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Հաշվապահների վերապատրաստման դասընթաց 
 

Դասընթացի մեկնարկը Նոյեմբեր 26 

Դասընթացի օրերը և ժամերը  Երեքշաբթի, հինգշաբթի` 18:30-21:00,  

 շաբաթ 10:30 -13:30 

Դասընթացի նկարագիրը Այս դասընթացի շնորհիվ յուրաքանչյուր 

կազմակերպության հաշվապահ կկարողանա զարգացնել 

անհրաժեշտ հմտություններ հաշվապահության և 

ֆինանսների բնագավառում, որն էլ կդառնա ամուր հիմք 

հետագա առավել խորը մասնագիտական առարկաների 

ուսումնասիրության համար: 

Դասընթացի   մատուցման լեզուն Հայերեն 

Դասընթացի   նյութերը Հայերեն 

Նպատակային խումբ Դասընթացը նախատեսված է հաշվապահական ոլորտի 

սկսնակների համար, ովքեր սակավ փորձառություն 

ունեն կամ այդ բնագավառում մասնագիտացված 

կրթություն չեն ստացել: 

Այն նպատակային է նաև հաշվապահական 

թիմերում ընդգրկված այն աշխատակիցների համար, ովքեր 

ունեն որոշակի փորձառություն և ցանկանում են ձեռք բերել 

գործնական գիտելիքներ ֆինանսների և հաշվապահության 

ոլորտում: Նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են 

ստեղծել կամ զարգացնել սեփական բիզնեսը: 

Տևողությունը 108 ժամ 

Հավաստագիր Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կշնորհվի 

մասնակցության, իսկ ավարտական ստուգաթեստը 

հաջողությամբ հանձնողներին՝ ավարտական 

հավաստագիր: 

Ուսուցման մոտեցումը Դասընթացն իրականցվում է իրական նախադեպերի 

ինտերակտիվ քննարկումների, ինչպես նաև գործնական 

առաջադրանքների կիրառմամբ: 

Գրանցումը   Սեղմել  այստեղ  

Անցկացման վայրը Ագաթանգեղոսի 2ա, Այ Էյ Բի  Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիա 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH6eXuE0W8WABewyFbcVftu8BtoRsxgoezsX6T-u23xrXzmQ/formResponse
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Առարկաները Տևողություն Արժեքը (ներառյալ 

ԱԱՀ) 

 1 Ֆինանսական հաշվառման և           

հաշվային պլանի հիմունքներ 

35 ժամ 70 000 ՀՀ դրամ 

2 ՀՀ հարկային համակարգ  (սկսնակների 

համար) 

25 ժամ 42 000 ՀՀ դրամ 

3 Գործարար իրավունք 12 ժամ 18 000 ՀՀ դրամ 

4 Կիրառական հաշվապահություն (1C 

ծրագիր) 

36 ժամ 70 000 ՀՀ դրամ 

Ընդամենը 108 ժամ 200 000 ՀՀ դրամ* 

 
*Ամբողջ կուրսն ընտրելու դեպքում կտրամադրվի 10% զեղչ և ընդհանուր արժեքը կկազմի 

180 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ): 
 

1. Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ և հաշվային պլան 
Դասընթացը ներկայացնում է հաշվառման հիմանական տարրերը, սկզբունքները, 

հաշվառման վարման կարգը, եղանակները, ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերը: 

Ծանոթացնում է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների հետ և 

ներկայացնում դրանց կիրառման եղանակները: Տեսական նյութը ուղեկցվում է կոնկրետ 

օրինակների ուսումնասիրությամբ: 

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները, կիրառելով ձեռք բերված գիտելիքները, կարող են 

ինքնուրույն վարել կազմակերպության հաշվապահական հաշվառում, կազմել ֆինանսական 

հաշվետվության ձևեր՝ ներկայացնելով կազմակերպության տնտեսական վիճակը: 

 

2. ՀՀ հարկային համակարգ  

Այս դասընթացը թույլ է տալիս մանրամասնորեն ուսումնասիրել հարկային 

օրենսգիրքը: Օրինակների հիման վրա հետազոտվում է օրենքների գործնական 

կիրառումը ձեռնարկություններում: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա վարել հարկային հաշվառում և կազմել 

Շահութահարկի մասին հաշվետվություն, ԱԱՀ-ի մասին հաշվարկ և Եկամտային հարկի 

մասին հաշվետվություն: 

ՀՀ հարկային համակարգը տարեցտարի ենթարկվում է փոփոխությունների: Այդ իսկ 

պատճառով անհրաժեշտ է կարդալ բոլոր փոփոխությունները, ինչպես նաև 

ուսումնասիրել պաշտոնական պարզաբանումները, որոնք թույլ կտան հասկանալ 

փոփոխությունների կիրառումը գործնականում: 
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3. Գործարար իրավունք  

Հաշվապահական իրավունքի իմացությունը սկսնակ հաշվապահների մոտ ձևավորում 

է կարծրատիպերից զերծ մնալու և խնդիրներին իրավական տեսանկյունից մոտեցման 

մշակույթը: Այս դասընթացը հնարավորություն կտա դասընթացի մասնակիցներին 

հստակորեն պատկերացնել իրենց մասնագիտական ոլորտին առընչվող օրենսդրության 

առանձնահատկությունները և կոմպետենտորեն կողմնորոշվել առկա իրավիճակների 

իրավական կարգավորման վերաբերյալ: 

Դասընթացի մասնակիցները կգիտակցեն պայմանագրի էությունը օրենսդրության 

կարգավորման հարթակում, կտիրապետեն տարբեր բնույթի պայմանագրերի լուծման 

առանձնահատկություններին, որոնք կօգնեն ոլորտի խնդիրները դիտարկել 

օրենսդրությամբ սահմանված լուծումների տեսանկյունից: 

 

4. Կիրառական հաշվապահություն 1C համակարգչային ծրագրի կիրառմամբ 
 

«1C: Հաշվապահություն 8.2» հաշվապահական ծրագրի տիրապետումը 

կազմակերպության ներքին վերահսկողողության, տվյալների արժանահավատության և 

արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպման միջոց է: 

Դասընթացը կառուցված է գործարար իրականության վրա հիմնված 

գործառնությունների ձևակերպման մոտեցման վրա՝ «1C: Հաշվապահություն 8.2» 

հաշվապահական ծրագրի կիրառմամբֈ 

Այն մշակված է` ձևավորելու հաշվապահական կանոնակարգված աշխատանքի 

մշակույթ, բարձրացնելու կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման 

ստորաբաժանման և, հետևաբար, ընդհանրապես աշխատանքի արտադրողականությունը, 

արդյունավետորեն կառավարելու կազմակերպության ակտիվները և 

պարտավորությունները և բարձրացնելու ֆինանսական և հարկային 

հաշվետվությունների արժանահավատությունը: 

Այս դասընթացը հնարավորություն կտա մասնակիցներին ձեռք բերել գործնական 

գիտելիքներ «1C: Հաշվապահություն 8.2» ծրագրի վերաբերյալ: 

Մասնակիցները կկարողանան ստեղծել փաստաթղթեր, կատարել հաշվապահական 

ձևակերպումներ, կազմել հաշվետվություններ` օգտագործելով «1C: Հաշվապահություն 8.2» 

ծրագրի հնարավորությունները, ինչը թույլ կտա սահմանել վերահսկողություն 

կազմակերպության ապրանքանյութական արժեքների, դրամական միջոցների շարժի և 

պարտավորությունների հաշվառման նկատմամբ և ստանալ արժանահավատ ֆինանսական 

և հարկային հաշվետվություններ: 
 
 

 

 

 


