
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

Ֆակուլտետ՝  Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության 

Ամբիոն՝  Ճյուղային տնտեսագիտության և կառավարման 

Առարկա՝  Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների տնտեսական գործունեության վերլուծություն 

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

2018/2019 ուս.տարի, 2-րդ կիսամյակ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 
Ամփոփիչ քննություն 

1. Տնտեսական գործունեության վերլուծության ծագումը և զարգացումը 
2. Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը` որպես կազակերպությունների կառավարման 

գործառույթ 
3. Տնտեսական գործունեության վերլուծության առարկան և խնդիրները  
4. Տնտեսական գործունեության վերլուծության կազմակերպումը 
5. Տնտեսական գործունեության վերլուծության տեղեկատվական ապահովվածությունը  
6. Տնտեսական գործունեության վերլուծության տեսակները  
7. Հիմնական միջոցների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները 
8. Հիմնական միջոցներով  ապահովվածության վերլուծություն   
9. Հիմնական միջոցների օգտագործման արդյունավետության վերլուծություն   
10. Ոչ նյութական ակտիվների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական 

աղբյուրները 
11. Ոչ նյութական ակտիվների կազմի ու  կառուցվածքի վերլուծություն   
12. Ոչ նյութական ակտիվների օգտագործման արդյունավետության վերլուծություն   
13. Ֆինանսական ակտիվների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական 

աղբյուրներ 
14. Ֆինանսական ակտիվների կազմի ու  կառուցվածքի վերլուծություն  
15. Ֆինանսական ակտիվների օգտագործման արդյունավետության վերլուծություն   
16. Նյութական պաշարների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և  տեղեկատվական 

աղբյուրները 
17. Նյութական պաշարներով ապահովվածության վերլուծություն   
18. Նյութական պաշարների օգտագործման արդյունավետության վերլուծություն  
19. Ապրանքային պաշարների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական 

աղբյուրները 
20. Մարքեթինգային գործունեության վերլուծություն 
21. Արտադրանքի տեսականու և կառուցվածք  վերլուծություն  
22. Արտադրանքի որակի վերլուծություն  
23. Արտադրության համաչափության վերլուծություն  
24. րտադրանքի արտադրության ծավալի վրա ազդող գործոնների վերլուծություն 
25. Դեբիտորական պարտքերի վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական 

աղբյուրները 
26. Դեբիտորական պարտքերի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծություն 
27. Դեբիտորական պարտքերի ինտենսիվության վերլուծություն 
28. Դրամական միջոցների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական 

աղբյուրները 
29. Դրամական միջոցների հոսքերի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծություն 
30. Դրամական միջոցների օգտագործման արդյունավետության  վերլուծություն  
31. Եկամուտների և ծախսերի վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական 

աղբյուրները 
32. Եկամուտների եվ ծախսերի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը  
33. Գործառնական եկամուտների վերլուծությունը  
34. Գործառնական ծախսերի վերլուծությունը   



35. Այլ եկամուտների եվ ծախսերի վերլուծություն 
36. Կանոնադրական կապիտալի վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական 

աղբյուրները Կանոնադրական կապիտալի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը  
37. Կանոնադրական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության վերլուծություն 
38. Ֆինանսական արդյունքների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական 

աղբյուրներըՖինանսական արդյունքների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծություն  
39. Արտադրանքի իրացումից շահույթի գործոնային վերլուծություն 
40. «Ծախսեր – ծավալ – շահույթ» հարաբերակցության վերլուծություն 
41. Գործառնական այլ և ոչ գործառնական գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն 
42. Շահույթի բաշխման և օգտագործման վերլուծությունը  
43. Ֆինանսական պարտավորությունների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և  

տեղեկատվական աղբյուրները  
44. Ֆինանսական պարտավորությունների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը  
45. Ֆինանսական պարտավորությունների ինտենսիվության վերլուծությունը  
46. Կրեդիտորական պարտքերի վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական 

աղբյուրները 
47. Կրեդիտորական պարտքերի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծություն   
48. Կրեդիտորական պարտքերի ինտենսիվության վերլուծություն  
49. Ֆինանսական դրության  վերլուծության  նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական 

աղբյուրները 
50. Հաշվապահական հաշվեկշռի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծություն  
51. Հաշվապահական հաշվեկշռի իրացվելիության վերլուծություն  
52. Ակտիվների իրացվելիության վերլուծություն  
53. Շահութաբերության վերլուծություն  
54. Շրջանառելիության վերլուծություն  
55. Ֆինանսական կայունության վերլուծություն  
56. Անվճարունակ կազմակերպության ֆինանսական դրության վերլուծության 

առանձնահատկությունները  
 

                      Հաստատված է ՃՏ և Կ ամբիոնի 08.02.2019թ թիվ 9 նիստում       
   

                       Կազմող`                    Լ. Եղիազարյան           


