նե րը,

3) պա սիվ ե կա մուտ նե րը՝ Օ րե նսգր քի 107րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սով սահ
ման ված դեպ քե րում,

4) այլ ե կա մուտ նե րը՝ Օ րե նսգր քի 107րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սով սահ ման ված 
դեպ քե րում:

2. Ե թե հնա րա վոր չէ սույն հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ կե տով սահ ման ված այլ 
ե կա մու տը վե րագ րել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս գտն վող 
աղ բյուր նե րին, ա պա այդ ե կա մուտ նե րն ամ բող ջու թյա մբ հա մար վում են 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ստաց վող ե կա մուտ ներ:

3. Այն ե կա մուտ նե րը, ո րո նք սույն հոդ վա ծի 1ին և 2րդ մա սե րի հա մա ձայն 
չեն հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան աղ բյուր նե րից ստաց վող 
ե կա մուտ ներ, հա մար վում են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս 
գտն վող աղ բյուր նե րից ստաց վող ե կա մուտ ներ:

Ն վա զեց վող ե կա
մուտ նե րը (ն վա զե
ցում նե րը)

1. Հա րկ ման բա զան ո րո շե լու նպա տա կով նվա զեց վող ե կա մուտ ներ են հա
մար վում.
1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն ստաց վող 

նպա ստ նե րի գու մար նե րը, բա ցա ռու թյա մբ « Ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա
տու նա կու թյան և մայ րու թյան նպա ստ նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված` ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու
նա կու թյան նպա ստ նե րի և վար ձու աշ խա տող նե րի ու ինք նու րույ նա բար 
ի րե նց աշ խա տան քով ա պա հո ված ֆի զի կա կան ան ձա նց մայ րու թյան 
նպա ստ նե րի գու մար նե րի,

2) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն ստաց վող 
բո լոր տե սա կի կեն սա թո շակ նե րը (այդ թվում` « Կու տա կային կեն սա թո
շակ նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով կու տա կային 
բա ղադ րի չի շր ջա նակ նե րում ստաց վող կու տա կային կեն սա թո շակ նե րը), 
բա ցա ռու թյա մբ սահ ման ված կար գով կա մա վոր կեն սա թո շա կային բա
ղադ րի չին մաս նակ ցու թյան շր ջա նակ նե րում ստաց վող կեն սա թո շակ նե րի,
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3) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն՝ կա մա
վոր կեն սա թո շա կային բա ղադ րի չի շր ջա նակ նե րում ֆի զի կա կան ան ձի 
կող մից իր հա մար և/ կամ ֆի զի կա կան ան ձի հա մար եր րո րդ ան ձի (այդ 
թվում` գոր ծա տուի) կող մից կա տար վող կա մա վոր կեն սա թո շա կային 
վճար նե րը` ֆի զի կա կան ան ձի հա րկ ման բա զայի հի նգ տո կո սը չգե րա
զան ցող չա փով,

4) ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում նե րը, բա ցա ռու թյա մբ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով կա մա վոր 
կեն սա թո շա կային բա ղադ րի չի շր ջա նակ նե րում ֆի զի կա կան ան ձի կող
մից իր հա մար և/ կամ ֆի զի կա կան ան ձի հա մար եր րո րդ ան ձի (այդ 
թվում` գոր ծա տուի) կող մից կա տար վող կա մա վոր կեն սա թո շա կային 
վճար նե րի հաշ վին սահ ման ված կար գով ստաց վող հա տու ցում նե րի 
(այդ թվում` կեն սա թո շակ նե րի),

5) « Կու տա կային կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու
թյան օ րեն քով կու տա կային կեն սա թո շա կային բա ղադ րի չի շր ջա նակ
նե րում ֆի զի կա կան ան ձի հա մար (օգ տին) Հայաս տա նի Հան րա պե տու
թյան պե տա կան բյու ջե ից հատ կաց վող լրա ցու ցիչ մի ջոց նե րը,

6) « Կու տա կային կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու
թյան օ րեն քով կու տա կային կեն սա թո շա կային բա ղադ րի չի շր ջա նակ
նե րում ֆի զի կա կան ան ձի հա մար (օգ տին) կա տար վող կու տա կային 
հատ կա ցում նե րի հաշ վին մի նչև կու տա կային կեն սա թո շակ ստա նա լու 
ի րա վուն քի ձե ռք բեր ման` օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լը 
ստաց վող ե կա մուտ նե րը,

7) « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 3336
րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն՝ զին ծա ռայող նե րին և նրա նց հա վա սա րեց
ված ան ձա նց հա մար կա տար վող աշ խա տա նք նե րը, նրա նց մա տուց վող 
ծա ռայու թյուն նե րը կամ նրա նց՝ բնամ թե րային (ոչ դրա մա կան) ձևով 
ստաց վող ե կա մուտ նե րը, ինչ պես նաև պար տա դիր զին վո րա կան ծա
ռայու թյան զին ծա ռայող նե րի (կուր սա նտ նե րի) պաշ տո նային դրույ քա չա
փը և ծխա խո տի դի մաց ստաց վող դրա մա կան փոխ հա տու ցում նե րը,

8) զոհ ված զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի և հաշ ման դամ 
դար ձած զին ծա ռայող նե րի՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ
րու թյան հա մա ձայն ստաց վող մի ան վագ վճար նե րը,

9) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն՝ սո ցի ա լա
կան պա շտ պա նու թյան հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում ստաց վող պատ
վո վճար նե րը, դրա մա կան օգ նու թյուն նե րն ու օ ժան դա կու թյուն նե րը,

10) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն ստաց վող 
ա լի մե նտ նե րը (ապ րուս տավ ճար նե րը),

11) ա րյուն ու կրծ քի կաթ հա նձ նե լու և դո նո րու թյան այլ տե սակ նե րի հա
մար ստաց վող ե կա մուտ նե րը,

12) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված նոր մե
րի սահ ման նե րում աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րի շր ջա նակ նե րում 
աշ խա տա նք նե րի կա տար ման հետ կապ ված փոխ հա տուց ման վճար
նե րը (այդ թվում` դի վա նա գի տա կան ծա ռայող նե րի փոխ հա տուց ման 
վճար նե րը), բա ցա ռու թյա մբ աշ խա տան քից ա զատ վե լու դեպ քում չօգ
տա գո րծ ված ար ձա կուր դի փոխ հա տուց ման վճար նե րի,

13) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն՝ ժա ռան
գու թյան և/ կամ նվի րատ վու թյան կար գով ֆի զի կա կան ան ձան ցից 
ստաց վող գույ քը և/ կամ դրա մա կան մի ջոց նե րը: Սույն կե տի կի րա ռու
թյան ի մաս տո վ՝ նվա զեց վող ե կա մուտ չի հա մար վում Օ րե նսգր քի 145րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տով սահ ման վա ծ՝ կա ռու ցա պա տող հա մար
վող ֆի զի կա կան ան ձից նվի րատ վու թյան կար գով ստաց վող գույ քը,
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14) ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րից ան հա տույց ստաց վող ակ
տիվ նե րը, աշ խա տա նք նե րը, ծա ռայու թյուն նե րը,

15) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան և տե ղա կան ինք նա
կա ռա վար ման մար մին նե րի, օ րեն քով ստե ղծ ված մշ տա պես գոր ծող 
մար մին նե րի ո րո շում նե րի հի ման վրա, ինչ պես նաև օ տա րե րկ րյա պե
տու թյուն նե րից և մի ջազ գային, միջ պե տա կան (միջ կա ռա վա րա կան) 
կազ մա կեր պու թյուն նե րից ան հա տույց ստաց վող ակ տիվ նե րը, աշ խա
տա նք նե րը, ծա ռայու թյուն նե րը, սույն կե տում նշ ված մար մին նե րի ու 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ֆի զի կա կան ան ձա նց հա մար (օգ տին) 
կա տար վող վճա րում նե րը,

16) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րե նց պատ կա նող գույ քի (բա ցա ռու թյա մբ 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հա մար վող գույ քի) օ տա
րու մից ան հատ ձեռ նար կա տեր և նո տար չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան
ձան ցից ստաց վող ե կա մուտ նե րը: Սույն կե տի կի րա ռու թյան ի մաս տո վ՝ 
ա. ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հա մար վող գույ քի 

օ տա րում է հա մար վում ան ձնա կան, ըն տա նե կան կամ տնային օգ տա
գո րծ ման գույ քի (բ նա կա րան, ա ռա նձ նա տան (այդ թվում` ա նա վա րտ 
(կի սա կա ռույց), գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան և բնա կա վայ րե րի 
հող, ավ տոտ նակ, ան ձնա կան օգ տա գո րծ ման ավ տո մե քե նա) օ տա րու
մը, ե թե ան ձնա կան օգ տա գո րծ ման ավ տո մե քե նան օ տար վում է ձե ռք 
բե րե լուց հե տո՝ ե րեք ամս վա ըն թաց քում, կամ ե թե ան շա րժ գույքն 
օ տար վում է ձե ռք բե րե լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում,

բ. ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հա մար վող գույ քի 
օ տա րում է հա մար վում ար տադ րա կան, այլ առևտ րային և հա սա րա
կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, նե րա ռյալ` շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի 
(այդ թվում` ա նա վա րտ (կի սա կա ռույց), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քի 
օգ տա գո րծ ման և այլ ար տադ րա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի կամ գույ
քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի օ տա րու մը,

գ. նվա զեց վող ե կա մուտ ներ չեն հա մար վում Օ րե նսգր քի 145րդ հոդ վա
ծի 1ին մա սի 1ին կե տով սահ ման վա ծ՝ կա ռու ցա պա տող հա մար վող 
ֆի զի կա կան ան ձին պատ կա նող գույ քի օ տա րու մից հար կային գոր
ծա կալ չհան դի սա ցող նե րից ստաց վող ե կա մուտ նե րը,

դ. ե թե ան ձնա կան օգ տա գո րծ ման ավ տո մե քե նան օ տար վել է օ տար ման 
օր վադ րու թյա մբ այդ ավ տո մե քե նայի շու կայա կան գնից ող ջա միտ չհա
մար վող ցա ծր գնով, ա պա ավ տո մե քե նայի օ տար ման գին է հա մար
վում օ տար ման օր վա դրու թյա մբ դրա շու կայա կան գնի 80 տո կո սը, 

ե. ե թե սույն կե տի «դ» են թա կե տում չնշ ված գույքն օ տար վել է օ տար
ման օր վա դրու թյա մբ այդ գույ քի շու կայա կան գնից ող ջա միտ 
չհա մար վող ցա ծր գնով, ա պա գույ քի օ տար ման գին է հա մար վում 
օ տար ման օր վա դրու թյա մբ դրա շու կայա կան գնի 80 տո կո սը, բայց 
ոչ պա կա ս՝ դրա նց հա մար Օ րե նսգր քի 228րդ հոդ վա ծով սահ ման
ված կար գով ո րոշ վո ղ՝ ան շա րժ գույ քի հար կով հա րկ ման բա զայից,

զ. գույք ձե ռք բե րել չի հա մար վում գույ քի՝ ժա ռան գու թյա մբ կամ նվի
րատ վու թյա մբ ստա ցու մը,

17) բա րձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ու սա նող նե րի, 
աս պի րա նտ նե րի, միջ նա կա րգմաս նա գի տա կան ու պրո ֆե սի ո նալ
տեխ նի կա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի սո վո րող նե րի, 
հոգ ևոր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ունկն դիր նե րի՝ պե տու
թյու նից ստաց վող կր թա թո շակ նե րը, ինչ պես նաև այն կր թա թո շակ
նե րը, ո րո նք նրա նց հա մար նշա նա կում են այդ ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րը կամ սույն մա սի 14րդ և 15րդ կե տե րում նշ ված 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը և մար մին նե րը,
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18) այն գու մար նե րը, ո րո նք օ րեն քով սահ ման ված կար գով ստաց վում 
են որ պես պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տու ցում, բա ցա ռու թյա մբ 
բաց թո ղն ված ե կամ տի փոխ հա տուց ման գու մար նե րի,

19) ստաց վող վար կե րի և փո խա ռու թյուն նե րի գու մար նե րը, բա ցա ռու թյա
մբ պար տա տի րոջ կող մից վար կի կամ փո խա ռու թյան գու մար նե րի 
զիջ ման կամ որև է այլ ձևով այդ գու մար նե րը չվե րա դա րձ նե լու մա սին 
պար տա տի րոջ հետ հա մա ձայ նու թյան դեպ քե րի (այդ թվում` օ րեն քով 
սահ ման ված հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը լրա նա լու պա հին),

20) աշ խա տո ղի կամ աշ խա տո ղի ըն տա նի քի որ ևէ ան դա մի մահ վան 
դեպ քում մի ան վագ կար գով ստաց վող օգ նու թյան գու մար նե րը,

21) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային հա վա քա կա նի կազ մում 
մի ջազ գային մր ցույթ նե րում հաղ թած մար զիկ նե րի և մար զիչ նե րի մր
ցա նակ նե րը,

22) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով 
և պայ ման նե րով ի րա կա նաց վո ղ՝ գո վազ դային վի ճա կա խա ղե րի մաս
նա կից նե րի դրա մա կան և ի րային շա հում նե րը՝ յու րա քան չյուր շահ ման 
դեպ քում 50 հա զար դրա մը չգե րա զան ցող չա փով, խա ղար կու թյու նով, 
ոչ խա ղար կու թյու նով և հա մա կց ված վի ճա կա խա ղե րի, ինչ պես նաև տո
տա լի զա տո րի մաս նա կից նե րի դրա մա կան և ի րային շա հում նե րը,

23) մր ցույթ նե րում ստաց վող դրա մա կան և ի րային մր ցա նակ նե րի ար
ժե քը` յու րա քան չյուր մր ցա նա կի դեպ քում 50 հա զար դրա մը չգե րա
զան ցող չա փով,

24) բա րձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյան ու սա նո ղա կան հա մա
կազ մի մի նչև տա սը տո կո սի՝ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված դեպ քե
րում ուս ման վար ձի փոխ հա տուց ման գու մար նե րը,

25) պե տա կան պա րգև նե րը (մր ցա նակ նե րը),
26) « Ֆի զի կա կան ան ձա նց բան կային ա վա նդ նե րի հա տու ցու մը ե րաշ

խա վո րե լու մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ
ման ված կար գով Ա վա նդ նե րի հա տու ցու մը ե րաշ խա վո րող հիմ նադ
րա մից հա տուց վող գու մար նե րը, բա ցա ռու թյա մբ ա վան դի գու մա րին 
հաշ վե գր վող և հա տուց վող տո կոս նե րի,

27) ԽՍՀՄ Խնայ բան կի ՀԽՍՀ Հան րա պե տա կան բան կում մի նչև 1993թ. 
հու նի սի 10ը նե րդ րած դրա մա կան ա վա նդ նե րի դի մաց փոխ հա տուց
վող գու մար նե րը,

28) պե տու թյան կամ հա մայնք նե րի կա րիք նե րի հա մար ֆի զի կա կան 
ան ձա նց պատ կա նող ան շա րժ գույ քը վե րց նե լու դի մաց այդ ֆի զի կա
կան ան ձա նց, ինչ պես նաև այդ ան շա րժ գույ քում հաշ վառ ված (գ րա
նց ված) ֆի զի կա կան ան ձա նց վճար վող գու մար նե րը,

29) գոր ծա տու նե րի կող մից ի րե նց վար ձու աշ խա տող նե րի ա ռող ջու թյան 
ա պա հո վագ րու թյան հա մար կա տար վող ա պա հո վագ րավ ճար նե րը` 
յու րա քան չյուր վար ձու աշ խա տո ղի հա մար ե կամ տի ստաց ման յու
րա քան չյուր ամս վա հաշ վով մի նչև 10 հա զար դրա մի չա փով,

30) մի աս նա կան հաշ վին առ կա գու մար նե րի վե րա դա րձն Օ րե նսգր քի 
327րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամ կե տից 90 օր վա նից ա վե լի ու շաց
նե լու դեպ քում այդ ժամ կե տին հա ջոր դող յու րա քան չյուր ու շաց ված 
օր վա հա մար ֆի զի կա կան ան ձի օգ տին հաշ վե գր վող տույ ժե րը,

31) «Ավ տո մո բի լային տրա նս պոր տի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օ րեն քի 17րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի երկ րո րդ պար բե րու թյա
մբ սահ ման ված ֆի զի կա կան ան ձա նց կող մից մեկ մար դա տար տաք
սի ավ տո մո բի լով փո խադ րում ներ ի րա կա նաց նե լու գոր ծու նե ու թյու
նից ստաց վող ե կա մուտ նե րը,
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ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

Ե կամ տային հա րկ

32) Օ րե նսգր քի 109րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին և/ կամ 2րդ կե տե րով շա
հու թա հա րկ վճա րող նե րի հա մար հաշ վա րկ վող ե կամ տի և փաս տա ցի 
հա տուց ման գու մա րի (ա ռա նց ԱԱՀի) կամ վար ձա կա լա կան վճա րի 
(ա ռա նց ԱԱՀի) դրա կան տար բե րու թյու նը,

33) Օ րե նսգր քի 116րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ներ կայա ցուց չա կան ծախ
սե րի և Օ րե նսգր քի 120րդ հոդ վա ծով սահ ման վա ծ՝ ֆի զի կա կան ան ձա
նց օգ նու թյան, սնն դի կազ մա կե րպ ման, նրա նց հա մար սո ցի ալմ շա կու
թային մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կե րպ ման և հա ման ման այլ ծախ սե րի 
հաշ վին ֆի զի կա կան ան ձա նց կող մից ստաց վող դրա մա կան և բնամ
թե րային (ոչ դրա մա կան) ձևով ե կա մուտ նե րը՝ Օ րե նսգր քի հա մա պա
տաս խա նա բար 116րդ և 120րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված չա փե րի 
սահ ման նե րում: Հա րկ ման բա զան ո րո շե լու նպա տա կով նվա զեց վող 
ե կա մուտ ներ չեն հա մար վում աշ խա տող նե րին բնա կու թյան վայ րից մի
նչև աշ խա տան քի վայր (և հա կա ռա կը) հա սց նե լու (տե ղա փո խե լու) հետ 
կապ վա ծ՝ գոր ծա տուի կա տա րած ծախ սե րը,

34) վե րա կա նգն վող է ներ գե տիկ ռե սուրս ներ օգ տա գոր ծող ինք նա վար 
է ներ գաար տադ րո ղի՝ է լե կտ րա կան է ներ գի այի բա շխ ման լի ցեն զի ա 
ու նե ցող ան ձից ստաց վող հա տուց ման գու մար նե րը, ինչ պես նաև 
հա վա սար փոխ հոս քե րի դեպ քում ինք նա վար է ներ գաար տադ րո ղի 
կող մից է լե կտ րա կան է ներ գի այի բա շխ ման լի ցեն զի ա ու նե ցող ան
ձին մա տա կա րար ված է լե կտ րա կան է ներ գի այի դի մաց է լե կտ րա կան 
է ներ գի այի տես քով ստաց վող փոխ հա տու ցում նե րը,

35) գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րա նք ար տադ րող ֆի զի կա կան ան ձա
նց՝ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի մա տա կա րա րու մից ստաց վող 
ե կա մուտ նե րը, Օ րե նսգր քի 148րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն,

36) ար ժե թղ թե րից ստաց վող ե կա մուտ նե րը՝ Օ րե նսգր քի 149րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն:

Ե կամ տային հար կի 
դրույ քա չա փե րը Ամ սա կան դրույ քա չա փե րի սա նդ ղակ

Հա րկ ման բա զայի ամ սա կան մե ծու
թյու նը

Ե կամ տային հար կի դրույ քա չա փը

մի նչև 150000 դրա մը նե րա ռյալ 23 տո կոս
150000ից մի նչև 2000000 դրա մը նե
րա ռյալ

34500 դրա մ՝ գու մա րած 150000 դրա
մը գե րա զան ցող գու մա րի 28 տո կո
սը

2000000ից ա վե լի դրամ 552500 դրա մ՝ գու մա րած 2000000 
դրա մը գե րա զան ցող գու մա րի 36 
տո կո սը

Տա րե կան դրույ քա չա փե րի սա նդ ղակ
Հա րկ ման բա զայի տա րե կան մե ծու
թյու նը

Ե կամ տային հար կի դրույ քա չա փը

մի նչև 1800000 դրա մը նե րա ռյալ 23 տո կոս
1800000ից մի նչև 24000000 դրա մը 
նե րա ռյալ

414000 դրա մ՝ գու մա րած 1800000 
դրա մը գե րա զան ցող գու մա րի 28 
տո կո սը

24000000ից ա վե լի դրամ 6630000 դրա մ՝ գու մա րած 24000000 
դրա մը գե րա զան ցող գու մա րի 36 
տո կո սը
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«Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում» մոդուլի միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների  ուսանողների համար

Ե կամ տային հա րկ

Հաշ վե տու ժա մա
նա կա շր ջա նը

1. Օ րե նսգր քի 152րդ հոդ վա ծով սահ ման վա ծ՝ ե կամ տային հար կը հար կային 
գոր ծա կա լի կող մից հաշ վար կե լու, պա հե լու և պե տա կան բյու ջե վճա րե լու 
դեպ քե րում ե կամ տային հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման հա մար հաշ վե
տու ժա մա նա կա շր ջան է հա մար վում յու րա քան չյուր հաշ վե տու ա մի սը:

2. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա նու նից կնք ված և վա վե րաց ված պայ մա
նագ րե րի դրույթ նե րի հա մա ձայն՝ ե կա մուտ վճա րո ղի՝ հար կային գոր ծա կա
լի պար տա վո րու թյու նից ա զատ ված լի նե լու դեպ քե րում աշ խա տա վար ձի և 
դրան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի աի րա վա
կան պայ մա նագ րե րի շր ջա նակ նե րում կա տար ված աշ խա տա նք նե րի և/ կամ 
մա տուց ված ծա ռայու թյուն նե րի հա մար ստաց վող ե կա մուտ նե րի մա սով 
ե կամ տային հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման հա մար հաշ վե տու ժա մա նա
կա շր ջան է հա մար վում յու րա քան չյուր հաշ վե տու ա մի սը:

3. Սույն հոդ վա ծի 1ին և 2րդ մա սե րում չնշ ված դեպ քե րում հաշ վե տու տա
րում ստաց ված հա րկ ման բա զայից ե կամ տային հար կի հաշ վա րկ ման և 
վճար ման հա մար հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջան է հա մար վում յու րա քան
չյուր հաշ վե տու տա րին:

Ե կամ տային հար
կը հաշ վար կե լը և 
պա հե լը հար կային 
գոր ծա կա լի կող մից

1. Ֆի զի կա կան ան ձա նց ե կա մուտ նե րի մա սով ե կամ տային հար կը հաշ վար
կում և պա հում է հար կային գոր ծա կա լը՝ հի մք ըն դու նե լով Օ րե նսգր քի 150
րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դրույ քա չա փե րը, ե թե Օ րե նսգր քի 153րդ հոդ
վա ծով այլ բան սահ ման ված չէ:

2. Հար կային գոր ծա կա լի կող մից ֆի զի կա կան ան ձա նց ե կա մուտ նե րի մա սով 
ժա մա նա կին չպահ ված կամ պա կաս պահ ված ե կամ տային հար կի գու մար
նե րը ֆի զի կա կան ան ձան ցից, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ
րու թյա մբ սահ ման ված կար գով, կա րող են պահ վել (գա նձ վել) ոչ ա վե լի, 
քան վեր ջին ե րեք ամս վա հա մար, իսկ ե կամ տային հար կի սահ ման ված 
չա փից ա վե լի պահ ված (գա նձ ված) գու մար նե րը հաշ վա նց վում են ա ռա ջի
կա պա հում նե րի (գան ձում նե րի) հաշ վին կամ վե րա դա րձ վում են այդ մա
սին հայտ նի դառ նա լու օր վա նից հե տո` մեկ ամս վա ըն թաց քում` ոչ ա վե լի, 
քան վեր ջին ե րեք տար վա հա մար:

3. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած դեպ քե րում 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով ե կամ տային հար կով հա րկ ման բա
զայի վե րա հաշ վա րկ կա տար վե լու դեպ քե րում հար կային գոր ծա կալ նե րը կա
տա րում են հաշ վա րկ վող և պահ վող ե կամ տային հար կի վե րա հաշ վա րկ:

Պե տա կան բյու ջե 
վճար ման են թա կա 
ե կամ տային հար կի 
գու մա րի հաշ վա րկ
ման կար գը

1. Հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի ար դյունք նե րով հար կային գոր ծա կալ նե րը 
պե տա կան բյու ջե են վճա րում այդ ժա մա նա կա շր ջա նին վե րա բե րող հա
րկ ման բա զայի նկատ մա մբ Օ րե նսգր քի 150րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
դրույ քա չա փով հաշ վա րկ ված ե կամ տային հար կի գու մար նե րի և տվյալ 
հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա
կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին փաս տա ցի վճար ված` « Ժա մա նա կա վոր 
ա նաշ խա տու նա կու թյան և մայ րու թյան նպա ստ նե րի մա սին» Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված` ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու
նա կու թյան նպա ստ նե րի և մայ րու թյան նպա ստ նե րի հան րա գու մար նե րի 
դրա կան տար բե րու թյու նը: Սույն մա սով սահ ման ված նպա ստ նե րը հաշ վե
տու ժա մա նա կա շր ջա նին վե րա բե րող հա րկ ման բա զայի նկատ մա մբ հաշ
վա րկ ված ե կամ տային հար կի գու մար նե րից պա կա սեց ված են հա մար վում 
պա կա սեց ման հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նին հա ջոր դող ամս վա 20ից: 
Սույն մա սով սահ ման վա ծ՝ հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նին վե րա բե րող 
հա րկ ման բա զայի նկատ մա մբ հաշ վա րկ ված ե կամ տային հար կի գու մար
նե րի մեջ նե րառ վում են նաև Օ րե նսգր քի 150րդ հոդ վա ծի 14րդ մա սով 
սահ ման ված դեպ քե րում հաշ վա րկ վող ե կամ տային հար կի գու մար նե րը՝ 
որ պես նվա զե ցում կա տա րե լու հար կային տար վան հա ջոր դող 12րդ ամս
վա հա րկ ման բա զա:



103102

ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

Ե կամ տային հա րկ

2. Օ րե նսգր քի 153րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րում ֆի զի կա կան ան ձի նք 
(ան չա փա հաս ֆի զի կա կան ան ձա նց դեպ քում՝ ծնո ղը կամ խնա մա կա լը կամ 
հո գա բար ձուն) Օ րե նսգր քի 151րդ հոդ վա ծի 2րդ և (կամ) 3րդ մա սե րով սահ
ման ված հա մա պա տաս խան հաշ վե տո ւժա մա նա կա շր ջա նի ար դյունք նե րով 
պե տա կան բյու ջե են վճա րում այդ ժա մա նա կա շր ջա նին վե րա բե րող հա րկ
ման բա զայի նկատ մա մբ Օ րե նսգր քի 150րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դրույ
քա չա փով հաշ վա րկ ված ե կամ տային հար կի գու մար նե րը:

Պե տա կան բյու ջե
ից փոխ հա տուց ման 
են թա կա ե կամ
տային հար կի գու
մա րի հաշ վա րկ ման 
կար գը

1. Հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի ար դյունք նե րով հար կային գոր ծա կալ նե րին 
պե տա կան բյու ջե ից փոխ հա տուց ման են թա կա ե կամ տային հար կի գու մա
րը հաշ վա րկ վում է որ պես այդ ժա մա նա կա շր ջա նին վե րա բե րող հա րկ ման 
բա զայի նկատ մա մբ Օ րե նսգր քի 150րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դրույ քա
չա փով հաշ վա րկ ված ե կամ տային հար կի գու մար նե րի և տվյալ հաշ վե տու 
ժա մա նա կա շր ջա նում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի 
մի ջոց նե րի հաշ վին փաս տա ցի վճար ված` « Ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու
նա կու թյան և մայ րու թյան նպա ստ նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օ րեն քով սահ ման ված` ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան 
նպա ստ նե րի և մայ րու թյան նպա ստ նե րի հան րա գու մար նե րի բա ցա սա կան 
տար բե րու թյուն:

Բ նա պահ պա նա կան հա րկ

Բ նա պահ պա նա կան 
հա րկ վճա րող նե րը

1. Բնա պահ պա նա կան հա րկ վճա րող ներ են հա մար վում Օ րե նսգր քի 164րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված հա րկ ման օբյե կտ հա մար վող գոր ծու նե ու թյուն և/ 
կամ գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նո ղ՝ սույն հոդ վա ծում նշ ված կազ մա կեր պու
թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձի նք:

2. Մթ նո լոր տային օդ վնա սա կար նյու թե րի ար տա նետ ման հա մար բնա պահ
պա նա կան հա րկ վճա րող ներ են հա մար վում.
1) ար տա նետ ման ան շա րժ աղ բյուր նե րից մթ նո լոր տային օդ վնա սա կար 

նյու թեր ար տա նե տող նե րը.
2) ար տա նետ ման շար ժա կան աղ բյուր նե րից մթ նո լոր տային օդ վնա սա կար 

նյու թեր ար տա նե տո ղ՝ 
ա. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրա նց ված (հաշ վառ ված) և շա

հա գո րծ վող ավ տոտ րա նս պոր տային մի ջոց նե րի, այլ ինք նագ նաց մե
քե նա նե րի և մե խա նի զմ նե րի, ինչ պես նաև լո ղա մի ջոց նե րի սե փա կա
նա տե րե րը կամ նրա նց լի ա զո րած ան ձի նք (ներ կայա ցու ցիչ նե րը),

բ. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն մուտք գոր ծող` Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում չգ րա նց ված (չ հաշ վառ ված) ավ տոտ րա նս պոր տային 
մի ջոց նե րի սե փա կա նա տե րե րը կամ նրա նց լի ա զո րած ան ձի նք (ներ
կայա ցու ցիչ նե րը):

3. Ջրային ռե սուրս վնա սա կար նյու թե րի և/ կամ մի ա ցու թյուն նե րի ար տա հոս
քե րի հա մար բնա պահ պա նա կան հա րկ վճա րող ներ են հա մար վում ջրային 
ռե սուրս ան մի ջա պես և/ կամ կե նտ րո նաց ված ջրա հե ռաց ման ցան ցեր և 
այլ ջրային հա մա կար գեր ար տա հոս քեր (բա ցա ռու թյա մբ կո մու նալկեն ցա
ղային ար տա հոս քե րի) ի րա կա նաց նող նե րը:

Բ նա պահ պա նա կան 
հար կով հա րկ ման 
օբյեկ տը

1. Բնա պահ պա նա կան հար կով հա րկ ման օբյե կտ ներ են հա մար վում.
1) մթ նո լոր տային օդ վնա սա կար նյու թե րի ար տա նե տու մը,
2) ջրային ռե սուրս վնա սա կար նյու թե րի և/ կամ մի ա ցու թյուն նե րի ար տա հոս քը,
3) ըն դեր քօգ տա գո րծ ման, ար տադ րու թյան և/ կամ սպառ ման թա փոն նե րը՝ 

ա. հա տուկ հատ կաց ված տե ղե րում տե ղադ րե լը,
բ. հա տուկ հատ կաց ված տե ղե րում պա հե լը,

4) շր ջա կա մի ջա վայ րին վնաս պատ ճա ռող ապ րա նք նե րի՝ 
ա. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րա ծք ներ մու ծու մը,
բ. ներ մու ծողի րաց նող նե րիև (կամ) ար տադ րողի րաց նող նե րի կող մից 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում օ տա րու մը:
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Բ նա պահ պա նա կան հա րկ

Բ նա պահ պա նա կան 
հար կով հա րկ ման 
բա զան

1. Բնա պահ պա նա կան հար կով հա րկ ման բա զա է հա մար վում բնա պահ պա
նա կան հար կով հա րկ ման օբյեկ տի ար ժե քային կամ ֆի զի կա կան մե ծու
թյու նը կամ այն բնու թագ րի չը, ո րի հի ման վրա սույն բաժ նով սահ ման ված 
դրույ քա չա փե րով ու կար գով հաշ վա րկ վում է բնա պահ պա նա կան հար կի 
գու մա րը:

2. Ար տա նետ ման աղ բյուր նե րից մթ նո լոր տային օդ վնա սա կար նյու թե րի ար
տա նետ ման հա մար բնա պահ պա նա կան հար կով հա րկ ման բա զա է հա
մար վում.
1) ար տա նետ մա նան շար ժաղ բյուր նե րից մթ նո լոր տային օդ վնա սա կար 

նյու թե րի ար տա նետ ման հա մա ր՝ մթ նո լոր տային օդ ար տա նետ ված 
վնա սա կար նյու թե րի փաս տա ցի ծա վա լը,

2) ար տա նետ ման շար ժա կան աղ բյուր նե րից մթ նո լոր տային օդ վնա սա կար 
նյու թե րի ար տա նետ ման հա մա ր՝ 
ա. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրա նց ված (հաշ վառ ված) և շա

հա գո րծ վող բեռ նա տար ավ տոտ րա նս պոր տային մի ջոց նե րի տե սա կը՝ 
ըստ խմ բե րի,

բ. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրա նց ված (հաշ վառ ված) ավ
տոտ րա նս պոր տային մի ջոց նե րի (բա ցա ռու թյա մբ բեռ նա տար ավ
տոտ րա նս պոր տային մի ջոց նե րի), այլ ինք նագ նաց մե քե նա նե րի և մե
խա նի զմ նե րի, ինչ պես նաև լո ղա մի ջոց նե րի շար ժի չի հզո րու թյու նը,

գ. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում չգ րա նց ված (չ հաշ վառ ված)՝ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն մուտք գոր ծող ավ տոտ րա նս պոր
տային մի ջոց նե րի տե սա կը և բեռ նա տա րո ղու թյու նը:

3. Ջրային ռե սուրս վնա սա կար նյու թե րի և մի ա ցու թյուն նե րի ար տա հոս քի հա
մար բնա պահ պա նա կան հար կով հա րկ ման բա զա է հա մար վում ջրային 
ռե սուրս ան մի ջա պես և/ կամ կե նտ րո նաց ված ջրա հե ռաց ման ցան ցեր և 
այլ ջրային հա մա կար գեր վնա սա կար նյու թե րի և մի ա ցու թյուն նե րի ար
տա հոս քի փաս տա ցի ծա վա լը` տվյալ ջրա հե ռաց ման ցան ցը սպա սար կող 
մա քր ման կայա նով չմա քր վող վնա սա կար նյու թեր և մի ա ցու թյուն ներ պա
րու նա կող ար տա հոս քե րի ծա վա լը, իսկ մա քր ման կայան նե րի բա ցա կայու
թյան կամ դրա նց չաշ խա տե լու դեպ քում` վնա սա կար նյու թեր և մի ա ցու
թյուն ներ պա րու նա կող ար տա հոս քե րի ամ բո ղջ ծա վա լը:

Հաշ վե տու ժա մա
նա կա շր ջա նը

1.  Բնա պահ պա նա կան հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման հա մար հաշ վե տու 
ժա մա նա կա շր ջան է հա մար վում յու րա քան չյուր հաշ վե տու ե ռամ սյա կը, բա
ցա ռու թյա մբ սույն բաժ նով սահ ման ված դեպ քե րի:

Ան շա րժ գույ քի հա րկ
Ան շա րժ գույ քի հա րկ 
վճա րող նե րը

1. Ան շա րժ գույ քի հա րկ վճա րող ներ են հա մար վում կազ մա կեր պու թյուն նե րն 
ու ֆի զի կա կան ան ձի նք, բա ցա ռու թյա մբ պե տա կան կա ռա վար չա կան հիմ
նա րկ նե րի, հա մայն քային կա ռա վար չա կան հիմ նա րկ նե րի, Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կե նտ րո նա կան բան կի, ինչ պես նաև բազ մաբ նա կա
րան շեն քի բնա կա րան նե րի և/ կամ ոչ բնա կե լի տա րա ծք նե րի սե փա կա նա
տե րե րի` բազ մաբ նա կա րան շեն քի սպա սա րկ ման և պահ պան ման հա մար 
ան հրա ժե շտ (այդ թվում` շեն քի տակ գտն վող)` ընդ հա նուր բաժ նային սե
փա կա նու թյան ի րա վուն քով այդ սե փա կա նա տե րե րին պատ կա նող հո ղա
մա սի մա սով:

2. Մշ տա կան օգ տա գո րծ ման տրա մա դր ված պե տա կան սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող հո ղի հա մար ան շա րժ գույ քի հար կը վճա րում է պե տա կան 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղի մշ տա կան օգ տա գոր ծո ղը:
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ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

Ան շա րժ գույ քի հա րկ

Ան շա րժ գույ քի 
հար կով հա րկ ման 
օբյեկ տը

1. Ան շա րժ գույ քի հար կով հա րկ ման օբյե կտ է հա մար վում ան շա րժ գույ քը` հո
ղա մա սե րը և (կամ) դրա նց բա րե լա վում նե րը:

2. Սույն բաժ նի կի րա ռու թյան ի մաս տով, հո ղա մա սե րը` ըստ նպա տա կային և 
գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան, սահ ման վում են Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան հո ղային օ րե նսդ րու թյա մբ, իսկ հո ղա մա սե րի բա րե լա վում ներ են 
հա մար վում հո ղա մա սե րում կա ռուց ված հետ ևյալ ստոր գետ նյա և վեր գետ
նյա շեն քե րը, շի նու թյուն նե րը կամ կա ռույց նե րը (այ սու հետ սույն բաժ նում` 
շի նու թյուն ներ).
1) բնա կե լի նշա նա կու թյան շի նու թյուն նե րը, այդ թվում` 

ա. ան հա տա կան բնա կե լի տու նը` հո ղա մա սի վրա կա ռուց ված, իր տն տե
սա կան շի նու թյուն նե րով կա ռույ ցը,

բ. բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քի բնա կա րա նը` բազ մաբ նա կա րան բնա
կե լի շեն քում ֆի զի կա կան ան ձա նց բնա կու թյան հա մար նա խա տես ված, 
ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող լի ա զոր մա րմ նում 
ա ռան ձին ծած կագ րով գրա նց ված և հա մա րա կալ ված տա րած քը,

գ. այ գետ նա կը (ա մա ռա նո ցը)` այ գե գոր ծա կան զա նգ վա ծում ա ռան ձին հո
ղա մա սի վրա կա ռուց ված իր տն տե սա կան շի նու թյուն նե րով կա ռույ ցը,

2) բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քը` մե կից ա վե լի բնա կա րան ներ, ոչ բնա
կե լի և ընդ հա նուր օգ տա գո րծ ման տա րա ծք ներ ու նե ցող կա ռույ ցը,

3) բազ մաբ նա կա րան շեն քի ոչ բնա կե լի տա րած քը` բազ մաբ նա կա րան 
շեն քում բնա կա րան, հա սա րա կա կան, ար տադ րա կան նշա նա կու թյան 
շի նու թյուն չհա մար վող, ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցումն ի րա կա
նաց նող լի ա զոր ված մա րմ նում ա ռան ձին ծած կագ րով գրա նց ված և հա
մա րա կալ ված տա րած քը,

4) ավ տոտ նա կը` տրա նս պոր տային մի ջոց նե րի կայան ման հա մար նա խա
տես ված կա ռույ ցը,

5) հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյու նը` բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
սպա սա րկ ման, վար չա կան նպա տակ նե րով օգ տա գո րծ ման կամ հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղա կայ ման հա մար նա խա տես
ված շեն քե րը և շի նու թյուն նե րը,

6) ար տադ րա կան նշա նա կու թյան շի նու թյու նը` ար դյու նա բե րա կան և գյու
ղա տն տե սա կան ար տադ րու թյուն նե րի տե ղա կայ ման և դրա նց մեջ տեխ
նո լո գի ա կան սար քա վո րում նե րի շա հա գո րծ ման հա մար ան հրա ժե շտ 
պայ ման ներ ա պա հո վող շեն քե րը և շի նու թյուն նե րը,

7) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով 
բնու թա գր վող` սույն մա սում նշ ված հա մա պա տաս խան ա նա վա րտ կի
սա կա ռույց շի նու թյուն նե րը,

8) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն` նոր կա
ռուց ված և/ կամ փո փո խու թյուն ներ կրած և ան շա րժ գույ քի կա դա ստր 
վա րող մա րմ նի կող մից հաշ վառ ված ու գնա հատ ված` սույն մա սում նշ
ված հա մա պա տաս խան հա րկ ման օբյե կտ հա մար վող ան շա րժ գույ քը, 
ո րը դե ռևս չի ստա ցել ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում, ինչ պես 
նաև հո ղա մա սի սե փա կա նու թյան ի րա վունք ու նե ցող հա րկ վճա րող նե րի 
կող մից այդ հո ղա մա սի վրա ինք նա կամ կա ռուց ված շեն քե րը և շի նու
թյուն նե րը, այդ թվում` բազ մաբ նա կա րան շեն քե րում կամ շեն քե րին կից 
ինք նա կամ կա ռույց նե րը:

Ան շա րժ գույ քի 
հար կով հա րկ ման 
բա զան

1. Ան շա րժ գույ քի հար կով հա րկ ման բա զա են հա մար վում Օ րե նսգր քի բաղ
կա ցու ցիչ մա սը կազ մող հա վել ված 1ով սահ ման ված կար գով գնա հատ
ված հո ղա մա սի և շի նու թյուն նե րի կա դա ստ րային ար ժեք նե րը, բա ցա ռու
թյա մբ սույն հոդ վա ծի 2րդ մա սով սահ ման ված դեպ քի:

2. Գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի հա մար ան շա րժ գույ քի հար
կով հա րկ ման բա զա է հա մար վում Օ րե նսգր քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ
մող հա վել ված 2ով սահ ման ված` կա դա ստ րային գնա հատ ման կար գով 
հաշ վա րկ ված հաշ վար կային զուտ ե կա մու տը:

Հաշ վե տու ժա մա
նա կա շր ջա նը

1. Ան շա րժ գույ քի հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման հա մար հաշ վե տու ժա մա
նա կա շր ջան է հա մար վում յու րա քան չյուր հաշ վե տու տա րին:
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Փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կը

Փո խադ րա մի ջոց
նե րի գույ քա հա րկ 
վճա րող նե րը

1. Փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հա րկ վճա րող ներ են հա մար վում կազ մա կեր
պու թյուն նե րն ու ֆի զի կա կան ան ձի նք, բա ցա ռու թյա մբ պե տա կան կա ռա
վար չա կան հիմ նա րկ նե րի, հա մայն քային կա ռա վար չա կան հիմ նա րկ նե րի 
և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կե նտ րո նա կան բան կի:

2. Ե թե հա րկ ման օբյե կտն ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն
քով պատ կա նում է մե կից ա վե լի հա րկ վճա րող նե րի, ա պա փո խադ րա մի
ջոց նե րի գույ քա հար կի գծով սույն բաժ նով սահ ման ված պար տա վո րու
թյուն նե րի հա մար նրա նք կրում են պա տաս խա նատ վու թյուն:

3. Ե թե հա րկ ման օբյե կտն ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն
քով պատ կա նում է մե կից ա վե լի հա րկ վճա րող նե րի, ա պա փո խադ րա մի
ջոց նե րի գույ քա հար կի գծով սույն բաժ նով սահ ման ված պար տա վո րու
թյուն նե րի հա մար նրա նք պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում յու րա քան
չյուրն իր բաժ նի չա փով:

Փո խադ րա մի ջոց նե
րի գույ քա հար կով 
հա րկ ման օբյեկ տը

 

1. Փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կով հա րկ ման օբյե կտ են հա մար վում 
հետ ևյալ փո խադ րա մի ջոց նե րը.
1) ավ տո մո բի լային տրա նս պոր տի մի ջո ցը,
2) ջրային փո խադ րա մի ջո ցը (շար ժի չով աշ խա տող),
3) մո տո ցիկ լե տը,
4) ձյու նագ նա ցը,
5) մո տոա մե նագ նա ցը (ք վադ րո ցիկ լը):

Փո խադ րա մի ջոց նե
րի գույ քա հար կով 
հա րկ ման բա զան

1. Փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կով հա րկ ման բա զա է հա մար վում հա
րկ ման օբյե կտ հա մար վող փո խադ րա մի ջո ցի քա շող շար ժի չի հզո րու թյու
նը (ձի աուժ կամ կի լո վատ): Փո խադ րա մի ջո ցի վրա մե կից ա վե լի քա շող 
շար ժիչ նե րի առ կայու թյան դեպ քում փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կով 
հա րկ ման բա զա է հա մար վում բո լոր քա շող շար ժիչ նե րի գու մա րային հզո
րու թյու նը:

Հաշ վե տու ժա մա
նա կա շր ջա նը

1. Փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման հա մար հաշ
վե տու ժա մա նա կա շր ջան է հա մար վում յու րա քան չյուր հաշ վե տու տա րին:

Շր ջա նա ռու թյան հա րկ

Շր ջա նա ռու թյան 
հար կը

1. Շր ջա նա ռու թյան հար կը Օ րե նսգր քի 256րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` հա
րկ ման օբյե կտ հա մար վող գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար Օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով, չա փով և ժամ կետ նե րում պե
տա կան բյու ջե վճար վող` ԱԱՀին և (կամ) շա հու թա հար կին փո խա րի նող 
պե տա կան հա րկ է:

2. Ռե զի դե նտ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար շր ջա նա ռու թյան 
հար կը փո խա րի նում է ԱԱՀին և/ կամ շա հու թա հար կին: Շր ջա նա ռու թյան 
հար կի մեջ շա հու թա հար կի հաշ վար կային մե ծու թյունն ըն դուն վում է 40 
տո կոս, իսկ ԱԱՀի հաշ վար կային մե ծու թյու նը` 60 տո կոս:

3. Ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի և նո տար նե րի հա մար շր ջա նա ռու թյան հար կը 
փո խա րի նում է ԱԱՀին:

Շր ջա նա ռու թյան 
հար կով հա րկ ման 
օբյեկ տը

1. Շր ջա նա ռու թյան հար կով հա րկ ման օբյե կտ են հա մար վում ապ րա նք նե րի 
մա տա կա րա րու մը, աշ խա տա նք նե րի կա տա րու մը և/ կամ ծա ռայու թյուն նե
րի մա տու ցու մը: Սույն մա սի կի րա ռու թյան ի մաս տով` ծա ռայու թյուն նե րի 
մա տու ցում են հա մար վում նաև այն գոր ծա րք նե րը, ո րո նց դի մաց ստաց
վում են վար ձա կա լա կան կամ օգ տա գո րծ ման վճար, տո կոս և/ կամ ռոյալ
թի:
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Շր ջա նա ռու թյան հա րկ

Շր ջա նա ռու թյան 
հար կով հա րկ ման 
բա զան

1. Շր ջա նա ռու թյան հար կով հա րկ ման բա զա է հա մար վում Օ րե նսգր քի 256
րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հա րկ ման օբյե կտ հա մար վող գոր ծա րք նե րի 
ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը:

2. Սույն հոդ վա ծի կի րա ռու թյան ի մաս տով` ե կա մուտ նե րի հաշ վա ռումն ի րա
կա նաց վում է Օ րե նսգր քի 6րդ բաժ նով սահ ման ված կար գով:

Հաշ վե տու ժա մա
նա կա շր ջա նը

1. Շր ջա նա ռու թյան հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման հա մար հաշ վե տու ժա
մա նա կա շր ջան է հա մար վում յու րա քան չյուր հաշ վե տու ե ռամ սյա կը:

Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան հա մա կար գը

Ըն տա նե կան ձեռ
նար կա տի րու թյու նը

1. Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյուն է հա մար վում ձեռ նար կա տի րա կան 
ե կա մուտ ստա նա լու նպա տա կով ըն տա նի քի մե կից ա վե լի ան դամ նե րի 
կող մից հա մա տեղ ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյու նը:

2. Սույն գլ խի կի րա ռու թյան ի մաս տով` ըն տա նի քի ան դամ ներ են հա մար վում 
ծնո ղը, ա մու սի նը, զա վա կը, եղ բայ րը, քույ րը:

Ըն տա նե կան ձեռ
նար կա տի րու թյան 
սուբյե կտ նե րի կող
մից հար կե րի և 
վճար նե րի հաշ վար
կու մը և վճա րու մը

1. Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ նե րն ա զատ վում են ըն տա
նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան մա սով ա ռա ջա ցող բո լոր պե տա կան հար
կե րի հաշ վա րկ ման և պե տա կան բյու ջե վճար ման պար տա վո րու թյու նից 
(այդ թվում` որ պես հար կային գոր ծա կալ` հար կը հաշ վար կե լու, պա հե լու և 
պե տա կան բյու ջե փո խան ցե լու պար տա վո րու թյու նից, ինչ պես նաև Օ րե
նսգր քի 135րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` շա հու թա հար կի կան խավ ճար նե րի 
կա տար ման պար տա վո րու թյու նից), բա ցա ռու թյա մբ սույն հոդ վա ծի 2րդ 
մա սով սահ ման ված դեպ քե րի:

2. Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ նե րը չեն ա զատ վում.
1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ վող (այդ թվում` ԵՏՄ ան դամ 

պե տու թյուն նե րից) ապ րա նք նե րի մա սով Օ րե նսգր քով սահ ման ված 
կար գով հար կե րի հաշ վա րկ ման և պե տա կան բյու ջե վճար ման պար տա
վո րու թյու նից.

2) ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան մեջ նե րգ րավ ված վար ձու աշ խա
տող նե րին (այդ թվում` նաև այն դեպ քում, երբ այդ վար ձու աշ խա տող նե
րը մի ա ժա մա նակ նե րգ րավ ված են նաև ար տո նագ րային հար կի օբյե կտ 
հա մար վող գոր ծու նե ու թյան մեջ) ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան 
մա սով հար կային գոր ծա կա լի կող մից վճար վող (հաշ վա րկ վող) հա րկ
վող ե կա մուտ նե րից յու րա քան չյուր վար ձու աշ խա տո ղի հա մար ամ սա
կան հի նգ հա զար դրա մի չա փով ե կամ տային հա րկ հաշ վար կե լու և 
վճա րե լու պար տա վո րու թյու նից (այդ թվում` ոչ ամ բող ջա կան ամս վա 
հա մար), որն այդ ե կա մուտ նե րի մա սով հա մար վում է ե կամ տային հար
կի գծով վե րջ նա կան հար կային պար տա վո րու թյուն,

3) Օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով բնա պահ պա նա կան հար կի և/ կամ 
ճա նա պար հային հար կի հաշ վա րկ ման և պե տա կան բյու ջե վճար ման 
պար տա վո րու թյու նից:

Ըն տա նե կան ձեռ
նար կա տի րու թյան 
սուբյե կտ նե րի 
կող մից հար կային 
հաշ վա րկ ներ ներ
կայաց նե լը

1. Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ նե րը մի նչև հար կային տար
վան հա ջոր դող հար կային տար վա փե տր վա րի 1ը նե րա ռյալ Օ րե նսգր քի 
53րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հար կային մար մին են ներ կայաց
նում հաշ վետ վու թյուն` նա խո րդ հար կային տար վա ըն թաց քում գոր ծու նե
ու թյան բո լոր տե սակ նե րի մա սով ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան վե րա բե րյալ:

2. Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ նե րը մի նչև յու րա քան չյուր 
հաշ վե տու ամս վան հա ջոր դող ամս վա 20ը նե րա ռյալ Օ րե նսգր քի 53րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հար կային մար մին են ներ կայաց նում 
Օ րե նսգր քի 156րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով սահ ման ված` ե կամ տային հար
կի հաշ վա րկ` ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյու նում նե րգ րավ ված վար ձու 
աշ խա տող նե րի հա մար:
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Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան հա մա կար գը

3. Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ նե րն ա զատ վում են հար
կային մար մին Օ րե նսգր քով սահ ման ված այլ հար կային հաշ վա րկ ներ ներ
կայաց նե լուց, բա ցա ռու թյա մբ.
1) Օ րե նսգր քի 77րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով սահ ման ված փաս տա թղ թե րի,
2) Օ րե նսգր քի 67րդ հոդ վա ծով սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րից որ

ևէ մե կի խա խտ մա մբ դուրս գր ված հար կային հաշ վում ա ռա նձ նաց ված 
ԱԱՀի գու մա րն ար տա ցո լող` ԱԱՀի և ակ ցի զային հար կի մի աս նա կան 
հաշ վար կի:

Ար տո նագ րային հա րկ

Ար տո նագ րային 
հար կը

1. Ար տո նագ րային հար կը Օ րե նսգր քի 276րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` հա
րկ ման օբյե կտ հա մար վող գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար Օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով, չա փով և ժամ կետ նե րում պե
տա կան բյու ջե վճար վող` ԱԱՀին և (կամ) շա հու թա հար կին փո խա րի նող 
պե տա կան հա րկ է:

2. Կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար ար տո նագ րային հար կը փո խա րի նում է 
ԱԱՀին և/ կամ շա հու թա հար կին: Ար տո նագ րային հար կի մեջ շա հու թա
հար կի հաշ վար կային մե ծու թյունն ըն դուն վում է 40 տո կոս, իսկ ԱԱՀի 
հաշ վար կային մե ծու թյու նը` 60 տո կոս:

3. Ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի հա մար ար տո նագ րային հար կը փո խա րի նում է 
ԱԱՀին:

Ար տո նագ րային 
հա րկ վճա րող նե րը

1.  Ար տո նագ րային հա րկ վճա րող են հա մար վում Օ րե նսգր քի 276րդ հոդ վա
ծով սահ ման ված` ար տո նագ րային հար կով հա րկ ման օբյե կտ հա մար վող 
գոր ծու նե ու թյան տե սա կը (տե սակ նե րը) ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու
թյուն նե րը և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը` հաշ վի առ նե լով սույն հոդ վա ծի 
2րդ և 3րդ մա սե րով սահ ման ված ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:

2.  Կազ մա կեր պու թյուն նե րը կամ ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը հա մար վում են 
ար տո նագ րային հա րկ վճա րող նաև այն դեպ քե րում, երբ հան րային սնն դի 
ո լոր տում գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց վում է այլ ան ձա նց կող մից` ա ռա նց 
այդ սրա հի (ս րահ նե րի) մա սով ան շա րժ գույ քի հետ կապ ված ի րա վունք
նե րի` օ րեն քով սահ ման ված կար գով գրա նց ման (ա ռա նց պե տա կան գրա
նց ման), բա ցա ռու թյա մբ այլ ան ձա նց կող մից հան րային սնն դի ո լոր տում 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար Օ րե նսգր քի սույն գլ խով սահ
ման ված կար գով ար տո նա գիր ստա նա լու դեպ քի: Օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով վար ձա կա լած (ան շա րժ գույ քի հետ կապ ված ի րա վունք նե րը ձևա
կեր պած) հան րային սնն դի սպա սա րկ ման սրա հում հան րային սնն դի ո լոր
տում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու դեպ քում ար տո նագ րային հա րկ 
վճա րող ներ են հա մար վում ան շա րժ գույ քի վար ձա կալ հան դի սա ցող կազ
մա կեր պու թյուն նե րը կամ ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը:

3.  Առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րե րում (ոս կու շու կա նե րում) վա ճա ռա սե ղան
նե րի կամ վա ճա ռա կե տե րի մի ջո ցով թան կար ժեք մե տաղ նե րի, թան կար
ժեք մե տաղ նե րից պատ րա ստ ված ի րե րի կամ թան կար ժեք քա րե րի առք 
ու վա ճառ քի գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող` Օ րե նսգր քով սահ ման ված 
կար գով շր ջա նա ռու թյան հա րկ վճա րող հա մար վող կազ մա կեր պու թյուն
նե րը և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը կա րող են հա մար վել ար տո նագ րային 
հա րկ վճա րող սույն գլ խով սահ ման ված կար գով ար տո նագ րային հա րկ 
վճա րե լու վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյուն ներ կայաց նե լու դեպ քում:

4.  Ար տո նագ րային հար կով հա րկ ման օբյե կտ հա մար վող գոր ծու նե ու թյան 
տե սակ ներ ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ան հատ ձեռ նար կա
տե րե րն ար տո նագ րային հա րկ վճա րող են հա մար վում մի այն ար տո նագ
րում նշ ված գոր ծու նե ու թյան տե սա կի և գոր ծու նե ու թյան հաշ վե տու ժա մա
նա կա շր ջա նի մա սով:
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ՁԵՌՆԱՐԿ Գ

Ար տո նագ րային հա րկ

Ար տո նագ րային 
հա րկ վճա րե լու 
վե րա բե րյալ հայ
տա րա րու թյուն 
ներ կայաց նե լը և 
ար տո նա գիր տրա
մադ րե լը

1.   Կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը ար տո նագ րային 
հա րկ վճա րող հա մար վե լու նպա տա կով մի նչև գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա
նաց նե լու օր վան նա խոր դող օ րը` ան կախ այդ օր վա աշ խա տան քային կամ 
ոչ աշ խա տան քային օր լի նե լու հան գա ման քից, հար կային մար մին են ներ
կայաց նում ար տո նագ րային հա րկ վճա րե լու վե րա բե րյալ հայ տա րա րու
թյուն:

2.  Գոր ծու նե ու թյան տվյալ տե սա կի հա մար ար տո նա գիր ու նե ցող կազ մա կեր
պու թյուն նե րը և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը գոր ծու նե ու թյան տվյալ տե
սա կի մա սով ար տո նագ րային հա րկ վճա րող հա մար վե լու նպա տա կով ար
տո նագ րային հա րկ վճա րե լու վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյու նը հար կային 
մար մին են ներ կայաց նում մի նչև նախ կին ար տո նագ րով նա խա տես ված 
հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նից հե տո գոր ծու նե ու թյան տվյալ տե սա կը շա
րու նա կե լու օր վան նա խոր դող օ րը:

3. Որ ևէ հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի հա մար տվյալ գոր ծու նե ու թյան ի րա
կա նաց ման վայ րի մա սով ար տո նա գիր ստա ցած կազ մա կեր պու թյան կամ 
ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կող մից տվյալ գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման 
վայ րի մա սով ե լա կե տային տվյա լի ա վե լաց ման դեպ քում մի նչև ե լա կե
տային տվյա լի ա վե լաց ման օր վան նա խոր դող օ րը նե րա ռյալ` հար կային 
մար մին է ներ կայաց վում ար տո նագ րային հա րկ վճա րե լու վե րա բե րյալ նոր 
հայ տա րա րու թյուն` տվյալ հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի հա մար նախ
կի նում ներ կայաց ված ե լա կե տային տվյա լի և ա վե լաց վող ե լա կե տային 
տվյա լի մե ծու թյուն նե րի հան րա գու մա րով:

Ար տո նագ րային 
հար կով հա րկ ման 
օբյեկ տը

1.  Բա ցա ռու թյա մբ սույն հոդ վա ծի 3րդ մա սով սահ ման ված դեպ քե րի, ար տո
նագ րային հար կով հա րկ ման օբյե կտ են հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյան հետ ևյալ տե սակ նե րը.
1) հան րային սնն դի ո լոր տում ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյուն,
2) թե թև մար դա տար մե քե նայով ուղ ևո րա փո խադ րում,
3) ավ տո բու սով և/ կամ միկ րոավ տո բու սով ուղ ևո րա փո խադ րում,
4) վար սա վի րա կան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման գոր ծու նե ու թյուն,
5) ավ տո տե խս պա սա րկ ման կայան նե րի (կե տե րի) գոր ծու նե ու թյուն,
6) ավ տո կան գառ նե րի գոր ծու նե ու թյուն,
7) բի լի ա րդ խա ղի կազ մա կեր պում,
8) սե ղա նի թե նիս խա ղի կազ մա կեր պում,
9) մե տա ղադ րա մով և (կամ) թղ թադ րա մով շա հա գո րծ վող ավ տո մատ նե րի 

մի ջո ցով սնն դի առևտ րի, ինչ պես նաև մե տա ղադ րա մով շա հա գո րծ վող 
ավ տո մատ նե րի մի ջո ցով խա ղե րի (բա ցա ռու թյա մբ շա հու մով խա ղե րի և 
խա ղատ նե րի գոր ծու նե ու թյան) կազ մա կեր պում,

10) ա տամ նա բու ժա կան գոր ծու նե ու թյուն,
11) ա տամ նա տեխ նի կա կան գոր ծու նե ու թյուն,
12) տո տա լի զա տո րի կազ մա կեր պում,
13) ին տեր նետ տո տա լի զա տո րի կազ մա կեր պում,
14) առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րե րում (ոս կու շու կա նե րում) վա ճա ռա

սե ղան նե րի կամ վա ճա ռա կե տե րի մի ջո ցով թան կար ժեք մե տաղ նե րի, 
թան կար ժեք մե տաղ նե րից պատ րա ստ ված ի րե րի կամ թան կար ժեք քա
րե րի առք ու վա ճառ քի գոր ծու նե ու թյուն:
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«Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում» մոդուլի միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների  ուսանողների համար

 Հա վել ված 8

 ՖԻ ՆԱ ՆՍ ՆԵ Ր

« Ֆի նան սա կան կան խա տե սում ներ» ա սե լով հաս կա նում ենք որ ևէ ժա մա նա կա հատ
վա ծից հաշ վա ծ՝ մի նչև ա պա գա որ ևէ ժամ կե տը կան խա տես վող (հիմ նա վոր ված) փո փո
խու թյուն նե րի հետ ևան քով ակն կալ վող ֆի նան սա կան ար դյունք նե րը թվային տես քով:

 Ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, կա զմ վում են ո րո շա կի հա մե մա
տե լի ժամ կետ նե րի հա մար (ե ռամ սյակ, կի սա մյակ, տա րի), ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս կա տա րել տվյալ և նա խո րդ ժա մա նա կա շր ջան նե րի միև նույն տար րե րի հա մե մա տու
թյուն ներ:

Ճշգ րիտ կա զմ ված հաշ վետ վու թյուն նե րի և տար րե րի հա մե մա տու թյուն նե րի մի ջո ցով 
կա տար վում է կազ մա կեր պու թյան հա մար մի շա րք կար ևոր ցու ցա նիշ նե րի դի նա մի կայի 
գնա հա տում, ա պա՝ վեր լու ծու թյուն: Ստաց ված ար դյունք նե րի հի ման վրա բա ցա հայտ վում 
են խն դիր նե րը, քն նա րկ վում պատ ճառ նե րը և գոր ծու նե ու թյան հե տա գա ար դյու նա վե տու
թյան բա րձ րաց ման նպա տա կով կայաց վում են ո րո շում նե ր՝ ճշգր տում ներ և ուղ ղում ներ 
մտց նե լու վե րա բե րյալ:

 Կազ մա կեր պու թյան ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի ամ բող ջա կան փա թե թը նե
րա ռում է.

•  ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին հաշ վետ վու թյու նը (հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շիռ),
•  հա մա պար փակ ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը,
•  սե փա կան կա պի տա լում փո փո խու թյուն նե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը,
• դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը,
•  ծա նո թագ րու թյուն ներ, ո րո նք բաղ կա ցած են հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման քա

ղա քա կա նու թյան նշա նա կա լի մա սե րի վե րա բե րյալ հա մա ռո տագ րե րից և բա ցատ
րա կան տե ղե կատ վու թյու նի ց։

 Ֆի նան սա կան պլա նում նախ և ա ռաջ ներ կայաց վում է կան խիկ դրա մա կան մի ջոց նե
րի հաշ վար կը` կա պի տա լի ընդ հա նուր պա հան ջը:

 Կա պի տաlի ընդ հա նուր պա հան ջը, ո րը նաև ան վա նում են ծրագ րի ար ժեք կամ ընդ
հա նուր ին վես տի ցի ոն պա հա նջ, կա զմ ված է 3 հոդ վա ծից.

•  հիմ նա կան մի ջոց ներ (առ կա են կամ ԳԾի շր ջա նակ նե րում պե տք է ձե ռք բեր վեն),
•  նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սեր,
• շր ջա նա ռու մի ջոց ներ:

 Ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին հաշ վետ վու թյուն (հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շիռ)
 Հաշ վեկ շի ռը ցույց է տա լիս բիզ նե սի ֆի նան սա կան վի ճա կը որ ևէ պա հի դրու թյա մբ՝ 

ար տա հայտ ված դրա մով: Այն հա ճախ հա մե մա տում են « լու սան կա րի» հետ: Հաշ վեկ
շի ռը հան դի սա նում է կազ մա կեր պու թյան տն տե սա կան մի ջոց նե րի և դրա նց գոյաց ման 
աղ բյուր նե րի ամ փոփ ման, խմ բա վոր ման և գնա հատ ման մի ջոց: Ըստ կա ռուց ված քի՝ 
այն երկ կող մա նի ա ղյու սակ է, ո րի ձախ մա սը` մի ջոց նե րը կամ ակ տի վը, ար տա ցո լում 
է տնտե սա կան մի ջոց նե րի կազ մը և տե ղա բաշ խու մը, իսկ ա ջը` պար տա վո րու թյուն նե րը 
կամ պա սի վը, ար տա ցո լում է տն տե սա կան մի ջոց նե րի գոյաց ման աղ բյուր նե րն ու դրա նց 
նպա տա կային նշա նա կու մը:



Նշումների համար



Նշումների համար
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