
Աշխատանքի և աշխատավարձի հաշվառում 
 

ՀՀ-ում աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ 
Սահմանադրությամբ, աշխատանքային օրենսգրքով, օրենքներով, այլ իրավական ակտերով 
և պայմանագրերով: 

Աշխատանքային պայմանագիրը համաձայնություն է գործատուի և աշխատակցի միջև, 
ըստ որի աշխատողը պարտավորվում է գործատուի համար կատարել որոշակի 
մասնագիտությամբ, որակավորմամբ աշխատանք կամ մատուցել որոշակի 
ծառայություններ՝ պահպանելով սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը, իսկ 
գործատուն պարտավորվում է աշխատողին տրամադրել որոշված աշխատանքը, վճարել 
պայմանավորված աշխատավարձը և ապահովել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված 
աշխատանքային պայմաններ: 

Աշխատանքային պայմանագրում պետք է նշվի աշխատողի անունը, ազգանունը (նրա 
ցանկությամբ՝ նաև հայրանունը), գործատուի անվանումը` անունը, ազգանունը (նրա 
ցանկությամբ նաև հայրանունը): 
Աշխատանքային պայմանագիրը պետք է ներառի հետևյալ պայմանները`  

• աշխատանքի վայրը` նշելով կառուցվածքային ստորաբաժանումը,  
• աշխատանքն սկսելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը,  
• պաշտոնի, մասնագիտության անվանումը` նշելով որակավորմանը ներկայացվող 

պահանջները,  
• աշխատողի իրավունքներն ու պարտականությունները,  
• գործատուի իրավունքներն ու պարտականությունները,  
• աշխատանքի վարձատրության պայմաններն ու չափը,  
• աշխատանքի պայմանների նկարագրությունը, ծանր, վնասակար և վտանգավոր 

պայմաններում աշխատանքի դեպքում աշխատողների արտոնություններն ու 
հատուցումները  

• աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը,  
• աշխատանքային պայմանագիրը կնքելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը:  

Աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում  է` 
•  անորոշ ժամկետով, եթե աշխատանքային պայմանագրում  
  դրա գործողության ժամկետը նշված չէ, 
•  որոշակի ժամկետով, եթե գործողության ժամկետը նշված է: 
 
Որոշակի ժամկետով կնքված աշխ. պայմանագիր  կնքվում է, եթե աշխատանքային 

հարաբերությունները չեն կարող որոշվել անորոշ ժամկետով` հաշվի առնելով կատարվելիք 
աշխատանքի բնույթը կամ կատարման պայմանները: Այն կարող է կնքվել կամ օրացուցային 
ժամկետի սահմանումով կամ մինչև պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների 
ավարտը, սակայն 5 տարուց ոչ ավելի ժամկետով:  5 տարուց պակաս ժամկետով կնքված 
աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո աշխատանքային 
պայմանագրի գործողության ժամկետը կողմերի համաձայնությամբ կարող է երկարաձգվել: 
Նույն գործատուի մոտ 5  տարուց պակաս ժամկետով կնքված որոշակի ժամկետով 
աշխատանքային պայմանագրերի գործողության ընդհանուր գումարային ժամկետը չի 
կարող գերազանցել 5 տարին, եթե որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային 
պայմանագրերի ընդհատումը չի գերազանցում 1 ամիսը: Որոշակի ժամկետով կնքված 
աշխատանքային պայմանագրի  

գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին կողմերի գրավոր համաձայնությունը 
ձեռք է բերվում պայմանագրերի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ: 
Նույն գործատուի մոտ որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը 5 
տարվա ընթացքում լուծվելու և ոչ ավելի, քան 1 ամսվա ընթացքում նոր` որոշակի ժամկետով  



աշխատանքային  պայմանագիր կնքվելու դեպքում աշխատողի աշխատանքը համարվում է 
չընդհատվող: Ընտրովի պաշտոններում աշխատողների հետ  աշխատանքային 
պայմանագիրը կնքվում է ընտրված     ժամանակահատվածով: 

Աշխատանքային պայմանագիրը որոշակի ժամկետով կարող է կնքվել նաև, եթե.  
 ա) աշխատողը գործատուին մատուցում է անձնական  
            բնույթի ծառայություններ 
բ) կատարվում է համատեղությամբ աշխատանք 
գ) կատարվում են սեզոնային  աշխատանքներ 
դ) կատարվում է ժամանակավոր` մինչև 2 ամիս ժամկետով աշխատանք 

 
Աշխատանքային պայմանագիրը լուծարվում է` 

•  կողմերի համաձայնությամբ  
•  պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում  
•  աշխատողի նախաձեռնությամբ  
•  գործատուի նախաձեռնությամբ  
•  օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում, ինչպես, օրինակ  
 աշխատողի առողջական վիճակի վատթարացումը, եթե այն կրում է կայուն բնույթ և 

խոչընդոտում է շարունակելու աշխատանքը, որը որոշվում է բժշկական եզրակացությամբ  
 աշխատողի մասնագիտական ունակությունների անհամապատասխանությունը՝ 

զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարվող աշխատանքին, որը գնահատում է գործատուն  
  գործատուի սնանկ ճանաչվելու դեպքում  
  աշխատողի մահվան դեպքում (գործատուն կարող է միակողմանիորեն լուծել 

աշխատանքային պայմանագիրը աշխատողի մահվան օրվանից) 
Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող 

է սահմանվել փորձաշրջան, բացառությամբ` 
•  18տ չլրացած անձանց,  
•  ընտրության միջոցով աշխատանքի ընդունվածների,   պաշտոնի նշանակման համար 

որակավորման քննություններ հանձնած անձանց,  
•  օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերի 
Փորձաշրջան սահմանվում է մինչև 3 ամիս,  ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված որոշ 

դեպքերում` մինչև 6 ամիս: 
Գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության, կոլեկտիվ պայմանագրերի 

նորմատիվ դրույթների կատարման նկատմամբ պետական հսկողությունն ու 
վերահսկողությունն իրականացնում է աշխատանքի պետական տեսչությունը, իսկ օրենքով 
նախատեսված դեպքերում` այլ պետական մարմիններ: 

   Աշխատանքի պետական տեսչության գործառույթները,իրավունքներն ու 
պարտականությունները սահմանվում են օրենքով: 

Աշխատողների իրավունքներն ու շահերը ներկայացնել և աշխատանքային 
հարաբերություններում դրանք պաշտպանել կարող են արհեստակցական միությունները: 

Կազմակերպությունում  արհեստակցական միության բացակայության դեպքում 
աշխատողների ժողովի կողմից աշխատողների ներկայացուցչության և շահերի 
պաշտպանության գործառույթները կարող են փոխանցվել համապատասխան ճյուղային կամ 
տարածքային արհեստակցական միությանը: Այդ դեպքում աշխատողների ժողովը ընտրում է 
ներկայացուցիչ, որը ճյուղային կամ տարածքային  արհեստակցական միության 
պատվիրակության կազմում մասնակցում է տվյալ գործատուի հետ վարվող կոլեկտիվ 
բանակցություններին: Միևնույն անձը միաժամանակ չի կարող ներկայացնել աշխատողների 
և գործատուների շահերն ու պաշտպանել դրանք: 

Դեղատնային ձեռնարկության անձնակազմը  բաժանվում է` 
• ղեկավար և հաշվային աշխատողներ  



•  մասնագիտական անձնակազմ  
• օժանդակ անձնակազմ: 
Աշխատանքային պայմանագիրը կնքելու համար գործատուն պարտավոր է պահանջել 

հետևյալ փաստթղթերը` 
•  անձը հաստատող փաստաթուղթ  
•  աշխատանքային գրքույկ (բացառությամբ 1 անգամ կամ համատեղությամբ 
 աշխատանքի ընդունվողների) և սոցիալական ապահովության քարտ 
•  կրթության կամ անհրաժեշտ որակավորման մասին վկայական 
•  տեղեկանք առողջական վիճակի մասին (սանիտարական գրքույկ) 
• օրենքով սահմանված այլ փաստաթղթեր: 
Աշխատողը կարող է իր նախաձեռնությամբ գործատուին ներկայացնել բնութագիր, 

երաշխավորագիր և նախկին աշխատավայրերում իրեն բնութագրող այլ  փաստաթղթեր, 
ինչպես նաև որակավորման վերաբերյալ փաստաթղթեր: 

Ճիշտ աշխատավճարման համար անհրաժեշտ է վարել ‘’աշխատաժամանակի 
հաշվառման տաբել’’: Այն կազմվում է 1 օրինակից: Այստեղ կատարվում է ամենօրյա 
գրանցում աշխատած ժամանակի, բացակայությունների, հիվանդության, գործուղման 
վերաբերյալ և այլն: Գրանցումները տաբելում պետք է կատարվեն փաստաթղթերի  հիման 
վրա,  օրինակ՝ անաշխատունակության թերթիկ, գործուղման հրաման:  

Ասմվա վերջում տաբելը ներկայացվում է հաշվապահություն, որի տվյալների հիման 
վրա հաշվապահությունում հաշվարկվում է աշխատավարձը: 

Տարբերում են աշխատավարձի 2 տեսակ` 
•  հիմնական /(փաստացի աշխատած ժամանակի համար), 
•  լրացուցիչ (չաշխատած ժամանակ, որի համար օրենքով սահմանված է  վճարում օր. 

արձակուրդի վճարում): 
Աշխատաժամանակը այն  ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում աշխատողը 

պարտավոր է կատարել աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված աշխատանքը, 
ինչպես նաև դրան հավասարեցված այլ ժամանակահատվածներ: 
Աշխատաժամանակը ներառում է. 
1. փաստացի  աշխատած ժամանակահատվածը,  հերթապահությունը  
2. գործուղման ժամանակահատվածը  
3. աշխատավայրը նախապատրաստելու համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը  
4. օրենքով սահմանված աշխատաժամանակում ներառվող ընդմիջումները  
5. պարտադիր բժշկական զննության ժամանակահատվածը 
6. պարապուրդի ժամանակահատվածը: 
Աշխատաժամանակում չեն ներառվում, սակայն աշխատանքային ստաժում 

հաշվարկվում են. 
•  գործատուի կամ նրա ներկայացուցչի համաձայնությամբ   աշխատանքի 

չներկայանալու ժամանակահատվածը  
•  պետական, հասարակական պարտականությունների կատարման, զինվորական 

ծառայության  ժամանակահատվածները  
• ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածը: 
Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող անցնել շաբաթական 40 ժամից: 

Ամենօրյա  աշխատաժամանակի  տևողությունը չի կարող անցնել 8 աշխատանքային ժամից, 
բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Աշխատաժամանակի առավելագույն 
տևողությունը շաբաթվա ընթացքում չի կարող անցնել 48  ժամից: Տարբեր գործատուների 
կամ նույն գործատուի մոտ 2 և ավելի աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի 
ամենօրյա աշխատաժամանակի  տևողությունը , ներառյալ հանգստի և սնվելու համար 
ընդմիջումները , չի կարող անցնել օրական 12 ժամից:  

Աշխատաժամանակի կրճատ տևողությունը  



• 14 – 16 տարեկան աշխատողների համար` շաբաթական 24 ժամ, 16 – 18 տարեկանների 
համար`շաբաթական 36 ժամ 
• վնասակար պայմաններում աշխատողների համար աշխատաժամանակը սահմանվում է 
ոչ ավելի , քան շաբաթական 36 ժամ 
• գիշերային ժամանակ աշխատող անձանց համար 
• մտավոր և հուզական գերլարված բնույթ կրող   աշխատանքներում աշխատողների  
աշխատաժամանակի կրճատման պայմանները սահմանվում են օրենքով կամ 
աշխատանքային պայմանագրով : 

 
Աշխատավճարման ձևերը 

 
Կիրառական են աշխատավճարման հետևյալ ձևերը` 
• ժամավճարային. աշխատավարձը կախված է աշխատած ժամերի քանակից՝ ելնելով 

որակավորումից և աշխատանքի պայմաններից, 
• գործավարձային. աշխատավարձը կախված է արտադրանքի քանակից՝ ելնելով 

որակից, բարդությունից և աշխատանքի պայմաններից:  
 
Աշխատավարձը աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները 

կատարելու դիմաց աշխատողին վճարվող հատուցումն է: Տղամարդկանց և կանանց միևնույն  
կամ համարժեք աշխատանքի դիմաց վճարվում է նույն չափով աշխատավարձ: Աշխատողի 
աշխատավարձը կախված է աշխատանքի քանակից և որակից, կազմակերպության 
գործունեության արդյունքներից և աշխատանքի շուկայում աշխատանքի պահանջարկից: 
Աշխատավարձի վճարումն իրականացվում է ՀՀ արժույթով` ՀՀ դրամով: Աշխատավարձը՝ 
գործատուի սնանկության և աշխատողի մահվան դեպքում: Գործատուի սնանկության 
դեպքում աշխատողների աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների 
վճարման հետ կապված պահանջները բավարարվում են օրենքով սահմանված կարգով: 
Աշխատողի մահվան դեպքում նրան հասանելիք աշխատավարձը և դրան հավասարեցված 
այլ վճարումներ վճարվում են մահացածի ընտանիքի անդամին` մահվան վկայականը և 
ընտանիքի անդամ լինելու փաստը հավաստող անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր՝ անձի 
մահվանից հետո 6 ամսվա ընթացքում ներկայացնելու դեպքում: Վճարումները կատարվում 
են նշված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` աշխատանքային 3 օրվա ընթացքում: 
Սահմանված ժամկետում չստացված աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ 
վճարումներ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա են ժառանգման:  

Աշխատավարձի ֆոնդի մեջ ներառվում են  
• ձեռնարկության հատկացրած գումարները՝ աշխատած և չաշխատած ժամանակի 

համար 
• խթանող հավելավճարները 
• կոմպենսացիոն վճարները 
• պարգևատրումները:  
Հավելավճար՝ գիշերային աշխատանքի համար  
• գիշերային ժամանակ  է համարվում ժամը 22-ից մինչև 6-ը: 
• գիշերային աշխատանքի յուրաքանչյուր ժամվա համար սահմանվում է հավելում` 

ժամային դրույքաչափի 1,5 անգամից ոչ պակաս չափով կամ ընդունվում է աշխատող՝ այդ 
ժամանակահատվածի համար, որի վճարը սահմանվում է պայմանագրում նշված չափով: 

Գիշերային աշխատանքի ներգրավել չի թույլատրվում 
•  մինչև 18տ անձանց 
• այն աշխատողներին, որոնց գիշերային աշխատանքն արգելված է բժշկական 

եզրակացությամբ 



• Հղի կանայք և մինչև 3տ երեխա խնամող աշխատողը կարող են գիշերային 
աշխատանքի ներգրավվել՝ միայն իրենց համաձայնությամբ:  

Հավելավճար արտաժամյա աշխատանքի համար  
Արտաժամյա աշխատանքի յուրաքանչյուր ժամվա համար սահմանվում է հավելում՝ 

ժամային դրույքաչափի 1,5 անգամից ոչ պակաս չափով: Գործատուի պահանջով 
արտաժամյա աշխատանքն իրար հաջորդող 2 օրվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 4ժ, իսկ 
տարվա ընթացքում՝ 120ժ:  

Կողմերի համաձայնությամբ արտաժամյա աշխատանքի տևողությունը հիմնական 
աշխատաժամանակի հետ, իրար հաջորդող 2 օրվա ընթացքում, չի կարող անցնել օրական 
12ժ (ներառյալ հանգստի և սնվելու համար ընդմիջումները): Գործատուն պարտավոր է 
յուրաքանչյուր աշխատողի կատարած արտաժամյա աշխատաժամանակը ստույգ հաշվառել 
աշխատաժամանակի հաշվառման տեղեկագրում:  

Արտաժամյա աշխատանքներում չեն ներգրավվում  
• մինչև 18 տարեկան աշխատողները 
• առանց արտադրությունից կտրվելու սովորող  աշխատողները` դասերի օրերին  
• առողջության համար վտանգավոր գործոնների ազդեցությամբ արտադրություններում 

աշխատողները 
• Հղի կանայք և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողները կարող են  

արտաժամյա աշխատանքի ներգրավվել միայն իրենց համաձայնությամբ:  
       Արտաժամյա չի համարվում կազմակերպության ղեկավար պաշտոնատար 

անձանց` սահմանված աշխատաժամանակը գերազանցող աշխատանքը:  
ՀՀ-ում ոչ աշխատանքային տոնական և հիշատակի օրերն են`  
• դեկտեմբերի 31-ը, հունվարի 1 և 2-ը` Ամանոր  
• հունվարի 6-ը` Սուրբ ծնունդ և Հայտնություն  
• հունվարի 28-ը ` Բանակի օր  
• մարտի 8-ը` Կանանց տոն  
• ապրիլի 24-ը` Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր  
• մայիսի 1-ը` Աշխատանքի օր  
• մայիսի 9-ը` Հաղթանակի և խաղաղության տոն  
• մայիսի 28-ը` Հանրապետության տոն  
• հուլիսի 5-ը` Սահմանադրության օր  
• սեպտեմբերի 21-ը`Անկախության տոն  
Տոնական և հիշատակի օրերին արգելվում է աշխատողներին ներգրավել 

աշխատանքում, բացառությամբ. 
•  այն աշխատանքների, որոնց դադարեցումն արտադրության տեխնիկական 

պատճառներով անհնար է  
•  այն աշխատանքների, որոնք անհրաժեշտ են բնակչության սպասարկման համար: 
Կրճատ աշխատանքային օր 
Տոնական և հիշատակի օրերի նախօրյակին աշխատանքային օրվա տևողությունը 

կրճատվում է 1ժ-ով, բացառությամբ կրճատ աշխատանքային ժամանակի պայմաններով 
աշխատողների: 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում հանգստյան օրերի 
նախօրյակին աշխատանքի տևողությունը չի կարող 5ժ-ից ավել լինել:   

Հավելավճար՝ոչ աշխատանքային տոնական և հիշատակի օրերի համար`  
Հանգստյան և տոն ու հիշատակի օրերին կատարած աշխատանքը, եթե դա 

նախատեսված չէ աշխատանքի ժամանակացույցով, վճարվում է ժամային դրույքաչափի կամ 
գործավարձի կրկնակի չափից ոչ պակաս չափով կամ, աշխատողի ցանկությամբ, նրան 1 
ամսվա ընթացքում տրամադրվում է այլ հանգստայն օր կամ այդ օրը ավելացվում է 
ամենամյա արձակուրդին: Oրենքով սահմանված` եկեղեցական կամ ավանդական տոնական 
և հիշատակի այլ օրերը համարվում են աշխատանքային: 



 
Ժամանակավոր փոխարինման համար հավելավճարը տրվում է. 

• եթե փոխարինողը ի պաշտոնե անմիջական տեղակալը չէ փոխարինվողի 
• եթե փոխարինում է ոչ պակաս 12 օր  
• եթե նախապես այն ձևակերպվում է հրամանով:  
Չաշխատած ժամանակի համար վճարները կազմվում են տարեկան և լրացուցիչ 

արձակուրդների համար վճարներից: Ամենամյա արձակուրդն  օրացուցային օրերով 
հաշվարկվող ժամանակահատված է, որը տրամադրվում է աշխատողին  հանգստանալու և 
աշխատունակությունը վերականգնելու համար: Այդ ընթացքում  պահպանվում է նրա 
աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը: Ոչ աշխատանքային տոն ու 
հիշատակի օրերը, որոնք համընկնում են  ամենամյա արձակուրդի ժամանակահատվածին, 
արձակուրդի օրացուցային օրերի մեջ չեն ընդգրկվում և չեն վճարվում:  

Ամենամյա արձակուրդը լինում է նվազագույն, երկարացված և լրացուցիչ: Ամենամյա 
նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հինգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 
աշխատանքային օր է, իսկ վեցօրյա  աշխատանքային շաբաթվա դեպքում`24 
աշխատանքային օր:  

Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը 
չի կրճատվում: Երկարացված մինչև 35 օր տևողությամբ /բացառիկ դեպքերում` մինչև 48 օր 
տևողությամբ/ ամենամյա արձակուրդ տրամադրվում է աշխատանքի հատուկ 
պայմաններում աշխատող առանձին կարգի աշխատողների, որոնց աշխատանքը  կապված է 
մտավոր և հուզական գերլարվածության կամ մասնագիտական ռիսկի հետ: Նման 
աշխատողների ցանկը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:  

Աշխատանքի 1-ին տարվա համար արձակուրդ, որպես կանոն,  տրամադրվում է  տվյալ 
կազմակերպուտյունում անընդհատ աշխատանքի 6 ամիսը լրանալուց հետո: Երկրորդ և 
յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդի 
հերթականության կարգը սահմանվում է կոլեկտիվ պայմանագրով, իսկ նման պայմանագրի 
բացակայության դեպքում` կողմերի համաձայնությամբ: Աշխատողի  ցանկությամբ  
ամենամյա արձակուրդը կարող է տրամադրվել մասերով: Գործատուի և աշխատողի միջև 
այլ համաձայնություն չլինելու դեպքում  վճարովի արձակուրդի մասերից մեկը պետք է 
կազմի առնվազն 2 անընդմեջ աշխատանքային շաբաթ:  

Ամենամյա արձակուրդի տեղափոխումը թույլատրվում է միայն աշխատողի 
միջնորդությամբ կամ համաձայնությամբ: Տեղափոխված ամենամյա արձակուրդը 
տրամադրվում է նույն աշխատանքային տարում: Աշխատողի միջնորդությամբ կամ 
համաձայնությամբ ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված մասը կարող է տեղափոխվել և 
միացվել հաջորդ տարվա ամենամյա արձակուրդին: Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչել 
թույլատրվում է միայն աշխատողի համաձայնությամբ: Չօգտագործված ամենամյա 
արձակուրդի տրամադրումը աշխատանքից ազատվելիս (բացառությամբ որոշ դեպքերի), 
չօգտագործված ամենամյա արձակուրդը այդ իրավունքը ձեռք բերած աշխատողի 
ցանկությամբ տրամադրվում է ազատման տարին, ամիսը, ամսաթիվը տեղափոխելու 
միջոցով: Այդ դեպքում աշխատանքից  ազատման օր է համարվում ամենամյա արձակուրդի 
ժամկետի ավարտին հաջորդող օրը: 

     Արձակուրդային վճարի հաշվարկի հիմքում ընկած է միջին աշխատավարձի 
որոշումը.  
• որոշվում է տարվա  միջին ամսական աշխատավարձը` ելնելով աշխատավարձից  և 
տարվա ընթացքում հատկացված հավելավճարներից, պարգևատրումներից (գործուղումների 
վճարը չի մտնում), բաժանելով այն աշխատած ամիսների թվի վրա:  
• որոշվում է միջին ամսական աշխատավարձը՝ բաժանելով  21-ի` հինգօրյա 
աշխատանքային շաբաթվա դեպքում  և 26-ի` վեցօրյա  աշխատանքային շաբաթվա դեպքում:  



• որոշվում է արձակուրդային վճարը՝ բազմապատկելով միջին օրական աշխատավարձը 
արձակուրդի օրերի թվով `հինգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20-ով, իսկ 
վեցօրյա  աշխատանքային շաբաթվա դեպքում`  24-ով: 
 Ամենամյա արձակուրդի համար աշխատավարձի վճարումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան 
ամենամյա արձակուրդն սկսելուց 3 օր առաջ: Եթե այն սահմանված ժամկետում չի վճարվում 
աշխատողից անկախ  պատճառներով, ապա  ամենամյա արձակուրդը տեղափոխվում է 
այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված 
ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի 
համար:      Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի փոխարինումը դրամական հատուցմամբ` 
չի թույլատրվում:  

 
Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը.  
• տրվում է աշխատողի հիվանդության դեպքում` հիմք ընդունելով 

անաշխատունակության թերթիկը  
• տրվում է սոցիալական ապահովագրության ֆոնդից 
• չափը կախված է աշխատանքային ստաժից 
• նպաստից միայն եկամտահարկ է պահվում:  
Պահումներ աշխատավարձից  
• եկամտային հարկ  
• արհմիութենական ֆոնդ (1%)  
• սոցիալական ապահովագրության և կենսաթոշակային ֆոնդ(3%)  
• կատարողական թերթիկների հիման վրա  
• նյութական վնասի փոխհատուցման գումարներ  
• այլ պահումներ 
 
Աշխատավարձը վճարելիս պահումների և գանձումների  ընդհանուր չափը չի կարող 

գերազանցել աշխատողի 1 ամսվա  աշխատավարձի 50 %-ը: 
 
 

  



Աշխատավարձի հաշվարկ 
 
Հարկային գործակալի միջոցով՝ ամսական հարկվող եկամուտներից եկամտային հարկը 

հավասար է 120 000 դրամը չգերազանցող ամսական հարկվող եկամուտի 24.4%-ը գումարած 
120 000 - 2 000 000 դրամն ընկած միջակայքում ամսական հարկվող եկամուտի 26%-ը 
գումարած 2 000 000 դրամը գերազանցող ամսական հարկվող եկամուտի 36%:  

Այսինքն` 
1. Մինչև 120 000 դրամ գրանցված աշխատավարձի դեպքում եկամտային հարկը 

հավասար է հարկվող եկամտի 24.4%:  
2. 120 000 - 2 000 000 դրամ գրանցված աշխատավարձի դեպքում եկամտային հարկը 

հավասար է 29 280 դրամին գումարած 120 000 դրամը գերազանցող գումարի 26%:  
3. 2 000 000 դրամից ավելի գրանցված աշխատավարձի դեպքում եկամտայի հարկը 

հավասար է 518 080 դրամին գումարած 2 000 000 դրամը գերազանցող գումարի 36%: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատավարձի և եկամտային հարկի հաշվիչ 
 Հաշվիչն աշխատում է 2013թ.-ի սկզբից գործող դրույքաչափերով: Այն երկկողմանի է, 

այսինքն կարելի է հաշվել և' մաքուր, և' գրանցված աշխատավարձերը` իհարկե նաև 
եկամտային հարկի գումարը:  

Հաշվիչը կարող եք բեռնել` 
http://www.accountant.am/wp-content/uploads/todown/salary.rar 

518 080 դրամ 29 280 դրամ 

120 000 
դրամ 

2 000 000 
դրամ 

0 դրամ 

24.4 % 26 % 36 % 

100 000 դրամ 

150 000 դրամ 

2 500 000 դրամ 

Եկամտային հարկ-24 400 դրամ 
Վճարման ենթակա աշխատավարձ-75 600 դրամ 
 

2 

3 

1 

Եկամտային հարկ-37 080 դրամ 
Վճարման ենթակա աշխատավարձ-112 920 դրամ 
 

Եկամտային հարկ - 648 080 դրամ  
Վճարման ենթակա աշխատավարձ - 1 851 920 դրամ 
 

http://www.accountant.am/wp-content/uploads/todown/salary.rar


 

 
 

 
 

ACCOUNTANT.AM 
Salary , տարբերակ 1.0.5.0 
Ծրագիրը նախատեսված է աշխատավարձի հաշվարկներ կատարելու համար:  
Մուտքագրեք տվյալ ցանկացած դաշտում, մնացած տվյալները կհաշվարկվեն 

ավտոմատ: 
Եթե ծրագիրը չմեկնարկի, աշխատացրեք dotNetFx35setup.exe ֆայլը  
Norton Antivirus ունենալու դեպքում ծրագիրը աշխատացնելուց առաջ անհրաժեշտ է 

Salary. exe ֆայլը ավելացնել “Items to Exclude from Scans” և “Items to Exclude from Auto-Protect 
SONAR and Download Intelligence Detection” հետևյալ կերպ` Settings պատուհանից ընտրելով 
կանաչով նշված Configure[+]-ի միջոցով բացվող պատուհանները. 

 
 
Ծրագրի հեղինակ` Արտաշես Հարությունյան  
Էլ. փոստ` artashes.harutyunyan.e@gmail.com   



Օնլայն աշխատող աշխատավարձի և եկամտային հարկի հաշվիչ կարող եք գտնել և 
օնլայն օգտագործել հետևյալ վեբ կայքում. 

 
http://www.b24.am/salary_income_tax_calculator.html 
 

 

 

 
 

http://www.b24.am/salary_income_tax_calculator.html


 

 
 
 
 
 
 



Ապրանքանյութական  արժեքների գույքագրում 
 

Գույքագրումը դա հաշվապահական հաշվառման համակարգում կիրառվող եղանակ 
է վեր հանելու համար ձեռնարկության ունեցվածքի և ֆինանսական  
պարտավորություների վիճակը  և համադրելու այն հաշվապահական հաշվառման 
տվյալների հետ: 
Ձեռնարկության ունեցվածքի տակ հասկացվում է հիմնական միջոցները, ոչ 
նյութական արժեքները, ապրանքը, դրամական միջոցները և այլն, իսկ ֆինանսական  
պարտավորությունների տակ հասկացվում է բանկի կրեդիտները, կրեդիտական 
պարտքը, փոխառությունները և այլն: 
 
Գույքագրման հիմնական խնդիրներն են` 

• ապրանքանյութական արժեքների փաստացի առկայության և հաշվետու 
տվյալների համապատասխանության ստուգումը, 

• եթե կան շեղումներ, ապա դրանց պատճառների բացահայտումը, 
• օգտագործման ժամկետն անցած, ոչ մեծ կամ ընդհանրապես պահանջարկ 

չունեցող ապրանքների հայտնաբերումը, 
• ապրանքանյութական արժեքների, դրամական միջոցների  պահպանման 

պայմանների ճշտության ստուգում, 
• գերնորմատիվային պաշարների վեր հանումը հետագա իրացման նպատակով: 

 
Գույքագրումը պարտադիր է` 

• ձեռնարկության ունեցվածքը վարձակալման տալու, գնման վաճառքի 
դեպքերում, 

• տարեկան հաշվապահական  հաշվետվության կազմելուց առաջ, 
• նյութական պատասխանատու անձանց փոխվելու ժամանակ, 
• չարաշահումների, գողության, նյութական արժեքները փչանալու դեպքերում, 
• տարերային աղետների, հրդեհի և այլ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, 
• ձեռնարկության լիկվիդացիայի (կազմալուծման) դեպքում, 
• կոլեկտիվ (բրիգադային) նյութական պատասխանատվության դեպքում 

գույքագրում անց է կացվում  կոլեկտիվի (բրիգադի) ղեկավարը փոխվելիս, 
կոլետկտիվից (բրիգադի) անդամների 50% և ավել դուրս գալու դեպքում, 
ինչպես նաև մեկ կամ մի քանի կոլետկտիվի անդամների պահանջով: 

Գույքագրումների քանակը և անցկացման ժամկետները որոշվում են ձեռնարկության 
ղեկավարի կողմից, բացառությամբ այն դեպքերի երբ գույքագրումը պարտադիր է: 
Գույքագրման անց կացման համար ձեռնարկությունում կազմվում է մշտական 
գործող հանձնաժողով, որի կազմի մեջ ներառվում են ադմինիստրացիայի 
ներկայացուցիչներ, հաշվապահության աշխատակիցներ և ձեռնարկության այլ 
աշխատակիցներ: 
Հանձնաժողովի անդամներից նույնսիկ մեկի բացակայության դեպքում գույքագրման 
արդյունքները կարող են համարվել անվավեր: 
Գույքագրումը պետք է անց կացնել հնարավորին չափ կարճ ժամկետներում, 
որպեսզի չխանգարի բնակչության և բուժ պրոֆիլակտիկ հիմնարկների 
դեղորայքային սպասարկմանը: Աշխատանքը արագացնելու նպատակով մեծ 
դեղատներում կամ բազաներում կարող են կազմվել ենթահանձնաժողովներ, որոնք 



աշխատում են գույքագրման հանձնաժողովի նախագահի ղեկավարությամբ, որը 
ապահովում է գույքագրման անց կացման ժշտությունը ամբողջությամբ: 
Գույքագրումից առաջ գույքագրման հանձնաժողովի անդամներին հանձնում են 
գույքագրման հրաման, իսկ հանձնաժողովի  նախագահին հսկիչ կնիք: Հրամանում 
նշվում է գույքագրման անց կացման սկիզբը և ավարտը: 
Գույքագրումից առաջ նյութական պատասխանատու անձը պետք է հանձնաժողովի 
նախագահին հանձնի վերջին ապրանքային դրամարկղային հաշվետվությունները, 
մուտքային և ելքային փաստաթղթերի ամփոփաթերթերը: 
Միաժամանակ նյութական պատասխանատու անձից գրություն է վերցվում, որ 
գույքագրման սկզբում բոլոր մուտքային և ելքային փաստաթղթերը ներառվել են 
ամփոփաթերթի մեջ և տրվել հաշվապահություն և հանձնվել են գույքագրման 
հանձնաժողովին: 
Գանձապահից վերցվում է դրամարկղային հաշվետվություն գույքագրման պահին, 
ստուգվում է դրամի առկայությունը դրամարկղում և համեմատելով դրամարկղի 
ցուցիչի հետ որոշվում ընթացիկ օրվա դրամամուտքը: 
Գույքագրումից առաջ ստուգվում է բոլոր կշռաչափային գործիքների ճշտությունը: 
Գույքագրման ժամանակ կողմնակի անձանց մուտքը արգելվում է: Ընդմիջման 
ժամանակ կամ աշխատանքային օրվա վերջում բոլոր անդամները հեռանում են 
միաժամանակ, իակ  ձեռնարկությունը կամ տվյալ տեղամասը կնքվում և փակվում է: 
Կնիքը գնտվում է հանձնաժողովի նախագահի մոտ,իսկ բանալիները` նյութական 
պատասխանատու անձի մոտ: Գույքացուցակները պահվում են չհրկիզվող 
պահարաում կամ փակվող պահարանում: 
Գույքագրումը կատարվում է ըստ ապրանքի գտնվելու տեղի, ըստ յուրաքանչյուր 
բաժնի, իսկ տվյալները ընդհանրացնում են ըստ առանձին նյութական 
պատասխանատու անձի : 
Բոլոր ապրանքների ստուգման ժամական կշռվում, չափվում և հաշշվում են 
նյութական պատասխանատու անձի կողմից հանձնաժողովի անդամների 
ներկայությամբ: Դեղամիջոցների  որակի կասկածի դեպքում կատարվում է 
որակական, երբեմն էլ քանակական քիմիական անալիզ: 
Փաթեթավորումը չբացված ապրանքները, որ գնտվում են արկղերում, տակառներում 
և այլն պետք է բացվեն և ստուգվեն ըստ քանակիև որակի: Բացառության կարգով 
կարելի է ընդունել ապրանքը հիմնվելով ուղեկցող փաստաթղթերի վրա, եթե 
հանձնաժողովի անդամները համոզված են, որ մատակարարի փաթեթավոումը 
խախտված չէ և այն դեպքերում, եթե փաթեթավորումը բացելը կարող է հանգեցնել 
ապրանքի փչացման: 
Յուրաքանչյուր անվանում նշվում է գույքացուցակում առանձին նշելով քանակը, 
չափման միավորը, գինը մանրածախ և մեծածախ գներով: 
Առարկայաքանակական հաշվառման դեղանյութերը` թույներ, թմրանյութեր, սպիրտ 
և այլն գրանցվում են համեմատական տեղեկգրում, որտեղ նշվում է անվանումը, 
փաստացի առկայությունը, մնացորդը հաշվառման տվյալներով, միջգուքագրման 
ժամանակահատվածում ծախսը և բնական կորստի չափը /նորման/: 
Գույքացուցակները լրացվում են կիրառելով հաշվիչ տեխնիկական միջոցներ կամ 
գրիչով: Սխալների ուղղումը կատարվում է գույքացուցակների բոլոր օրինակների 
վրա, ջնջելով սխալ գրությունը, վերևից լրացնելով ճիշտը: Ուղղումը հաստատվում է 
հանձնաժողովի բոլոր անդամների ստորագրություններով: 



Գույքացուցակները լրացվում են ոչ պակաս 2 օրինակից, իսկ նյութական 
պատասխանատու անձը փոխվելիս` մեկ օրինակ ավել: 
Գույքացուցակի յուրաքանչյուր էջը լրանալիս հանձնաժողովի անդամները ստուգում 
և ստորագորությամբ հաստատում են գրանցումների ճշտությունը և լրացնում են 
հետևյալ տվյալները` 

1. այդ էջի վրա գրանցված ապրանքանյութական արժեքների հերթական 
համարների քանակը: 

2. այդ էջում նշված ապրանքանյութական արժեքների ընդհանուր քանակը 
բնական ցուցանիշներով անկախ ինչ չափման միավորներ են նշված` հատ, կգ, 
մ և այլն: 

3. Գույքացուցակի վերջին էջի վրա ընդհանրացվում են այդ էջի տվյալները և 
մյուս բոլոր գույքացուցակների տվյալները:Ստուգվում են գները, բոլոր 
ընդհանրացված տվյալները և հաստատվում այն կատարող անձանց 
ստորագրություններով: 

 
Այն ունեցվածքի համար, որ տրվել են պահպանման, արենդայով կամ ստացվել են 
վերամշակման համար կազմվում են առանձին գույքացուցակներ: 
Ապրանքը, որը նախապատրաստվել է բուժ պրոֆիլակտիկ կամ այլ 
հիմնարկությունների համար, բայց դեռ վճարված չէ, ներառվում է ընդհանուր 
գույքագրման մեջ որպես դեղատան ապրանք:Այդ մասին նշում է արվում բոլոր 
ուղեկցող փաստաթղթերի մեջ: Եթե ապրանքը արդեն փաթեթավորված է  պետք է 
բացվեն և գրանցվեն գույքացուցակում: 
Ապրանքանյութական արժեքները, որ ստացվում են դեղատուն գույքագրման 
ժամանակ ընդունվում են նյութական պատասխանատու անձի կողմից 
հանձնաժողովի ներկայությամբ: Այն գրանցվում է առանձին գույքացուցակում նշելով 
երբ և որտեղից է ստացվել ապրանքը, ամսաթիվը և ուղեկցող փաստաթղթի համարը: 
Առանձին գուքացուցակում են գրանցվում նաև ոչ պիտանի ապրանքները` 
ժամկետնանց, փչացած և այլն: 
 

Գույքագրման տվյալների ամփոփում 
 

Գույքացուցակները ստորագրում են հանձնաժողովի բոլոր անդամները և նյութական 
պատասխանատու անձը: Նյութական պատասխանատու անձը ստորագրությամբ 
հաստատում է գույքացուցակներում նշված արժեքների փաստացի առկայությունը, 
նշումների ճշտությունը: 
Այն դեպքում, երբ նյութական պատասխանատու անձը նկատում է սխալներ 
գույքացուցակներում պետք է անմիջապես մինչ տվյալ ձեռնարկության /բազա, 
դեղատուն/ աշխատանքի սկսելը տեղյակ պահի այդ մասին գույքագրման 
հանձնաժողովի նախագահին: Հանձնաժողովը ստուգում է փաստերը և ընդունված 
կարգով ուղղումներ մտցնում գույքացուցակներում: 
Հսկիչ ստուգում` գույքագրման ավարտից հետո կարող են անց կացվել հսկիչ 
ստուգումներ: Հսկիչ ստուգումները անց են կացվում հանձնաժողովի անդամների 
ներկայությամբ մինչ հիմնարկության աշխատանքը սկսելը` ուշադրություն 
դարձնելով թանկարժեք, դեֆիցիտ ապրանքների վրա:Անհրաժեշտության դեպքում 
կատարվում է պրեպարատների որակական և քանակական անալիզ: Եթե նկատվում 
է տարբերություն գույքագրման տվյալների և հսկիչ ստուգման տվյալների միջև 



կազմվում է հանձնաժողով նոր կազմով անց կացնելու համար կրկնակի 
ամբողջական գույքագրում: 
Գույքագրման ժամանակ հայտնաբերված ունեցվածքի փաստացի առկայության և 
հաշվապահական հաշվառման տվյալների միջև տարբերությունը կարգավորում է 
հետևյալ կերպ` 

• հիմնական միջոցներ, նյութական արժեքներ, դրամական միջոցներ և այլ 
ունեցվածքը, եթե ավելցուկով է մուտք է արվում: Փնտրվում է մեղավոր անձը և 
ավելցուկի պատճառը: 

• Պակասորդը բաժանվում է բնական ծախսի սահմանում, դուրս է գրվում 
ձեռնարկության շրջանառու ծախսերից: Բնական ծախսի նորմաները 
կիրառվում են միայն պակասորդի հայտնաբերման դեպքում: 

• Ապրանքանյութական արժեքների բնական ծախսի նորմաներից ավել 
պակասորդի հայտնաբերման դեպքում գանձվում է մեղավոր անձից: Եթե 
մեղավոր անձ հայտնաբերված չէ, դուրս է գրվում պակասորդը ձեռնարկության 
շրջանառու ծախսերից: 

 

Բնական ծախսի հաշվարկ` այն դեղատներում, որտեղ չկա ինքնուրույն  
պաշարների բաժին բնական ծախսի նորման սահմանված է էքստեմպորալ 
պատրաստվող դեղամիջոցների արժեքի 2,15%, ստացիոնար և ամբուլատոր 
ռեցեպտուրա և ներդեղատնային պատրաստումներ և մանրակշռում, ինչպես նաև 
բուժ պրոֆիլակտիկ և այլ հիմնարկներին անգրո բացթողումների արժեքի 0,65%: 
Դեղատան ինքնուրույն պաշարների բաժնի առկայության դեպքում բնական ծախսը 
սահմանված է հետևյալ չափերով` 

• պաշարների բաժնում` այլ բաժիններ և բուժ հիմնարկներին անգրո 
բացթողումների արժեքի 0,65%, 

• ռեցեպտուր- արտադրական բաժնում` 1,7% էքստեմպորալ պատրաստված 
դեղամիջոցների և ներդեղատնային պատրաստումների արժեքից: 

• թունավոր, թմրեցնող նյութերի էքստեմպորալ պատրաստումների 
ներդեղատնային պատրաստումների ժամանակ նյութի ծախսված քանակի 
0,95% 

• նույն նյութերի բուժ պրոֆիլակտիկ հիմանարկների մեծաքանակ /անգրո/ 
բացթողումների քանակի 0,4% 

• էքստեմպորալ դեղատոմսերով բաց թողնված սպիրտի քանակի 1,9% 
• բուժ և այլ հիմնարկներին մեծաքանակ /անգրո/ բաց թողումների քանակի 

0,65%  էթիլ սպիրտ 
• հիգրոսկոպիկ բամբակի ծախսի նորման 100,0-ական փաթեթների արժեքի 

0,85%, 200,0-0,45% և այլն: 
Բնական ծախսի հաշվարկը կատարվում  է գույքագրումների միջև ընկած 
ժամանակահատվածի ծախսից ելնելով: 
Բնական ծախսի հաշվարկ չի թույլատրվում պատրաստի դեղամիջոցների համար: 
Գույքագրման արդյունքները պետք է արտացոլվեն այն ամցվա հաշվետվության և 
հաշվառման մեջ, որում ավարտվել է գույքագրումը, իսկ տարեկն գույքագրումը` 
տարեկան հաշվապահական հաշվետվության մեջ: 



 
   Հիմնական միջոցների գույքագրում – Մինչև գույքագրումը պետք է ստուգել. 

• Վերլուծական հաշվառման գրանցամատյանների ` գույքային քարտեր, 
գույքային գրքեր,գույքացուցակներ և այլն առկայությունը և վիճակը, 

• Տեխնիկական անձնագրերի և տեխնիկական այլ փաստաթղթերի 
առկայությունը և վիճակը 

• Վարձակալության հանձնված կամ վարձակալված, ինչպես նաև ի պահ 
հանձնված կամ ընդունված հիմնական միջոցների փաստաթղթերի 
առկայությունը: 

Փաստաթղթերի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել դրանց 
ստացումը կամ ձևակերպումը: 
     Հաշվապահական հաշվառման  գրանցամատյաններում կամ  տեխնիկական  
փաստաթղթերում անճշտությունների և տարբերությունների հայտնաբերման 
դեպքում պետք է կատարել համապատասխան ուղղումներ և ճշգրտումներ : 
     Հիմնական միջոցների գույքագրուման ժամանակ հանձնաժողովը զննում է 
օբյեկտները և գույքացուցակներում գրանցում. 

• Հիմնական միջոցների լրիվ անվանումը 
• Համառոտ բնութագիրը (նշանակությունը, հիմնական տեխնիկական կամ 

շահագործման ցուցանիշները և այլն ) 
• թողարկման(կառուցման) տարեթիվը, 
• գույքային գործարանային և անձնագրային համարները 

Գույքագրմամբ բացահայտված չհաշվառված օբյեկտների գնահատումը պետք է 
կատարվի ելնելով կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականությունից`հիմնվելով կամ կազմակերպությունում առկա համանման 
օբյեկտների գների, կամ դրա իրական արժեքի վրա( իրական արժեքը այն գումարն է, 
որով ակտիվը սովորական առևտրական գործարքի ընթացքում կարող է 
փոխանակվել իրազեկ և պատրաստակամ կողմերի միջև ) : Դրանց մաշվածությունը 
որոշվում է ըստ օբյեկտի իրական տեխնիկական վիճակի:Գնահատման և 
մաշվածության վերաբերյալ տվյալները ձևակերպվում են  համապատասխան 
ակտերով: 
    Գույքագրման պահին կազմակերպության տարածքից դուրս գտնվող հիմնական 
միջոցները ( հեռավոր երթուղում տրանսպորտային միջոցներ) գույքագրվու են մինչև 
դրանց ժամանակավոր բացակայությունը կամ կազմակերպության տարածք 
վերադարձնելուց անմիջապես հետո: 



      Շահագործման և վերականգնման համար ոչ պիտանի հիմնական միջոցների 
համար գույքագրման հանձնաժողովը կազմում է առանձին գույքագրման ցուցակ` 
նշելով դրանց շահագործման հանձնելու ամսաթիվը և ոչ պիտանիության վիճակին 
հասնելու պատճառները( լրիվ մաշվածություն, փչացում և այլն): 
     Սեփական  հիմնական միջոցների գույքագրմանը զուգընթաց գույքագրվում են 
նաև ի պահ ընդունված և վարձակալված հիմնական միջոցները: Հիմնական 
միջոցների նշված օբյեկտների համար կազմում է առանձին գույքագրման ցուցակ` 
հղում անելով պատասխանատու պահպանության կամ վարձակալության 
ընդունումը հաստատող փաստաթղթերին: 
 
    Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրում – ոչ նյութական ակտիվների 
գույքագրման ժամանակ ստուգվում է. 

• Կազմակերպության կողմից դրանց օգտագործման իրավունքները 
հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը, 

• Հաշվապահական հաշվառման մեջ դրանց ճիշտ և ժամանակին 
արտացոլումը: 

    Ֆինանսական ներդրումների գույքագրում – այս դեպքում ստուգվում են 
արժեթղթերի ( այդ թվում բաժնետոմսերի) ձեռք բերման , կազմակերպությունների 
կանոնադրական կապիտալում մասնակցության դիմաց կատարման փաստացի 
ծախսումները, ինչպես նաև այլ կազմակերպություններին տրված 
փոխառությունները և դրանց հաստատող համապատասխան փաստաթղթերի 
առկայությունը: 
      Արժեթղթերի գույքագրման ժամանակ ստուգվում է. 

• Արժեթղթերի ձևակերպման ճշտությունը 
• Արժեթղթերի պահպանվածությունը (փաստաթղթերի առկայության և   

հաշվապահական հաշվառման տվյալների համեմատման միջոցով): 
Արժեթղթերի գույքագրումը կատարվում է ըստ թողարկողների` ակտում նշելով  

• անվանումը 
• սերիան 
• համարը 
• անվանական արժեքը 
• մարման ժամկետները 
• քանակը 
• ընդհանուր գումարը: 

 Յուրաքանչյուր արժեթղթի վավերապայմանները համեմատվում են 
կազմակերպության հաշվապահությունում պահպանվող ցուցակների ` 
ամփոփաթերթերի, գրքերի տվյալների հետ: 
    Մասնագիտացված կազմակերպություններին, օրինակ բանկերին ի պահ 
հանձնված արժեթղթերի գույքագրուման ժամանակ կազմակերպության 
հաշվապահական հաշվառման համապատասխան հաշիվներում հաշվառվող 
մնացորդները համեմատվում են մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից 
տրված քաղվածքների տվյալների հետ: 
     Կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում մասնակցությունը 
(բաժնեմասը) ինչպես նաև այլ կազմակերպություններին տրված փոխառությունները  
գույքագրուման ժամանակ պետք է հավաստվեն փաստաթղթերով: 



      Դրամական միջոցների և դրամական փաստաթղթերի գույքագրում - 
դրամարկղի գույքագրման ժամանակ ստուգվում է դրամական միջոցների և 
դրամարկղում գտնվող այլ արժեքների փաստացի առկայությունը: 
     Դրամարկղում դրամական միջոցների փաստացի առկայության ստուգման 
ժամանակ հաշվառվում են կանխիկ դրամական միջոցները (մետաղադրամ, 
թղթադրամ) արժեթղթերը,դրամական փաստաթղթերը(հանգստյան տների, 
առեղջարանների ուղեգրեր, երթևեկության տոմսեր և այլն): 
     Դրամական փաստաթղթերը`հանգստյան տների, առեղջարանների ուղեգրեր, 
երթևեկության տոմսեր և այլն, առկայության ստուգման ժամանակ պարզում են 
դրանցից յուրաքանչյուրի իսկությունը, արժեքը և  ձևակերպման ճշտությունը: 
Ստուգումն իրականացվում է ըստ փաստաթղթերի առանձին տեսակների` ակտում 
նշելով դրանց սերիան , համարները, քանակը և գումարը: 
       Բանկերի հաշվարկային (ընթացիկ) , արժույթային և հատուկ հաշիվներում 
գտնվող դրամական միջոցների գույքագրումն իրականացվում է կազմակերպության 
համապատասխան հաշվապահական հաշիվներում գտնվող մնացորդային  
գումարների և բանկերի քաղվածքների տվյալների համեմատման միջոցով: 
         Հաշվարկների գույքագրումը - բանկերի , բյուջեի, սոցիալական 
ապահովագրության,գնորդնեևի, մատակարարների,դեբիտորների և կրեդիտորների 
հետ հաշվարկների գույքագրումը կատարվում է հաշվապահական հաշվառման հա 
շիվներում գրանցված գումարների հիմնավորվածության ստուգման միջոցով, որոնք 
սովորոբար պետք է հաստատված լինեն փոխադարձ ստուգման 
ակտերով,կազմակերպությունների միջև կատարված նամակագրությամբ,կամ այլ 
ձևով: 
      Աշխատողների հետ հաշվարկների գույքագրման ծամանակ բացահայտվում են 
աշխատավարձի գծով չվճարված գումարները,որոնք ենթակա են 
ավանդագրման,ինչպես նաև աշխատողներին կատարված գերավճարների 
դումարները և դրանց առաջացման պատճառները: 
      Առհաշիվ տրված գումարների գույքագրման ժամանակ ստուգվում են առհաշիվ 
անձանց հաշվետվությունները,ինչպես նաև տրված կանխավճարները` ըստ 
յուրաքանչյուր առհաշիվ անձի: 
       Տարայի գույքագրումը  - տարան նախապես առանձնացվում է ըստ 
տեսակների(փայտյա, մետաղական, ապակյա և այլն), ըստ նպատակային 
նշանակման(միաշրջանառու, բազմաշրջանառու, գույքային), ըստ որակի: 
       Գույքագրումը կատարվում է համեմատելով փաստացի առկայությունը 
հաշվառման տվյալների հետ: 
        Խորհուրդ է տրվում կազմել առանձին գույքացուցակներ ապրանքով լցված և 
դատարկ տարայի համար: 
        Գույքացուցակներում նշվւմ է. 

• անվանումը 
• մանակը 
• գինը(հաշվառման) 
• գումարը: 

        Այլ արժեքների գույքագրումը – օժանդակ նյութեր, դեղաբուսական հումք, 
վառելիք,  շինարարական նյութերը գույքագրման ժամանակ լրացվում են առանձին 



գույքացուցակներում, համեմատելով հաշվապահական հաշվառման տվյալները այս 
արժեքների փաստացի առկայության հետ: 
     Գույքագրման համեմատական տեղեկագրերի կազմումը - ակտիվների  
գույքագրման արդյունքների բացահայտման համար կազմակերպության 
հաշվապահության կողմից կազմում են համեմատական տեղեկագրեր: 
Համեմատական տեղեկագրերը կազմվում են այն ակտիվների համար, որոնց 
գույքագրման ժամանակ բացահայտվել են շեղումներ հաշվառման տվյալներից` 
այսինքն հաշվապահական հաշվառման և գույքագրման ցուցակների տվյալների միջև 
տարբերությունները: 
     Գույքագրման արդյունքների ձևակերպման համար կարող են օգտագործվել 
միասնական գրանցամատյաններ, որտեղ միացված են գույքացուցակների և 
համեմատական տեղեկագրերի ցուցանիշները: 
      Կազմակերպությանը չպատկանող, բայց հաշվապահական հաշվառման մեջ 
արտացոլված ակտիվների (վարձակալված կամ ի պահ ընդունված) համար 
կազմվում են առանձին  համեմատական տեղեկագրեր: 
       Համեմատական տեղեկագրերը կարող են կազմվել ինչպես տպագրված, այնպես 
էլ ձեռագրով պարզ և ընթեռնելի: 
       Ակտիվների փաստացի առկայության և հաշվապահական հաշվառման մեջ 
արտացոլված տվյալների գույքագրմամբ բացահայտված շեղումների կարգավորման 
համար առաջարկությունները գույքագրման հանձնաժողովի կողմից ներկայացվում 
են կազմակերպության ղեկավարին: Գույքագրմամբ բացահայտված շեղումների 
կարգավորման վերաբերյալ վերջնական որոշումը  կայացնում է կազմակերպության 
ղեկավարը: 
       Հաշվետու տարում կատարված գույքագրումների արդյունքները ընդհանրացվում 
են գույքագրումների արդյունքների տեղեկագրում: 
        Գույքագրումների արդյունքներն արտացոլվում են այն 
ժամանակաշրջանի(տարվա) հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական 
հաշվետվությունների մեջ, որին վերաբերվում է գույքագրումը: 



Ապրանքաշրջանառության հաշվառում 

Մուտքային ելքային ապրանքային օպերացիաներ 

  Ապրանքները կազմակերպության նյութաարտադրական պաշարների մասն են՝ 
ձեռք բերված իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանցից և նախատեսված են 
վաճառքի կամ վերավաճառքի համար՝ առանց լրացուցիչ մշակման:  

Ապրանքի հաշվառման հիմքում ընկած են մի քանի սկզբունքներ. 

1.Հաշվառման կազմակերպում՝ ըստ յուրաքանչյուր նյութական 

պատասխանատու անձի: 

 Պատասխանատվությունը բխում է համապատասխան պայմանագրից: 

2. Ապրանքների միատեսակ գնահատում դրանց դուրս գրման դեպքում: 

3. Նյութական պատասխանատու անձանց կողմից ապրանքի առկայության 

և շարժի հաշվետվության ներկայացում սահմանված 

ժամանակահատվածում: 

4. Ապրանքի հաշվառման սխեմայի ընտրություն, որը նպատակահարմար 

կլինի տվյալ կազմակերպությանը 

   Հնարավոր սխեմաներն են. 
 Անհատական – ամրագրում է յուրաքանչյուր ապրանքային միավորի շարժը: 

Ապահովվում է ստվերագծային կոդավորման համակարգով և հաշվառման 
մեքենայացմամբ: 

 Բնական-արժեքային – ամրագրում է ապրանքի շարժը ըստ յուրաքանչյուր 
անվանման` բնական կամ արժեքային չափիչներով (օր. թմրանյութերի, 
թունավոր նյութերի, էթիլ սպիրտի առարկայաքանակական հաշվառում):  

5. Պարբերական ստուգումներ՝ գույքագրում անցկացնելու եղանակով: 

 

Դեղատնային կազմակերպության ապրանքային մատակարարման գործընթացը 
կազմված է հետևյալ փուլերից. 
• Դեղատան ապրանքային տեսականու պահանջարկի ուսումնասիրություն, 

պահանջարկի որոշում, մատակարարի ընտրություն և պայմանագրային 
հարաբերությունների ձևակերպում  

• Ապրանքի առաքման և ընդունման կազմակերպում 
• Առաքման պահին ապրանքի արժեքի  ճանապարհային ծախսերի վճարում: 



Մատակարարի ընտրության գործընթացը կազմված է 3 հիմնական փուլերից. 
1. Անհրաժեշտ ապրանքն արտադրող կամ մատակարարող բոլոր պոտենցիալ 

աղբյուրների հայտնաբերում 
2. Հայտնաբերված մատակարարների գնահատում՝ ըստ որոշակի ցուցանիշների 
3. Ընտրության եզրափակում պայմանագրային փաստաթղթերի ձևակերպմամբ  

Մատակարարի ընտրությունն ավելի հաճախ կատարվում է՝ հաշվի առնելով հետևյալ 
սկզբունքները. 

• Առաքվող ապրանքի որակը 
• Առաջարկվող արտադրանքի տեսականին 
• Արտադրանքի գինը 
• Ապրանքաշարժի կազմակերպումը 
• Գործնական էթիկան 

Մատակարարի առաջարկած տեսականու ապրանքների և գների մասին ինֆորմացիան 
կարելի է ստանալ գնացուցակից (price list):  

Մատակարարի ընտրության գործընթացն ավարտվում է պայմանագրային 
հարաբերությունների հաստատումով: 

Ամենատարածված պայմանագրերից է գնման-վաճառքի պայմանագիրը: 

Այն կնքվում է պարզ գրավոր ձևով 2 օրինակից, որոնք ունեն միատեսակ 

իրավական ուժ և միևնույն պարունակությունը:  

        Գնման-վաճառքի պայմանագիրը կոմերցիոն փաստաթուղթ է, որն 

իրենից ներկայացնում է ապրանքի առաքման պայմանագիր՝ 

համաձայնեցված և ստորագրված մատակարարի և պատվիրատուի կողմից: 

 Գնման-վաճառքի պայմանագրի անբաժանելի պայման է հանդիսանում 

ապրանքի սեփականության իրավունքի փոխանցումը՝ վաճառողից 

գնորդին: 

Գնման-վաճառքի ամենապարզ պայմանագիրը պարունակում է հետևյալ բաժինները. 
• Ներածական մաս- պարունակում է պայմանագրի անվանումը և պայմանագրի 

համարը, կնքման վայրը և ամսաթիվը, կողմերի անվանումները և իրենց 
իրավական վիճակը, ինչպես նաև կողմերի անվանումները պայմանագրի 
տեքստում (վաճառող և գնորդ, մատակարար և պատվիրատու): 

• Առաքման առարկան և ծավալը- որտեղ նշվում է ապրանքի անվանումը և 
բնութագրիչները: 

• Ապրանքի որակի որոշման մեթոդները- որակի հավաստագրեր և այլն: 



• Առաքման ժամկետները և վայրը- առաքման ժամկետ ասելով հասկանում են այն 
պահը, երբ վաճառողը պարտավոր է հանձնել ապրանքը գնորդի 
սեփականությանը: Պայմանագրում նախատեսված ապրանքի քանակությունը 
կարող է առաքվել միանգամից կամ մաս-մաս: 

• Առաքման բազիսային պայմանները- ֆակտուրային գները, որոնք որոշում են 
տեղափոխման ծախսերի հերդականությունը: 

• Գինը և առաքման ամբողջ արժեքը, որը պարունակում է քանակային կամ 
քաշային միավորի արժեքը, գնի արտարժույթը, գնի ամրագրման եղանակը 
(կայուն, փոփոխական՝ 2%-5% պայմանագրային արժեքի), զեղչերը կախված 
գործարքից, վճարման և առաքման պայմանները, գործընկերների 
փոխհարաբերությունները և այլն:  

• Վճարում- որտեղ համաձայնեցվում են վճարման արտարժույթը, վճարման 
մեթոդը (կանխիկ և ոչկանխիկ, կանխավճարը, ապառիկ և այլն), հաշվարկի ձևերը: 

• Ապրանքի հանձնման-ընդունման կարգը 
• Եր ա շ խ ի ք ն ե ր ի  և  սա ն կ ց ի ա ն ե ր ի  պա յ մ ա ն ն ե ր ը - որ տ ե ղ  

հա մ ա ձ ա յ ն ե ց վ ո ւ մ  են  եր ա շ խ ի ք ն ե ր ը , որ ո ն ք  բա վ ա ր ա ր  կլ ի ն ե ն  
պա յ մ ա ն ա գ ր ի  յո ւ ր ա ք ա ն չ յ ո ւ ր  կո ղ մ ի  հե տ ա ք ր ք ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը 
պա շ տ պ ա ն ել ո ւ  հա մ ա ր ՝ կո ղ մ ե ր ի ց  մե կ ի  պա յ մ ա ն ա գ ր ի  խա խ տ մ ա ն  
դե պ ք ո ւ մ : Սո վ ո ր ա բ ա ր  պա յ մ ա ն ա գ ի ր ը  պա ր ո ւ ն ա կ ո ւ մ  է  տա ր բ ե ր  
տե ս ա կ ի  սա ն կ ց ի ա ն ե ր , որ ը  վճ ա ր ո ւ մ  է  իր  
պա ր տ ա կ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը  չկ ա տ ա ր ա ծ  կո ղ մ ը  (օր . Տո ւ գ ա ն ք ն ե ր ՝  
առ ա ք ո ւ մ ը  ո ւ շ ա ց ն ե լ ո ւ  դ ե պ ք ո ւ մ ): 

• Ար բ ի տ ր ա ժ ը  նա խ ա տ ե ս վ ա ծ  է  պա յ մ ա ն ա գ ր ե ր ի ց  
մե ծ ա մ ա ս ն ո ւ թ յ ո ւ ն ո ւ մ : Ար բ ի տ ր ա ժ ը  սո վ ո ր ա բ ա ր  կա զ մ վ ա ծ  է  2 
ար բ ի տ ր ն ե ր ի ց  եւ 1 սո ւ պ ե ր ա ր բ ի տ ր ի ց : Կո ղ մ ե ր ը  կա ր ո ղ  են  նա և  
նա խ ա տ ե ս ե լ  պա յ մ ա ն ա գ ր ա յ ի ն  վե ճ ե ր ի  քն ն ա ր կ ո ւ մ ը  
Մի ջ ա զ գ ա յ ի ն  Առ և տ ր ա յ ի ն  Պա լ ա տ ի  ար բ ի տ ր ա ժ ա յ ի ն  
դա տ ա ր ա ն ո ւ մ : 

• Ֆորս-մաժոր կամ անհաղթահարելի իրավիճակներ -բաժանվում են 2 խմբի. 

ա ) Երկարաժամկետ (ներկրման-արտահանման արգելում, պատերազմ, պաշարում և 
այլն) 

բ ) Կարճաժամկետ (հրդեհ, ջրհեղեղ, բնական տարերք և այլն): 

             Ֆորս-մաժոր իրավիճակներում պայմանագրի իրագործման ժամկետները 
հետաձգվում են կամ ընդհատվում՝ առանց վնասների հատուցման: 
Դեղամիջոցների համար ֆորս-մաժորի րավիճակների ժամկետը կազմում է ոչ 
ավելի քան 15-30 օր: 

• Տրամսպորտային պայմանները 



• Կողմերի իրավաբանական հասցեները 
• Վաճառողի եւ գնորդի ստորագրությունները 

  

Գնման-վաճառքի պայմանագրերը պահվում են 3 տարուց ոչ պակաս՝ հաշված 
պայմանագրի ժամկետի ավարտից: 

 
Ապրանքի մատակարարում 

Կախված մատակարարի գտնվելու վայրից տարբերում են բեռի առաքում նույն 
քաղաքում և այլ քաղաք: Միևնույն քաղաքում բեռի առաքումը հիմնականում 
իրականացվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտով: 

         Բեռի ստացման վայրը քննարկվում է կողմերի կողմից՝ պայմանագիրը կնքելիս և 
ֆիքսվում է պայմանագրում:  

        Բեռի ընդունումը կատարվում է ըստ քանակի և որակի:  

        Բեռի ընդունումը երկաթուղային, ջրային կանգառներում, ինչպես նաև 
օդանավակայաններում կատարվում է բեռի տեղ հասնելու մասին տեղեկանալուց 
անմիջապես հետո: 

       Ուշացման դեպքում նախատեսված են տուգանքներ: 
 

Ապրանքի ընդունում 

Բեռի ընդունումը կատարվում է հետևյալ փաստաթղթերով. 
• Բեռի անդորրագիր, երբ բեռը տեղափոխվում է երկաթուղով կամ օդային 

ճանապարհով 
• Հաշիվ-ապրանքագիր 

Դեղատանը ապրանքի ընդունումն իրականացվում է ըստ քանակի և նետտո կշռի՝ 
հետևյալ հիմքերով. 

• Ապրանքային բեռնագիր 
• Հաշիվ-ապրանքագիր 
• Գների համաձայնեցման հավաստագիր 

Կախված ապրանքի յուրահատկություններից՝ այս փաստաթղթերին կարող են 
ավելանալ. 

• Ապրանքի քանակությունը հաստատող փաստաթղթեր  
• Որակի հավաստագիր 



  Եթե ապրանքի փաստացի առաքումը կատարվել է առանց ուղեկցող փաստաթղթերի, 
ապա ստեղծված ընդունող հանձնաժողովը կազմում է առանց փաստաթղթերի 
առաքված ապրանքի ընդունման ակտ, որից հետո իրականացվում են միջոցառումներ 
ուղեկցող փաստաթղթերի ձեռքբերման ուղղությամբ: 

  Բեռն ուղեկցող ապրանքային բեռնագրի մի օրինակը կնքվում է դեղատան կնիքով, 
նշվում է ընդունված ապրանքի փաթեթավորումների քանակը, ապրանքի 
արժողությունը՝ համաձայն բեռնագրի, ընդունման ամսաթիվը և նյութական 
պատասխանատու անձի ստորագրությունը: 

   Քանակական և որակական շեղումներ հայտնաբերելիս դեղատնային 
կազմակերպությունը պարտավոր է պահպանել այդ ապրանքի ամբողջականությունը և 
պահել առանձին: Ապրանքի ընդունումը շարունակելու համար անհրաժեշտ է կանչել 
մատակարար կազմակերպության ներկայացուցչին: Մատակարարի հասցեով 24 ժամվա 
ընթացքում ուղարկվում է տեղեկացում՝ քանակական և որակական 
անհամապատասխանության մասին: 

Տեղեկացումը իր մեջ պետք է պարունակի. 
• Ապրանքի անվանումը, ամսաթիվը և հաշիվ ֆակտուրայի համարը կամ բեռնագրի 

համարը 
• Ժամը, երբ նախատեսված է կատարել ապրանքի ընդունումը 
• Քանակական շեղման դեպքում ապրանքի չբավարարող քանակը և արժեքը 
• Որակական անհամապատասխանության ֆեպքում` ապրանքի քանակը, որը չի 

բավարարում որակական ցուցանիշներին 
• Եթե մատակարար կազմակերպությունը գտնվում է նույն քաղաքում, ապա այն 

պարտավոր է տեղեկացման հաջորդ օրը ուղարկել իր ներկայացուցչին: 

 Եթե մատակարար կազմակերպությունը գտնվում է այլ քաղաքում, ապա այն պետք է 
ուղարկի իր ներկայացուցչին 3 օրվա ընթացքում: 

 Եթե մատակարար կազմակերպության ներկայացուցիչը չի գալիս, որպես ընդունող 
հանձնաժողովի անդամ կարող է հանդես գալ մեկ այլ՝ երրորդ կազմակերպության 
անդամ:  

 Ապրանքը ընդունելիս կազմվում է ապրանքի քանակական կամ որակական շեղման 
ակտ՝ 3 օրինակից: 1 օրինակը մնում է նյութական պատասխանատու անձի մոտ, 
երկրորդ օրինակը ուղարկվում է հաշվապահություն և երրորդը տրվում է 
մատակարարին: 

Ընդունված ապրանքը գրանցվում է առաջնային հաշվառման փաստաթղթերում. 



1. Մուտքագրված ապրանքների գրանցման մատյանում 
2. Ապրանքային հաշվետվությունում (մուտքային մաս) 
3. Այն ապրանքները, որոնք ենթակա են առարկայաքանակական հաշվառման, 

լրացուցիչ գրանցվում են նաև առարկայաքանակական հաշվառման ենթակա 
նյութերի գրքում: 

 

Վճարման իրականացումը 

  Ապրանքի արժեքի և տրանսպորտային ծառայությունների վճարման մեթոդը և ձևը 

ամրագրվում են պայմանագրում: 

  Հնարավոր է կանխիկ և ոչկանխիկ վճարում: 

Իրավաբանական անձանց վճարման ոչկանխիկ մեթոդներին են պատկանում. 
• Հանձնարարագրային մեթոդը 
• Ակրեդիտիվային մեթոդը 
• Կտրոնային մեթոդը 
• Ինկասսո մեթոդը 

 

Հանձնարարագրային մեթոդ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Վճարման հանձնարարագիրը գրավոր հանձնարարագիր է հաշվեհամարի 

սեփականատիրոջ անունից (վճարող) իր բանկին՝ փոխանցելու որոշակի գումար իր 

Մատակարար, ստացող 

Մատակարարի բանկ 

5. Տեղեկագիր 
հաշվեհամարին 

գումարի ավելացման 
մասին 

Գնորդ վճարող 

1. Ապրանք, ծառայություն 

Պայմանագիր 

Գնորդի բանկ 

2.Վճարման 
հանձնարար
ագիր 3. Տեղեկագիր 

հաշվեհամարից 
վճարման մասին 

4. Վճարման հանձնարարագիր 



հաշվե համարից մյուս կազմակերպության (մատակարար, ստացող) հաշվեհամարին: 
 

 

 

Ակրեդիտիվային մեթոդ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Վճարողի բանկը ակրեդիտիվի դիմում ստանալիս պահպանում է այդ գումարը 
հաշվեհամարի վրա: Այս եղանակով առանձնացված և պահպանված գումարը երաշխիք է 
հանդիսանում մատակարարի համար այն մասին, որ մատակարարված ապրանքի 
համար վճարումը կկատարվի ժամանակին: 

 Ակրեդիտիվը գնորդի բանկի հանձնարարագիրն է մատակարարի բանկին՝ ծախսային 
փաստաթղթերի վճարման մասին: 

Մատակարար, ստացող  Գնորդ վճարող 

Գնորդի բանկ 
Մատակարարի բանկ 

Հաշվե- 
համար 

4. Ապրանքի մատակարարում 

1. Ակրեդիտիվի 
դիմում 

3.Տեղեկացում 
ակրեդիտիվի մասին 

5.Փաստաթուղթ 
վկայող ապրանքի 
մատակարարման 

մասին 

2.Ֆինանսական միջոցների դեպոյավորում 

6. Գումարի փոխանցում 
ակրեդիտիվից հհ-ին 



  Բանկը փոխանցում է դրամական միջոցները ակրեդիտիվից մատակարարի 
հաշվեհամարին՝ ապրանքի մատակարարումը հաստատող փաստաթղթերը ստանալուց 
հետո: 

  Այն դեպքում, երբ մատակարարն ունի կասկածներ գնորդի գնողունակության 
վերաբերյալ և պահանջում է կանխավ վճարում կատարել, իսկ գնորդը կասկածներ ունի 
մատակարարի վստահության վերաբերյալ և խուսափում է վճարում կատարել, 
ակրեդիտիվային մեթոդը ամենահարմարն է:  

 

Կտրոնային մեթոդ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մատակարար, ստացող  Գնորդ վճարող 

4. Ապրանքի մատակարարում 

5. Կտրոն 

Գնորդի բանկ 

Դեպոզիտ Հաշվեհամար 

2. Միջոցների 
դեպոյավորում 

Մատակարարի բանկ 

3.Կտրո
նային 
գիրք 

1.Գրավոր 
հանձնար
արագիր 
դեպոյավո

րված 
միջոցների 
համար 

1. Դիմում 
կտրոնային 

գիրք 
ստանալու 
համար 

6. Կտրոնների 
ռեեստր՝ 

վճարման համար 

7. Վճարման պահանջ 

8. Միջոցների փոխանցում 



  

 

  Կտրոնով վճարում կատարելիս հաշվեհամարի սեփականատերը (կտրոնով վճարում 

կատարող անձը) գրավոր հանձնարարագիր է ուղարկում իրեն մատակարարող բանկ՝ իր 

հաշվեհամարից որոշակի գումար փոխանցելու՝ կտրոնը ներկայացնող անձի 

հաշվեհամարին: 

      Երբ որ բանկը տալիս է կտրոնային գիրք, այդ կտրոնների գումարին 

համապատասխան բացվում է դեպոզիտային հաշիվ, որտեղից էլ կատարվում են 

կտրոնների վճարումները:  

  Մատակարարը գնորդից կտրոնը ստանալուց հետո կազմում է կտրոնների ռեեստր 4 

օրինակից և 10 օրվա ընթացքում տալիս է իր բանկին: 1 օրինակը բանկի դրոշմակնիքով 

կնքված վերադարձվում է մատակարարին, մնացած 3 օրինակներն ուղարկվում են 

վճարողի բանկ, որը փոխանցում է կտրոնում նշված գումարը՝ մատակարարին ռեեստրի 

1 օրինակի հետ: 

 

Ինկասսո մեթոդ 

  Ինկասսո հանձնարարագիրը վճարային փաստաթուղթ է, որի հիման վրա կատարվում 

է դրամական միջոցների վճարում՝ վճարողի հաշվեհամարից: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ապրանքային հաշվառում 

  Ապրանքի հաշվառման սկզբունքներից է  նյութական պատասխանատու անձանց 

կողմից ապրանքների առկայության և շարժի մասին հաշվետվության կազմումը: 

Ապրանքային հաշվետվությունը կազմված է 2 մասից` հասցեային և առարկայական:  

1. Հասցեային մասում նշվում են 
• Կազմակերպության անվանումը և բաժինը 
• Նյութական պատասխանատու անձի անունը 
• Հաշվետվության համարը 
• Ժամանակահատվածը, որի համար կազմվում է ապրանքային հաշվետվությունը 

 

2. Առարկայական մասում բացահայտվում է ապրանքային բալանսի կառուցվածքը: 

Մս + Մ = Ծ + Մվ 

Մս – ապրանքի մնացորդը՝ ժամանակահատվածի սկզբում 

Մ – մուտքագրված ապրանքը՝ տվյալ ժամանակահատվածում 

Ծ – ապրանքի ծախսը՝ այդ ժամանակահատվածում 

Մվ – ապրանքի մնացորդը՝ ժամանակահատվածի վերջում 

        Մս –ն վերցնում են նախորդ ապրանքային հաշվետվությունից (որը հանդիսանում է 
Մվ ՝ այդ հաշվետվությունում) 

 

   Ապրանքային հաշվետվության մուտքային մասում նյութական 

պատասխանատու անձն արտացոլում է մուտքային ապրանքային օպերացիաները: 

Գրառումն իրականացվում է փաստաթղթերի հիման վրա, որոնցով ձևակերպվել են 

ապրանքային օպերացիաները:  

    Առաջնային փաստաթղթերի հիման վրա ծախսային մասում գրանցվում են ծախսային 

ապրանքային օպերացիաները: Որից հետո որոշվում է ապրանքային մնացորդը 

հաշվետու ժամանակահատվածի վերջում (Մվ= Մս + Մ - Ծ) 

     Ապրանքային հաշվետվության հաճախականությունը կախված է կազմակերպության 



աշխատանքի ինտենսիվությունից: 

 

   Ապրանքային հաշվետվությունը կազմվում է 2 օրինակից. 1 օրինակը ելքային և 

մուտքային փաստաթղթերի հետ ուղարկվում է հաշվապահություն, իսկ մյուս օրինակը 

մնում է նյութական պատասխանատու անձի մոտ: 

  Հաշվետվությունում սխալներ հայտնաբերելիս հաշվապահը կատարում է 

համապատասխան ուղղումներ, որոնք պետք է հաստատվեն նյութական 

պատասխանատու անձի կողմից, որից հետո այդ ուղղումները կատարվում են երկրորդ 

օրինակում նույնպես, որը գտնվում է նյութական պատասխանատու անձի մոտ: 

     Նյութական պատասխանատու անձը կազմում է ապրանքային հաշվետվությունը ոչ 

ուշ քան 10 օրը մեկ դեղատնային կրպակի համար և ոչ ուշ քան ամիսը մեկ՝ դեղատան 

համար: 
 



Ապրանքի ծախսային օպերացիաներ 

Դեղատնային կազմակերպություններում ծախսային օպերացիաները լինում են  

• իրացման 
• դուրսգրման 

 

  Այս դեպքում ապրանքային բալանսի (հաշվեկշռի) բանաձևը կունենա հետևյալ տեսքը. 

Մս + Մ = Ի + Դ + Մվ 

Դ - դուրսգրում 

Ի – իրացում 

Մս – ապրանքի մնացորդը՝ ժամանակահատվածի սկզբում 

Մ – մուտքագրված ապրանքը՝ տվյալ ժամանակահատվածում 

Ծ – ապրանքի ծախսը՝ այդ ժամանակահատվածում 

Մվ – ապրանքի մնացորդը՝ ժամանակահատվածի վերջում 

  

 Իրացում   

   Կախված գնորդից ՝  իրացումը կարելի է  բաժանել  2 տեսակի. 

1.Ապրանքի իրացումը վերջնական սպառողին 

2.Ապրանքի իրացումը ինստիտուցիոնալ սպառողներին 

       

   Ապրանքի իրացումը վերջնական սպառողներին բաժանվում է 3 մասի:  

1.1 Ամբուլատոր ռեցեպտուրային շրջանառություն   

             Այս շրջանառության մեծությունը որոշվում է բուժաշխատողներով, որոնք դուրս են 
գրում դեղատոմսեր էքստեմպորալ կամ պատրաստի դեղամիջոցների համար: 
Էքստեմպորալ դեղաձևերի քանակության և արժողության վերաբերյալ տվյալները 
վերցնում են ռեցեպտուրային գրքի գրանցումներից, ինչպես նաև հսկիչ-դրամարկղային 
ժապավենի տվյալներից:  Իրացման գումարը մտնում է ռեցեպտուր-արտադրական 
բաժնի շրջնառության մեջ և արտացոլվում է դրամարկղային գրքում և նյութական 



պատասխանատու անձի ապրանքային հաշվետվության ծախսային մասում: 
Շրջանառության գումարը ամրագրվում է դեղատոմսերի հաշվառման գրքում, 
դրամարկղային գրքում և նյութական պատասխանատու անձի ապրանքային 
հաշվետվության ծախսային մասում: 

  Զեղչով և անվճար բաց թողնվող դեղերի դեղատոմսերը հաշվառելիս նշված առաջնային 
փաստաթղթերից բացի կազմվում են ազատ ռեեստրներ, որոնց հիման վրա դեղատունը 
դուրս է գրում հաշիվ՝ զեղչով կամ անվճար դեղամիջոցների վճարման համար: Հաշվին 
կցվում է ազատ ռեեստրի առաջին օրինակը և դեղատոմսը:  

1.2 Առանց դեղատոմս դուրսգրումների շրջանառությունը չափվում է դրամական 
չափիչներով: Շրջանառության չափը որոշվում է հսկիչ-դրամարկղային ժապավենի 
տվյալներով՝ որպես անդեղատոմս բացթողումների բաժնի շրջանառություն և 
ամրագրվում է դրամարկղային գրքում, ինչպես նաև նյութական պատասխանատու 
անձի ապրանքային հաշվետվության ծախսային մասում: 

1.3 Մանրածախ ցանցի շրջանառությունը կարելի է չափել ինչպես դրամական 
չափիչներով, այնպես էլ բնական: Ապրանքի բացթողումը մանրածախ ցանց կատարվում 
է ապրանքագիր-պահանջագրերով, որոնք դուրս են գրվում դեղատնային կրպակի 
տնօրենի կողմից: Մանրածախ ցանցի օրվա շրջանառությունը ամեն օր տրվում է 
դեղատան դրամարկղ, որը ձևակերպվում է մուտքային դրամարկղային օրդերով և 
արտացոլվում է դրամարկղային գրքում: 

2. Ապրանքի իրացումը ինստիտուցիոնալ սպառողներին ներառում է 

      2.1 ստացիոնար դեղատոմսերով շրջանառություն 

      2.2 մանրամեծածախ բացթողման շրջանառություն 

 Ինստիտուցիոնալ սպառողներին ապրանքի իրացման հաշվառման հիմնական 
փաստաթղթերին են պատկանում. 

• Մեծածախ բացթողման և հաճախորդների հետ հաշվարկային մատյան, որում 
յուրաքանչյուր գնորդի համար բացվում է առանձին հաշիվ 

• Ապրանքագիր-պահանջագիր 
• Հաշիվ-ֆակտուրա 
• Գնորդների կողմից դուրսգրված պահանջագիր-ապրանքագրի ռեեստր 
• Նյութական պատասխանատու անձի ապրանքային հաշվետվություն: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դուրսգրում 

          Ապրանքի ծախսին, բացի իրացումից, պատկանում է դուրսգրումը, որը ներառում է. 

1.Բժշկական ապրանքների ծախսը՝ տնտեսական կարիքների համար 

2.Բժշկական ապրանքների ծախսը՝ առաջին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար 

3.Ապրանքային կորուստները 

• Գույքագրման ժամանակ հայտնաբերված պակասորդը 
• Փչացած և պիտանիության ժամկետն անցած դեղերը 

4. Անալիզի համար վերցված դեղերը 

5. Ապրանքների վերագնահատումը՝ դեպի գների նվազումը 

Իրացման 
տեսակները 

Ապրանքի իրացում՝ 
 վերջնական սպառողներին  

Ապրանքի իրացում՝ 
 ինստիտուցիոնալ 

 սպառողներին  

Ամբուլատոր 
 ռեցեպտուրային 
 շրջանառություն  

Առանց  
դեղատոմս 

 դուրսգրումների 
 շրջանառություն 

Մանրածախ 
 ցանցի 

 շրջանա- 
ռություն  

Ստացիոնար 
 դեղատոմսերով 
 շրջանառություն 

Մանրամեծածախ 
 բացթողման 

 շրջանառություն 



6. Բնական կորուստները՝ լաբորատոր-փաթեթավորման աշխատանքների ժամանակ 

 

  Դուրսգրումների հաշվառումը կազմված է 4 փուլերից. 

 1. Ծախսումների ընթացիկ և նախնական հսկում 

2. Ընթացիկ ծախսի գրանցում՝ հաշվառման փաստաթղթերում 

• Տնտեսական կարիքների համար բժշկական ապրանքների ծախսի հաշվառման 
մատյան 

• Առաջին բժշկական օգնության ցուցաբերման համար բժշկական ապրանքների 
ծախսի հաշվառման մատյան 

• Լաբորատոր և փաթեթավորման աշխատանքների հաշվառման մատյան 
3. Ծախսերի դուրսգրում տեղեկանքի հիման վրա 

• Առաջին բժշկական օգնության ցուցաբերման համար ծախսի տեղեկանք 
• Լաբորատոր և փաթեթավորման աշխատանքների գերագնահատման և 

թերագնահատման մասին տեղեկանք 
• Տնտեսական կարիքների համար միջոցների դուրսգրման ակտ 
• Ապրանքանյւութական արժեքների փչացման ակտ 
• Գույքագրման արդյունքների ակտ 
• Անալիզի համար դեղամիջոցների օգտագործման ակտ 
• Ապրանքների գերագնահատման ակտ 

4. Ապրանքանյութական արժեքների դուրսգրման արտացոլում ծախսում, ապրանքային 
հաշվետվության ծախսային մասում: 

 

 



¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

§Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ëï³Ý¹³ñïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` 

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñáõÙ ³éÏ³ 

ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñÁ: 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý. 

 Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ  
  áã Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ûå»ñ³óÇ³Ý»ñÁ) µ³Å³ÝíáõÙ »Ý.  

 Øáõïù³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ  
 Ì³Ëë³ÛÇÝ (»Éù³ÛÇÝ) ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ  

Øáõïù³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý. 
 ³åñ³ÝùÇ Çñ³óáõÙÇó ëï³óí³Í ¹ñ³ÙÇ ÙáõïùÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕ ¨ Ïóí³Í Ù³Ýñ³í³×³é 

ó³ÝóÇ ¹ñ³ÙÇ ÙáõïùÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕ  
 ãû·ï³·áñÍí³Í ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ¹ñ³ÙÇ í»ñ³¹³ñÓÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕ (·áñÍáõÕÙ³Ý 

Í³Ëë»ñÇ, ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ³ÛÉÝ) 
 ·áõÛù³·ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í å³Ï³ëáñ¹Ç Ù³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·áõÙ³ñÇ 

ÙáõïùÁ  
 ³ßË³ï³ÏóÇÝ Ý³Ë³å»ë ïñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ 
 ³ÛÉ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ՝ Ï³åí³Í Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ í»ñ³¹³ñÓÇ Ñ»ï ¹ñ³Ù³ñÏÕ 

Ì³Ëë³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñն »Ý. 
 Çñ³óí³Í ³åñ³ÝùÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³ÙáõïùÇ Ñ³ÝÓÝáõÙÁ µ³ÝÏ 
 ³ßË³ï³í³ñÓÇ, Ýå³ëïÇ í×³ñáõÙÁ, ûñ.`³Ý³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ã»ñÃÇÏÇ 

í×³ñáõÙÁ  
 ÙÃ»ñí³Í ¹»Õ³µáõë³Ï³Ý ÑáõÙùÇ Ñ³Ù³ñ í×³ñáõÙÁ  
 µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÇó ·Ýí³Í ³å³ÏÛ³ ï³ñ³ÛÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ  

Øáõïù³ÛÇÝ ¨ Í³Ëë³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉí»Ý 
մáõïù³ÛÇÝ և ծախսային ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ûñ¹»ñններáõÙ: úñ¹»ñÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù, ³ÛëÇÝùÝ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ: ¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ áõÕÕáõÙÝ»ñ, çÝçáõÙÝ»ñ, ëË³ÉÝ»ñ  Ï³ï³ñ»É ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ: 
Դրամարկղային օրդերները գործող են փաստաթղթի կազման օրը: 
¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ûñ¹»ñÝ»ñÁ ëïáñ³·ñíáõÙ »Ý.  
 Øáõïù³ÛÇÝ ûñ¹»ñÝ»ñÁ` ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ ÏáÕÙÇó  
 Ì³Ëë³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ûñ¹»ñÝ»ñÁ` ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 

Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó 
Øáõïù³ÛÇÝ ¨ Í³Ëë³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ûñ¹»ñÝ»ñÁ å»ïù Ñ³Ù³ñ³Ï³Éí»Ý: 

Ð³Ù³ñ³Ï³ÉáõÙÁ ëÏëíáõÙ ¿ ï³ñ»ëÏ½µÇó: ²é³ÝÓÇÝ Ñ³Ù³ñ³Ï³ÉíáõÙ »Ý Ùáõïù³ÛÇÝ 
ûñ¹»ñÝ»ñÁ  ¨ ³é³ÝÓÇÝ` Í³Ëë³ÛÇÝ ûñ¹»ñÝ»ñÁ: úñ¹»ñÝ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý § Øáõïù³ÛÇÝ ¨ 
Í³Ëë³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ûñ¹»ñÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ù³ïÛ³ÝáõÙ¦` Ñ³ßí³å³ÑÇ ÏáÕÙÇó: 
¶³ÝÓ³å³ÑÁ å»ïù ¿ ëïáõ·Ç ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ûñ¹»ñÝ»ñáõÙ. 
 ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ  

        ºÃ» Í³Ëë³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ûñ¹»ñÝ»ñÇÝ Ïóí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ Õ»Ï³í³ñÇ 
ÃáõÛÉ³ïñáÕ ·ñáõÃÛáõÝ, ³å³ Í³Ëë³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ûñ¹»ñÝ»ñÇ íñ³ Õ»Ï³í³ñÇ 
ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ ã¿:  



 ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ×ßïáõÃÛáõÝÁ  
 ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ Ãí³ñÏí³Í ÏÇó ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ (ëÏ½µÝ³Ï³Ý 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñ) 
¶áõÙ³ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·³ÝÓ³å³ÑÁ å»ïù ¿ å³Ñ³ÝçÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 

³ÝÓÝ³·Çñ Ï³Ù ³ÝÓÁ Ñ³ëï³ïáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃáõÕÃ: ¸ñ³Ù ëï³óáÕÁ ëïáñ³·ñáõÙ ¿ 
Í³Ëë³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ûñ¹»ñÇ íñ³` Ýß»Éáí ï³é»ñáí ·áõÙ³ñÁ: ¶áõÙ³ñÁ ïñíáõÙ ¿ 
ÙÇ³ÛÝ ûñ¹»ñáõÙ  Ýßí³Í ³ÝÓÇÝ Ï³Ù ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇÝ: ¶áõÙ³ñÇ Ñ»ï ïñíáõÙ ¿ 
³Ý¹áññ³·Çñ: ¸ñ³ÙÇ ëï³óÙ³Ý Ï³Ù Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·³ÝÓ³å³ÑÁ ëïáñ³·ñáõÙ ¿ 
ûñ¹»ñÁ ¨ Ù³ñáõÙ §ØáõÍí³Í ¿¦ Ï³Ù §êï³óí³Í ¿¦ ¹ñáßÙáí` Ýß»Éáí ³Ùë³ÃÇíÁ: ¸ñ³ÙÇ 
ÙáõïùÇó Ï³Ù Í³ËëÇó Ñ»ïá Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý 
·³ÝÓ³å³ÑÇ ÏáÕÙÇó` §¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·ñùáõÙ¦:  
§¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·ÇñùÁ¦ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³Ý ¿, որում ·ñ³ÝóíáõÙ են. 
 ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ ÙÝ³óáñ¹Á` Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇ ¨ í»ñçÇ 

¹ñáõÃÛ³Ùµ,   
 Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ ÙáõïùÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕ (³ÛÝ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ÙáõïùÇ 

ûñ¹»ñÝ»ñáí )  
 »ÉùÁ` ¹ñ³Ù³ñÏÕÇó (³ÛÝ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ »ÉùÇ ûñ¹»ñÝ»ñáí):  

     §¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·ÇñùÁ¦ Ï³ñí³Í ¿, Ñ³Ù³ñ³Ï³Éí³Í ¨ ÏÝùí³Í: ¾ç»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ·ÉË³íáñ  Ñ³ßí³å³ÑÇ ÏáÕÙÇó:  

 ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ í»ñçáõÙ ·³ÝÓ³å³ÑÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝáõÙ ¿ ûñí³ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, 
¹áõñë µ»ñáõÙ Ñ³çáñ¹ ûñí³ ¹ñ³ÙÇ ÙÝ³óáñ¹Á` û·ïí»Éáí Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ï³åÇ µ³Ý³Ó¨Ç 

 

Øí»ñçÝ. = Ø ëÏ½µÝ. + Ø - Ì 

       ä³ñµ»ñ³µ³ñ, ÇëÏ ·³ÝÓ³å³ÑÁ ÷áËí»ÉÇë` å³ñï³¹Çñ, Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³ñÏÕÇ 
ï»ëã³Ï³Ý ëïáõ·áõÙ (¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÛÉ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ áõ 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, ûñ. µ»Ý½ÇÝÇ ÏïñáÝÝ»ñÇ) ¨ ·áõÛù³·ñáõÙ: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
÷³ëï³óÇ ÙÝ³óáñ¹Á Ñ³Ù»Ù³ïíáõÙ ¿ §¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·ÇñùÇ¦ Ñ³ßí³éÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
Ñ»ï: ¸ñ³Ù³ñÏÕÇ ï»ëã³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý ³Ýó Ï³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³½ÙíáõÙ 
¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí, áñÁ ëïáõ·Ù³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½ÙáõÙ ¿ §Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñÙ³Ý ³Ïï¦: 

Հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ 

       ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ 
å³ñï³¹Çñ å»ïù ¿ ÏÇñ³é»É ÑëÏÇã ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Ù»ù»Ý³Ý»ñ, áñáÝù å»ïù ¿ ·ñ³Ýóí»Ý 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ: ÐëÏÇã ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ 
Ù»ù»Ý³ÛáõÙ ¹ñíáõÙ ¿ ÑëÏÇã ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Å³å³í»Ý, áñï»Õ ÝßíáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
³Ýí³ÝáõÙÁ, ûñí³ ëÏÇ½µÁ ¨ í»ñçÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ, ³ßË³ï³ÝùÁ ëÏë»Éáõ Å³ÙÁ, ÑëÏÇã 
¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Ù»ù»Ý³ÛÇ Ñ³Ù³ñÁ, ûñí³ ¹ñ³Ù³ÙáõïùÁ, áñáÝù í³í»ñ³óíáõÙ »Ý 
Õ»Ï³í³ñÇ ¨  ·³Ó³å³ÑÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

    Ð¸Ø – Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:  

     ÐëÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëïáõ·íáõÙ »Ý. 

 ÑëÏÇã ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Ù»ù»Ý³ÛÇ ³ÝÓÝ³·ÇñÁ 
 Ñ³ëáõÛÃÇ ·ÇñùÁ  



 ÑëÏÇã ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ Å³å³í»ÝÁ 
 ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·ÇñùÁ  
 ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ 
 Ê³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ïáõ·³ÝùÝ»ñ »Ý 

ë³ÑÙ³ÝáõÙ (ï³ñµ»ñ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ï³ñµ»ñ ã³÷»ñÇ): 
         ¸ñ³Ù³ÙáõïùÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ ï³ñíáõÙ ¿ §²åñ³ÝùÇ Çñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃÇ¦ ·ñ³ÝóÙ³Ý 
·ñùáõÙ: ¶³ÝóáõÙÝ»ñÁ ·ñùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ùñáÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ï³ñ·áí` ³é³Ýó çÝçáõÙÝ»ñÇ 
¨ ëË³ÉÝ»ñÇ: ¶ÇñùÁ å»ïù ¿ Ï³ñí³Í, Ñ³Ù³ñ³Ï³Éí³Í ¨ ÏÝùí³Í ÉÇÝÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Ñ³ëï³ïí³Í` Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ ÏáÕÙÇó: 
 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙ 
 

¸ñ³Ù³ñÏÕÇ ·áõÛù³·ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëïáõ·íáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ 
¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÛÉ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: Դñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
÷³ëï³óÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÁ (Ù»ï³Õ³¹ñ³Ù, ÃÕÃ³¹ñ³Ù), ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ 
(Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ïÝ»ñÇ, ³éáÕç³ñ³ÝÝ»ñÇ áõÕ»·ñ»ñ, »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ïáÙë»ñ ¨ ³ÛÉÝ): ¸ñ³Ù³Ï³Ý 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ (Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ïÝ»ñÇ, ³éáÕç³ñ³ÝÝ»ñÇ áõÕ»·ñ»ñ, »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ïáÙë»ñ ¨ 
³ÛÉÝ) ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï å³ñ½áõÙ »Ý ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ, 
³ñÅ»ùÁ ¨  Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ×ßïáõÃÛáõÝÁ: êïáõ·áõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Áëï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 
³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ` ³ÏïáõÙ Ýß»Éáí ¹ñ³Ýó ë»ñÇ³Ý , Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ, ù³Ý³ÏÁ ¨ ·áõÙ³ñÁ: 
´³ÝÏ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ (ÁÝÃ³óÇÏ) , ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¨ Ñ³ïáõÏ Ñ³ßÇíÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áõÛù³·ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ  ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ 
µ³ÝÏ»ñÇ ù³Õí³ÍùÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïÙ³Ý ÙÇçáóáí:  

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ÐÐ 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáí å³Ñ³ÝçíáÕ 5 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í×³ñ³Í ¨ ëï³ó³Í ¹ñ³ÙÇ Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ` Ýßí³Í 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:²ÛÝ µ³ó³ïñáõÙ ¿  ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³ï³ñí³Í 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:       

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë. 
 Ï³ÝË³ï»ë»É ³å³·³  ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ  
 ·Ý³Ñ³ï»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ, 

³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
 áñáß»É ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ í×³ñ»Éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 áñáß»É í³ñÏÇ ïáÏáëÝ»ñ ¨ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ í×³ñ»Éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  
   Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐÐÐê7 § Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ ¦ 
ëï³Ý¹³ñïÇ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý . 

 ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ  

 Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ  

 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ  



       ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ »Ï³Ùáõï µ»ñáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿:  
         ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ í³×³éùÇó, 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ³é³ç³óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñáëù»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ »Ý. 
 ³åñ³ÝùÇ Ù³ïáõóáõÙÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùáõïù»ñÁ  
 ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ 

í×³ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ  
 ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ³ÝáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÁ 
 ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÁ, ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñÁ 
 Ñ³ñÏ»ñÁ, ïáõÛÅ»ñÁ, ïáõ·³ÝùÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:  

           Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ 
Ó»éù µ»ñáõÙÝ áõ ûï³ñáõÙÝ ¿, áñáÝù ã»Ý ÁÝ¹·ñÏíáõÙ  ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ù»ç: 
            Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ³é³ç³ó³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ »Ý 
Ñ³Ù³ñíáõÙ. 
 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éù 

µ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Í³Ëëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ  
 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³ÏïÇíÝ»ñÇ ûï³ñáõÙÇó 

ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ  
 ïñ³Ù³¹ñí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ù³ñáõÙÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý 

ÙÇçáóÝ»ñÁ (µ³óÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ í³ñÏ»ñÇó )  

         üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¿, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ áõ Ï³éáõóí³ÍùÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
            üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ³é³ç³ó³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ »Ý 
Ñ³Ù³ñíáõÙ. 
 µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùáõïù»ñÁ  
 í×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ 
 å³ñï³ïáÙë»ñÇ, í³ñÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÇó` ¹ñ³Ù³Ï³Ý 

Ùáõïù»ñÁ ¨ Ù³ñáõÙÇó` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñï³Ñáëù»ñÁ 

 

 



                         Կանխիկ և անկանխիկ հաշվարկներ 

      Քաղաքացիների մասնակցությամբ հաշվարկները, որոնք կապված չեն նրանց 
ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման հետ, կարող են կատարվել կանխիկ 
դրամով (առանց գումարի սահմանափակման) կամ անկանխիկ ձևով: Իրավաբանական 
անձանց միջև հաշվարկները, ինչպես նաև քաղաքացիների մասնակցությամբ հաշվարկները՝ 
կապված նրանց ձեռնարկատիրական գործունեության հետ, կատարվում են անկանխիկ 
ձևով: Այդ անձանց միջև հաշվարկները կարող են կատարվել նաև կանխիկ դրամով, եթե այլ 
բան սահմանված չէ օրենքով: Անկանխիկ հաշվարկները կատարվում են բանկերի, այլ 
վարկային կազմակերպությունների (այսուհետ՝ բանկեր) միջոցով, որոնցում բացված են 
համապատասխան հաշիվներ: 
Անկանխիկ հաշվարկներ իրականացնելիս թույլատրվում են հաշվարկներ` 
 վճարման հանձնարարականներով, 
 ակրեդիտիվով, 
 ինկասո, 
 չեկերով, 
 վճարային քարտերով: 

     Պայմանագրի կողմերը (գործարք կնքողները, ոչ` բանկը) իրավունք ունեն ընտրել և 
պայմանագրով սահմանել  նշված հաշվարկների ցանկացած ձևը: 

 

Վճարման հանձնարարականներով հաշիվներ 
     
 Վճարման հանձնարարականը (բանավոր, գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով) բանկին 
տրված հանձնարարությունն է` վճարել կամ հանձնարարել այլ բանկի` վճարել շահառուին 
հաստատագրված կամ հաշվարկվող գումար, եթե ստացող բանկը հատուցում է ստանում 
ուղարկողից (դեբետագրելով ուղարկողի հաշիվը կամ այլ ձևով): Վճարման 
հանձնարարականներով հաշվարկներ կատարելիս բանկը պարտավորվում է վճարողի 
հանձնարարությամբ նրա հաշվում եղած միջոցներից որոշակի գումարը (օրենքով կամ դրան 
համապատասխան սահմանված բանկային կանոններով) նախատեսված ժամկետում 
փոխանցել նույն կամ այլ բանկում վճարողի նշած հաշվին, եթե ավելի կարճ ժամկետ 
նախատեսված չէ բանկային հաշվի պայնագրով կամ սահմանված չէ բանկային 
գործունության մեջ կիրառվող գործարար շրջանառության սովորույթներով: Վճարման 
հանձնարարականի և դրա հետ ներկայացվող հաշվարկային փասթաթղթերի 
բովանդակությունը և դրանց ձևը  պետք է համապատասխանեն օրենքով սահմանված և դրան 
համապատասխան բանկային կանոններով նախատեսված պահանջներին:  

Վճարման հանձնարարականը սույն հոդվածի 1-ին կետի պահանջներին 
չհամապատասխանելու դեպքում բանկը կարող է ճշգրտել դրա բովանդակությունը: 
Վճարողին նման հարցում պետք է արվի հանձնարարականը ստանալուց հետո անհապաղ: 
Օրենքով կամ դրան համապատասխան սահմանված բանկային կանոններով նախատեսված 
ժամկետում, իսկ նման ժամկետի բացակայության դեպքում՝ ողջամիտ ժամկետում, 
պատասխան չստանալու դեպքում, բանկը կարող է չկատարել հանձնարարականը և այն 
վերադարձնել վճարողին, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով  կամ բանկի ու վճարողի 
միջև կնքված պայմանագրով: Վճարողի հանձնարարականը բանկը կատարում է վճարողի 
հաշվում միջոցների առկայության դեպքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ վճարողի և բանկի 



միջև պայմանագրով: Բանկը հանձնարարականները կատարում է՝ պահպանելով հաշվից 
դրամական միջոցներ դուրս գրելու հաջորդականությունը: 
     Միջոցների փոխանցման գործառնական օրը (այսուհետ՝ գործառնական օր) օրացուցային 
օրվա այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում բանկն ընդունում, ակցեպտավորում և 
ուղարկում (փոխանցում) է վճարման հանձնարարականները, դրանք չեղյալ համարելու 
հանձնարարականները, ինչպես նաև տրամադրում է հաշվի մասին տեղեկացումներ 
(քաղվածքներ): 
     Գործառնական օրը բանկը սահմանում է ինքնուրույն: Բանկը պարտավոր է հաճախորդի 
առաջին իսկ պահանջով կամ նրա հետ համապատասխան պայմանագիր կնքելիս վերջինիս 
տեղեկացնել բանկի գործառնական ժամերի մասին: Եթե վճարման հանձնարարականը կամ 
այն չեղյալ համարելու հանձնարարականը ստացվել է միջոցների փոխանցման 
գործառնական օրվա ավարտից հետո, ապա դրանք ստացված են համարվում միջոցների 
փոխանցման հաջորդ գործառնական օրվա սկզբին: 
 

Վճարման հանձնարարականի վավերականությունը 
 

Վճարման հանձնարարականը վավեր է, եթե այն ուղարկվել է դրանում, որպես ուղարկող 
նշված` անձի կամ նրա ներկայացուցչի կողմից: Վճարման հանձնարարականը վավեր է նաև, 
եթե բանկի և ուղարկողի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն հաճախորդի կողմից կամ 
նրա անունից բանկին ուղարկված վճարման հանձնարարականը ենթակա է վավերացման 
որոշակի անվտանգության արարողակարգի միջոցով ընդունել է բարեխղճորեն բանկի, և 
բանկի  ու ուղարկողի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսված անվտանգության 
արարողակարգին և հաճախորդի այլ հրահանգին համապատասխան: Բանկը պարտավոր չէ 
կատարել ուղարկողի այն հրահանգները, որոնք հակասում են գրավոր պայմանագրին կամ 
չեն ստացվել` ստացող բանկին համապատասխան գործողություն ձեռնարկելու 
հնարավորություն ընձեռող եղանակով և ժամկետում: 

 

Վճարման հանձնարարականի ակցեպտավորումը 

                   Ստացող բանկը (բացի շահառուի բանկից) վճարման հանձնարարականը   
ակցեպտավորում է, երբ կատարում է վճարման հանձնարարականը: 
Վճարման հանձնարարականը շահառուի բանկի կողմից ակցեպտավորված է համարվում. 
 երբ բանկը վճարում է շահառուին կամ նրան տեղեկացում է ուղարկում (բանավոր, 

գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով)` վճարման հանձնարարականի ստացման և 
վճարման մասին: 

 երբ ուղարկողը վճարում է շահառուի բանկին վճարման հանձնարարականի գումարը 
կամ վճարման հանձնարարականում նշված վճարման օրվան հաջորդող՝ շահառուի 
բանկի գործառնական օրվա սկզբին, եթե այդ պահին ուղարկողը վճարել է բանկին 
վճարման հանձնարարականի գումարը, կամ ուղարկողի՝ տվյալ բանկում գտնվող 
հաշվի մնացորդը բավարար է վճարման հանձնանրարականի գումարը հատուցելու 
համար: 

Վճարման հանձնարարականի ակցեպտավորումը բացառում է դրա հետագա մերժումը 

 

 

Հաշիվը: Հաշվի մնացորդը: Վճարման հանձնարարականի կատարման 
հերթականությունը 



      Սույն օրենքի համաձայն հաշիվը միջոցների փոխանցման մասնակցի բանկում գտնվող 
այն հաշիվն է, որից վճարման հանձնարարականի գումարը ենթակա է գանձման՝ 
հաճախորդի վճարման հանձնարարականի կամ առանձին հրահանգի համաձայն: Եթե 
հաճախորդը վճարման հանձնարարականում չի նշել և հաշվի վերաբերյալ այլ հրահանգ չի 
տվել, ապա վճարման հանձնարարականի գումարը կարող է գանձվել տվյալ բանկում 
գտնվող իր ցանկացած հաշվից, բացառությամբ այն հաշիվների, որոնցից վճարման 
հանձնարարականի գումարի գանձումը հակասում է այդ հաշվի սպասարկման 
պայմանագրին կամ տվյալ հաշվի մնացորդի տնօրինման այլ սահմանափակումներին (օր. 
“Ավանդ” հաշվից չի կարելի փոխանցել): 

                    Ըստ այս օրենքի` “հաշվի մնացորդը” տվյալ հաշվում առկա այն միջոցներն են (ցպահանջ 
կամ ժամկետային), որոնք հաշվետերը (հաճախորդը) կամ նրա կողմից լիազորված անձը 
կարող է հաշվից դուրս գրել կամ այլ կերպ տնօրինել` առանց լրացուցիչ 
սահմանափակումների: Ուղարկողի հաշվից վճարման ենթակա մեկից ավելի վճարման 
հանձնրարականներ ստանալու դեպքում բանկը կարող է վճարման հանձնարարականները 
կատարելու կապակցությամբ ուղարկողի հաշիվը դեբետագրել ցանկացած 
հերթականությամբ: Եթե հաշվետերն իր հաշվին կրեդիտագրված միջոցները դուրս է գրում 
հաշվից կամ ուղղվում են նրա պարտավորությունների կատարմանը, ապա հաշվին 
առաջինը կրեդիտագրված միջոցները համարվում են հաշվից առաջինը դուրս գրված կամ 
պարտավորությունների կատարմանը ուղղված: 
        Բանկը, ընդունելով վճարման հանձնարարականը, պարտավոր է համապատասխան 
դրամական գումարը փոխանցել միջոցներ ստացող բանկին՝ այդ գումարը սահմանված 
ժամկետում հանձնարարականում նշված անձի հաշվին մուտքագրելու համար: Բանկն 
իրավունք ունի հաճախորդի հանձնարարականում նշված դրամական միջոցների 
փոխանցման գործառությունների կատարման համար ներգրավել այլ բանկեր: 
Ինչպես նաև պարտավոր է վճարողի պահանջով նրան անհապաղ ծանուցել 
հանձնարարականի կատարման մասին: 
       Վճարման հանձնարարականի վճարման օրը գործառնական այն օրն է, երբ վճարման 
հանձնարարականի գումարը ենթակա է վճարման շահառուին՝ շահառուի բանկի կողմից: 
Վճարման օրը կարող է նշված լինել վճարման հանձնարարականում, որը, սակայն, չի կարող 
նախորդել շահառուի բանկի կողմից տվյալ վճարման հանձնարարականի ստացման օրվան: 
Վճարման հանձնարարականում դրա մասին նշված չլինելու դեպքում շահառուի բանկի 
կողմից այդպիսին է համարվում վճարման հանձնարարականի ստացման օրը: 
Հաճախորդի հանձնարարականը չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու դեպքում բանկը 
պատասխանատվություն է կրում: Այն դեպքերում, երբ հանձնարարականը չկատարելը կամ 
անպատշաճ կատարելը տեղի է ունեցել վճարողի հանձնարարականը կատարելու համար 
ներգրավված բանկի  կողմից հաշվարկային գոռծառնությունների կանոնները խախտելեւ 
հետևանքով, դատարանը պատասխանատվությունը կարող է դնել այդ բանկի վրա: Եթե 
բանկի  կողմից հաշվարկային գործառնությունների կանոնների խախտումը հանգեցրել է 
դրամական միջոցներն ապօրինի պահելուն, բանկը պարտավոր է տոկոսներ վճարել: 

 

Հաշվարկներ` ակրեդիտիվով (վարկագրով) 

Փաստաթղթային վարկագիրը դրամական պարտավորություն է, որը բանկը իր վրա է 
վերցնում հաճախորդի հանձնարարությամբ, այսինքն պարտավորվում է կատարել կամ 
ապահովել վճարումը՝ ապրանք վաճառողին: 



Որևէ վարկագիր թողարկելու համար հաճախորդը պետք է բավարար միջոցներ ունենա իր 
ընթացիկ հաշվում. 

• Եթե հաճախորդի ընթացիկ հաշվի միջոցները բավարարում են վարկագիրը 
թողարկելու համար, ապա բանկի կողմից վարկագրի թողարկման դիմումն 
ընդունելուն պես հաճախորդի հաշվի միջոցները վարկագրի գումարի չափով 
սառեցվում են (դեպոնացվում են)՝ վարկագրի ողջ գործողության ժամկետով: 

• Եթե հաճախորդի ընթացիկ հաշվի միջոցները չեն բավարարում վարկագիր 
թողարկելու համար, ապա հաճախորդը դիմում է բանկ՝ ընդունված կարգով 
վարկավորվելու համար: 

       Փաստաթղթային վարկագրի միջոցով իրականացվող գործարքների 
հաջորդականությունն է` 

1.Կողմերը՝ արտահանողը (The exporter) և ներմուծողը (The importer), պայմանագիր են 
կնքում, որտեղ նշվում է, որ ապրանքի դիմաց վճարումները պետք է կատարվեն 
փաստաթղթային վարկագրի միջոցով: Վարկագիրը թողարկվում է ներմուծողի 
հանձնարարությամբ՝ դիմումի հիման վրա, որտեղ նշվում են պայմանագրի այն 
պայմանները, որոնք վերաբերում են վճարումների կարգին: 
Պայմանագրում հիմնականում նշվում են. 
 բանկի անվանումը, որտեղ թողարկվում է վարկագիրը, 
 վարկագրի տեսակը, 
 ծանուցող և կատարող բանկերի անվանումները, 
 բանկային գանձումների կարգը, 
 վճարման պայմանները, 
 փաստաթղթերի ցուցակը, որոնց դիմաց կատարվելու է վճարում, 
 վարկագրի գործողության, առաքման ժամկետները և այլն: 

2.Պայմանագիրը կնքելուց հետո արտահանողը ապրանքը նախապատրաստում է    
առաքման, որի մասին տեղյակ է պահում ներմուծողին: 
3. Ծանուցումը ստանալուց հետո ներմուծողն իր բանկին դիմում - հանձնարարական է 
ուղարկում վարկագրի բացման մասին, ուր նշում է բոլոր անհրաժեշտ պայմանները(3): 
Ներմուծողը, որը հանձնարարական է տալիս վարկագրի բացման համար, կոչվում է 
հրահանգատու (The applicant): Վարկագիր թողարկող բանկը, որը կոչվում է նաև էմիտենտ-
բանկ (The issuing bank), գործում է հրահանգատուի հրահանգների հիման վրա: Եթե կողմերի 
միջև ըստ պայմանագրի հատուկ պայմանավորվածություն կա, ապա ներմուծողը կարող է 
վարկագրի բացման հանձնարարություն տալ պայմանագիրը կնքելուց որոշ ժամանակ անց: 
4. Վարկագիրը թողարկելուց հետո, ուր էմիտենտ-բանկը նշում է, թե ինչ կարգով պետք է 
կատարվի վարկագրի վճարումը, այդ փաստաթուղթն ուղարկում է արտահանողին, որը 
կոչվում է Բենեֆիցիար  կամ Շահառու (The beneficiary): Էմիտենտ-բանկը վարկագիրն 
ուղարկում է Շահառուին, որպես կանոն, վերջինիս սպասարկող բանկի միջոցով, որի խնդիրն 
է վարկագրի մասին ծանուցել Շահառուին: Այսպիսի բանկը կոչվում է Ծանուցող բանկ  (The 
advising bank): 
5. Վարկագիրը ստանալուց հետո Ծանուցող բանկը ստուգում է վարկագրի իսկությունը, և 
հանձնում է Շահառուին: Շատ դեպքերում Ծանուցող բանկը էմիտենտ-բանկի կողմից 
նշանակվում է որպես վարկագիրը կատարող բանկ (nominated bank), այսինքն լիազորվում է 
կատարել վճարում, նեգոցիացիա (բանակցությունների վարում) կամ ակցեպտում: 



6. Ստանալով վարկագիրը՝ Շահառուն այն քննարկում է որոշելու համար, թե ինքն արդյոք 
ընդունում է վարկագիրը, թե՝ ոչ: Տարաձայնությունների հայտնաբերման դեպքում Շահառուն 
կարող է տեղեկացնել իր բանկին վարկագրի ընդունման կամ չընդունման մասին և 
հրահանգատուից պահանջել համապատասխան փոփոխություններ մտցնել վարկագրում: 

Եթե Շահառուն համաձայն է իր օգտին թողարկված վարկագրի պայմանների հետ, 
սահմանված ժամկետում իրականացնում է ապրանքի առաքումը և, բեռնափոխադրողից 
ստանալով տրանսպորտային փաստաթղթերը, վարկագրով պահանջվող այլ փաստաթղթերի 
( հաշիվ-ապրանքագրեր, սերտիֆիկատներ, անհրաժեշտության դեպքում` 
ապահովագրական փաստաթղթեր, փոխանցելի մուրհակներ և այլն) հետ միասին 
ներկայացնում է իր բանկին: 

7. Արտահանողի բանկը ստուգում է բոլոր փաստաթղթերը, որպեսզի համոզվի դրանց և 
վարկագրով նախատեսված պայմանների համապատասխանությանը, ապա 
փաստաթղթերը  ուղարկում է էմիտենտ-բանկին վճարման, ակցեպտավորման կամ 
նեգոցիացիայի՝ ուղեկցող նամակում նշելով, թե ինչ եղանակով պետք է կատարվի 
գումարի վճարումը: 
8. Ստանալով փաստաթղթերը, էմիտենտ-բանկը ստուգում է դրանց 
համապատասխանությունը վարկագրի պայմաններին և համապատասխանության 
դեպքում պարտավոր է վճարման ենթակա գումարը փոխանցել արտահանողի բանկին` 
զուգահեռաբար դեբետավորելով ներմուծողի հաշիվը: Շահառուի բանկը գումարը 
կրեդիտագրում է Շահառուի հաշվին, իսկ ներմուծողը, փաստաթղթերը էմիտենտ-բանկից 
ստանալով, տնօրինում է ապրանքը: 
Ակրեդիտիվի պայմանները խախտելու համար վճարողի առջև 

պատասխանատվություն է կրում էմիտենտ բանկը, իսկ էմիտենտ բանկի առջև` կատարող 
բանկը, բացառությամբ սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերի: 
 Կատարող բանկի կողմից ակրեդիտիվով դրամական միջոցները վճարելուց անհիմն 

հրաժարվելու դեպքում միջոցներ ստացողի առջև պատասխանատվությունը կարող 
է դրվել այդ բանկի վրա: 

 Կատարող բանկի կողմից ծածկված կամ հաստատված ակրեդիտիվով դրամական 
միջոցները ակրեդիտիվի պայմանները խախտելու հետևանքով ոչ ճիշտ վճարելու 
դեպքում վճարողի առջև պատասխանատվությունը կարող է դրվել այդ բանկի վրա: 

       Կատարող բանկն ակրեդիտիվը փակում է ՝ 
 ակրեդիտիվի ժամկետն ավարտվելիս, 
 ակրեդիտիվը մինչև դրա ժամկետի ավարտն օգտագործելուց հրաժարվելու մասին 

միջոցներ ստացողի դիմումի համաձայն, եթե ակրեդիտիվի պայմաններով 
նախատեսված է հրաժարվելու հնարավորություն, 

 ակրեդիտիվը լրիվ կամ մասնակի հետ կանչողի մասին վճարողի պահանջով, եթե 
նման հետկանչը հնարավոր է ըստ ակրեդիտիվի պայմանների: 

Ակրեդիտիվի չօգտագորված գումարն ակրեդիտիվը փակելիս անհապաղ 
վերադարձվում է էմիտենտ բանկին: Էմիտենտ բանկը պարտավոր է  վերադարձված 
գումարը մուտքագրել վճարողի հաշվում, որից դեպոնավորվել էին միջոցները: 

 
ԻՆԿԱՍՈ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ 

       
 Ինկասո հաշվարկների դեպքում բանկը (էմիտենտ բանկը)  պարտավորվում է հաճախորդի 
հանձնարարությամբ ու նրա հաշվին կատարել վճարողից վճար և վճարի ակցեպտ 
ստանալու գործունեություններ: Էմիտենտ բանկը, ստանալով հաճախորդի  



հանձնարարությունը, այն կատարելու համար իրավունք ունի ներգրավել այլ բանկ 
(կատարող բանկ): 
Ինկասո հանձնարարություն կատարելը. 
 Եթե փաստաթղթերը ենթակա են վճարման ըստ ներկայացման, կատարող բանկը 

պետք է ինկասո հանձնարարությունը ստանալուց հետո անհապաղ վճարի դրանք 
 Եթե փաստաթղթերը ենթակա են վճարման այլ ժամկետում, կատարող բանկը 

ինկասո հանձնարարությունը ստանալուց հետո անհապաղ պետք է ներկայացնի 
ակցեպտի՝ վճարողի ակցեպտը ստանալու համար, իսկ վճարի պահանջը պետք է 
կատարվի ոչ ուշ, քան փաստաթղթում նշված վճարման ժամկետի վրա հասնելը 

 Մասնակի վճարները կարող են ընդունվել կանոններով սահմանված դեպքերում 
կամ ինկասո հանձնարարության մեջ հատուկ թույլտվության առկայությամբ 

 Կատարող բանկը պետք է ստացված (ինկասավորված) գումարներն անհապաղ 
հանձնի էմիտենտ բանկի տնօրինությանը, որը պարտավոր է այդ գումարները 
մուտքագրել հաճախորդի հաշվում: Կատարող բանկն իրավունք ունի իրեն 
հասանելիք վարձատրությունը և ծախսերի հատուցումը պահել ինկասավորված 
գումարներից 

 
Չեկերով հաշվարկներ 

 
 Չեկը սահմանված ձևի արժեթուղթ է, որը պարունակում է չեկատուի` որևէ բանով 

չպայմանավորված գրավոր կարգադրությունը իրեն սպասարկող բանկին՝ վճարել 
չեկի վրա նշված գումարը չեկը տիրապետողին` չեկատիրոջը: 

 Չեկը շրջանառու փաստաթուղթ է. որից օգտվելու բոլոր իրավունքները, որպես 
կանոն, կարող են փոխանցվել մեկ այլ անձի՝ չեկի հակառակ երեսի վրա դրվող 
փոխանցագրի (ինդոսամենտ) միջոցով: 

 Չեկերը, որպես վճարման միջոց, կարող են կիրառվել ցանկացած անձանց միջև 
իրականացվող հաշվարկներում, առևտրային գործարքների ժամանակ վճարումներ 
կատարելու, ինչպես նաև ոչ առևտրային բնույթի վճարումներ իրականացնելու 
համար: 

 Չեկերը, որպես վճարման միջոց, կիրառվում են այն դեպքում, երբ առկա է վճարումը 
ստացող անձի (չեկատիրոջ) համաձայնությունը` չեկով վճարում ստանալու 
վերաբերյալ: Չեկատիրոջ կողմից չեկը բանկ ներկայացնելը ենթադրում է, որ 
չեկատերը համաձայնվել է չեկը որպես վճարման միջոց ընդունել: 

 
Չեկերի  միջազգային դասակարգումը 
 
Ըստ չեկը դուրս գրողի լինում են` 
 
 հաճախորդի չեկեր` չեկեր, որոնց վճարման համար պատասխանատվություն է 

կրում այն դուրս գրող բանկ չհանդիսացող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը, 
 բանկային չեկեր` չեկեր, որոնց վճարման համար պատասխանատվություն է կրում 

այն դուրս գրող բանկը: 
 
Ըստ չեկատիրոջ` 
 
 անվանական չեկեր` չեկեր, որոնցով վճարումը ստանալու իրավունքը կարող է 

պատկանել միայն չեկի վրա նշված այն անձին, որի անունով դուրս է գրվել չեկը: 
Անվանական չեկի վրա պետք է լինի □վճարել միայն□, □ոչ` հրամանին□ կամ նման 
այլ բառեր, որոնք հատկանշում են չեկի անվանական լինելը (նման բառերի 
բացակայության դեպքում չեկը համարվում է օրդերային): Անվանական չեկը չի 



կարող փոխանցվել ինդոսամենտով (փոխանցագրով): Դրա սեփականության 
իրավունքը փոխանցվում է ցեսիայի (հատուկ արարողակարգի)միջոցով, 

 օրդերային չեկեր` չեկեր, որոնցով վճարումը ստանալու իրավունքը պատկանում է 
չեկի վրա նշված անձին կամ նրա կարգադրությամբ (հրամանով) նշանակված այլ 
իրավազոր անձի: Օրդերային չեկը կարող է փոխանցվել ինդոսամենտով 
(փոխանցագրով): 
 

Չեկի` օրենքով սահմանված և պարտադիր վավերապայմաններն են. 
 “չեկ” անվանումը 
 չեկատուի (չեկ դուրս գրողի) անվանումը 
 չեկատիրոջ (այն անձի, որի օգտին դուրս է գրվում չեկը) անվանումը 
 վճարող բանկի անվանումը և այն հաշվի նշումը, որից պետք է կատարվի վճարումը 
 հանձնարարություն վճարողին` չեկատիրոջը որոշակի գումար վճարելու մասին 
 վճարման գումարը, արժույթը 
 չեկը դուրս գրելու ամսաթվի և վայրի նշումը (չեկը, որը չի պարունակում նշում այն 

կազմելու վայրի մասին, ստորագրված է համարվում չեկատուի գտնվելու վայրում) 
 չեկատուի ստորագրությունը և այլն 
 չեկը կարելի է լրացնել թե՛ ձեռքով և թե՛ տեխնիկական միջոցներով 
Չեկի գումարը գրվում է բառերով և թվերով: Եթե վերջիններս չեն համընկնում, չեկը 

համարվում է անվավեր: 
Չեկը ներկայացնելու ժամկետը չեկը դուրս գրելուց հետո սահմանված այն ժամկետն է, 

որի ընթացքում չեկը կարող է վճարման ներկայացվել սպասարկող առաջին բանկին: 
Միջազգային չեկային շրջանառության հիմքում ընկած ժնևյան □Չեկերի միասնական 
օրենքը□ տարբեր մայրցամաքների երկրների միջև շրջանառվող չեկերի համար 
ներկայացման ժամկետը սահմանել է 70 օր: Առանձին դեպքերում չեկի ներկայացման 
ժամկետը կարող է ավելի երկար լինել, եթե այդ մասին չեկի վրա առկա է հատուկ նշում: 

Բանկի համակարգում բանկային չեկերը սպասարկվում են ինկասո պայմանով, 
այսինքն` հաճախորդին չեկի դիմաց վճարվում է` միայն նրա կողմից ներկայացված չեկը 
ինկասոյի ուղարկելուց և ծածկույթը ստանալուց հետո: Առանձին դեպքերում, եթե 
հաճախորդի հետ կնքվել է համապատասխան գրավոր համաձայնագիր, բանկը կարող է 
բանկային չեկերը հաճախորդի հաշվին մուտքագրել անմիջապես` պայմանով, որ դրանք, 
ինկասո ուղարկելու և չվճարվելու դեպքում, չեկերի համապատասխան ծածկույթը 
հաճախորդի հաշվից անվիճելի կարգով դուրս կգրվի: Նման պայմանագիր հաճախորդի 
հետ կարող է կնքվել բանկի վարչության որոշման հիման վրա: Բանկն իրավասու է ինկասո 
անցած և արդեն հաճախորդին վճարված չեկի գումարը դեբետագրել վերջինիս հաշվից, եթե 
տվյալ չեկի գծով վճարող բանկում զեղծարարություն է հայտնաբերվել: Նշված դրույթը 
սահմանվում է չեկերի սպասարկման միջազգային կանոններով: Միջազգային չեկային 
շրջանառության մեջ կիրառվող կանոնների համաձայն` մինչև 3 տարի վճարման 
վաղեմություն ունեցող և ինկասո անցած յուրաքանչյուր չեկի գծով կարող է հայց 
ներկայացվել և դրա ծածկույթը հետ պահանջվել, եթե այդ չեկի կապակցությամբ վճարող 
բանկում զեղծարարություն է հայտնաբերվել: Նման դեպքերում բանկի թղթակցային հաշիվը 
ենթակա է դեբետագրման և հաճախորդին` նշված գումարն արդեն վճարված լինելու 
հանգամանքը միջազգային չեկային շրջանառության կանոններով չի կարող ընդունվել 
որպես հակընդդեմ փաստարկ: 
        Չեկը վճարվում է չեկ տվողի միջոցներից: Միջոցների դեպոնավորման դեպքում չեկը 
ծածկելու համար միջոցների դեպոնավորման կարգը և պայմանները սահմանվում են 
բանկային կանոններով: Չեկը ենթակա է վճարման ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ 
իրավական ակտով սահմանված ժամկետում` այն վճարման ներկայացնելու պայմանով: 
Վճարողը պարտավոր է իրեն մատչելի բոլոր եղանակներով հավաստիանալ չեկի 
իսկության մեջ, ինչպես նաև այն բանում, որ չեկ ներկայացնողը դրանով լիազորված անձն է: 
Փոխանցագրված չեկը վճարելիս վճարողը պարտավոր է ստուգել փոխանցագրերի 



իսկությունը, սակայն պարտավոր չէ պարզել փոխանցագրողների ստորագրությունների 
իսկությունը: Վճարողի կողմից կեղծ, հափշտակցված կամ կորցրած չեկ վճարելու 
հետևանքով ծագած վնասները կրում է վճարողը կամ չեկ տվողը` կախված այն բանից, թե 
ում մեղքով են դրանք պատճառվել: Չեկ վճարած անձն իրավունք ունի պահանջել, որ իրեն 
տրվի չեկը` վճարը ստանալու մասին ստորագրությամբ: 

 
Իրավունքները չեկով փոխանցելը 
 
 Իրավունքները չեկով փոխանցվում են սույն օրենքի սահմանված կարգով՝ սույն 

հոդվածով նախատեսված կանոնների պահպանմամբ 
 Անվանական չեկը չի կարող փոխանցվել 
 Փոխանցվող չեկի վրա կատարված վճարը ստանալու մասին փոխանցագիրը 

ստացականի ուժ ունի 
 Վճարողի կողմից կատարված փոխանցագիրն անվավեր է: Փոխանցագրով 

ստացված փոխանցված չեկի տերը համարվում է դրա օրինական տիրապետողը, 
եթե իր իրավունքը հիմնավորում է փոխանցագրերի անընդմեջ շարքով: 

Բանկի կողմից ֆիզիկական անձանց կարող են տրամադրվել հետևյալ տեսակի 
Վճարային քարտեր՝ 

 
 ArCa Gold 
 ArCa Classic 
 Maestro 
 MasterCard Standard 
 MasterCard Gold 
 MasterCard Gold 

ArCa Gold -ը վարկային քարտ է, որը կարող են ձեռք բերել բանկի վստահելի 
առաջնակարգ հաճախորդները: Բանկի կողմից քարտապաններին տրամադրվում են մի 
շարք լրացուցիչ ծառայություններ, որոնցից առաջին հերթին կարելի է առանձնացնել 
վարկային գծի սպասարկումը` արտոնյալ պամաններով: 

ArCa Classic -ը վարկային քարտ է, որը հնարավորություն է ընձեռնում քարտապանին 
կատարել կանխիկ վճարումներ, ինչպես նաև` անկանխիկ գործարքներ ( կոմունալ 
վճարումներ, կանխավճարային քարտերի լիցքավորում, գնվող ապրանքների և մատուցված 
ծառայությունների դիմաց վճարում` առևտրի և սպասարկման կետերում ): ArCa Classic 
քարտը կարող է ծառայել նաև որպես աշխատավարձային քարտ: 

Maestro միջազգային քարտերը դեբետային քարտեր են: Ծառայում են 
կանխիկ,անկանխիկ գործարքների համար` քարտային հաշվում առկա միջոցների 
շրջանակներում: 

MasterCard Standard միջազգային քարտերը վարկային են, որոնց միջոցով քարտապանը 
կարող է օգտվել հաշվի վարկավորման հնարավորությունից, որի վերադարձելիությունը 
պետք է ապահովված լինի համապատասխան երաշխավորությամբ կամ այլ նյութական 
արժեքներով: Նշված քարտով հնարավորություն է ընձեռվում նաև կատարել անկանխիկ 
գործարքներ` ինտերնետի միջոցով: 

MasterCard Gold միջազգային քարտերը վարկային են, որոնք տրվում են բանկի 
առաջնակարգ հաճախորդներին, տրամադրում` մի շարք լրացուցիչ ծառայությունների ու 
արտոնությունների հնարավորություն: Վերջիններիս թվում առաջին հերթին կարելի է 
առանձնացնել հաշվի վարկավորման ցածր տոկոսադրույքները` վարկի մարման 
ժամկետային արտոնությունների հնարավորությամբ: 
      Քարտ ստանալու համար ներկայացվում է դիմում, բացվում է քարտային հաշիվ 
ֆիզիկական անձի անունով, կնքվում է պայմանագիր և ֆիզիկական անձին տրամադրվում է 
PIN կոդ, տրվում է Վճարային քարտ, որը ստորագրվում է ֆիզիկական անձի կողմից` 
քարտի դարձերեսին: Վճարային Քարտը համարվում է վավեր միայն նրա դիմերեսի վրա 



նշված ժամկետների սահմաններում և դարձերեսի վրա սահմանված դաշտում 
Քարտապանի կողմից ստորագրության առկայության դեպքում: Բանկը, Քարտապանի 
դիմումի համաձայն, կարող է տրամադրել Լրացուցիչ քարտ (քարտեր)` դիմումում նշված 
անձի անունով: Լրացուցիչ քարտի (քարտերի) հավաստագրման սահմանաչափը որոշում է 
քարտապանը և վերջինս պատասխանատու է դրա օգտագործման հետևանքով առաջացած 
պարտավորությունների համար: Վճարային քարտը քարտապանին տրամադրելուց հետո 
վերջինս իրավունք է ձեռք բերում կատարել գործարքներ` Վճարային սահմանաչափի 
սահմաններում, որը կարող է սահմանափակվել բանկի սակագներով նախատեսված 
հավաստագրման սահմանաչափերով: 

Քարտային   Հաշվից դրամական միջոցների դեբետագրումն իրականացվում է 
բացառապես պրոցեսինգային կենտրոնի կողմից մշակված և ուղարկված տեղեկատվության 
ընդունման արդյունքում, բացառությամբ բանկի սակագներով նախատեսված գանձումների, 
քարտապանների վարկային պարտավորությունների և դեբետորական պարտքերի 
մարումների, դատական ակտերի հարկադիր կատարման գծով վճարումների և առանձին 
դեպքերում: 

Վճարային քարտի գործողությունը կարող է կասեցվել. 
 բանկի նախաձեռնությամբ 
 և (կամ) քարտապանի նախաձեռնությամբ 
Հեռախոսով կասեցման պահանջի դեպքում քարտապանը հայտնում է իր քարտին 

ամրացված գաղտնաբառը: 
 
ԲԱՆԿՈՒՄ ՍՊԱՍԱՐԿՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ, ՔԱՐՏԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ 
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ 

 
Կազմակերպությունը վճարային քարտ ստանալու նպատակով կարող է դիմել բանկ` 

տրամադրելով կազմակերպության ղեկավարի անձնագրի, սոցիալական քարտի (ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով), կանոնադրության և պետական ռեգիստրի 
գրանցման վկայականի, ղեկավարի պետական գրանցման վկայականի ներդիրի 
պատճենները, այնուհետև լրացնում է վճարային քարտի տրամադրման համար 
նախատեսված համապատասխան դիմումի ձևը, որը պետք է վավերացվի 
կազմակերպության կնիքով և կազմակերպության տնօրենի 
ստորագրությամբ:Կազմակերպությանը վճարային քարտը տրամադրվում է Քարտային 
Հաշվի սահմանված կարգով` հարկային տեսչությունում գրանցումից հետո:Վճարային 
քարտը և PIN կոդով ծրարը կազմակերպության ղեկավարին կամ նրա կողմից Լիազորված 
անձին տրամադրվում են անձամբ: 

Առևտրի կամ սպասարկման ձեռնարկությունը Վճարային Քարտերով վճարումներ 
ընդունելու նպատակով Բանկին ներկայացնում է կազմակերպության տնօրենի կողմից 
ստորագրված և կնքված POS-տերմինալի տեղադրման հայտ: Անհրաժեշտության դեպքում 
պահեստից դուրս է գրում POS-տերմինալ, PRIME համակարգում գրանցում է առևտրի կամ 
սպասարկման կետը, այնուհետև կազմում է POS-տերմինալի ծրագրային ապահովման 
հայտ և ուղարկում □Արքա□ ՓԲԸ: 

 
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄԸ  
 
Ֆիզիկական անձանց համար վարկային սահմանաչափ կարող է տրամադրվել 

հետևյալ տեսակի Վճարային քարտերին. 
- ArCa Classic, 
- ArCa Gold, 
- MasterCard Standard, 



- MasterCard Gold: 
Կազմակերպության համար վարկային սահմանաչափ կարող է տրամադրվել հետևյալ 

տեսակի Վճարային քարտերին. 
- ArCa Business, 
- MasterCard Business: 
Բանկը վարկային սահմանաչափը կարող է տրամադրել` 

 վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի ամենամսյա մարման 
պայմանով, որի աշխատանքի սխեման որոշվում է անհատական բանկային 
Վճարային Քարտի հաշվի վարկավորման այմանագրով, 

 վարկի և հաշվարկված տոկոսագումարի ժամկետի վերջում մարման 
պայմանով: 

Որպես պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց քարտապանը 
բանկին կարող է  առաջարկել ` 
 իր կամ երրորդ անձի անունով ժամկետային ավանդ, որի վերադարձման ժամկետը 

հավասարեցվում է իր ունեցած պարտավորությունների ամբողջովին մարման 
ժամկետին, 

 ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից տրված Երաշխավորության 
պայմանագիր: 
 

ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ  ԲԱՑՈՒՄԸ 
 
Բանկում դրամական և արտարժութային հաշիվներ կարող են բացել ռեզիդենտ և ոչ 
ռեզիդենտ իրավաբանական  ու ֆիզիկական անձիք: Հաշիվը բացվում է հաճախորդի կողմից 
ներկայացրած դիմումի (հավելված 1) և համապատասխան իրավաբանական 
փաստաթղթերի (հավելված 3 կամ 4) հիման վրա: Հաշվագործառնական բաժնի պետը 
(գլխավոր հաշվապահը) հաճախորդից ընդունում է իրավաբանական փաստաթղթերը, 
ստուգում դրանց ճշտությունը և սույն կարգին համապատասխանելու դեպքում` լրացնում  
հաշիվ բացելու մասին դիմումի համապատասխան մասը, հաշվի սպասարկման 
պայմանագիրը (երկու օրինակից), բացում համապատասխան հաշիվը: Հաշվի 
սպասարկման պայմանագրի մեկ օրինակը` հաշվի համարի հետ հանձնվում է 
հաճախորդին: 

Հաշիվը բացելուց հետո հաճախորդին տրամադրվում է  ստորագրության նմուշի քարտ 
(երկու օրինակ), որը լրացնելուց, բանկի հետ ֆինանսական գործարքներ կնքելու 
լիազորություն ունեցող անձանց ստորագրությունները դնելուց հետո գործադիր մարմնի 
ղեկավարի և գլխավոր հաշվապահի ստորագրությունները հաստատում է կամ վերադաս 
մարմնի ղեկավարը կամ բանկի համապատասխան աշխատակիցը (բաժնի պետ, գլխավոր 
հաշվապահ)` քարտում ղեկավարի և գլխավոր հաշվապահի ստորագրությունները և կլոր 
կնիքը  իր     ներկայությամբ դնելու պայմանով: Բանկի կողմից ընդունվում են նաև 
նոտարական կարգով հաստատված նմուշներ: Հաշիվ բացելիս (այդ թվում` նույն անձի 
կողմից նույն բանկում նոր բանկային հաշիվ բացելիս) հաշվետիրոջ գործադիր մարմնի 
ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման վարման 
համար պատասխանատու, բանկի հետ ֆինանսական գործարքներ կնքելու լիազորություն 
ունեցող անձանց ստորագրությունների նմուշների քարտը հաշվառման է ներկայացվում 
նրա հաշվառման վայրի (մարզային) տարածքային հարկային մարմին, որի կողմից այն 
վավերացնելուց հետո ստորագրությունների նմուշի քարտը ներկայացվում է բանկին: 
Ստորագրության և կնիքի դրոշմի  նմուշի մեկ օրինակը տրվում է հաշիվը սպասարկող 
մասնագետին, իսկ երկրորդ օրինակը` վերահսկիչին: 

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց բանկում հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերն են. 
 Հաշիվ բացելու դիմումը 



 Հաճախորդի գրանցման վերաբերյալ ՀՀ պետական ռեգիստրի վկայականի կամ այլ 
պետական մարմնի որոշման կրկնօրինակը 

 Կանոնադրության բնօրինակը կամ Հաշիվ բացողի կողմից բնօրինակի հետ 
համեմատված և նրա ստորագրությամբ հաստատված կրկնօրինակը 

 Հիմնադրի պայմանագիրը(եթե ՀՀ օրենքով նախատեված է) 
 Հաշվի կարգադրիչների ստորագրության նմուշների և հաճախորդի կնիքի դրոշմի 

վերադասութան կարգով կամ բանկի կողմից հաստատված և ՀՀ հարկային 
մարմինների կողմից հաշվառված քարտը (եթե ՀՀ օրենքով նախատեսված է): 

 Հաշվի սպասարկման պայմանագիրը (հաշիվ բացելու դիմումը` բանկի կողմից 
ընդունելուց հետո ): 
 

Հաշվարկային հաշիվ 
 
Հաշվարկային հաշիվը     ակտիվ հաշիվ է, որի 
 Դեբետում արտացոլվում է միջոցների մուտքը 
 Կրեդիտում արտացոլվում է միջոցների ելքը 

 Հաշվարկային հաշվում կենտրոնացվում են ազատ դրամական միջոցները և 
արտադրանքից, կատարված աշխատանքներից ու ծառայություններից ստացված 
գումարները, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ վարկերը և այլ մուտքագրումներ: 
Հաշվարկային հաշվից կատարվում են կազմակերպության համարյա բոլոր վճարումները՝ 
վճարում նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերման, մատակարարաներից 
ստացված նյութերի դիմաց, բյուջեի, սոցիալական ապահովագրության հանդեպ պարտքի 
մարումը, դրամի ստացումը դրամարկղ՝ աշխատավարձ, նյութական օգնություն, 
պարգևատրումներ վճարելու համար և այլն: 

 

 



        ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ  (T-ՀԱՇԻՎՆԵՐ) ԵՎ 
ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ  

 Գործառնությունների և տնտեսական կյանքի դեպքերի արդյունքում 
կազմակերպության ակտիվներում, սեփական կապիտալում և 
պարտավորություններում տեղի ունեցող փոփոխությունների դասակարգումը 

 

Դիտարկենք հաշվապահական հաշվեկշռի հավասարման հիմնական տարրերում (ակտիվներ, 
սեփական կապիտալ, պարտավորություններ) տեղի ունեցող հնարավոր դինամիկան` հաշվետու 
ժամանակաշրջանի ընթացքում, սկզբում և վերջում.  

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Գծապատկեր 3.1.1. Կազմակերպության «Ակտիվների», «Սեփական կապիտալի» և «Պարտավորությունների» 

դինամիկան հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում. 
 

Հաշվետու [0,T] ժամանակաշրջանում կազմակերպության ակտիվներում, սեփական կապիտալում և 
պարտավորություններում կազմակերպության իրականացրած տնտեսական գործունեության 
(գործարքների) և տնտեսական կյանքի դեպքերի արդյունքում տեղի են ունենում փոփոխություններ, որոնք 
հարկավոր է ճանաչել, նույնականացնել, արձանագրել (գրանցել), պահպանել և ժամանակի ցանկացած 
պահին, մասնավորապես, հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ընդհանրացնել (ամփոփել): 

Գործառնությունների և տեղի ունեցած տնտեսական կյանքի դեպքերի արդյունքում 
կազմակերպության ակտիվներում, սեփական կապիտալում և պարտավորություններում տեղի ունեցող 
փոփոխությունները դասակարգվում են չորս տիպի. 

1. Ակտիվային փոփոխություններ, 
2. Ակտիվա-պասիվային փոփոխություններ ավելացումով, 
3. Ակտիվա-պասիվային փոփոխություններ նվազեցումով, 
4. Պասիվային փոփոխություններ: 

 
Կազմակերպությունում ինչ գործառնություն էլ իրականացվի, հաշվեկշռում (հաշվեկշռի 

Ա 0 = ՍԿ 0 + Պ 0 Ա T = ՍԿ T + Պ T 
 

0 T 
t 

Հաշվետու ժամանակաշրջան 

Ա t = ՍԿ t + Պ t 

t+1 



հավասարումում) տեղի կունենա թվարկված չորս տիպի փոփոխություններից որևէ մեկը: Նշվածը ցույց 
տանք օրինակի վրա: 

Օրինակ  3.1.1. 2012 թվականի հունվարի սկզբին տեղի է ունեցել A, B և C անձանց կողից  «ABC» 

ՍՊԸ-ի ստեղծումը և պետական գրանցումը `Գործառնություն № 0 -ն , որի արդյունքում A, B և C անձանց 
կողից  «ABC» ՍՊԸ-ի կանոնադրական կապիտալում ներդրվել են 600000 դրամ ընդհանուր արժեքով 
ակտիվներ (A-ի կողմից կանոնադրական կապիտալում ներդրվել է 100000 դրամ, B-ի կողմից` 200000դր. 
գնահատված սարքավորումներ, իսկ C-ի կողմից 300000դր. գնահատված պաշարներ)(տե՛ս գծապատկեր 
3.1.2). 

 
 

Գծապատկեր 3.1.2.  A, B և C անձանց կողից  «ABC» ՍՊԸ-ի ստեղծումը (Գործառնություն  
№ 0)`Ակտիվա-պասիվային ավելացումով. 

 
Գործառնություն № 0-ի արդյունքում կազմակերպության ակտիվները կավելանան 600000 դրամով 
(դրամական միջոցները` 100000 դրամով, սարքավորումները (հիմնական միջոցներ)` 200000 դրամով, 
պաշարները (նյութեր)` 300000 դրամով): Պասիվների սեփական կապիտալ տարրը` կանոնադրական 
կապիտալ հոդվածը ևս կաճի 600000 դրամով: Այսինքն այս գործառնությունը հաշվեկշռային հավասարման, 
կամ որ նույնն է հաշվապահական հաշվեկշռի վրա իր կատարած փոփոխություններով կդասակարգվի 
որպես ակտիվա-պասիվային ավելացումով. 

(Ա + ∆) =  (ՍԿ + ∆) + Պ 
 
Գործառնություն №1 . 

 «ABC» ՍՊԸ-ն  իր գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ տնտեսական միջոցներ ձեռք 
բերելու նպատակով վերցնում է 300000 դրամ  անտոկոս փոխառություն /«Փոխառություն 1» (Վարկ 1)/: 

 

 

(3.1.1) 



 
Գծապատկեր 3.1.3.  (Գործառնություն № 1)` Ակտիվա-պասիվային ավելացումով 

 
Այս գործառնության հետևանքով հաշվեկշռի «Դրամական միջոցներ» հոդվածում գումարը կավելանա 

300000-ով և կկազմի 400000 (100000 + 300000) դրամ, իսկ հաշվեկշռի պասիվներ տարրի «Փոխառություններ 
1» / «Վարկ 1»  հոդվածը կավելանա և կկազմի 300000 դրամ: Իր թողած ազդեցությամբ այս գործառնությունը 
կդասակարգվի որպես ակտիվա-պասիվային ավելացումով:  

 

(Ա + ∆) = ՍԿ  +  (Պ + ∆)                            
 
Գործառնությունից հետո հաշվեկշռի հավասարակշռությունը չի խախտվի:  
 

Գործառնություն №2 . 
«ABC» ՍՊԸ-ն կանխիկ վճարումով ձեռք է բերում 100000 դրամի  դեղեր (պաշար): 

 
Գծապատկեր 3.1.4. Գործառնություն № 2` Ակտիվային. 

 
Այս գործառնության հետևանքով ակտիվների «Դրամական միջոցներ» հոդվածում գումարը կնվազի 

100000 դրամով և միաժամանակ ակտիվների «Ապրանքներ» (պաշար)  հոդվածում գումարը կավելանա 
100000 դրամով: Արդյունքում հաշվեկշռի ակտիվների հանրագումարը չի փոխվի: Կփոխվի միայն 
ակտիվների կառուցվածքը, իսկ ակտիվների և պասիվի հանրագումարների հավասարակշռությունը չի 
խախտվի. 

 
(Ա + ∆ - ∆) = ՍԿ  +  Պ  

 
Հաշվեկշռի վրա գործառնության թողած ազդեցությունը կդասակարգվի որպես ակտիվային: 
 

Գործառնություն № 3 .  
«ABC» ՍՊԸ-ն մատակարարներից ձեռք է բերել 150000 դրամի դեղատան տնտեսական գույք (կահույք) 

(հիմնական միջոցներ) և պարտավորվել վճարել 30 օրվա ընթացքում: Այս գործառնության հետևանքով 
հաշվեկշռի «Հիմնական միջոցներ» հոդվածում տեղի կունենա դրանց արժեքի ավելացում 150000 դրամով, 
իսկ հաշվեկշռի պասիվի «Կրեդիտորական պարտքեր հիմնական միջոցների գնումների  գծով» հոդվածում 
կավելանա կազմակերպության կրեդիտորական պարտքի գումարը ևս 150000 դրամով:  
 

(3.1.2) 

(3.1.3) 



 
 

Գծապատկեր 3.1.5.  Գործառնություն № 3` Ակտիվա-պասիվային ավելացումով 
 
Այս գործառնության հետևանքով չնայած հաշվեկշռի ակտիվի և պասիվի հանրագումարները 

ավելանում են, սակայն դրանց հավասարակշռությունը չի խախտվում: Գործառնության հետևանքով տեղի 
ունեցած փոփոխությունները կդասակարգվեն` ակտիվա-պասիվային ավելացումով. 
 

(Ա + ∆) = ՍԿ  +  (Պ+ ∆)  
 
 
Գործառնություն № 4 . 

«ABC» ՍՊԸ-ն մատակարարներին վճարել է (փոխանցել է)  նրանց հանդեպ իր ունեցած 
կրեդիտորական պարտքի (որը կազմում է ընդամենը 150000 դրամ) մի մասը` 100000 դրամը:  

 

 
Գծապատկեր 3.1.6  Գործառնություն № 4` Ակտիվա-պասիվային նվազեցումով 

 
Այս գործառնության հետևանքով հաշվեկշռի ակտիվի «Հաշվարկային հաշիվ» հոդվածում գումարը 

կնվազի 100000 դրամով, իսկ պասիվի «Կրեդիտորական պարտքեր ստացված հիմնական միջոցների գծով» 
հոդվածում կազմակերպության պարտքի գումարը ևս կնվազի 100000 դրամով: Բնական է, որ հաշվեկշռի 
կողմերի հավասարակշռությունը այս դեպքում նորից չի խախտվի, չնայած երկու կողմերում էլ գումարները 
կնվազեն: 

 

(Ա - ∆) = ՍԿ  +  (Պ - ∆)                            
 
Այս գործառնության հետևանքով տեղի ունեցած փոփոխությունները կդասակարգվեն որպես  

ակտիվա-պասիվային նվազեցումով: 

(3.1.4) 

(3.1.5) 



 
Գործառնություն № 5 . 

«ABC» ՍՊԸ-ն մարում ե  Գործառնություն № 1-ի արդյունքում ձևավորված  «Փոխառություն 1»  (Վարկ 
1)-ի 300000 դրամ մայր գումարի կեսը` 150000 դրամը: 

 

 
Գծապատկեր 3.1.7  Գործառնություն № 5` Ակտիվա-պասիվային նվազեցումով. 

 
Այս գործառնության հետևանքով հաշվեկշռի ակտիվի «Հաշվարկային հաշիվ» հոդվածում գումարը 

կնվազի 150000 դրամով, իսկ պասիվի «Փոխառություն 1»  կամ (Վարկ 1) հոդվածը ևս կնվազի 150000 դրամով: 
Հաշվեկշռի կողմերի երկու կողմերում էլ գումարները կնվազեն, սակայն հավասարակշռությունը այս 
դեպքում ևս չի խախտվի:  

Տեղի ունեցած փոփոխությունները կդասակարգվեն որպես  ակտիվա-պասիվային նվազեցումով.   
 

(Ա - ∆) = ՍԿ  +  (Պ - ∆)                            
 

Գործառնություն № 6 . 
«ABC» ՍՊԸ-ն պայմանավորվածություն է ձեռք բերում բանկում և իրականացնում է Գործառնություն 

№ 1-ի արդյունքում ձևավորված  «Փոխառություն 1» (Վարկ 1)-ի չմարված մասի (150000 դրամ)  
վերադասակարգում` որպես երկարաժամկետ փոխառություն կամ վարկ (Փոխառություն 2 /Վարկ 2/): Այս 
գործառնության արդյունքում պասիվի «Փոխառություն 1» (Վարկ 1)-ը կնվազի 150000 դրամով և 
միաժամանակ կառաջանա պասիվի պարտավորության տարր հանդիսացող նոր փոխառություն կամ վարկ  
(Փոխառություն 2 /Վարկ 2/` 150000 դրամ արժեքով): 

 

 
 

Գծապատկեր 3.1.7  Գործառնություն № 5` Պասիվային փոփոխություններ. 
 
Այսինքն պասիվի պարտավորության տարրում տեղի ունեցավ պարտավորությունների միայն 

(3.1.6) 



կառուցվածքի փոփոխություն, իսկ արժեքը մնաց նույնը` չփոխվեց: Հաշվապահական հաշվեկշռում 
(հաշվեկշռի հավասարման մեջ) տեղի ունեցած փոփոխությունները կդասակարգվեն որպես պասիվային 
փոփոխություններ.   

 

Ա = ՍԿ  + ( Պ + ∆- ∆)                            
 
 

Գործառնություն № 7 . 
«ABC» ՍՊԸ-ն 50000 դրամ ինքնարժեք ունեցող դեղերի մի խմբաքանակ ապառիկ վաճառում է 75000 

դրամով: 
Գործառնություն № 7 –ը կտրոհենք երկու մասի` 
Գործառնություն № 7.1` կդիտարկենք այն փոփոխությունները, որենք տեղի կունենան հաշվապահական 
հաշվեկշռի տարրերում վաճառված պաշարների (50000 դրամ ինքնարժեք ունեցող դեղերի) արտահոսքի 
պատճառով. 
Գործառնություն № 7-2`  կդիտարկենք այն փոփոխությունները, որոնք տեղի կունենան հաշվապահական 
հաշվեկշռի տարրերում վաճառված պաշարների դիմաց ստացված փոխհատուցման` վաճառքից ստացված 
75000 դրամ հասույթի և դեբիտորական պարտքի  արձանագրման արդյունքում. 
Գործառնություն № 7.1. 

Տեղի է ունենում ակտիվների ապրանքներ հոդվածի (մեր օրինակում դեղեր) 50000 դրամ արժեք 
ունեցող մի խմբաքանակի վաճառք: Այդ դեղերի խմբաքանակի արտահոսքի պատճառով կազմակերպության 
ակտիվները նվազել են 50000 դրամով: Արդյունքում տեղի է ունեցել նաև պասիվի սեփական կապիտալ 
տարրի նվազում 50000 դրամի չափով (Գծապատկեր 3.1.8):  

 

 
Գծապատկեր 3.1.8  Գործառնություն № 7.1` Ակտիվա-պասիվային նվազեցումով 

 
Սեփական կապիտալի այդպիսի նվազումը, որը տեղի է ունենում ակտիվների արտահոսքի 

պատճառով, ճանաչվում են ծախսերով` վաճառված ապրանքների ինքնարժեք: 
 

(3.1.7) 



 
Գծապատկեր 3.1.9  Գործառնություն № 7.1` Ակտիվա-պասիվային նվազեցումով. 

 
Գործառնություն № 7-2  Այժմ դիտարկենք այն փոփոխությունները, որոնք տեղի կունենան հաշվապահական 
հաշվեկշռի տարրերում վաճառված պաշարների դիմաց ստացված փոխհատուցման` վաճառքից ստացված 
75000 դրամ հասույթի և դեբիտորական պարտքի  արձանագրման արդյունքում. 

Պաշարների նշված խմբաքանակի ապառիկ վաճառքի արդյունքում կազմակերպությունը իրավունք 
ունի որոշակի ժամանակ հետո իր հաճախորդից ստանալ վերը նշված վաճառքի լրիվ փոխհատուցումը: 
Կազմակերպության ակտիվներում կառաջանա «իրավունք» տիպի նոր ակտիվ, այսինքն կազմակերպության 
ակտիվները կավելանան: Հետևաբար հաշվեկշռի հավասարումը չխախտելու համար պասիվի տարրերից 
կավելանա սեփական կապիտալը, այսինքն սեփականատերերի պահանջները բիզնեսի ունեցած 
ակտիվների նկատմամբ: 
 

 
 

Գծապատկեր 3.1.10  Գործառնություն № 7.2` Ակտիվա-պասիվային ավելացումով 
 

Սեփական կապիտալի այդպիսի ավելացումը, որը տեղի է ունենում ակտիվների ներհոսքի 
արդյուքում, ճանաչվում է որպես եկամուտ և ունի «վաճառքից»  հասույթ անվանումը: 



 
Գծապատկեր 3.1.11  Գործառնություն № 7.2` Ակտիվա-պասիվային ավելացումով 

 
Գործառնություն № 7.1  –ի  և  Գործառնություն № 7.2 –ի գումարային ազդեցությունը հաշվեկշռի 
հավասարման կամ հաշվապահական հաշվեկշռի վրա, պարզ է, որ կդասակարգվի որպես ակտիվա-
պասիվային ավելացումով (+75000 -50000 = + 25000).  
 

Ա + ∆1- ∆2 = ( ՍԿ + ∆1- ∆2)  + Պ   
Որտեղ`  
                ∆1 = 75000 դրամ, 
              ∆2 = 50000 դրամ   

 
Գործառնություն № 8`  Բանկային փոխանցմամբ տեղի է ունենում  75000 դրամի դեբիտորական պարտքի 
մարում: Կազմակերպության ակտիվների “Դեբիտորական պարտքեր” հոդվածը նվազում է 75000 դրամով և 
միաժամանակ ակտիվների մեկ այլ հոդվածում`”Հաշվարկային հաշիվ”-ում տեղի է ունենում ավելացում` 
75000 դրամի չափով: 

 
Գծապատկեր 3.1.12  Գործառնություն № 8` Ակտիվային փոփոխություններ 
 
Գործառնությունը հաշվապահական հաշվեկշռում կամ հաշվեկշռի հավասարման մեջ կառաջացնի 

ակտիվային փոփոխություններ.   
 

Ա + ∆- ∆ = ՍԿ + Պ   
 
«ABC» ՍՊԸ-ի կողմից կատարած այս գործառնությունների օրինակները ևս մեկ անգամ  

ապացուցեցին, որ  ցանկացած գործառնություն հաշվեկշռում կարող է առաջացնել ընդամենը վերը նշված 

(3.1.8) 

(3.1.9) 



չորս տիպի փոփոխություններից որևէ մեկը միայն, իսկ հաշվեկշռի ակտիվի և պասիվի հոդվածների 
հանրագումարները միշտ մնում են իրար հավասար, այսինքն` հաշվեկշռի հավասարակշռությունը 
կատարված ցանկացած տիպի փոփոխությունների դեպքում չի խախտվում: 

 
 

1.1. Հաշվապահական հաշվառման հաշիվները (T- հաշիվներ), հաշիվներում կատարվող 
գրանցումների կարգը 

 
Նախորդ 3.1 պարագրաֆում դիտարկեցինք Օրինակ 3.1.1-ը, որը վերաբերում էր «ABC» ՍՊԸ-ի 

(դեղատան) կողմից կատարված մի շարք գործառնությունների արդյունքում  հաշվապահական հաշվեկշռի 
(հաշվապահական հաշվեկշռի հավասարման) տարրերում կատարվող հնարավոր չորս տեսակի 
փոփոխություններին: 

Այժմ դիտարկենք ABC» ՍՊԸ-ի (դեղատան) իրականացրած այն գործառնությունները, որոնք 
առնչվում են, վերաբերում են կազմակերպության ակտիվների  «Դրամարկղ»  հոդվածում տեղի ունեցած 
փոփոխությունններին: Դիտարկվող օրինակում դրանք ընդամենը վեցն են: 

 «Դրամարկղ»  հոդվածում արձանագրվել են 3 մուտքեր (Գործառնություններ` № 0, № 1 և № 8) և 3 
ելքեր (Գործառնություններ` № 2, № 4 և № 5):  Գծապատկեր 3.2.1-ում արձանագրված են ABC» ՍՊԸ-ի  
դրամարկղում կատարված բոլոր փոփոխությունները` դրամական միջոցների մուտքերը և դրամական 
միջոցների ելքերը: Շարժը արձանագրող այս պարզագույն մոդելի օգնությամբ կազմակերպության 
ակտիվների  «Դրամարկղ»  հոդվածում ժամանակի ցանկացած պահին կամ ցանկացած գործառնությունից 
հետո կարող ենք ամփոփել, ընդհանրացնել  դրամարկղի շարժին և վիճակին (մնացորդ) վերաբերող 
տեղեկությունները:  

 
 

Գծապատկեր 3.2.1  Ակտիվների  «Դրամարկղ»  հոդվածում կատարված փոփոխությունները. 
 
Այժմ  «Դրամարկղ»  հոդվածում կատարված փոփոխությունները (շարժը) արձանագրող Գծապատկեր 

3.2.1-ում բերված մոդելը ձևափոխենք հետևյալ կերպ. 
 «Դրամարկղ»  հոդվածի շարժը արձանագրող գրանցումների դաշտը բաժանենք երկու հավասար 

մասերի: Արդյունքում  դրամարկղում կատարված շարժը (փոփոխությունները) արձանագրելու համար 
կստանանք լատիներեն T տառին նմանվող մի մոդել, որին անվանում են T հաշիվ: Գրանցումներ կատարելու 
համար արդեն երկու մասի բաժանված տարածքի ձախ մասը կանվանենք հաշվի դեբետ, իսկ աջ մասը` 
հաշվի կրեդիտ: Կազմակերպության ակտիվների, պարտավորությունների և սեփական կապիտալի 
ցանկացած էական հոդվածի համար կբացենք այդ հոդվածին վերաբերող տեղեկությունները 
(փոփոխությունները) արձանագրելու (գրանցելու), պահպանելու և ցանկացած պահին, այդ թվում նաև 
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ամփոփելու (ընդհանրացնելու) համար 15-րդ դարում իտալացի 



մաթեմատիկոս և հոգևորական Լուկա Պաչոլիի կողմից առաջարկված մինչ օրս օգտագործվող և 
չգերազանցված ու պարզ մոդելը: 

 
Գծապատկեր 3.2.2  Ակտիվների «Դրամարկղ» հոդվածի T-հաշիվը 

 
Լուկա Պաչոլին սահմանեց T-հաշիվների աշխատանքի կանոնները: Մասնավորապես սահմանեց, որ  

«Դրամարկղ»-ի և ակտիվների մնացած բոլոր էական հոդվածների համար բացված հաշիվների 
դեբետագրումներով թող արձանագրվեն այդ հոդվածներում կատարվող ավելացումները, իսկ 
կրեդիտագրումներով` արձանագրվեն նվազեցումները:  

 
Գծապատկեր 3.2.3  Ակտիվների «Դրամարկղ» հոդվածի T-հաշիվի և ակտիվների  ցանկացած հաշվի 

աշխատանքի մոդելը 
 
Հետևաբար Գծապատկեր 3.2.1-ում բերված գրանցումները եթե տեղափոխենք «Դրամարկղ» հոդվածի 

T-հաշիվ, ապա կունենանք հետևյալ պատկերը. 
 

 
Գծապատկեր 3.2.4  Ակտիվների «Դրամարկղ» հոդվածի T-հաշիվը` գրանցումներով 

 



  Գծապատկեր 3.2.1-ում բերված տեղեկությունները Գծապատկեր 3.2.4-ում ներկայայացված են ըստ 
T-հաշիվների համար Լուկա Պաչոլիի սահմանած կանոնների: 

Դեբետային գրանցումների հանրագումարը անվանում են դեբետային շրջանառություն, իսկ 
կրեդիտային գրանցումների հանրագումարը` կրեդիտային շրջանառություն: 
 Այստեղից էլ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում հաշիվներում կատարված գրանցումների 
ամփոփման հետևյալ պարզագույն կանոնը. հաշվարկում են հաշվի դեբետային և կրեդիտային 
շրջանառությունները, այնուհետև մեծ շրջանառությունից հանում են փոքրը և տարբերությունը գրում են 
մեծի տակ (ներքևում), որպես վերջնական մնացորդ (Գծապատկեր 3.2.3). 

 
 

Գծապատկեր 3.2.5  Ակտիվների «Դրամարկղ» հոդվածի T-հաշվի վերջնական մնացորդի 
հաշվարկումը և գրանցումը 

 
Ակտիվների հաշվի աշխատանքային մոդելի սահմանումը Լուկա Պաչոլիի կողմից 

(դեբետագրումներով իրականացվում են ավելացումները, իսկ կրեդիտագրումներով նվազեցումները) բերում 
է նաև ֆինանսական հաշվառման մնացած տարրերի, մասնավորապես, սեփական կապիտալի, 
պարտավորության, ինչպես նաև եկամուտների, ծախսերի, շահաբաժիննրի և լրացուցիչ ներդրումների 
հոդվածների համար բացված հաշիվների աշխատանքային մոդելի միարժեք սահմանմանը: Սա 
պայմանավորված է ֆինանսական հաշվառման տարրերի միջև առկա կապերով (հաշվեկշռի դինամիկ 
հավասարումը): Այսինքն, ի տարբերություն ակտիվների, սեփական կապիտալի և պարտավորությունների, 
հաշիվներում ավելացումները արձանագրում են կրեդիտագրումներով, իսկ նվազեցումները` 
դեբետագրումներով: Ելնելով նաև հաշվապահական հաշվառման դինամիկ հավասարման մեջ տարրերի 
միջև առկա կապերից` հետևում է, որ ծախսերի և շահաբաժինների հաշիվների աշխատանքը տեղի է 
ունենում ակտիվների հաշիվների մոդելի նման: Մնացած տարրերի համար կանոնը նույնը կլինի, ինչ 
պարտավորությունների կամ սեփական կապիտալի հաշիվների համար: 



 
 

Գծապատկեր 3.2.6  Ակտիվների, սեփական կապիտալի և պարտավորությունների հաշիվների 
աշխատանքի մոդելները: 

 
Ամփոփում1. 

Կազմակերպությունները, գործողության մեջ դնելով իրենց տրամադրության տակ գտնվող 
ակտիվները, ծավալում են տնտեսական գործունեություն։ Տնտեսական գործունեության ընթացքում նրանք 
կատարում են բազմաթիվ և բազմապիսի գործառնություններ։ Այդ գործառնությունները կազմակերպության 
ակտիվների, սեփական կապիտալի և պարտավորությունների կազմում առաջացնում են փոփոխություններ։  

Անիմաստ կլիներ հաշվեկշռի ակտիվում և պասիվում տեղի ունեցած յուրաքանչյուր 
փոփոխությունից հետո նոր հաշվեկշիռ կազմելը: 
  Դա բավականին կծանրաբեռներ հաշվապահական հաշվառման աշխատանքները և 
հնարավորություն չէր տա արտացոլելու հաշվեկշռի ակտիվի և պասիվի շարունակական 
փոփոխությունները, քանի որ հաշվեկշիռն արտացոլում է ակտիվների և դրանց գոյացման աղբյուրների 
կայուն դրությունը, այլ ոչ թե դրանց շարժը։  

Այս խնդիրը լուծվում է հաշվապահական հաշվառման հաշիվների օգնությամբ։ Հաշվապահական 
հաշիվը 2 կողմից բաղկացած մի աղյուսակ է, որի ձախ մասը կոչվում է դեբետ, իսկ աջը` կրեդիտ։ 
Հաշվապահական հաշիվները դասակարգվում են 2 խմբի` 

1. Ակտիվային հաշիվներ, 
2. Պասիվային հաշիվներ։  
Ակտիվային են կոչվում այն հաշիվները, որոնք գտնվում են հաշվեկշռի ակտիվի կողմում։ Այդպիսի 

հաշիվներ են հիմնական միջոցները, ոչ նյութական ակտիվները, կառույցները, ապրանքները, դեբիտորական 
պարտքերը և այլն։  

Հաշվապահական հաշիվը մոդել է որի միջոցով իրականացվում է հաշվապահական հաշվեկշռի 
(դինամիկական հաշվեկշռի) ակտիվների, սեփական կապիտալի, պարտավորությունների, եկամուտների, 
ծախսերի էական հոդվածներում գործառնությունների և տնտեսական կյանքի դեպքերի արձանագրման 
արդյունքում տեղի ունեցող ընթացիկ փոփոխությունների գրանցումը, պահպանումը և հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջում` ընդհանրացումը (ամփոփումը):  

Գործառնությունների գրանցումը հաշվապահական հաշիվներում իրականացվում է դրամական 
արտահայտությամբ (դրամական չափիչով): 
                                                            
1 http://hy.wikipedia.org/wiki/Հաշվապահական_հաշիվ/ 

http://hy.wikipedia.org/wiki


Հաշիվը լատիներեն “ Т ” տառի ձև ունեցող և “Անվանում “ ունեցող աղյուսակ է, որի ձախ կողմը 
կոչվում է “Դեբետ” և նշանակվում է` “Դտ”, իսկ աջ կողմը կոչվում է “Կրեդիտ” և նշանակվում է “Կտ”: 

«Հաշվապահական հաշիվ բացել» նշանակում է հաշվին տալ անվանում և բացված հաշվի դեբետում 
կամ կրեդիտում գրանցել տարրի հոդվածի (որի մոդելն է հաշիվը) սկզբնական վիճակը բնութագրող 
սկզբնական հաշվեկշիռը` սկզբնական մնացորդը – Ս/Մ: Հաշվետու ժամանկաշրջանում իրականացվում է 
գործառնությունների հետևանքով հաշվում տեղի ունեցած փոփոխությունների արձանագրումը, իսկ 
ժամանակաշրջանի վերջում դրանց ամփոփումը` ընդհանրացումը, այսինքն հաշվի վերջնական 
հաշվեկշիռի` վերջնական մնացորդի-Վ/Մ-ի հաշվարկումը և գրանցումը: Վերջնական մնացորդը 
հաշվարկվում է որպես հաշվի դեբետային գրանցումների` դեբետագրումների (դեբետային շրջանառության) 
և հաշվի կրեդիտային գրանցումհերի` կրեդիտագրումների (կրեդիտային շրջանառության) դրական 
տարբերություն և այն գրանցվում է այդ շրջանառություններից մեծի կողմում: 

Ակտիվային հաշիվներում սկզբնական մնացորդը, ավելացումները և վերջնական մնացորդը 
գրանցվում են դեբետում, իսկ նվազեցումները` կրեդիտում։ Ակտիվային հաշիվները պետք է ունենան միայն 
դեբետային մնացորդ։ 

 Պասիվային են կոչվում այն հաշիվները, որոնք գտնվում են հաշվեկշռի պասիվի կողմում։ Դրանք են 
կանոնադրական կապիտալը, էմիսիոն եկամուտը, շահույթը, վարկերը, կրեդիտորական պարտքերը 
գնումների գծով և այլն։  
 

1.2. Կրկնակի գրանցման եղանակը 
 
Այժմ, երբ գիտենք հաշվեկշռի դինամիկ հավասարման տարրերի միջև եղած կապերը, ինչպես նաև 

այդ տարրերի հոդվածներում գործառնությունների բերած ընդամենը չորս տեսակի դասակարգվող 
փոփոխությունները` գրանցելու, պահպանելու և ընդհանրացնելու համար, դեռևս 15-րդ դարում մշակված 
մոդելի` հաշվապահական հաշիվների միջոցով գործառնությունները գրանցելու ընթացակարգերը և 
կանոնները կարող ենք դրանք ի մի բերել, մեկտեղել: 

Նորից դիտարկենք հաշվապահական հաշվեկշռի դինամիկ  և ստատիկ հավասարումները. 
 

   Աt = ՍԿ0 + Ե0-t – Ծ0-t – ՇԲ[Մ]0-t + Ն0-t + Պ0-t 
 

Աt = ՍԿt + Պ0-t 
 
 

Գործառնությունների և տեղի ունեցած տնտեսական կյանքի դեպքերի արդյունքում 
կազմակերպության ակտիվներում, սեփական կապիտալում և պարտավորություններում տեղի ունեցող 
փոփոխությունները դասակարգվում են չորս տեսակի: 

3.1 պարագրաֆում մանրամասնությամբ քննարկեցինք հաշվապահական հաշվեկշռի (հաշվեկշռի 
հավասարման) վրա գործառնությունների թողած ազդեցությունները, դրանց արդյունքում հաշվեկշռի 
տարրերում տեղի ունեցող փոփոխությունները` դասակարգելով հետևյալ չորս տեսակի. 

1. Ակտիվային փոփոխություններ, 
2. Ակտիվա-պասիվային փոփոխություններ ավելացումով, 
3. Ակտիվա-պասիվային փոփոխություններ նվազեցումով, 
4. Պասիվային փոփոխություններ: 

(3.3.1) 

(3.3.2) 



 
Կատարված գործառնությունները հաշվեկշռի հավասարման տարրերում կարող են իրականացնել 

փոփոխություններ` դրանցում կատարվող ավելացումների կամ նվազեցումների գրանցման ձևով: «ABC» 
ՍՊԸ-ի կողմից կատարած գործառնությունների օրինակով պարզեցինք նաև, որ իրականացված ցանկացած 
գործառնություն ինչ տեսակի փոփոխություններ էլ իրականացնի, կազմակերպության հաշվեկշռում 
(հաշվեկշռի հավասարումում) դրանք կարձանագրվեն (կգրանցվեն) առնվազն 2 հոդվածներում: 

Այժմ 3.1 պարագրաֆում բերված «ABC» ՍՊԸ-ի օրինակի վրա ցույց տանք Գործառնություն № 0-ի 
կատարման արդյունքում հաշվեկշռում տեղի ունեցած փոփոխությունները (դրանց դասակարգումը), 
գործառնությանը առնչվող հոդվածների համար բացենք համապատասխան հաշիվները և կատարենք 
գործառնությանը վերաբերող գրանցումները:  

Օրինակ  3.1.1. A, B և C անձանց կողմից  2012 թվականի հունվարի սկզբին տեղի է ունեցել «ABC» 
ՍՊԸ-ի ստեղծումը և պետական գրանցումը `Գործառնություն № 0 -ն , որի արդյունքում A, B և C անձանց 
կողից  «ABC» ՍՊԸ-ի կանոնադրական կապիտալում ներդրվել են 600000 դրամ ընդհանուր արժեքով 
ակտիվներ (A-ի կողմից կանոնադրական կապիտալում ներդրվել է 100000 դրամ, B-ի կողմից` 200000 դրամ 
գնահատված սարքավորումներ, իսկ C-ի կողմից 300000 դրամ գնահատված պաշարներ)(տե՛ս Գծապատկեր 
3.3.1):  

 
 
 
 
 
 
 

                                                              Ա  =  ՍԿ      +    Պ 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 3.3.1  «ABC» ՍՊԸ-ի կանոնադրական կապիտալի ձևավորում 
 
Այս գործառնության արդյունքում «ABC» ՍՊԸ-ի ակտիվների «Դրամարկղ» հոդվածում տեղի կունենա 

ավելացում 100000 դրամի չափով, ակտիվների «Սարքավորում» հոդվածում ավելացումը կկազմի 200000 
դրամ, իսկ ակտիվների «Պաշարներ=Դեղեր» հոդվածում ավելացումը կկազմի 300000 դրամ: Ակտիվների 
ընդհանուր աճը (ավելացումը) կկազմի 600000 դրամ: Ակտիվների 600000 դրամով աճը կբերի նաև դրանց 
նկատմամբ սեփականատերերի 600000 դրամ ընդհանուր պահանջի ձևավորման. սեփական կապիտալի 
«Կանոնադրական կապիտալ» հոդվածում ևս տեղի կունենա 600000 դրամի ավելացում: Հետևաբար այս 
գործառնության արդյունքում հաշվապահական հաշվեկշռի հավասարման մեջ տեղի ունեցող 
փոփոխությունները կդասակարգվեն որպես ակտիվա-պասիվային ավելացումով. 

 

(Ա + ∆) =  (ՍԿ + ∆) + Պ  
 

Դրամական 
միջոցներ 

Պաշար  

 

Սարքավորում Կանոնադրական 
կապիտալ 

(3.3.3) 



 
Գծապատկեր 3.3.1-ում արտացոլված է գործառնության արդյունքում հաշվապահական հաշվեկշռի 

հավասարման (հաշվապահական հաշվեկշռի) մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունների բովանդակությունը, 
էությունը: Իդենտիֆիկացվել (նույնականացվել) են իրականացված գործառնությանը անմիջականորեն 
առնչվող տարրերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունների բնույթն (ավելացում կամ նվազեցում) ու 
չափերը: Բայց միայն այդքանը: 

Այժմ հարկավոր է գործառնության վերլուծության և ճանաչման այս կարևոր որակական փուլից 
անցում կատարել առնչվող հոդվածների համար բացված հաշվապահական հաշիվներում 
գործառնությունների առաջացրած փոփոխությունների քանակական գրանցմանը, պահպանմանը և 
ընդհանրացմանը վերաբերող գործառույթների իրականացմանը:  

Ակտիվների «Դրամարկղ», «Սարքավորում», «Պաշարներ=Դեղեր», ինչպես նաև սեփական կապիտալի 
«Կանոնադրական կապիտալ» հոդվածների համար բացենք հաշվապահական հաշիվներ և կատարենք  այս 
գործառնությանը առնչվող բոլոր գրանցումները: 

 
  «Դրամարկղ»  դրամ 

 (Կանոնադրական 
կապիտալ) 

100000    

      
      
      
      
      
      

 
 

            Սարքավորում դրամ 

 (Կանոնադրական 
կապիտալ) 

200000    

      
      
      
      
      
      

 
           Պաշար  դրամ 

 (Կանոնադրական 
կապիտալ) 

300000    

      
      
      
      
      
      

 



 
 

    Կանոնադրական Կապիտալ          դրամ  

   100000 ( Դրամարկղ )  
   200000 (Սարքավորում)  
   300000 (Պաշար)  
      
      
      
      

 
 

Կազմակերպությունում ինչ գործառնություն էլ իրականացվի, հաշվեկշռում (հաշվեկշռի 
հավասարումում) տեղի կունենա թվարկված չորս տիպի փոփոխություններից որևէ մեկը, այսինքն 
հաշվեկշռի դինամիկական հավասարման տարրերի նվազագույնը երկու հոդվածներում արձանագրվում են 
այդ փոփոխությունները և հաշվեկշռի հավասարումը տեղի ունի ցանկացած գործառնությունից հետո, 
ցանկացած պահի. 

 
 
Դիտարկված օրինակում յուրաքանչյուր գործառնության գումար միաժամանակ գրանցվում էր երկու 

հաշիվներում, ընդ որում մի հաշվի դեբետում և մի ուրիշ հաշվի կրեդիտում: Հաշիվների միջև առաջացած 
այդպիսի կապը կոչվում է հաշիվների թղթակցություն, իսկ այդ հաշիվները` թղթակցող հաշիվներ: 
Տնտեսական գործառնության դեբետագրվող և կրեդիտագրվող հաշիվների և գումարի նշումը անվանում են 
հաշվապահական ձևակերպում:   

Կատարված գործառնության գումարը մի հաշվի դեբետում և մեկ այլ հաշվի կրեդիտում գրանցելը ոչ 
թե պատահականություն է, այլ օրինաչափություն: Դա հետևանք է այն բանի, որ ակտիվները հաշվեկշռում 
արտացոլվում են երկակի ձևով. ըստ կազմի և տեղաբաշխման և ըստ գոյացման աղբյուրների և նշանակման, 
ինչպես նաև ըստ այն բանի, որ հաշիվներում գրանցումները կատարվում են սահմանված կանոններով: 
Հաշիվներում գրանցումներ կատարելու այս կարգը կոչվում է կրկնակի գրանցման եղանակ, որը բացառիկ 
կարևոր նշանակություն ունի տնտեսական գործառնությունները ընթացիկ հաշվառման մեջ արտացոլելու 
համար: Կրկնակի գրանցման եղանակն ունի երկու կարևոր նշանակություն. ճանաչողական և 
ստուգողական: Ճանաչողական նշանակությունն այն է, որ, ծանոթանալով համապատասխան հաշիվներում 
կատարված գրանցումներին, կարողանում ենք կռահել, թե ինչ գործառնություն է կատարվել:   

Ենթադրենք գործառնության գումարը գրանցվել է «Դրամարկղ» հաշվի կրեդիտում և 
“Կրեդիտորական պարտքեր  աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների 
գծով” հաշվի դեբետում 5000000 դրամ: Այս գրանցումից կռահում ենք, որ կազմակերպության  դրամարկղից 
անձնակազմին աշխատավարձ է վճարվել: Կրկնակի գրանցման ստուգողական նշանակությանը 
կանդրադառնանք փորձնական հաշվեկշիռը (շրջանառության տեղեկագիրը) ուսումնասիրելիս: Կրկնակի 
գրանցման եղանակը հաշվապահական հաշվառման մեջ օգտագործվում է 500 տարուց ավելի և 
հաշվապահական հաշվառման մեթոդի կարևորագույն տարրերից է: 
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Հաշվապահական գրանցումները, հաշվապահական հաշվառման 
փուլերը, հաշվետվությունների կազմումը 

 
Հաշվապահական գրանցումները 

 

Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÁ óáõó³ÏÝ»ñ Ï³Ù ·ñù»ñ /Ù³ïÛ³ÝÝ»ñ/ »Ý, áñáÝóáõÙ 
ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ ïÝï»ë³Ï³³Ý 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹»åù»ñÁ: 

Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù»ç Ï³ï³ñíáÕ ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý »ñÏáõ  
ï»ë³ÏÇ` 

1. Ä³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ (î»ë ¶Í³å³ïÏ»ñ 2`                 )      ¨ 
 

2. Ð³Ù³Ï³ñ·í³Í (ëÇëï»Ù³ïÇÏ) ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ (î»ë ¶Í³å³ïÏ»ñ 2`               )       
 
 

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ¶ÉË³íáñ Ø³ïÛ³Ý/úñ³·Çñ (Main/General Journal) 

հ/հ 

Գործառնության 
կատարման 

օրը, ամսաթիվը, 
տարին 

Հաշիվների 
անվանումները 
 և կատարված 

գործառնության 
համառոտ 

բովանդակությունը 

Հաշվի 
կոդը 

Դեբետ Կրեդիտ PR 

1. 10.06.12 Ապրանքներ  216 100 000   

           Կ/Պ գնումների գծով 521  100 000  

  (Ապրանքների ապառիկ գնում)     

       

 
 
 
 
 
 
 
 

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ 
³ñï³óáÉí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ¹»åù»ñÇ ¨ ¨ Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ¶ÉË³íáñ Ø³ïÛ³ÝáõÙ/úñ³·ñáõÙ (Main/General Journal) Ï³Ù 
»ÝÃ³Ù³ïÛ³ÝÝ»ñáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý µáÉáñ 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóáõÙ` Ýß»Éáí Ù³ïÛ³ÝáõÙ/ûñ³·ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛ³Ý 
Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ñ³Ù³éáï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÃÕÃ³ÏóáÕ 
Ñ³ßÇíÝ»ñÁ ¨ ·áñÍ³éÝáõÃÛ³ ·áõÙ³ñÁ (¶Í³å³ïÏ»ñ 1):   Գծապատկեր 1-ում, 

   1 

     2 

Մուտքագրվում է դեբետագրվող հաշիվը 
Նշում Գլխավոր Մատյանի այս 
տողի գրանցումները  Գլխավոր 
Գրքի համապատասխան հաշիվ 
տեղափոխելու մասին 

Մուտքագրվում է կրեդիտագրվող հաշիվը 

Գործառնության համառոտ բովանդակությունը 
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մասնավորապես, բերված է 100 000 միավոր ապրանքների ապառիկ գնման 
գործառնության մատյանային գրանցումը: 

¶ÉË³íáñ Ø³ïÛ³ÝáõÙ/úñ³·ñáõÙ) Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí Ï³ï³ñí³Í 
·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³Û¹ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í/ëÇëï»Ù³ïÇÏ/ ·ñ³ÝóáõÙÁ ¶ÉË³íáñ ·ñùáõÙ /Ñ³ßÇíÝ»ñáõÙ/: ¶ÉË³íáñ ·ñùÇ 
Ñ³ßÇíÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ËÙµ³íáñíáõÙ »Ý Áëï 
¹ñ³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý 

Գծապատկեր 1-ում կատարված պաշարների (ապրանքներ) ապառիկ գնման  
համար կատարված մատյանային գրանցումը ֆինանսական հաշվառման մեջ 
սովորաբար արտացոլում են ավելի համառոտ և  համարժեք գրանցումներով` 

i) 
   Դտ «Ապրանքներ»........................................................... 100 000 
              Կտ «Կրեդիտորական պարտք գնումների գծով».......... 100 000 
կամ  
ii)  
   Դտ «Ապրանքներ» Կտ «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» - 100 000 
կամ 
iii)  
   Դտ 216 Կտ 521 - 100 000 
կամ 
iv)  
    216 - 521 - 100 000 
iv) մատյանային գրանցումը կարդացվում է` «դեբետ 216, կրեդիտ 521, 100 000» 
 Այս դասընթացի շրջանակներում ավելի հաճախ կօգտագործենք iv) տարբերակը, որին 

համապատասխանող համակարգային /սիստեմատիկ/  գրանցումը T-աձև հաշիվներում կլինի. 
 

Ապրանքներ-հաշիվ 216  Կ/Պ գնումների գծով`-հաշիվ 521  

(Կ/Պ գնումների գծով)  100 000     100 000 (Ապրանքներ)  
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Հաշվապահական հաշվառման փուլերը 
 

 

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. Ֆինանսական հաշվառման փուլերը 
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Խնդիր «Ա. Տոնիկյան» ընկերության գոծարքները 
 

 

Տրված են «Ա. Տոնիկյան» ընկերության գոծարքները 2012թ. Հունվար ամսին 

 

 1 հունվարի Տոնիկյանը բիզնես սկսեց  ներդնելով $100 000 կանխիկ գումար 

2 2 հունվարի Դրամարկղից բանկի  հաշվի վրա դրեց $95 000  

3 3 հունվարի Ընկերության համար ապառիկ գնեց ավտոմեքենա $30 000-ով 

4 3 հունվարի Ապառիկ գնեց $5 000-ի ապրանքանյութական պաշարներ 

5 3 հունվարի Վճարեց $1 500 վարձավճար  հունվարի 1-ից մինչև մարտի 31 ընկած 
ժամանակաշրջանի համար  

6 6 հունվարի Գնեց բենզին $30 կանխիկով 

7 8 հունվարի Ապառիկ գնեց $4 000-ի ապրանքանյութական պաշարներ 

8 8 հունվարի $3 000 արժեցող ապրանքանյութական պաշարները ապառիկ 
վաճառեց $7 000-ով  

9 9 հունվարի Վճարեց հունվարի 3-ին գնված ավտոմեքենայի համար 

10 10 հունվարի $2 000 արժեցող ապրանքանյութական պաշարները ապառիկ 
վաճառեց $5 000-ով  

11 12 հունվարի Կրեդիտորներին վճարեց $6 000 

12 18 հունվարի Դեբիտորներից ստացավ $4 000 

13 24 հունվարի Ապառիկ գնեց $3 000-ի ապրանքանյութական պաշարներ 

14 25 հունվարի $1 000 արժեցող ապրանքանյութական պաշարները ապառիկ 
վաճառեց $3 000-ով  

15 31 հունվարի Հունվար ամսվա ընթացքում կազմակերպություն օգտագործել էր 
$100 գումարի էլեկտրականություն, սակայն հաշիվը մինչ  ապրիլ 
ամիսը վճարման ենթակա չէ 

 

Ծանոթագրություններ. 

1. Հունվարի վերջին իրականացված գույքագրման տվյալների հիման վրա հաշվապահությունում 
կատարված հաշվարկներից պարզվել է, որ պահեստում առկա բենզինի արժեքը կազմում է $10, 
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իսկ բենզինի բնական կորուստները գնահատվել են $5. Բենզինի մնացած մասը ծախսվել 
է հունվար ամսվա ընթացքում; 

2. Գուքագրման արդյուքում ստացված տվյալների հիման վրա կատարված հաշվարկներից 
պարզվել է նաև, որ վնասվել և օգտագործման համար ոչ պիտանի են դարձել $1000  արժեք 
ունեցող պաշարներ:  

 

Պահանջվում է` 
 

1. Կատարել գործառնությունների. 
• մատյանային գրանցումները և 
• դրանց համապատասխանող գրանցումները T-հաշիվներում (տեղափոխումը 

(posting) գլխավոր գրքի T- հաշիվներ): 
(4.3.1-4.3.7) 

2. Հաշվարկել հաշիվների մնացորդները և կազմել չճշգրտված փորձնական հաշվեկշիռը 
(4.3.8) 

3. Կատարել պահանջվող ճշգրտումների հաշվապահական ձևակերպումները և դրանք. 
գրանցել փորձնական հաշվեկշռում (4.3.8) 

4. Կազմել ճշգրտված փորձնական հաշվեկշիռը (4.3.8)  

5. Կազմել «Ա. Տոնիկյան» կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվություննրը. 

5.1 Շահույթի կամ վնասի մասին հաշվետվությունը 2012թ.-ի հունվարի 31-ին ավարտվող 
ամսվա համար (4.3.9) 

5.2 Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը 2012թ.-ի 
հունվարի 31-ին ավարտվող ամսվա համար (4.3.10) 

5.3 Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը առ 31.01.2012թ. (4.3.11) 

 



                 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1.1. Տնտեսական հաշվառման համակարգը 
Հաշվառումը ֆինանսական տեղեկությունների հավաքման, գրանցման, մշակման, 

ընդհանրացման և հաղորդման համակարգ է, որն օգտագործվում է որոշումների կայացման 
գործընթացում: Տեղեկությունների հավաքման և գրանցման գործառույթները ներառում են նաև 
փաստերի և երևույթների դիտարկման, ինչպես նաև որակական ու քանակական առումներով դրանց 
չափման գործառույթների իրականացում: 

Հաշվառումը հանդիսանում է ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի կառավարման համակարգի 
կարևոր օղակներից մեկը, որն ապահովում է կառավարման գործառույթի/գործընթացի համար 
անհրաժեշտ տվյալների հավաքումը, դասակարգումը և ընդհանրացումը: 

 Հաշվառումը գործունեության տեսակ է, որի առարկան տեղեկությունն է: Այն 
կազմակերպության տնտեսական գործունեությունը բնութագրող քանակական և որակական 
արդյունքների դիտարկման, չափման և գրանցման համակարգ է: Հաշվառման նպատակը 
կազմակերպության կառավարման համակարգը տնտեսական որոշումներ կայացնելու համար 
անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովելն է: 

Տնտեսական հաշվառումը տնտեսության կամ տնտեսական գործունեության 
հաշվառւմն է: Իրականացնելով հասարակական-տնտեսական երևույթների որակական 
բնութագրումը և քանակական արտացոլումը՝ այն հաշվառման համակարգում հատուկ տեղ է 
զբաղեցնում:  

Տնտեսական հաշվառում վարելու կարիքն ու անհրաժեշտությունն առաջացել են 
մարդկային հասարակության զարգացման վաղ փուլերում և պայմանավորված են մարդու 
տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ընթացքում ձևավորված կարիքներով և 
պահանջներով:   

Տնտեսական գործունեության արդյունքում արտադրված նյութական արժեքները 
բաշխվում, շրջանառվում և սպառվում են (արտադրական և/կամ անձնական սպառում): Այս 
գործընթացները կառավարելու համար անհրաժեշտ է դրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն 
(տեղեկություն) ունենալ: Տնտեսական գործունեության փաստացի վիճակը բնութագրող 
տեղեկություները (տեղեկատվությունը) ձևավորվում և փոխանցվում են տնտեսական 
հաշվառման համակարգում, որն իր հերթին հանդիսանում է տնտեսության կառավարման 
համակարգի կարևոր գործառույթներից մեկը: 

Հասարակության զարգացման հետ զուգընթաց անընդհատ կատարելագործվել ու 
զարգացում է ապրել նաև տնտեսական հաշվառումը` առանձին տնտեսությունում 
իրականացվող հաշվառումից աստիճանաբար վերաճելով երկրի տնտեսությունն 
ամբողջությամբ ընդգրկող բարդ համակարգի:  

Տնտեսական հաշվառումն իրականցվում է անընդհատ (ամեն օր) ինչպես երկրի 
տնտեսության մասշտաբով, այնպես էլ յուրաքանչյուր կազմակերպությունում և 
կազմակերպության ստորաբաժանումում:  



1.2. Տնտեսական հաշվառման մեջ  օգտագործվող  չափիչները  
Հաշվառումն առաջին հերթին երևույթների (փաստերի) գրանցումն է, ինչպես նաև 

գնահատումը, այսինքն քանակական և որակական առումներով դրանց չափումը, որն 
իրականացնելու համար օգտագործվում են տարբեր չափիչներ: 

Չափիչներն այն միավորներն են որոնցով իրականացվում է հաշվառման օբյեկտների 
ցուցանիշների չափումը: 
 Չափման գործառույթներն իրականացնելու համար տնտեսական հաշվառման մեջ 
օգտագործվում են չափիչների հետևյալ երեք տեսակները` բնաիրային, աշխատանքային և 
դրամային (Գծապատկեր 1). 

 
 

Գծապատկեր 1. Տնտեսական հաշվառման մեջ օգտագործվող չափիչները 
 
Բնաիրային չափիչները հաշվառման օբյեկտները բնութագրում են ըստ բնաիրային 

չափման միավորների, մասնավորապես զանգվածի, երկարության, ծավալի, քանակի: Որպես 
բնաիրային չափման միավորներ օգտագործվում են տոննան, կիլոգրամը, գրամը, մետրը, 
սանտիմետրը, քառակուսի մետրը (մ2), խորանարդ մետրը (մ3), հատը, զույգը և այլն: Բնաիրային 
չափիչներն օգտագործվում են միասեռ առարկաների քանակական գնահատման և 
հաշվառման նպատակով: Այս չափիչների օգնությամբ իրականացվում է թողարկվող 
արտադրանքի, գնված ապրանքների, նյութերի և այլնի քանակական հաշվառումը:  

Բնաիրային չափիչների տարատեսակներ են հանդիսանում նաև այսպես կոչված 
բնաիրային-պայմանական չափիչները, մասնավորապես` կիլոմետր/ժամը, 
տոննա*կիլոմետրը, որոնց օգնությամբ իրականացվում է ավելի բարդ երևույթների չափման 
գործառույթները: 

Աշխատանքային չափիչները հնարավորություն են ընձեռում հաշվառել 
աշխատանքային ծախսումները և արտահայտվում են ժամանակը բնութագրող միավորներով, 
մասնավորապես, աշխատանքային օր, ժամ, րոպե: Աշխատանքային չափիչները կարևոր 
նշանակություն ունեն աշխատանքային ծախսումների արդյունավետ օգտագործման և 
գնահատման համար: Ի տարբերություն բնաիրային չափիչների, այս չափիչները 
հնարավորություն են ընձեռում իրար հետ համեմատել/համադրել որոշ տարասեռ 
մեծություններ, մասնավորապես, արտադրանքի տարբեր տեսակները՝ ըստ դրանց 
աշխատատարության (արտադրանքի յուրաքանչյուր տեսակի միավորի վրա կատարված 
աշխատանքային ծախսումների մեծության):           

Չափիչներ

Բնաիրային Աշխատանքային Դրամային



Հաշվառման այս չափիչի օգնությամբ/կիրառմամբ են հաշվարկվում աշխատանքի 
արտադրողականությունը, աշխատավարձերը և այլն: 

Դրամական չափիչները ունիվերսալ և ընդհանրացնող բնույթ ունեն: Դրանց օգնությամբ 
են ներկայացվում բնաիրային և աշխատանքային չափիչներով արտահայտված տնտեսական 
բոլոր գործընթացներն ու օբյեկտները: Հայաստանի Հանրապետությունում որպես դրամական 
չափիչ օգտագործվում է ՀՀ ազգային արժույթը` հայկական դրամը (մեկ դրամը հավասար է 100 
լումայի):  

Դրամական չափիչը հանդիսանում է տնտեսական գործընթացների և տարաբնույթ 
(տարասեռ) տնտեսական ռեսուրսների (միջոցների) համընդհանուր և ընդհանրական չափիչը: 
Դրամական արտահայտությամբ են չափվում կազմակերպության ունեցած տնտեսական բոլոր 
միջոցները, ինչպես նաև դրանց ընդհանուր մեծությունը/արժեքը, թողարկված արտադրանքի 
(մատուցված ծառայությունների, կատարված աշխատանքների) ինքնարժեքը, որում 
ընդհանրացվում են արտադրական տարատեսակ ծախսումները (նյութական, 
աշխատանքային ծախսումները, վառելիքի, էլեկտաէներգիայի և այլ արտադրական 
ծախսումները): Դրամական չափիչով են չափվում նաև տնտեսվարող սուբյեկտների միջև 
տնտեսական գործառնությունների արդյունքում ձևավորված  պարտավորությունները 
(դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը), ինչպես նաև տնտեսական գործունեությունը 
բնութագրող այլ ցուցանիշներ: 

Այս չափիչը հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել արտադրական և ֆինանսա-
տնտեսական տարբեր ցուցանիշների արժեքների հաշվարկումը, ինչպես նաև ձեռնարկության 
ֆինանսական վիճակի, ֆինանսական կայունության և վճարունակության գնահատումը: 

Դրամական չափիչը, իր համընդհանուր և ընդհանրացնող բնույթով կարևոր 
նշանակություն ունի կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հաշվառման և 
կառավարման, ինչպես նաև տարբեր սուբյեկտների տնտեսական գործունեության 
(արդյունքների) համեմատական գնահատման և համադրման նպատակով օգտագործվող 
ցուցանիշների համար հավաստի ֆինանսական տեղեկատվության ձևավորման տեսակետից:   

Դրամական չափիչը տնտեսական հաշվառման մեջ օգտագործվում է բնաիրային և 
աշխատանքային չափիչների հետ միասին: Մասնավորապես, ապրանքա-նյութական 
պաշարների արժեքը որոշվում է կազմակերպությունում դրանց առկա քանակը միավորի 
արժեքով բազմապատկելու միջոցով, աշխատակցի ամսական աշխատավարձը` աշխատած 
ժամերի քանակը ժամավճարի չափով (ժամավճարային դրույքաչափով) բազմապատկելու 
միջոցով (աշխատանքի վարձատրության ժամավճարային ձև)1 և այլն:   

  Այնուամենայնիվ, ընդհանրացնող ցուցանիշների արժեքները գնահատելու և 
հաշվառելու նպատակով առավել կարևոր նշանակություն ունեն դրամական չափիչները: 

                                                            
1 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 179, կետ 3 և հոդված 180, կետ 2. 



1.3. Տնտեսական հաշվառման տեսակները և դրանց համառոտ բնութագրերը 
Ձեռնարկությունների կողմից վարվող տնտեսական հաշվառման համակարգն իր մեջ 

ներառում է հաշվառման հետևյալ տեսակները` օպերատիվ-տեխնիկական հաշվառումը, 
վիճակագրական հաշվառումը և հաշվապահական հաշվառումը (Գծապատկեր 2):  

Այս համակարգի միասնությունն ապահովում է հաշվառման արդյունքում ստեղծված 
տվյալների շտեմարանը, որը հանդիսանում է հաշվառման յուրաքանչյուր տեսակի պահանջներին և 
մեթոդաբանությանը համապատասխանող տվյալների (տեղեկությունների) ձևավորման 
(համակարգման և ընդհանրացման) աղբյուր:  

 
Գծ. 2. Տնտեսական հաշվառման տեսակները 
 

1. Օպերատիվ-տեխնիկական հաշվառումը դիտարկում և հաշվառում է 
կազմակերպության տնտեսական գործունեության առանձին կողմերը, 
մասնավորապես տեղեկություններ է տրամադրում թողարկված արտադրանքի, 
մատակարարված հումքի, նյութերի, պահեստում (ներսում)  դրանց առկայության և 
այլնի վերաբերյալ: Այն հիմնականում իրականցվում է առանձին տնտեսական 
գործառույթների անմիջական իրականացման վայրերում, օգտագործում են բնա-
իրային (նատուրալ) և աշխատանքային չափիչներ: 
Այն բնութագրվում է նաև տվյալների հաշվառման պարզությամբ` տնտեսական 
գործառնություների վերաբերյալ կատարված պարզ գրանցումներ, 
հաշվետվություններ և բանավոր տեղեկություններ, ինչպես նաև ստացման 
արագությամբ` տեղեկությունները կարող են ստացվել հեռախոսով, ֆաքսով, ինչպես 
նաև բանավոր հաղորդակցման ձևով: Օպերատիվ-տեխնիկական հաշվառման 
տրամադրած տեղեկատվությունն (տեղեկություններն) օգտագործվում է 
կազմակերպության ամենօրյա, ընթացիկ կառավարման գործառույթներ 
իրականացնելիս: 

2. Վիճակագրական հաշվառումը կազմակերպության, ճյուղի տնտեսական 
տարածաշրջանի կամ երկրի մասշտաբով որակապես միատարր մասսայական 
(զանգվածային) սոցիալ-տնտեսական երևույթների գրանցման, ընդհանրացման և 
ուսումնասիրման համակարգ է: Վիճակագրական հաշվառման տրամադրած 
տեղեկություններն օգտագործվում են կառավարման տարբեր մարմինների կողմից` 
կառավարչական որոշումներ կայացնելու գործառույթներում:   

Տնտեսական 
հաշվառում

Օպերատիվ-
տեխնիկական 

հաշվառում

Վիճակագրական 
հաշվառում

Հաշվապահական 
հաշվառում



1. Բնաիրային, 
2. Աշխատանքային, 
3. Դրամային: 

Վիճակագրական հաշվառման մեջ լայնորեն օգտագործվում են հաշվառման 
հատուկ մեթոդներ և եղանակներ, մասնավորապես, ընտրանքային 
հետազոտություններ, հարցումներ, խմբավորումներ, հարաբերական և միջին 
մեծություննր, ցուցիչներ (ինդեքսներ) և այլն: 

3. Հաշվապահական հաշվառումը ուսումնասիրում է ձեռնարկության 
(կազմակերպության) տնտեսական գործունեությունը: Հաշվապահական 
հաշվառումը կազմակերպության տնտեսական գործունեության և տնտեսական 
կյանքի դեպքերի վերաբերյալ փաստաթղղթային հիմնավորում ունեցող  
տեղեկությունների հավաքման ու համակարգված գրանցման (հաշվառման) 
անընդհատ գործող համակարգ է:  
Այսինքն այդ համակարգը սկսում է գործել կազմակերպության օրենքով սահմանված 
կարգով գրանցվելու պահից սկսած անընդհատ, քանի դեռ կազմակերպությունը 
օրենքով սահմանված կարգով չի դադարել գործել: 
Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպության տնտեսական միջոցների և 
դրանց աղբյուրների, ինչպես նաև դրանց շարժի վերաբերյալ 
տեղեկությունների/տեղեկատվության (դրամական արտահայտությամբ) 
հավաքման, գրանցման և ընդհանրացման համակարգ է, որն իրականացվում է 
տնտեսական գործառնությունների և տնտեսական կյանքի դեպքերի անընդհատ և 
համընդհանուր փաստաթղթային հաշվառման միջոցով: 
Հաշվապահական հաշվառումն ունի մի շարք իրեն հատուկ (բնորոշ) 
առանձնահատկություններ, որոնք հաշվառման այս տեսակը առանձնացնում են 
տնտեսական հաշվառման մյուս տեսակներից: Մասնավորապես,  
• Հաշվապահական հաշվառման ուսումնասիրման առարկան սահմանափակված է 

որոշակի կազմակերպության սահմաններով, 
• Հաշվապահական հաշվառումը համատարած է, այսինքն հաշվառման են  

ենթարկվում ամբողջ կազմակերպության և նրա կառուցածքային բոլոր 
ստորաբաժանումների գործունեությունն ամբողջությամբ: Հաշվապահական 
հաշվառման մեջ առանց բացառության իրենց արտացոլումն են ստանում  
կազմակերպությունում իրականացվող տնտեսական բոլոր գործառնություններն 
ու տնտեսական կյանքի դեպքերը (փաստերը), 

• Հաշվապահական հաշվառումը ժամանակի մեջ անընդհատ է, այսինքն 
կազմակերպությունում հաշվապահական հաշվառման համակարգը սկսում է 
գործել կազմակերպության օրենքով սահմանված կարգով` գրանցվելու պահից 
սկսած անընդհատ, քանի դեռ կազմակերպությունը օրենքով սահմանված 
կարգով չի դադարել գործել: 

• Կազմակերպությունում իրականացվող յուրաքանչյուր տնտեսական 
գործառնություն, տեղի ունեցած յուրաքանչյուր տնտեսական դեպք (փաստ) 



փաստաթղթային ձևակերպում է ստանում սկզբնական փաստաթղթի 
(փաստաթղթերի) կամ ինֆորմացիայի էլեկտրոնային ֆայլի միջոցով: 

 
Հաշվապահական հաշվառումը մոտ վեց հազար տարվա պատմություն ունի: 

Հաշվառման ծագումը կապված է մարդու տնտեսական գործունեության հետ:   
Չնայած շատ հին պատմությանը, համարվում է, որ հաշվապահական հաշվառումը 

որպես գիտություն սկսել է ձևավորվել մ.թ. 15-րդ դարում իտալացի մաթեմատիկոս Լուկա 
Պաչոլիի (1445-1517թթ.) հեղինակած աշխատություններում: Մասնավորապես, նրա 
“Տրակտատ հաշիվների և գրանցումների մասին” (1494թ.) հանրահայտ աշխատությունը, որում 
նկարագրվում է կրկնակի գրանցման եղանակը, հսկայական ազդեցություն է ունեցել 
հաշվապահական հաշվառման, որպես գիտություն, ձևավորման և զարգացման վրա2: 

1.4 Հաշվապահական հաշվառման դասակարգումը.  ֆինանսական 
հաշվառում և կառավարչական հաշվառում 

 
Հաշվապահական հաշվառման ուսումնասիրության/հետազոտության օբյեկտ են 

հանդիսանում կազմակերպության տնտեսական միջոցները, պարտավորությունները, ինչպես 
նաև կազմակերպության գործունեության ընթացքում իրականացված տնտեսական 
գործառնություններն ու տնտեսական կյանքի դեպքերը (փաստերը): 

Կազմակերպության գործունեությանը վերաբերող տեղեկությունները  միասեռ չեն և 
կարող են չափված (գնահատված) լինել ինչպես բնաիրային, այնպես էլ դրամական 
չափիչներով: Տեղեկություններն օգտագործողները ևս կարող են դրանց նկատմամբ տարբեր 
պահանջներ ունենալ, մասնավորապես, կապված տեղեկությունների ձևավորման և 
ներկայացման եղանակների, կառուցվածքի և ագրեգացման աստիճանի հետ: 

Հաշվապահական հաշվառումը, որպես ֆինանսական տեղեկատվական համակարգ 
խնդիր ունի կազմակերպության գործունեության, նրա ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ 
ձևավորել ամբողջական և հավաստի տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են դրանց 
օգտագործողներին` տնտեսական որոշումներ կայացնելու համար: 

Հաշվապահական տեղեկատվության օգտագործողների տարբեր խմբերի 
գործունեության, ինչպես նաև տեղեկությունների նկատմամբ նրանց ունեցած պահանջների 
վերլուծությունների արդյունքում բացահայտված առանձնահատկությունները 
տեղեկատվության օգտագործողներին երկու խմբի բաժանելու համար հիմք հանդիսացան. 

 
ա)  արտաքին օգտագործողներ, այսինքն` կազմակերպությունից դուրս գտնվող օգտագործողներ,  
բ)  ներքին օգտագործողներ, այսինքն` կազմակերպության ներսում, նրա կազմում գտնվող 

օգտագործողներ, որտեղ իրականացվում է հաշվառումը: 
 
                                                            
2 Ըստ ռուս պատմաբան Գոլենիշև-Կուտուզովը հաշվապահական հաշվառման իրական նախահայր է համարում 
իտալացի առևտրական  Բենեդետտո Կոտրուլիին, որը կրկնակի գրանցման եղանակը առաջին անգամ 
նկարագրել է իր “Առևտրի և կատարյալ առևտրականի մասին” 1458թ.-ին գրված գրքում: Այդ գիրքն առաջին 
անգամ տպագրվել միայն 1573-ին: 



Մինչև 20-րդ դարի սկիզբը հաշվապահական հաշվառումը գոյություն ուներ և կիրառվում էր 
որպես մեկ միասնական համակարգ:  

Տեղեկությունների նկատմամբ հաշվապահական տեղեկատվության ներքին և արտաքին 
օգտագործողների ունեցած պահանջների բացահայտված առանձնահատկությունները նպաստեցին, 
որպեսզի  20-րդ դարի 30-ական թվականների սկզբներին սկսվեին հաշվապահական հաշվառման 
համակարգի կանոնակարգման, ներդաշնակեցման  աշխատանքները:  

Կատարված աշխատանքների արդյունքում էլ սկսեց ձևավորվել ֆինանսական հաշվառումը՝ 
որպես արտաքին օգտագործողներների տեղեկատվական կարիքների բավարարմանը միտված 
հաշվապահական հաշվառման պարտադիր կանոնակարգման ենթակա բաժին: Հաշվապահական 
հաշվառման մյուս բաժինը, որը վերը նշված կանոնակարգումներից զերծ մնաց, 20-րդ դարի 40-
ականներին ձևավորվեց որպես առանձին` կառավարչական հաշվառման համակարգ (Գծ. 3): 

 Ֆինանսական հաշվառման համակարգում ձևավորվում է կազմակերպության 
գործունեությանը վերաբերող կանոնակարգված (ստանդարտացված) տեղեկատվություն, որն 
արտաքին օգտագործողներին տրամադրվում է ֆինանսական հաշվետվությունների միջոցով:   

 Կառավարչական հաշվառման համակարգում ձևավորված տեղեկատվությունը 
օգտագործվում է կազմակերպության կառավարիչների կողմից որոշումներ կայացնելու 
գործառույթներում:      

 

 
 

Գծ.3. Հաշվապահական հաշվառման դասակարգումը (տեսակները) 

 
1.5  Ֆինանսական հաշվառում  
 

Ֆինանսական հաշվառման համակարգի օգնությամբ իրականացվում է առանձին տնտեսական 
միավորի (տնտեսվարող սուբյեկտի) տնտեսական գործունեությունը ձևավորող գործառնությունների 
գրանցումը: 

Ինչպես գործառնությունների գրանցման, այնպես էլ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում 
դրանց` ֆինանսական հաշվետվությունների տեսքով ամփոփման գործընթացները կանոնակարգվում 
են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներով, ինչպես նաև տվյալ երկրի 
կողմից ֆինանսական հաշվառումը կանոնակարգող նորմատիվ-իրավական ակտերով սահմանված 
պահանջներով:  

Ֆինանսական հաշվառման “վերջնական արդյունքը” ֆինանսական հաշվետվությունների 
փաթեթն է, որում սովորաբար ներառվում են.  

Հաշվապահական 
հաշվառում

Ֆինանսական 
հաշվառում

Կառավարչական 
հաշվառում



1. Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը (Հաշվապահական 
հաշվեկշիռը), 

2. Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, 
3. Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը, 
4. Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը, 
5. Կից ծանոթագրությունները: 

Այս հաշվետվությունների պատրաստումն ու օգտագործողներին ներկայացումը  
անհրաժեշտություն է դարձել հիմնականում սեփականության և կառավարման գործառույթների 
առանձնացման պատճառով, որը կիրառվում է կազմակերպությունների գերակշիռ մասի ստեղծման և 
գործունեության ընթացքում (բացի փոքր կազմակերպություններից):  

Ֆինանսական հաշվառման համակարգում ձևավորվող տեղեկատվությունը հիմնականում 
միտված է արտաքին օգտագործողների տեղեկատվական կարիքների բավարարմանը: Այդ պատճառով 
այս համակարգում ձևավորվող տեղեկատվության համադրելիությունը (ինչպես տարբեր 
կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող տեղեկությունների համադրելիությունը, այնպես էլ 
նույն կազմակերպության գործունեության տարբեր ժամանակահատվածներին վերաբերող 
տեղեկությունների` ըստ ժամանակի համադրելիությունը) ապահովելու նպատակով ֆինանսական 
հաշվառման համակարգերն աշխարհի բոլոր երկրներում կանոնակարգվում և ներդաշնակեցվում են 
(ներդաշնակեցման գործընթացները գնալով խորանում են): Այս առումով էական նշանակություն ունեն 
հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների (International Accounting Standards-
IAS)/ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (International Financial 
Reporting Standards-IFRS)/ համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը: 

 Ֆինանսական հաշվառման համակարգում ձևավորվող տեղեկատվությունը հիմնականում 
միտված է արտաքին օգտագործողների կարիքների բավարարմանը, սակայն այն օգտագործվում է նաև 
կազմակերպության կառավարչական անձնակազմի կողմից տնտեսական որոշումներ կայացնելու 
նպատակով: 

Որպես կանոն արտաքին օգտագործողներին հետաքրքրում է մի քանի այլընտրանքային 
կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվություններում պարունակվող տեղեկատվություն, 
որոնց վերլուծության և համադրման արդյունքում նրանք կկարողանան ներդրումներ կատարելու 
արդյունավետ որոշումներ կայացնել:  

Զարգացած շուկայական տնտեսություններում ներդրողները դիտարկոմ են իրենց միջոցները 
տնտեսության տարբեր ճյուղերում գործող տնտեսվարող սուբյեկտներում ներդնելու այլընտրանքային 
տարբերակներ:  

Հետևաբար, ներդրումների համար այլընտրանք հանդիսացող կազմակերպությունների 
տրամադրած տեղեկությունները պետք է համադրելի լինեն, այսինքն լինեն 
ստանդարտացված`միևնույն կանոնների և նորմերի պահանջներով կազմված:  

Այս հանգամանքով էլ պայմանավորված է շուկայական տնտեսության պայմաններում 
ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտացման անհրաժեշտությունը: 

Ֆինանսական հաշվառման համակարգում ձևավորվում է կազմակերպության գործունեությանը 
վերաբերող և ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների պահանջներին 
համապատասխանող ստանդարտացված տեղեկատվություն, որն արտաքին օգտագործողներին 
տրամադրվում է ֆինանսական հաշվետվությունների միջոցով:  



Ֆինանսական հաշվետվությունները կազմակերպության վրա ազդող իրադարձությունների և 
կազմակերպության իրականացրած գործառնությունների համակարգված ֆինանսական 
ներկայացումն են:   

Ֆինանսական հաշվառման նպատակն է ապահովել.  
որակյալ   տեղեկությունների    տրամադրումը   օգտագործողներին: 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների նպատակը կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, 
գործունեության ֆինանսական արդյունքների և ֆինանսական վիճակի փոփոխությունների 
վերաբերյալ ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողներին (ներկա և պոտենցիալ 
ներդրողներին, կառավարչական անձնակազմին և աշխատողներին, պետական մարմիններին, 
մատակարարներին և այլ կրեդիտորներին, փոխատուներին, հասարակությանը և ֆինանսական 
հաշվետվությունների այլ օգտագործողներին) անկողմնակալ տեղեկատվությամբ ապահովումն է, որը 
նրանց օգտակար է տնտեսական որոշումներ կայացնելու համար:  

 
 

1.6.  Ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողները և նրանց 
տեղեկատվական կարիքները 
 
Որոշակի կազմակերպության գործունեությանը վերաբերերող ֆինանսական 

հաշվետվությունների բոլոր շահագրգիռ օգտագործողներին կազմակերպության հետ ունեցած 
հարաբերությունների, առնչությունների տեսակետից կարելի է դասակարգել որպես ֆինանսական 
հաշվետվությունների ներքին կամ արտաքին օգտագործողներ: 

Տեղեկությունների 
Որակական 
Բնութագրերը 

• Հասկանալի 
• Տեղին 
• Հուսալի 
• Համադրելի 
• Արժանահավատ 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների  
փաթեթը. 

ա) Ֆինանսական վիճակի մասին    
հաշվետվություն 

 բ) Համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվություն 

 գ)  Սեփական կապիտալում 
փոփոխությունների մասին 
հաշվետվություն 

 դ)  Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
հաշվետվություն 

  ե) Կից ծանոթագրություններ 
 
 

Օգտագործողների 
Խմբերը. 
 
1. Սեփականատերերը  

(ներկա և պոտենցիալ), 
2. Փոխատուները, 
3. Մատակարարները և 

ալլ կրեդիտորները, 
4. Հաճախորդները, 
5. Պետական 

մարմինները, 
6. Կազմակերպության 

կառավարչական 
անձնակազմը և 
աշխատակիցները, 

7. Հասարակայնությունը. 
 



Կազմակերպության սեփականատերերը ֆինանսական հաշվառման տեսակետից դիտարկվում 
են որպես կազմակերպության կողմից ներկայացվող տեղեկատվության արտաքին օգտագործողներ, 
քանի որ ֆինանսական հաշվառման տեսակետից կազմակերպության տնտեսական միջոցները և 
կազմակերպության սեփականտերերն առանձնացվում են, եթե անգամ կազմակերպության 
սեփականատերերը լիակատար պատասխանատվություն են կրում կազմակերպության ստանձնած 
պարտավորությունների նկատմանմբ (անհատ ձեռնարկատեր, տնտեսական ընկերակցություններ):  

Ներկայացնենք ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողների հիմնական խմբերը և 
նրանց տեղեկատվական կարիքների համառոտ նկարագրությունը: 
  
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման սկզբունքները” 3 
առանձնացնում են ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողների հետևյալ 7 
հիմնական խմբերը. 
 
1. Սեփականատերերը` ներկա և պոտենցիալ ներդրողները,  
2. Փոխատուները,  
3. Մատակարարները և այլ կրեդիտորները,  
4. Հաճախորդները, 
5. Պետական մարմինները,  
6. Կազմակերպության կառավարչական անձնակազմը և աշխատակիցները, 
7. Հասարակայնությունը,  

 

Սեփականատերերը և պոտենցիալ ներդրողները (Investors) 
 
Ներդրողներին (սեփականատերերին), նաև նրանց խորհրդատուներին հետաքրքրում են 

կազմակերպության զարգացման հեռանկարները, կատարված ներդրումների շահութաբերության 
մակարդակը, միտումների գնահատումները: 

Այդ գնահատումները նրանց անհրաժեշտ են, մասնավորապես, լրացուցիչ ներդրումներ 
կատարելու, ինչպես նաև արդեն կատարած ներդրումները օտարելու կամ դրանց ծավալները 
կրճատելու վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս:   

Պոտենցիալ ներդրողներին ֆինանսական հաշվետվությունների միջոցով ստացված 
տեղեկություններն անհրաժեշտ են որոշակի կազմակերպության արժեթղթերում (բաժնետոմսեր, 
պարտատոմսեր) ներդրումներ կատարելու վերաբերյալ տեղեկացված որոշումներ կայացնելու համար:  

Փոխատուները (Lenders)  
 
Փոխատուները կազմակերպությանը երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ փոխառություններ 

տրամադրող կազմակերպություններն են կամ վարկեր տրամադրող բանկերը: Ֆինանսական 
հաշվետվությունների օգնությամբ նրանց տրամադրվող տեղեկատվության միջոցով փոխատուները 
ցանկանում են գնահատել իրենց տրմադրած փոխառությունների (վարկերի) վերադարձման և 
համապատասխան տոկոսների ստացման հետ կապված ռիսկերը:  

Մատակարարները և այլ կրեդիտորները (Suppliers and other trade creditors Investors) 

                                                            
3 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. (Framework, F 9-11) 

 



 
 Մատակարարներին անհրաժեշտ է տեղեկատվություն, որի հիման վրա նրանք կկարողանան 
իրենց գործընկերների վճարունակության վերաբերյալ անհրաժեշտ գնահատումներ կատարել: 
Մասնավորապես, նրանք կարող են գնահատել իրենց մատակարարած ապրանքների դիմաց 
հասանելիք գումարները ժամանակին ստանալու հավանականությունը, առկա ռիսկերը և այլն: Որքան 
ուժեղ է մատակարարող կազմակերպության կախվածությունը իր գործընկեր կազմակերպությունից, 
այնքան ավելի ուշադրությամբ պետք է նա հետևի և վերլուծի գործընկերոջ ֆինանսական 
հաշվետվությունները` իր մատակարարումների հուսալիության աստիճանը գնահատելու համար: 

Հաճախորդները (Customers) 
 
Հաճախորդները որպես գործընկեր կազմակերպություններին անհրաժեշտ ապրանքներ և 

ծառայութուններ մատակարարողներ շահագրգռված են այդ կազմակերպությունների գործունեության 
հուսալիությանը, կայունությանը, զարգացման հեռանկարներին, ինչպես նաև վճարունակութան 
հարցերին վերաբերող տեղեկություններով, որոնցով էապես պայմանավորվում է իրենց 
մատակարարումների կայունությունը:     

 

Պետական մարմինները (Governments and their agencies) 
 

Պետական կառավարման մարմիններին, մասնավորապես, հարկային մարմիններին 
ֆինանսական հաշվետվություններում պարունակվող տեղեկությունները հետաքրքրում են 
կազմակերպության հարկային պարտավորությունների գնահատման, պատշաճ կատարման, 
վերահսկման համար: Պետական վիճակագրական ծառայությունները նշված տեղեկությունների հիման 
վրա իրականացնում են երկրի մակրոտնտեսական կարևորագույն ցուցանիշների գնահատումները: 

 

 Կազմակերպության կառավարչական անձնակազմը և աշխատակիցները (Employees and their 
representative groups) 

 
Կառավարչական անձնակազմը և աշխատակիցները հետաքրքրված են կազմակերպության 

գործունեության կայունության և շահութաբերության ցուցանիշներով: 
Նրանք հետաքրքրված են կազմակերպության կառավարմանը վերաբերող հարցերի ամբողջ 

սպեկտրի վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման, մշակման և ստեղծման (գեներացման) հարցերով: 
Տեղեկություններն անհրաժեշտ կլինեն, մասնավորապես, կազմակերպության ռազմավարական և 
ընթացիկ պլանների մշակման, համապատասխան բյուջեների կազմման, ֆինանսական կառավարման 
համակարգերի մշակման գործընթացներում օգտագործելու համար:  

Կառավարիչներին կհետաքրքրեն նաև հասույթներին և ծախսերին վերաբերող 
տեղեկությունները`դրանց փաստացի տվյալները բյուջետային պլանավորված ցուցանիշների հետ 
համադրելու և համապատասխան ճշգրտումներ և կառավարչական բնույթի այլ որոշումներ 
կայացնելու համար:  

Ֆինանսական հաշվառման համակարգերի տրամադրած տեղեկությունները կառավարիչների 
համար շատ կարևոր են նաև կազմակերպություններում ծախսերի կառավարման համակարգեր 
մշակելու և ներդնելու առումով:   

Աշխատակիցներին հետաքրքրում են աշխատավարձերը և գործատուի սոցիալական 
ապահովագրության համապատասխան վճարումները ժամանակին կատարելու կազմակերպության 
ունեցած հնարավորություններն ու կարողությունները: 

 
 
 



Հասարակայնությունը (Public) 
 
Կազմակերպություններն իրենց գործունեության վայրերի համայնքների սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման վրա զգալի ազդեցություն են ունենում: 
Այդ պատճառով համայնքների բնակչությունը (հասարակայնությունը) շահագրգռված է 

կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, գործունեության արդյունքների, զարգացման միտումների 
վերաբերյալ տեղեկացված լինել, քանի որ տնտեսվարող սուբյեկտներն իրենց գործունեության վայրերի 
համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա զգալի ազդեցություն են ունենում, 
մասնավորապես. 

• համայնքի բնակիչների համար աշխատատեղեր ստեղծելով, 
• տեղական կրեդիտային կազմակերպությունների ստեղծման և զարգացման 

գործընթացներին նպաստելով, 
•  մատակարարող ձեռնարկությունների ցանցի ստեղծման և զարգացման գործընթացները 

խթանելով` այդ կազմակերպությունների թողարկած արտադրանքի և մատուցվող 
ծառայությունների իր կողմից գնվող ծավալները ավելացնելով,  

• համայնքների սոցիալական և արտադրական ենթակառուցվածքների զարգացման համար 
կատարված ներդրումներով: 

 
Հաճախ խոշոր ձեռնարկություները դառնում են նոր համայնքի (քաղաքի) ստեղծման և 

զարգացման հզոր խթան` հիմնականում լուծելով նաև այդ համայնքի (նաև շրջակա համայնքների) 
բնակչության զբաղվածության խնդիրները:  

Չնայած ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողների նշված խմբերից յուրաքանչյուրն 
ունի տեղեկատվական առանձնահատուկ կարիքներ, սակայն կա տեղեկատվական մի կարիք, որն 
ընդհանուր է բոլոր խմբերի համար. Դա տվյալ պահին և ապագայում դրամական հոսքեր ստեղծելու 
(գեներացնելու՝ generate) կազմակերպության ունեցած հնարավորություններն ու կարողությունները 
գնահատելու համար անհրաժեշտ տեղեկություններն են4:  

Արտաքին օգտագործողների կողմից որոշումների կայացման (օրինակ, պոտենցիալ 
ներդրողների կողմից համապատասխան կազմակերպության ընտրությունը, ներդրումների 
ծավալների և կառուցվածքի վերաբերյալ որոշման կայացումը) համար նրանց ներկայացվող 
ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է բավարարեն որոշակի պահանջների, որոնք և 
ապահովում է ֆինանսական հաշվառման համակարգը:   

 
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ՎԱՐԵԼՈՒ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ  
 
Հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու 
սկզբունքներն են` 
 անընդհատությունը` կազմակերպությունը շարունակելու է իր գործունեությունը 
տեսանելի ապագայում և միտում կամ անհրաժեշտություն չունի լուծարվելու կամ 
էականորեն կրճատելու իր գործունեությունը. 
 հետևողականությունը` հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը մի 
հաշվետու ժամանակաշրջանից մյուսը չպետք է փոփոխվի, բացառությամբ այն դեպքերի, 

                                                            
4 Framework for the preparation and presentation of financial statements, 9 . «Принципах подготовки и представления 
финансовой отчетности»  



երբ էական փոփոխություններ են տեղի ունենում կազմակերպության գործառնությունների 
բնույթում, կամ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխության միջոցով 
տրվում է առավել էական տեղեկատվություն, կամ հաշվապահական հաշվառումը 
կարգավորող օրենսդրության մեջ տեղի են ունեցել փոփոխություններ. 
 հաշվեգրումը` տնտեսական գործունեության արդյունքները (ակտիվները, սեփական 
կապիտալը, պարտավորությունները, եկամուտներն ու ծախսերը) հաշվապահական 
հաշվառման մեջ արտացոլվում են այն ժամանակ, երբ դրանք տեղի են ունեցել անկախ 
դրանց հետ կապված դրամական միջոցների վճարման կամ ստացման ժամկետից. 
 հասկանալիությունը` ֆինանսական հաշվետվություններում պարունակող 
տեղեկատվությունը պետք է հասկանալի լինի օգտագործողներին. 
 էականությունը` տեղեկատվությունը համարվում է էական, եթե նրա չբացահայտումն 
ազդում է ֆինանսական հաշվետվություններ օգտագործողների` այդ հաշվետվությունների 
հիման վրա կայացրած տնտեսական որոշումների վրա. 
 միասնականությունը` հաշվապահական հաշվառման բնույթով և գործառույթներով 
(ֆունկցիաներով) նման հաշիվները ֆինանսական հաշվետվությունների մեջ պետք է 
միավորվեն, եթե դրանց առանձին ներկայացումը չի պարունակում էական 
տեղեկատվություն. 
 արժանահավատությունը` ֆինանսական հաշվետվությունները համարվում են 
արժանահավատ, եթե բավարարում են հետևյալ պահանջներին` 
- ձևի նկատմամբ բովանդակության գերակայությանը` տնտեսական գործունեության 
արդյունքները հաշվապահական հաշվառման մեջ և ֆինանսական հաշվետվություններում 
պետք է հաշվառվեն և ներկայացվեն` ելնելով դրանց տնտեսական բովանդակությունից և 
տնտեսավարման պայմաններից և ոչ թե միայն դրանց իրավական ձևից. 
- չեզոքությանը` ֆինանսական հաշվետվությունները չպետք է ուղղված լինեն 
օգտագործողների առանձին խմբի շահերի բավարարմանը, 
- հաշվենկատությանը` բավարար չափի զգուշության պահպանումն է, այնպես, որ 
ակտիվները և եկամուտները գերագնահատված չլինեն, իսկ պարտավորությունները և 
ծախսերը` թերագնահատված, միևնույն ժամանակ թույլ չտրվեն թաքցված պահուստների 
ստեղծում. 
- ամբողջականությանը` ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված 
տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական` էականության և արժեքի սահմաններում. 
 համադրելիությունը` կազմակերպության տարբեր ժամանակաշրջանների, ինչպես 
նաև տվյալ կազմակերպության և այլ կազմակերպությունների ֆինանսական 
հաշվետվությունները պետք է լինեն համադրելի: Կազմակերպությունը մի ժամանկաշրջանից 
մյուսը ֆինանսական հաշվետվությունների հոդվածների ներկայացումը և դասակարգումը 
կարող է փոփոխել եթե նշանակալի փոփոխություն է տեղի ունեցել կազմակերպության 
գործառնությունների բնույթում, կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ փոփոխելու արդյունքում հաշվետվությունների 
հոդվածների ներկայացումը կամ դասակարգումը կլինի ավելի տեղին: Կարող է փոփոխվել 



նաև երբ դա պահանջվում է ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտներով (ՖՀՄՍ) 
 հաշվանցումը` ակտիվների, սեփական կապիտալի և պարտավորությունների, 
եկամուտների և ծախսերի հոդվածների միջև հաշվանցում չի թույլատրվում` բացառությամբ 
հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի. 
 սահմանազատումը` կազմակերպության ակտիվները և պարտավորություններն 
առանձնացված են այդ կազմակերպության հիմնադիրների, մասնակիցների և այլ 
կազմակերպությունների ակտիվներից ու պարտավորություններից: 
Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներով կարող են սահմանվել նաև այլ 
սկզբունքներ: 
 

 

 

1.7  Կառավարչական հաշվառում (Managerial accounting) 
 

Կառավարչական հաշվառման  համակարգը կառավարչական անձնակազմին ապահովում է 
ինչպես կազմակերպության, որպես մեկ ամբողջության, այնպես էլ նրա առանձին 
ստորաբաժանումների կառավարման (պլանավորման, վերահսկողության և կարգավորման) համար 
անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ: Այս գործընթացը ներառում է տեղեկությունների հավաքագրումը, 
մշակումը, վերլուծությունը, մեկնաբանությունը և ներկայացումը (տրամադրումը) կառավարչական 
անձնակազմին` իրենց գործառույթները իրականացնելու համար:  

Կառավարչական հաշվառման հիմնական նպատակներն են.  

• Կառավարչական անձնակազմի կողմից իրականացվող պլանավորման և վերահսկման 
գործառույթների իրականացումը, 

• Որոշումների կայացման գործընթացների տեղեկատվական ապահովումը, 
• Ծախսերի կառավարումը: 

 
Ի տարբերություն ֆինանսական հաշվառման, կառավարչական հաշվառման համակարգի 

կողմից կազմակերպության կառավարիչներին տրամադրվող տեղեկատվությունը ստանդարտացված 
չէ և ամբողջովին կախված է և բխում է կառավարչական անձնակազմի կողմից իրենց պաշտոնեական և 
մասնագիտական գործառույթներն իրականցնելու կարիքներից և պահանջներից: 

Այս համակարգերում տեղեկություններին ներկայացվող միակ չափանիշը տեղին (ռելեվանտ), 
այսինքն` կառավարչական որոշումներ կայացնելու համար օգտակար լինելն է: 

Կառավարչական հաշվառման համակարգի կողմից կառավարիչներին տրամադրվող 
տեղեկատվության մեջ օգտագործվում են չափիչների բոլոր երեք տեսակները` բնաիրային, 
աշխատանքային և դրամային: 

Կառավարչական հաշվառման համակարգում հատկապես կարևորվում են թողարկված 
արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվառումը, ծախսերի կառավարման արդյունավետ համակարգերի 



ստեղծման և ներդրման խնդիրները, կազմակերպության համապատասխան բյուջեների ձևավորման և 
կատարման գործընթացներն ու վերահսկման հարցերը:   

Կառավարչական հաշվառման համակարգի կողմից տրամադրվող տեղեկությունների 
օգտագործողների երկու հիմնական խմբերն են. 
 

1. Կազմակերպության կառավարչական անձնակազմը,  
2. Աշխատակիցները:  

 
Հարկ է նշել, որ հաշվապահական հաշվառման` ֆինանսական և կառավարչական 

հաշվառումների բաժանումը (տրոհումը) պայմանական բնույթ ունի:  Այս երկու համակարգերը իրար 
հետ սերտորեն կապված են, քանի որ օգտվում են կազմակերպության գործունեությունը բնութագրող 
տեղեկատվական միասնական դաշտից: Կախված այն հանգամանքից, թե տեղեկություններն 
օգտագործողների որ խմբին կամ խմբերին տրամադրելու համար է նախատեսված, տեղեկատվական 
միասնական դաշտում առկա տվյալները խմբավորվում, մշակվում, գրանցվում և ամփոփվում են 
տարբեր ալգորիթմերով (ընթացակարգերով):     



 
 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

1.1. Տնտեսվարող սուբյեկտի կամ սահմանազատման սկզբունքը 
 Ինչպես գիտական բոլոր տեսությունները, ֆինանսական հաշվառումը ևս ունի իր սկզբունքները: 
Սկզբունքը (լատիներեն principium-սկիզբ, հիմք բառից), սահմանվում է որպես   որևէ տեսության կամ 
ուսմունքի ելակետային դրույթ:   

Ֆինանսական հաշվառման համար այդպիսի եկակետային կարևորագույն դրույթներից մեկը 
տնտեսվարող սուբյեկտի  կամ սահմանզատման սկզբունքն է, որի հիմնական էությունն այն է, որ 
ֆինանսական հաշվառման տեսակետից առկա է տնտեսվարող սուբյեկտի գույքի հստակ 
սահմանազատում, այսինքն կազմակերպության (տնտեսվարող սուբյեկտի) գույքը սահմանազատված 
(առանձնացված) է կազմակերպության սեփականատերերի գույքից, ինչպես նաև այլ 
կազմակերպությունների գույքից: 

 Այսինքն, ֆինանսական հաշվառումն իրականացվում է և վերաբերում է բացառապես տնտեսվարող 
սուբյեկտի գործունեությանը և չի վերաբերում սեփականատերերի գործունեությանը:  

Այս սկզբունքի հեղինակը համարվում է ֆրանսիացի հետազոտող Իպոլիտ Վանյեն1, որը 1840 
թվականին առաջարկեց հաշվառումը վարել տնտեսության` որպես առանձին սուբյեկտի համար և 
անունից, այլ ոչ թե ըստ դրանց սեփականատերերի2: 

Ֆինանսական հաշվառման մեջ “տնտեսվարող սուբյեկտի” կամ “սահմանազատման սկզբունքը” 
ենթադրում է “հաշվետու միավոր”-ի (որի գործունեության վերաբերյալ կազմվում են ֆինանսական 
հաշվետվությունները) նույնականացումը, առանձնացումը` սահմանազատումը այդ միավորի 
սեփականատերերից, ինչպես նաև այլ  տնտեսվարող սուբյեկտներից:  

Հարկավոր է նշել տնտեսվարող սուբյեկտի սկզբունքը ներկայումս գործող Ֆինանսական 
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներում ուղղակի ձևով սահմանված չէ, այն անուղղակիորեն 
բերված է “Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման հիմունքներ”-ում (այսուհետ` 
“Հիմունքներ”): 

Մասնավորապես, “Հիմունքներ”-ի 49-րդ կետը3 արտացոլում է այն փաստը, որ ֆինանսական 
հաշվետվությունների ներկայացման միջազգային ստանդարտները (և° Հաշվապահական հաշվառման 
միջազգային ստանդարտները` ՀՀՄՍ, IAS, և° Ֆինանսական հաշվառման միջազգային ստանդարտները` 
ՖՀՄՍ, IFRS), ելնում են ակտիվները և պարտավորությունները որոշակի կազմակերպությանը վերագրելու 
անհրաժեշտությունից: 

Այժմ Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ, IASB) և ԱՄՆ 
Ֆինանսական հաշվառման ստանդարտների խորհրդի (ՖՀՍԽ, FASB) համատեղ ուժերով մշակվում են 
ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման նոր` երկու կազմակերպությունների 

                                                            
1 Соколов Я.В.  Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 
638 с., с. 147 /с. 191 e-book/ 

2 Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы истатистика. 2003.-640с., с 
80. 
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համար ընդհանուր հիմունքները4:  
Միասնական “հիմունքների” նախագծի այս պահին (2013թ., օգոստոս) առկա  տարբերակում արդեն 

ներառված է “հաշվետու միավոր” նոր եզրույթի սահմանումը, որն իր մեջ  պարունակում  է տնտեսվարող 
սուբյեկտի (կամ սահմանազատման) սկզբունքի պահանջները: 

    Հաշվետու միավորը (հաշվետու կազմակերպությունը) ներկա և պոտենցիալ ներդրողների, 
փոխատուների, ինչպես նաև կապիտալի այլ մատակարարների համար հետաքրքրություն ներկայացնող 
գործարարության որոշակի և սահմանազատված (սահմանափակ) ոլորտ է:  Այն ներառում է, բայց չի 
սահմանափակվում միայն իրավաբանական անձ հանդիսացող կազմակերպությունների տնտեսական 
գործունեության շրջանակներում5: 

Հաշվետու միավորների (հաշվետու կազմակերպությունների) օրինակներ են, մասնավորապես, 
անհատ ձեռնարկատերերը, իրավաբանական անձի (ԻԱ) կարգավիճակ ունեցող առևտրային 
կազմակերպություն հանդիսացող բաժնետիրական ընկերությունները (ԲԸ), սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունները (ՍՊԸ), լիակատար ընկերակցությունները, ինչպես նաև ոչ 
առևտրային ԻԱ հանդիսացող հասարակական միավորումները, հիմնադրամները և իրավաբանական 
անձանց միությունները6: 

“Հաշվետու միավորներ”-ի բերված օրինակներն արդեն ցույց են տալիս, որ դրանք իրենց 
կազմակերպա-իրավական տեսակներով կարող են շատ տարբեր լինել: 

 Հաջորդ պարագրաֆում համառոտակի ներկայացված է ֆինանսական հաշվետվությունների 
միջոցով օգտագործողներին տեղեկություններ տրամադրող սուբյեկտների` “հաշվետու միավորներ”-ի 
համար ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կազմակերպա-իրավական տեսակները, ինչպես նաև 
սահմանազատման սկզբունքի դրսևորման և կիրառման առանձնահատկությունները` կախված 
տնտեսվարող սուբյեկտների գրանցման կազմակերպա-իրավական տեսակներից: 

Մենք այս հաշվետու միավորի սահմանազատման սկզբունքը կդիտարկենք մեկ առանձին 
կազմակերպության սահմաններում գործող տնտեսվարող սուբյեկտի համար միայն: Մասնավորապես, Նկ. 
2.2.1-ում պատկերված` Արմենի, Բաբկենի և Գևորգի կողմից հիմնադրված “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ն, որպես 
իրավաբանական անձ (ԻԱ) հանդիսացող տնտեսվարող սուբյեկտ իր գույքով և պարտավորություններով 
առանձնացված է, սահմանազատված է  իր մասնակիցների (սեփականատերերի) և այլ 
կազմակերպությունների գույքից  և պարտավորություններից: 

 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպա-իրավական տեսակները 
 

  Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական անձը ձեռնարկատիրական7 գործունեությամբ 

                                                            
4 Conceptual Framework for Financial Reporting :The Reporting Entity March 11, 2010 ( DRAFT), 
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Discussion+Paper+and+Comment+Letters+-
+Phase+D/Frequently+Asked+Questions.htm 

5  http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Frequently+Asked+Questions.htm 
6 http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Frequently+Asked+Questions.htm 

7 «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի» 2-րդ հոդվածի համաձայն` «Ձեռնարկատիրական է համարվում անձի ինքնուրույն, 
իր ռիսկով իրականացվող գործունեությունը, որի հիմնական նպատակը գույքը օգտագործելուց, ապրանքներ 
վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ  ստանալն է»:   

http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Discussion+Paper+and+Comment+Letters+-+Phase+D/Frequently+Asked+Questions.htm
http://www.iasb.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Discussion+Paper+and+Comment+Letters+-+Phase+D/Frequently+Asked+Questions.htm


 
 

զբաղվելու իր իրավունքը կարող է իրացնել` 
ա)  Որպես անհատ ձեռնարկատեր պետական գրանցում ստանալու պահից: Անհատ 

ձառնարկատերն այն ֆիզիկական անձն է, որն իրավունք ունի առանց իրավաբանական անձ 
կազմավորելու զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ8: 

բ)   Իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող առևտրային կազմակերպություն  ստեղծելու կամ 
կազմակերպության մասնակից  դառնալու (պետական գրանցում ստանալու) պահից: 

 

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցումն իրականացվում է 
պետական ռեգիստրի կողմից, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարության համակարգում: Պետական ռեգիստրը, բացի կենտրոնական մարմնից, կազմված է նաև 
տարածքային ստորաբաժանումներից: 

“Իրավաբանական անձ” հասկացությունը սահմանվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի9 50-րդ 
հոդվածով. 

 

 
Իրավաբանական անձի գույքի կազմավորմանը մասնակցելու կապակցությամբ` նրա 

հիմնադիրները (մասնակիցները) այդ իրավաբանական անձի նկատմամբ ունեն կամ չունեն 
պարտավորական իրավունքներ:  

 Այս առումով իրավաբանական անձինք դասակարգվում են երկու խմբի` 
Առևտրային իրավաբանական անձեր, կազմակերպություններ են, որոնք իրենց գործունեությամբ 

շահույթ ստանալու նպատակ են հետապնդում: Առևտրային իրավաբանական անձանց նկատմամբ նրանց 
հիմնադիրները (մասնակիցները) ունեն պարտավորական իրավունքներ: 

Ոչ առևտրային իրավաբանական անձեր, կազմակերպություններ են, որոնք իրենց գործունեությամբ 
շահույթ ստանալու նպատակ չեն հետապնդում և ստացված շահույթը մասնակիցների միջև չեն բաշխում: 
Ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց նկատմամբ նրանց հիմնադիրները չունեն պարտավորական 
                                                            
8 “Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին” ՀՀ Օրենքը, ՀՕ-167,  Ընդունված է 03.04.2001, 

9 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը (ՀՀ ՔՕ) (ընդունվել է 05.05.1998թ., ուժի մեջ է 01.01. 1999թ., հրապարակված է ՀՀՊՏ 
1998/17(50), 10.08.1998թ.). 
 

Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, 
ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ 
գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային 
իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ, որպես հայցվոր կամ 
պատասխանող: Իրավաբանական անձը պետք է ունենա ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 50, կետ1 

 Հայաստանի Հանրապետությունում առանց պետական գրանցման 
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելն արգելվում է: 

 Առանց պետական գրանցման ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող 
անձինք կրում են պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով: 

 



 
 

իրավունքներ: Դրանց թվին են պատկանում, մասնավորապես, հասարակական միավորումները, 
հիմնադրամները և իրավաբանական անձանց միությունները: 

Առևտրային իրավաբանական անձինք կարող են ստեղծվել. 
• Տնտեսական ընկերությունների, 
• Տնտեսական ընկերակցությունների և  
• Կոոպերատիվների (առևտրային) 

կազմակերպա-իրավական տեսակներով (ձևերով):  
Մասնավորապես, տնտեսական ընկերությունները կարող են ստեղծվել բացառապես  

կազմակերպա-իրավական  հետևյալ տեսակներով. 
•  Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (ՍՊԸ), 
•  Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերության (ԼՊԸ), 
•  Բաժնետիրական ընկերության` իր բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ) և փակ 

բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) ենթատեսակներով: 
 

Օրենքով նախատեսված դեպքերում տնտեսական ընկերություն կարող է ստեղծել նաև մեկ անձը: 
Տնտեսական ընկերակցությունների համար սահմանված են իրավաբանական անձի ձևավորման 

հետևյալ կազմակերպա-իրավական տեսակները. 
•  Լիակատար ընկերակցություններ (ԼԸ), 
•  Վստահության վրա հիմնված ընկերակցություններ (ՎՀԸ): 

Առևտրային իրավաբանական անձանց տեսակների ցանկը լրիվ է (սա կոչվում է նաև փակ շղթայի 
սկզբունք), այսինքն առևտրային ԻԱ-ներ կարող են ստեղծվել և գործել միայն օրենքով սահմանված 
կազմակերպա-իրավական տեսակներով (ձևերով) պետական գրանցում ստանալու դեպքում: Օրենքով 
չսահմանված, ինչ-որ նոր կազմակերպա-իրավական տեսակով առևտրային ԻԱ ստեղծել և գրանցել 
հնարավոր չէ. օրենքը դա արգելում է:   

Իրավաբանական անձի (ԻԱ) սահմանումը, փաստորեն, տնտեսվարող սուբյեկտի սկզբունքը 
ամրագրում է օրենքի ուժով, այսինքն իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող յուրաքանչյուր 
կազմակերպության համար այս սկզբունքի կիրառումն ապահովվում է օրենքի պահանջով:    

Սակայն տնտեսվարող սուբյեկտի (սահմանազատման) սկզբունքը գործում է նաև անհատ 
ձեռնարկատիրության համար, չնայած այն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունի: Այս դեպքում այդ 
սկզբունքը գործում է ֆինանսական հաշվառման տեսակետից միայն, այսինքն ֆիզիկական անձը և նույն 
անձը, որը պետական ռեգիստրում գրանցվել է, որպես անհատ ձեռնարկատեր ֆինանսական հաշվառման 
առումով իրարից առանձնացված, “սահմանազատված” են, իսկ ֆինանսական հաշվառումն 
իրականացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող տնտեսվարող սուբյեկտի համար:  

 Անհատ ձեռնարկատերն այն ֆիզիկական անձն է, որն իրավունք ունի առանց իրավաբանական անձ 
կազմավորելու, ինքնուրույն, իր անունից և իր ռիսկով իրականացնել գործունեություն, որի հիմնական 
նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ 
ծառայություններ մատուցելուց շահույթ (եկամուտ) ստանալն է: 

Իրավական առումով “անհատ ձեռնարկատեր “Ա”-ի և ֆիզիկակաև անձ “Ա”-ի միջև 
սահմանազատման սկզբունքը չի գործում, քանի որ ֆիզիկական անձ “Ա”-ն լիակատար 
պատասխանատվություն է կրում “անհատ ձեռնարկատեր “Ա”-ի պարտավորությունների նկատմամբ, 
այսինքն իրավական առումով պարտավորությունների սահմանազատում տեղի չունի: 



 
 

 Իսկ անհատ ձեռնարկատեր “Ա”-ի և այլ տնտեսվարող սուբյեկտների (Նկ. 2.2.1-ում`“ԻԱ 1”-ի և “ԻԱ 
2”-ի) հարաբերություններում սահմանազատման սկզբունքը գործում է ինչպես ֆինանսական հաշվառման, 
այնպես էլ իրավական (ՀՀ ՔՕ, հոդված 50, կետ 1) առումներով ( ): 

 

  

Նկ. 2.2.1 Սահամանազատման սկզբունքի կիրառման առանձնահատկությունները “անհատ ձեռնարկատեր” 
հանդիսացող տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ 

Մասնավորապես, Նկ. 2.2.2-ում պատկերված Արմենի, Բաբկենի և Գևորգի կողմից ստեղծված 
(հիմնադրված) “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ն, որպես առևտրային իրավաբանական անձի կարգավիճակով գրանցված 
տնտեսական ընկերություն իր գույքով և պարտավորություններով առանձնացված, սահմանազատված է (

) ինչպես իր մասնակիցների (սեփականատերերի), այնպես էլ այլ կազմակերպությունների (ԻԱ 1, 
ԻԱ 2, ԻԱ 3, և այլ) գույքից և պարտավորություններից: Այս դեպքում սահմանազատման սկզբունքի 
պահանջներն իրացվում են ինչպես  ֆինանսական հաշվառման, այնպես էլ իրավական առումներով:             

 Սակայն հարկ է նշել, որ առևտրային ԻԱ-ի կարգավիճակ ունենալով հանդերձ հնարավոր է, որ 
տնտեսվարող սուբյեկտ հանդիսացող “հաշվետու միավոր”-ը իր սեփականատերերից իրավական առումով 
առանձնացված` սահամանազատված չլինի, այսինքն սեփականատերերը կարող են տնտեսվարող 
սուբյեկտի պարտքերը վճարելու պարտավորություն ունենալ: 

 Մասնավորապես, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջով 
լիակատար ընկերակցության մասնակիցներն իրենց գույքով համապարտ (սուբսիդիար) 
պատասխանատվություն են կրում ընկերակցության պարտավորությունների համար, չնայած “հաշվետու 
միավոր” հանդիսացող տնտեսվարող այս սուբյեկտի համար ևս ֆինանսական հաշվառման առումով 
սահմանազատման սկզբունքը գործում է: 

 

 

 

Ֆիզիկական       
անձ Ա 

Անհատ 
ձեռնարկատեր “Ա” 

  

 

Տնտեսական գործառնություններ 

  

Սահմանազատում`և 
ֆինանսական հաշվառման և 

իրավական առումներով (
)             

  

 

ԻԱ 1 

 
ԻԱ 2 

Սահմանազատում`միայն 
ֆինանսական հաշվառման 
առումով (

             

 

 

 



 
 

 
 

Նկ. 2.2.1 Սահամանազատման սկզբունքի կիրառման առանձնահատկությունները իրավաբանական անձի 
(ԻԱ) կարգավիճակ ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ 

1.3. Կազմակերպության միջոցները, տնտեսական միջոցները (ակտիվները)  
Ֆինանսական հաշվառման առարկան կազմակերպության տնտեսական գործունեությունն է: 

Կազմակերպությունները տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար պետք է ունենան 
անհրաժեշտ նյութական և դրամական միջոցներ`”շենքեր, մեքենաներ և սարքավորումներ, 
տրանսպորտային միջոցներ, գործիքներ, արտադրական և տնտեսական գույք, հումք, նյութեր, պատրաստի 
արտադրանք, ապրանքներ, դրամական միջոցներ և այլն”10:  

Կազմակերպության ունեցած վերը նշված միջոցների յուրաքանչյուր միավորը (արտահայտված 
համապատասխան բնաիրային չափման միավորներով) ֆինանսական հաշվառման մեջ դրամական 
չափիչով չափելուց հետո կկազմեն կազմակերպության տնտեսական միջոցների միավորները, որոնք 
նույնպես ֆինանսական հաշվառման առարկա են հանդիսանում (Նկ. 5). 

 

                                                            
10 Հաշվապահական հաշվառում. Ուսումնական ձեռնարկ/Ա. Զ. Սարգսյան, Ռ. Պ. Համբարձումյան, Ա. Մ. Մարջանյան, 
Ն. Ս. Օգանեզովա և ուրիշներ.-Եր.: Տնտեսագետ, 2004, 400էջ, էջ 17. 

Իրավաբանական անձ 
“ԱԲԳ” ՍՊԸ 

 

       

 

       

 

       

  Տնտեսական 
գործառնություններ 

    
Սեփականատերեր` 

      Արմեն  

        Բաբկեն      

          Գևորգ 

 

 

ԻԱ 2 

ԻԱ 1 

ԻԱ 3 

  

Սահմանազատում`և 
ֆինանսական հաշվառման և 

իրավական առւմներով (
)             

  

 

 



 
 

 

Նկ. 5. Կազմակերպության “միջոցները” և “տնտեսական միջոցները” 

Օրինակ 2.1. Արամը, Բորիսը և Գագիկը հիմնում  և պետական ռեգիստրում 2012 թվականի հուլիսի 
մեկին գրանցում են “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ն: Նախատեսվում է որ ստեղծված կազմակերպությունը պետք է զբաղվի 
կենցաղային և գրասենյակային կահույքի արտադրությամբ ու վաճառքով: Կանոնադրական կապիտալում 
կազմակերպության սեփականատերերի կողմից որպես ավանդ կատարված ներդրումներին վերաբերող 
տեղեկությունները բերված են Աղյուսակ 1-ում: Մասնավորապես, աղյուսակի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ սյուներում 
(որոնք ներկված են կապույտ գույնով) ներկայացված են “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ում սեփականատերերի ներդրած 
միջոցներին վերաբերվող տեղեկությունները:  

Որպես ավանդ ներդրված յուրաքանչյուր միջոցի համար նշված է համապատասխան բնաիրային 
չափման միավորը, ինչպես նաև քանակը: Նույն աղյուսակի 6-րդ սյունում բերված են յուրաքանչյուր միջոցի 
միավորի արժեքը դրամով, իսկ 7-րդ սյան տողերում միջոցների յուրաքանչյուր տեսակի արժեքը` դրամով, 
այսինքն` կազմակերպության ունեցած տնտեսական միջոցների յուրաքանչյուր տեսակի արժեքը:  

Կազմակերպության ունեցած միջոցները դրամական չափիչով չափելուց հետո դառնում են 
համադրելի և կարող են գումարվել:  Այդ պատճառով Աղյուսակ 1-ի և Աղյուսակ 2-ի (որը ներառում է 
Աղյուսակ 1-ի 1-3 և 7-րդ սյուներում ամփոփված տեղեկությունները) վերջին տողերում ներկայացված են 
կազմակերպության ունեցած տնտեսական միջոցների ընդհանուր արժեքը: 

 

 

     Աղյուսակ 1 

Բաժնետեր 
(մասնակից) 

  “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի 
կանոնադրական 
կապիտալում ներդրված 
միջոցի  անվանումը 

 

 

 

Չափման 
միավորը 

Քանակը Միավորի 
արժեքը  (ՀՀ 
դրամ) 

Ընդամենը 
(ՀՀ դրամ) 

1 2 3 4 5 6 7 
Արամ 1

 
Դրամական միջոցներ ՀՀ դրամ 1,000,000 1 1,000,000 

Բորիս 2
. 

Խառատային հաստոց ТС 
135 (օգտագործված) 

հատ 1 140,000 140,000 

3
. 

Փայտամշակման  
ֆրեզերային հաստոց 
ФФФ-1Ф.15  

 

հատ 1 260,000 260,000 

Գագիկ 4
. 

Տախտակ/ГОСТ8486-86, 
38մմ/ 

մ3 5 90,000 450,000 

5
 

Լաք Cetol Filter 7 TU լիտր 15 10,000 150,000 

  Ընդամենը տնտեսական միջոցներ = ակտիվներ 2,000,000 

 

Միջոց 

(բնաիրային 
չափման 

միավորով) 

Դրամական 
չափիչ 

(AMD, $,…) 

 

Տնտեսական միջոց 

(AMD, $,…)   

ՄԻՋՈՑՆԵՐ                                                
(բնաիրային չափման միավորներով) 

 



 
 

 
 

 

  Աղյուսակ 2 

Բաժնետեր 
(մասնակից) 

  “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի 
կանանադրական կապիտալում 
ներդրված միջոցի  անվանումը 

 

 

 

Ընդամենը 
(ՀՀ դրամ) 

1 2 3 7 
Արամ 1. Դրամական միջոցներ 1,000,000 
Բորիս 2. Խառատային հաստոց ТС 135 

(օգտագործված) 
140,000 

3. Փայտամշակման  ֆրեզերային 
հաստոց ФФФ-1Ф.15  
(օգտագործված) 

260,000 

Գագիկ 4. Տախտակ/ГОСТ8486-86, 38մմ/ 450,000 

5. Լաք Cetol Filter 7 TU 150,000 
 Ընդամենը տնտեսական 

միջոցներ = Ակտիվներ 
2,000,000 

 

Ֆինանսական հաշվառման մեջ չնայած “տնտեսական միջոցներ” և “ակտիվներ” տերմիններն 
օգտագործվում են նույն իմաստով (Նկ. 6), սակայն հիմնականում կիրառվում է “ակտիվներ” եզրույթը 
(տերմինը): 

 

 

 

Նկ.6. Կազմակերպության “տնտեսական միջոցները”`= “ակտիվները” 

Ակտիվի սահմանումը տրված է ՀՀՄՍԽ-ի կողմից 2010 թվականի սեպտեմբերին հրապարակված 
« Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքներ»11 
(«Հայեցակարգային հիմունքներ») փաստաթղթում: Այն փոխարինում է «Ֆինանսական 
հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հիմունքներ»12-ին:  
 

                                                            
11  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 18 -ի N 770 - Ն որոշման Հավելված, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի 
մարտի 11-ի N 235- Ն որոշման Հավելված 

12 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, F 49 (a). 

Տնտեսական միջոցներ = ակտիվներ 
(դրամային չափման միավորներով) 

 

Տնտեսական միջոցներ  
(AMD, $,…) 

Ակտիվներ            
(AMD, $,…) 

 



 
 

 
 
“ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի օրինակում մասնակիցների կողմից կանոնադրական կապիտալում ներդրված բոլոր 

տնտեսական միջոցների համար բավարարվում են ակտիվի սահմանման պահանջները, մասնավորապես` 
• Կանոնադրական կապիտալում Արամի կողմից որպես ավանդ  ներդրված  դրամական 

միջոցները և Բորիսի ու Գագիկի կողմից որպես ավանդ  ներդրված տնտեսական միջոցները 
(գույքը)` սեփականության իրավունքով արդեն/այլևս պատկանում են “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ին, 
հետևաբար նաև վերահսկվում են այդ ընկերության կողմից: 

• Այդ ակտիվները “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ին են պատկանում ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում որպես ավանդ ներդրվելու, այսինքն, որպես կատարված գործառնության 
(գործառնությունների) արդյունք: 

• “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ն, իհարկե, ակնկալում է, որ նշված ակտիվների օգտագործումից, այսինքն 
տնտեսական գործունեություն ծավալելու արդյունքում ապագայում կստանա տնտեսական 
օգուտներ, որոնք կներհոսեն կազմակերպություն: 

Հարգելի ընթերցող, այժմ, երբ Դուք արդեն գիտեք “տնտեսվարող սուբյեկտի” կամ 
“սահմանազատման սկզբունքի” հիմնական դրույթները, որոշակիորեն տեղեկացված եք, թե ՀՀ-ում 
ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար գործարար ձեռնարկությունները 
հնարավոր ինչ կազմակերպա-իրավական տեսակներով կարող են ստեղծվել (գրանցվել), ինչպես նաև 
ընդհանուր պատկերացում ունեք կազմակերպության միջոցների, տնտեսական միջոցների` ակտիվների 
սահմանման մասին, կարող ենք անցնել հաշվապահական հաշվառման հիմնական հավասարման` 
հաշվեկշռի հավասարման ուսումնասիրությանը:   
 

1.4. Հաշվապահական հաշվառման հիմնական հավասարումը13 (The accounting equation) 
                   

Հաշվապահական հաշվառման հիմնական հավասարումը այն հիմքն է, որի վրա կառուցվում է 
ֆինանսական հաշվառման տեսությունը:  

Այս հավասարումը ֆինանսական հաշվառման տեսության մեջ հիմնարար նշանակություն ունի, 
քանի որ նրա հիմքի վրա է կառուցվում ֆինանսական հաշվառման ամբողջ համակարգը:  

Հաշվեկշռային հավասարման միջոցով է բացահայտվում ֆինանսական հաշվետվությունների բոլոր 
տարրերի, հետևաբար նաև ֆինանսական հաշվետվությունների միջև եղած կապերն ու դրանց կազմման 
հերթականությունն ու ընթացակարգերը: Այս հավասարման միջոցով  ակնհայտ է դառնում ֆինանսական 
հաշվառման մեջ կիրառվող մեթոդների էությունը և դրանց փոխկապակցված և համակարգված կիրառման 

                                                            
13  Օգտագործվում են նաև այս հավասարման “Հաշվեկշռային հավասարում”  և  “Հաշվապահական  հաշվեկշռի 
հավասարում” անվանումները: 

Ակտիվը  (assets) կազմակերպության կողմից վերահսկվող միջոց է՝ որպես կատարված գոր-
ծառնությունների  (դեպքերի) արդյունք, որից ապագա տնտեսական օգուտները, ակնկալվում է, 
որ կներհոսեն կազմակերպություն:  

“Հիմունքներ”, կետ 49 (a) 

 



 
 

անհրաժեշտությունն ու հիմնավորվածությունը: Նախորդ պարագրաֆում բերված օրինակում (Օրինակ 2.1)  
Արամը, Բորիսը և Գագիկը հիմնում և պետական ռեգիստրում 2012 թվականի հուլիսի մեկին առևտրային  
իրավաբանական անձի կարգավիճակով  գրանցում են “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ն: 

Արամը, Բորիսը և Գագիկը, որպես “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի հիմնադիր մասնակիցներ ընկերության 
կանոնադրական կապիտալում կատարում են ավանդային ներդրումներ (Տես`Գծապատկեր 2.4.1.).  

1. Արամը`  1 մլն դրամ,   

2. Բորիսը` 400000 դրամ արժեք ունեցող գույք (140000 դրամ գնահատված խառատային 
հաստոց և 260000 դրամ գնահատված փայտամշակման հաստոց),  

3. Գագիկը` 600000 դրամ արժեք ունեցող գույք (450000 դրամ գնահատված տախտակ և 150000 
դրամ գնահատված լաք).  

“Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների” մասին ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 
պահանջներին համաձայն, հիմնադիրների (մասնակիցների) կողմից ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում որպես ավանդ կարող են ներդրվել դրամական միջոցներ, արժեթղթեր, այլ գույք կամ 
գույքային իրավունքներ, ինչպես նաև դրամական գնահատում ունեցող այլ իրավունքներ:   

Ընկերության հիմնադիրների (մասնակիցների) կողմից ներդրվող ոչ դրամային ավանդների 
դրամական գնահատականը հաստատվում է մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից` միաձայն կարգով:  

Ընդ որում, եթե ընկերության մասնակցի կողմից ոչ դրամային ավանդով վճարվող բաժնեմասի 
անվանական արժեքը ընկերության պետական գրանցման համար պետական ռեգիստրի տարածքային 
ստորաբաժանում փաստաթղթեր ներկայացնելու պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 500-
ապատիկից ավելի է, օրենքը պահանջում է, որ նման ավանդը գնահատվի նաև անկախ գնահատողի 
(աուդիտորի) կողմից:  

 Քանի, որ Գագիկի կողմից կատարված ոչ դրամային ավանդների անվանական արժեքը 500000 
դրամից ավելի է, այն ենթակա է նաև անկախ գնահատողի (աուդիտորի) կողմից գնահատման:   

Հիմնադիրները (մասնակիցները) ընկերության կանոնադրական կապիտալում կատարելով վերը 
նշված ավանդային ներդրումները “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ին են փոխանցում ներդրված գույքի նկատմամբ իրենց 
ունեցած գույքային իրավունքները (սեփականության իրավունքները), այսինքն կազմակերպության 
պետական գրանցման պահից սկսած այդ գույքն արդեն սեփականության իրավունքով պատկանում է 
քաղաքացիա-իրավական շրջանառության մեջ մտած նոր սուբյեկտին` առևտրային իրավաբանական անձ 
հանդիսացող “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ին: Հետևաբար նոր սուբյեկտին պատկանող գույքը (ակտիվները) արդեն 
առանձնացված` սահմանազատված են նրա մասնակիցներին  (սեփականատերերին) պատկանող այլ 
գույքից: “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի գույքը (ակտիվները) առանձնացված` սահմանազատված են նաև այլ 
կազմակերպությունների ակտիվներից: 

 
 
 
 
 
 



 
 

Մանակիցների կողմից “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ում 
կատարած ներդրումների արդյունքում` 

գույքային իրավունքի փոխանցում 

“ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի 

 

 
Ակտիվները (ՀՀ դրամ) 

  1 

 
 

Դրամական 
միջոցներ  

1,000,000 

  2 Խառատային 
հաստոց`  

 

140,000  

 3 Փայտամշակման 
հաստոց                      

260,000 

 

  4 Տախտակ 450,000 

 5 Լաք 150,000 

Ընդամենը փոխանցվել է 2 մլն դրամի 
գույքային իրավունք  

Ընդամենը Ակտիվներ 2,000,000 

 
Գծապատկեր 2.4.1. Մասնակիցների կողմից գույքային իրավունքի փոխանցումը  
 
Հարց է առաջանում, թե “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի մասնակիցները ընկերության կանոնադրական կապիտալում 

իրենց կատարած ներդրումների արդյունքում, զրկվելով դրանց նկատմամբ ունեցած գույքային 
իրավունքներից, փոխարենը ի՞նչ ստացան, ի՞նչ ձեռք բերեցին: Այս հարցի պատասխանը առևտրային 
իրավաբանական անձ (ԻԱ) հանդիսացող սուբյեկտների համար հետևյալն է. առևտրային ԻԱ հանդիսացող 
տնտեսվարող սուբյեկտների մասնակիցները իրենց կատարած ներդրումների արդյունքում, զրկվելով 
ներդրված գույքի նակատմամբ իրենց ունեցած սեփականության իրավունքներից, ձեռք են բերում 
ստեղծված առևտրային ԻԱ-ի ակտիվների նկատմամբ պահանջ ներկայացնելու իրավունք 
(պարտավորական իրավունք) (Տես` Գծապատկեր 2.4.2.):  

Այսինքն, Արամը, Բորիսը և Գագիկը, զրկվելով իրենց ներդրած գույքի նկատմամբ ունեցած 
սեփականության իրավունքից, միաժամանակ ձեռք բերեցին նաև “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի ունեցած ակտիվների 
նկատմամբ պահանջ ներկայացնելու (պարտավորական) իրավունք՝ ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում իրենց կատարած ավանդային ներդրումների չափաբաժիններին համապատասխան. 

• Արամը 1մլն դրամի պահանջ ունի “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի ունեցած ակտիվների նկատմամբ, 
• Բորիսը`400000 դրամի պահանջ և 

Դրամական միջոդներ` 
1մլն դր 

Արամ 

Բորիս 

Գագիկ 

Խառատային հաստոց` 
140,000 դր 

 

Փայտամշակման 
հաստոց` 260,000 դր 

 

Տախտակ 450,000 դր 

 

Լաք 150,000 դր 

 



 
 

• Գագիկը` 600000 դրամի պահանջ: 
 
 

Գծապատկեր 2.4.2. Մասնակիցների պարտավորական իրավունքի ստանձնումը  
 

Գործառնություն N 1. “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի 2012 թվականի հուլիսի 1-ին (t=1) ստեղծումը` պետական գրանցման 
ստացումը կհամարենք կազմակերպության կողմից կատարած առաջին գործառնությունը: Այս 
գործառնության արդյունքում ընկերությունը սեփականության իրավունք է ձեռք բերում 2000000 դրամ 
ընդհանուր արժեք ունեցող ակտիվների նկատմամբ, իսկ կազմակերպության հիմնադիր մասնակիցները 
ձեռք են բերում կազմակերպության ակտիվների նկատմամբ ընդամենը 2000000 դրամի պահանջ 
ներկայացնելու իրավունք:   

Այսինքն “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի պետական գրանցում ստանալու պահի դրությամբ նրա ունեցած 2 մլն դրամի 
ակտիվների նկատմամբ առկա 2 մլն դրամի պահանջները այդ կազմակերպության հիմնադիր 
մասնակիցներին` սեփականատերերին է պատկանում: Այլ կերպ ասում են, որ ակտիվների նկատմամբ 
ունեցած պահանջները կամ այդ ակտիվների աղբյուրը “սեփական” է. պատկանում է կազմակերպության 
սեփականատերերին` "Սեփական կապիտալ": 

Եթե Գործառնություն N 1-ի գրանցումից անմիջապես հետո առկա այս փաստը` “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի 

Մասնակիցների կողմից “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ում 
կատարած ներդրումների դիմաց 

պարտավորական իրավունքի 
ստանձնում 

“ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի 

 

 
Ակտիվները (ՀՀ դրամ) 

  1 
 
 

Դրամական 
միջոցներ  

1,000,000 

  2 Խառատային 
հաստոց`  

 

140,000  

3 Փայտամշակման 
հաստոց                      

260,000 

 

  4 Տախտակ 450,000 

5 Լաք 150,000 

Մասնակիցների պահանջները “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի 
ակտիվների նկատմամբ ընդամենը կազմում 
է 2մլն դրամ 

Ընդամենը Ակտիվներ 2,000,000 

1,000,000 դր Արամ 

400,000 դր 

 

Բաբկեն 

Գագիկ 600,000 դր 

 



 
 

ունեցած ակտիվների և դրանց նկատմամբ սեփականատերերի կողմից ներկայացվող պահանջների 
հավասարությունը արձանագրենք մաթեմատիկական հավասարման տեսքով, կարող ենք գրել.    

 

 Ակտիվներ1 = Սեփական Կապիտալ1 (2.4.1) 
 

(2.4.1)-ը հաշվապահական հաշվառման ֆունդամենտալ հավասարման տեսքն է, որը ստացվում է  
Գործառնություն N 1-ից անմիջապես հետո:  

Կամ եթե (2.4.1)-ում տեղադրենք համապատասխան թվային տվյալները, ապա կստանաանք. 

2 000 000 դր = 2 000 000 դր  
 
Հավասարման աջ կողմում ներկայացված է, թե կազմակերպությունն այդ պահին “ի՞նչ ունի” կամ 

“ի՞նչ ակտիվներ ունի”, իսկ հավասարման աջ մասն էլ ցույց է տալիս, թե դրանց նկատմամբ “ի՞նչ 
պահանջներ կան” կամ “որո՞նք են այդ ակտիվների առաջացման աղբյուրները”: 

Հավասարումը ավելի համառոտակի կարելի է ներկայացնել հետևյալ ձևով` 
 
 

 
 

 
Որտեղ` 
                Ա1–ն (կամ Ակտիվներ1 –ը) “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի ակտիվներն են կազմակերպության պետական 

գրանցման պահին (t=1), 
                ՍԿ1–ն (կամ Սեփական Կապիտալ1 –ը) այդ նույն պահի (t=1) դրությամբ “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի 

ակտիվների նկատմամբ կազմակերպության սեփականատերերի ունեցած պահանջներն են:  
(2.4.1)-ը հաշվապահական հաշվառման հիմնական հավասարման տեսքն է առաջին 

գործառնությունը` մասնակիցների (սեփականատերերի) կողմից կազմակերպությունը ստեղծելու` 
պետական գրանցումը կատարելու պահից անմիջապես հետո (t=1):  
Գործառնություն N 2.  “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ն 2012 թվականի հուլիսի 10-ին «Հուսալի բանկ» ՓԲԸ-ից    
1 000 000 դրամի հինգ տարվա մարման ժամկետով երկարաժամկետ վարկ է վերցնում: Գործառնություն N 
2-ի կատարման արդյունքում կազմակերպության դրամական միջոցները կավելանան 1 000 000 դրամով և 
կկազմեն 2 000 000 դրամ: Հետևաբար նույն չափով կավելանա նաև “ԱԲԳ” ՍՊԸ-ի ակտիվների ընդհանուր 
արժեքը՝ կազմելով 3 000 000 դրամ:  

Հավասարման ձախ մասում ակտիվների, այս դեպքում դրամական միջոցների 1մլն դրամով 
ավելացումը, պարզ է, որ պետք է բերի նաև այդ հավասարման աջ կողմի` այսինքն այդ ակտիվների 
նկատմամբ առկա պահանջների ավելացման: Երկրորդ գործառնությունը սեփականատերերի կողմից 
կազմակերպության ակտիվներին ներկայացվող պահանջների վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունենա. դրանց 
ոչ մեծությունը (2 մլն դրամ) և ոչ էլ կառուցվածքը չի փոխվի:  

Սակայն  Գործառնություն N 2-ի արդյունքում կազմակերպության ակտիվների նկատմամբ 
կձևավորվի նոր սուբյեկտի` բանկի պահանջը, որը N 2 (երկրորդ) գործառնության գրանցման պահին (2012 
թվականի հուլիսի 10-ին) հավասար կլինի բանկի կողմից կազմակերպությանը տրամադրված վարկի 

Ա1 = ՍԿ1 (2.4.2) 

“Ի՞նչ ունի” “Ի՞նչ աղբյուրներից” 



 
 

գումարին, այսինքն կկազմի 1մլն դրամ:  
Այսինքն այս գործառնության արդյունքում  կազմակերպության ակտիվների նկատմամբ ձևավորվող 

պահանջը կամ որ նույնն է ակտիվների ձևավորման աղբյուրը  համարվում է արտաքին և կոչվում է 
«Պարտավորություն»:  

Այսպիսով, կազմակերպության ակտիվների նկատմամբ առկա պահանջները կամ դրանց 
ձևավորման աղբյուրները ֆինանսական հաշվառման մեջ ընդունված է դասակարգել երկու մեծ խմբի. 

1. Սեփական Կապիտալ` ակտիվների նկատմամբ սեփականատերերի պահանջները կամ 
դրանց ձևավորման «սեփական աղբյուրներ». 

2. Պարտավորություններ` կազմակերպության ակտիվների նկատմամբ բացի 
սեփականատերերից այլ սուբյեկտների պահանջները կամ ակտիվների ձևավորման 
«արտաքին աղբյուրներ».  

Գործառնություն N 1-ի արդյունքում, մինչև երկրորդ գործառնության գրանցումը 

կազմակերպությունում պարտավորություններ (նշանակենք` Պ1-ով) որպես այդպիսին չէին ձևավորվել, 

այսինքն` 

Պ1 = 0 
Հետևաբար, երկրորդ գործառնության արդյունքում կավելանան կազմակերպության ակտիվները 

(Տե՛ս (2.4.3)-ը) մի կողմից և պարտավորությունները՝ մյուս՝ դրանք Պ1-ից (Պ1 = 0) ավելացնելով մինչև Պ2 (Պ2 

= 1 000 000 դրամ) (Տե՛ս (2.4.4)-ը)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Գծապատկեր 2.4.3. Հաշվեկշռային հավասարման վրա Գործառնություն N 2-ի թողած ազդեցությունը. 

 
Գործառնություն N 2-ի հետևանքով տեղի ունեցած փոփոխությունների հետևանքով հաշվեկշռային 

հավասարումը կընդունի հետևյալ տեսքը. 
 
 
 
  
 

Գործառնություն N 2-ի արդյունքում կազմակերպության ակտիվները ավելացան 1մլն դրամով և 
կազմեցին ընդամենը 3 մլն դրամ: Ընդ որում, դրանցից 2 մլն դրամի ակտիվների ձևավորման աղբյուրները 
«սեփական» են` «Սեփական կապիտալ», իսկ 1մլն դրամի ակտիվները ներգրավվել են արտաքին 
աղբյուրներից` «Պարտավորություններ» են: 
 Պարզ է, որ տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ընթացքում կկատարվեն տաբեր 

Ա1 = ՍԿ1 Պ1 + 

Դրամական 
միջոցներ 

1 մլն դրամ 1 մլն դրամ 

Երկարաժամ-
կետ վարկ 

(2.4.3) 

Ա2 = ՍԿ2 Պ2 + (2.4.4) 

3 000 000 դր = + 2 000 000 դր 1 000 000 դր 



 
 

գործարքներ, տեղի կունենան տնետեսական կյանքի տարբեր դեպքեր, որոնք իրենց ազդեցությունը 
կունենան կազմակերպության ակտիվների ինչպես արժեքի, այնպես էլ կառուցվածքի վրա (հաշվեկշռային 
հավասարման ձախ կողմը), սակայն ցանկացած պահի դրությամբ` կատարված ցանկացած 
գործառնության արդյունքում հաշվեկշռի հավասարումը պահպանվում է, քանի որ այդ հավասարման աջ 
մասը ընդամենը արտացոլում է կազմակերպության այդ պահին ունեցած ակտիվների գոյացման 
աղբյուրները (կամ կազմակերպության ակտիվների նկատմամբ առկա պահանջները)` դասակարգված 
որպես «սեփական աղբյուրներ»` «Սեփական կապիտալ» և որպես «արտաքին` ներգրավված աղբյուրներ»`  
«Պարտավորություններ»: Այսինքն հաշվեկշռային հավասարումը տեղի ունի ցանկացած t պահի դրությամբ: 
Հետևաբար` 
 
 
 
                                     
                                                                    t = 1, 2, 3,... 

 

Քանի որ այն ճիշտ է ցանկացած t պահի դրությամբ, ուստի ավելի հաճախ հաշվեկշռային (2.4.5) 

հավասարումը ներկայացվում է ավելի ընդհանուր տեսքով` առանց այս հավասարման տարրերի համար t  
ինդեքսը նշելու` 

 
 
  Կազմակերպության ակտիվների ձևավորման «սեփական» և «արտաքին» աղբյուրները միասին 
կոչվում են «Պասիվներ». 
 

 

Հետևաբար, հաշվի առնելով (2.4.7)-ը հաշվեկշռային (2.4.6) հավասարումը, կարելի է ներկայացնել 
նաև հետևյալ տեսքով`   

 

Հաշվեկշռային հավասարումը բնութագրում է տվյալ t պահի դրությամբ   կազմակերպության 
ֆինանսական վիճակը, այսինքն ունեցած ակտիվները` դրամական արտահայտությամբ և դրանց 
ձևավորման աղբյուրները` ըստ «սեփական» և «արտաքին աղբյուրներից ներգրավված» դասակարգման:   
 Հաշվապահական հաշվառման հիմնական հավասարումը (2.4.6) սահմանում է ֆինանսական 
հաշվետվությունների տարրերի միջև առկա կապը և  հանդիսանում է ֆինանսական հաշվառման ամբողջ 
համակարգի հիմքը:  

Հաշվեկշռային հավասարումը համառոտ ձևով հաճախ ներկայացվում է նաև բանաձևի տեսքով` 
 

որտեղ նշանակված են`    

Ակտիվներ  = Սեփական Կապիտալ  Պարտավորություններ + (2.4.6) 

Պասիվներ = Ակտիվներ (2.4.8) 

Պասիվներ = Սեփական Կապիտալ Պարտավորություններ  + (2.4.7) 

Ա  = ՍԿ Պ + (2.4.9), 

Ակտիվներ t  = Սեփական Կապիտալ t Պարտավորություններ t + (2.4.5) 



 
 

               Ա – “Ակտիվներ”, 

            ՍԿ – “Սեփական Կապիտալ”, 

                Պ – “Պարտավորություններ”   

Հաշվեկշռային հավասարման տարրերն են կազմակերպության ակտիվները, սեփական կապիտալը 
և պարտավորությունները: 

Հաշվեկշռային (2.4.9) հավասարումը կարելի է ներկայացնել նաև հետևյալ տեսքով.  

 
 
Կստանանք  “Սեփական կապիտալի”  սահմանումը` որպես կազմակերպության ակտիվների և 

պարտավորությունների տարբերություն կամ “զուտ ակտիվներ”: 
 “Զուտ ակտիվներ” տերմինը (եզրույթը) օգտագործվում է “մաքուր”, այսինքն 

պարտավորություններից “զտված” ակտիվների  համար (2.4.1).  
 
  
Որտեղ ` 

                               ԶԱ – “Զուտ ակտիվներ” 

 Համաձայն “Հաշվապահական հաշվառման մասին”14 ՀՀ օրենքի (Ընդունվել է 26.12.2002) 22-րդ 
հոդվածի` հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում հաշվետու տարին կամ միջանկյալ հաշվետու 
ժամանակաշրջանը:   

 

Արդեն նշվել է, որ հաշվապահական հաշվառման հիմնական հավասարումը տեղի ունի ցանկացած t  
պահի դրությամբ:  

Եթե կազմակերպության գործունեության հաշվետու ժամանակաշրջանը նշանակենք [0,T]-ով, 
որտեղ` 0-ն`հաշվետու ժամանակահատվածի սկիզբն է (օրինակ, 2007 թվականի հունվարի 1-ը), իսկ T-ն 
այդ ժամանակաշրջանի վերջը (2007 թվականի դեկտեմբերի 31-ը), ապա կազմակերպության տնտեսական 
գործունեության արդյունքում նրա ֆինանսական վիճակում կկատարվեն փոփոխություններ, սակայն 
ցանկացած t  (t = 0, 1, 2, …, T) պահի դրությամբ տեղի ունեն  (2.4.9),  (2.4.10) և (2.4.11) հավասարումները 
(Տե՛ս գծապատկեր 2.4.4-ը): 

 

                                                            
14 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» (ՀՕ-515-Ն) ՀՀ օրենքը,  ընդունվել է 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ին    

Հաշվետու տարին տվյալ տարվա հունվարի 1-ից մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած 
ժամանակաշրջանն է: Նոր ստեղծված կազմակերպությունների համար առաջին հաշվետու տարի է 
համարվում դրանց պետական գրանցման օրվանից մինչեւ տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը 
ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը: Հաշվետու տարվա համար պարտադիր կազմվում են 
տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ:  

“Հաշվապահական հաշվառման մասին” ՀՀ օրենք, հոդված 22, կետ 2 

Ա  = ՍԿ Պ - (2.4.10) 

Ա  = ԶԱ Պ - (2.4.11) 



 
 

 

 

 

                                                                    ● 

 

 

 
Գծապատկեր 2.4.4. Կազմակերպության “Սեփական կապիտալի” /”Զուտ ակտիվների” դինամիկան 

հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում 
Դիտարկենք հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի (t=0) և վերջի (t=T) դրությամբ կազմակերպության 

հաշվեկշռային հավասարումները` (2.4.10)-ում բերված տեսքով (Տե՛ս Գծապատկեր 2.4.4.)   

 
 
    

Այժմ դիտարկենք այն բոլոր հնարավոր փոփոխությունները, որ կարող են հաշվետու 
ժամանակշրջանում կազմակերպության տնտեսական գործունեություն իրականացնելու կամ տնտեսական 
կյանքի դեպքերի արդյունքում տեղի ունենալ` բերելով սեփական կապիտալի փոփոխության: Ի վերջո այդ 
բոլորի արդյունքում կազմակերպության սեփական կապիտալը  հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին 

ունեցած ՍԿ0 արժեքից ժամանակաշրջանի վերջում կունենա ՍԿT արժեքը:   

1. Նախ, առանձնացնենք կազմակերպության սեփական կապիտալում հնարավոր բոլոր այն 
փոփոխությունները, որոնք կազմակերպության` որպես տնտեսվարող սուբյեկտի և նրա 
մասնակիցների միջև կատարվող գործառնությունների արդյունք են. 

1.1. Հաշվետու ժամանակաշրջանի [0,T] ընթացքում մասնակիցների կողմից կազմակերպության 
կանոնադրական կապիտալում լրացուցիչ ներդրումներ` Ն0-T կատարելու արդյունքում կաճեն 
կազմակերպության ակտիվները և սեփական կապիտալը: 

1.2. Հաշվետու ժամանակաշրջանի [0,T] ընթացքում մասնակիցների կողմից շահույթի բաշխումը կամ 
հանումները, որոնք կբերեն կազմակերպության ակտիվների նկատմամբ նրանց կողմից 
ներկայացվող պահանջների նվազեցման` ՇԲ[Մ]0-T.                                          

 
 
 
 
   

 

0 T 

ՍԿt = Ա t – Պ t 

ՍԿ0 = Ա0 – Պ0 ՍԿ T = Ա T – Պ T  

t 

Ա0 = ՍԿ0 + Պ0 

Աt = ՍԿt + Պt 

Ա T = ՍԿ T + Պ T 

Հաշվետու ժամանակաշրջան 

Ա 0  = ՍԿ 0  Պ 0 - (2.4.12) 

Ա T  = ՍԿ T  Պ T - (2.4.13) 

Ա T  = ՍԿ T  Պ T -  

 

 

Մասնակիցների կողմից [0,T] 
ժամանակաշրջանում կատարած 
ներդրումները` + Ն 0-T  

[0,T] ժամանակաշրջանում 
մասնակիցների միջև շահույթի 
բաշխումը (մասհանումները)`- ՇԲ[Մ] 0-T 

Ա 0  = ՍԿ 0  Պ 0 -                                 

 

 

 

 



 
 

Գծապատկեր  2.4.5. Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կազմակերպության “Սեփական 
կապիտալի” դինամիկան` պայմանավորված մասնակիցների հետ իրականացվող գործառնություններով: 
2. Գործառնություններ, որոնց արդյունքում տեղի են ունենում սեփական կապիտալի միայն 

կառուցվածքի փոփոխություններ. ՍԿ0 –ում կարող են տեղի ունենալ սեփական կապիտալը 
ձևավորող հոդվածների կառուցվածքի  փոփոխություններ, որոնք չեն հանգեցնի նրա արժեքի 
փոփոխությունների: Հետևաբար այն բոլոր գործառնությունները, որոնց արդյունքում տեղի կունենան 
ՍԿ0-ի միայն կառուցվածքի փոփոխություններ, չեն կարող փոխել սեփական կապիտալի` ՍԿ0-
արժեքը, այսինքն սեփականատերերի կողմից կազմակերպության  ակտիվների նկատմամբ 
ներկայացվող պահանջների չափը:  

3. Գործառնություններ, տնտեսական կյանքի դեպքեր, որոնց արդյունքում սեփական կապիտալն աճում 
է`+ Ե 0-T, այսինքն աճում են կազմակերպության ակտիվների նկատմամբ մասնակիցների ունեցած 
պահանջները: Սեփական կապիտալի այդպիսի աճը կարող է տեղի ունենալ հետևյալ տիպի 
գործառնությունների արդյունքում.   

3.1 Ակտիվների այնպիսի ներհոսքի կամ աճի արդյունքում, որոնց դեպքում կազմակերպության 
պարտավորությունները չեն փոխվում, 

3.2 Պարտավորությունների այնպիսի նվազման արդյունքում, որի դեպքում կազմակերպության 
ակտիվները չեն փոխվում: 

Սեփական կապիտալի աճը, որ տեղի է ունենում վերը նշված 3.1 և 3.2 տիպի գործառնությունների 
արդյունքում, անվանում են եկամուտ (Ե 0-T ) (Տե՛ս Գծապատկեր 2.4.6): 

4. Գործառնություններ, տնտեսական կյանքի դեպքեր, որոնց արդյունքում սեփական կապիտալը 
նվազում է`- Ծ 0-T, այսինքն նվազում են կազմակերպության ակտիվների նկատմամբ մասնակիցների 
ունեցած պահանջները: Սեփական կապիտալի այդպիսի նվազումը կարող է տեղի ունենալ հետևյալ 
տիպի գործառնությունների արդյունքում.   

4.1 Ակտիվների այնպիսի արտահոսքի կամ նվազման արդյունքում, որոնց դեպքում 
կազմակերպության պարտավորությունները չեն փոխվում, 

4.2 Պարտավորությունների այնպիսի աճի արդյունքում, որի դեպքում կազմակերպության 
ակտիվները չեն փոխվում.  

Սեփական կապիտալի նվազումը, որ տեղի է ունենում վերը նշված 4.1 և 4.2 տիպի 
գործառնությունների արդյունքում, անվանում են ծախս (Ծ 0-T) (Տե՛ս Գծապատկեր 2.4.6): 

 

    
                                                     

 
 
 
 
   

 

Ա 0  = ՍԿ 0  Պ 0 -                                 

 

 

 

 
Ա T  = ՍԿ T  Պ T -  

 

 

Հաշվետու [0,T] ժամանակաշրջանում 
ակտիվների ներհոսքի (աճի) կամ 
պարտավորությունների նվազման 
արդյունքում սեփական կապիտալի 
աճը`+ Ե 0-T : 

 Հաշվետու [0,T] ժամանակաշրջանում 
ակտիվների արտահոսքի (նվազման) 
կամ պարտավորությունների աճի 
արդյունքում սեփական կապիտալի 
նվազումը`- Ծ 0-T : 

 



 
 

 

Գծապատկեր 2.4.6. Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կազմակերպության “սեփական կապիտալի” 
դինամիկան` պայմանավորված գործառնությունների արդյունքում առաջացած եկամուտներով և 

ծախսերով 
 

Ամփոփելով, կարող ենք ասել, որ հաշվետու [0,T] ժամանակաշրջանի ընթացքում 
կազմակերպության սեփական կապիտալում փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ, ինչպես 
եկամուտներ (Ե0-T) ու ծախսեր (Ծ0-T) առաջացնող գործառնությունների, այնպես էլ կազմակերպության ու 
նրա մասնակիցների միջև իրականացվող գործառնությունների` շահաբաժինների (ՇԲ[Մ]0-T) բաշխման և 
մասնակիցների կողմից կատարվող լրացուցիչ ներդրումների (Ն0-T) արդյունքում: 

Հետևաբար, տնտեսվարող սուբյեկտի սեփական կապիտալում կատարվող հնարավոր բոլոր 
փոփոխությունները կարող ենք ներկայացնել հետևյալ կերպ.  

 

Հարկավոր է նշել, որ հաշվետու [0,T] ժամանակաշրջանի ընթացքում կազմակերպության 
գործունեության կամ տնտեսական կյանքի դեպքերի արդյունքում ձևավորված եկամուտների (Ե 0-T) և 

ծախսերի (Ծ0-T) հանրագումարների տարբերությանը անվանում են համապարփակ եկամուտ /շահույթ/ 

(եթե` Ե 0-T  > Ծ0-T , հակառակ դեպքում` համապարփակ վնաս). 

 

 

Որտեղ` 

                  ՀԵ(Վ)0-T-ով նշանակված է կազմակերպության հաշվետու [0,T] ժամանակաշրջանի 
համապարփակ եկամուտը (վնասը).  

Համապարփակ եկամուտը (վնասը) [ՀԵ(Վ)0-T] հաշվետու [0,T] ժամանակաշրջանի ընթացքում 
տնտեսական գործառնությունների, տնտեսական կյանքի դեպքերի և այլ իրավիճակների արդյունքում 
կազմակերպության սեփական կապիտալում (կազմակերպության զուտ ակտիվներում) տեղի ունեցած այն 
բոլոր փոփոխությունների արդյունքն է, որոնց սկզբնաղբյուրը սեփականատերերը չեն, այսինքն բացի 
սեփականատերերի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարած կապիտալի լրացուցիչ 
ներդրումներից (Ն0-T), ինչպես նաև նրանց միջև սեփական կապիտալի բաշխման արդյունքում (ՇԲ[Մ]0-T) 
առաջացած փոփոխություններից:   

(2.4.15)-ի հիման վրա հաշվետու ժամանակաշրջանի համար կազմվում է կազմակերպության 
“Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին” հաշվետվությունը, որի տարրերն են հաշվետու 
ժամանակաշրջանին վերաբերող եկամուտները (Ե 0-T) և ծախսերը (Ծ0-T):  

Համապարփակ եկամտի տարրերը` եկամուտները (Ե0-T) և ծախսերը ( Ծ0-T)  դասակարգվում են.  

1. Գործունեության ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում (Շահույթ/Վնաս 
հաշվում) ներառվող եկամուտների (ԵՖԱ0-T ) և ծախսերի (ԾՖԱ0-T) և 

= ՍԿ T   Ն 0-T + ՇԲ[Մ] 0-T (2.4.14) 

 

ՍԿ 0   Ե 0-T - Ծ0-T + - 

= ՀԵ(Վ) 0-T   (2.4.15) 

 

 Ե 0-T Ծ0-T - 



 
 

2. Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ընդգրկվող 
եկամուտների (ԵԱՀՖԱ 0-T)  և ծախսերի (ԾԱՀՖԱ 0-T):   

Համաձայն ՀՀՄՍ 1 “Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում” ստանդարտի պահանջների 
կազմակերպությունները հաշվետու ժամանակաշրջանի համար «Համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվությունը» կարող են կազմել և ներկայացնել հետևյալ 2 այլընտրանքային 
տարբերակներից մեկով. 

1. Կազմակերպությունը ներկայացնում է «Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին» մեկ 
հաշվետվություն, որում շահույթը կամ վնասը և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքը 
ներկայացվում են այդ միասնական հաշվետվության երկու  առանձին հատվածներում: Այս 
տարբերակը ընտրելու դեպքում նշված հատվածները պետք է ներկայացվեն միասին, և առաջինը 
ներկայացված հատվածին (« Շահույթ կամ Վնաս» հատվածին) անմիջապես պետք է հաջորդի «Այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունք»-ի հատվածը:  

2. Կազմակերպությունը «շահույթի կամ վնասի» հատվածը կարող է ներկայացնել «Շահույթի կամ 
վնասի մասին» առանձին հաշվետվությամբ: Այդ դեպքում «Շահույթի կամ Վնասի մասին» առանձին 
հաշվետվությանը պետք է անմիջապես հաջորդի «Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
մասին» առանձին կազմվող հաշվետվությունը, և վերջինս պետք է սկսվի «Շահույթի կամ վնասի 
մասին» առանձին հաշվետվության վերջին տողով` հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթով կամ 
վնասով: Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքը բաղկացած է եկամտի և ծախսի այն 
հոդվածներից, որոնք չեն ճանաչվում շահույթում կամ վնասում: 

Կազմակերպությունը հաշվետվությունների համար կարող է օգտագործել ինչպես «Համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն» վերնագիրը, այնպես էլ սույն ստանդարտում 
օգտագործվածներից տարբերվող վերնագրեր, մասնավորապես, «Շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն» վերնագիրը:  

“Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին” մեկ միասնական հաշվետվության մեջ 
ներառվում են (2.4.15)-ում ընդգրկված բոլոր եկամուտներն (Ե 0-T) ու ծախսերը ( Ծ0-T) կամ կազմում են 
գործունեության ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Շահույթ /Վնաս հաշիվ)` նրանում 
ընդգրկելով ԵՖԱ0-T –եկամուտներն  ու ԾՖԱ0-T –ծախսերը: Այս դեպքում կազմված ֆինանսական 
արդյունքերի մասին հաշվետվությանը (Շահույթ /Վնաս հաշվին), որպես անմիջական շարունակություն, 
հետևում է “Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին” հաշվետվությունը, որի տարրերն են` 
ԵԱՀՖԱ 0-T  եկամուտները և ԾԱՀՖԱ 0-T ծախսերը:  
   Հաշվի առնելով եկամուտների և ծախսերի համար վերը բերված դասակարգումները (2.4.15)-ը 
կարող ենք ներկայացնել հետևյալ տեսքով. 

 

 

 

 
= + ՀՖԱՄՀ0-T   (2.4.16) 

 

(ԵՖԱ 0-T ԾՖԱ0-T) - (ԵԱՀՖԱ 0-T ԾԱՀՖԱ0-T) - 

“Համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին” հաշվետվություն  (ՀՖԱՄՀ) 

“Այլ համապարփակ  
ֆինանսական 

արդյունքների մասին” 
հաշվետվություն 

“Ֆինանսական 
արդյունքների մասին“ 

հաշվետվություն  
(Շահույթ/Վնաս հաշիվ) 



 
 

 (2.4.14)-ն և  (2.4.15)-ը  միասին արտացոլում են այն կապերը, որոնք առկա են սեփական կապիտալ, 
համապարփակ ֆինանսական արդյունք (եկամուտներ, ծախսեր), շահաբաժիններ (մասհանումներ) և 
կապիտալի լրացուցիչ ներդրումներ տարրերի միջև հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում:     

Հարկ է նշել, որ դրանք կազմակերպությունների կողմից համաձայն ՀՀՄՍ 1 “Ֆինանսական 
հաշվետվությունների ներկայացում” ստանդարտի պահանջների կազմվող “Սեփական կապիտալում 
փոփոխությունների մասին հաշվետվության” տարրերն են: 

“Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվության” բովանդակությունն 
արտացոլող ձևաչափը ներկայացված է Աղյուասակ 2.4.1-ում. 

Աղյուասակ 2.4.1 

“Ա&Ա” ՍՊԸ-ի “Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին 
հաշվետվություն” 2009 թ. Դեկտեմբերի 31-ով ավարտվող տարվա համար.  
1. Սեփական Կապիտալ` ս/մ (ՍԿ 0) x 

2. Համապարփակ Ֆինանսական Արդյունք (ՀՖԱ) 
Համապարփակ Եկամուտ=Շահույթ կամ Վնաս /ՀԵ (Վ)0-T/ 

x 

3. (ՇահաԲաժիններ[Մասհանումներ]) (ՇԲ[Մ] 0-T)  (x) 

4. Կապիտալի լրացուցիչ ներդրումներ(Ն0-T) x 

5. Սեփական Կապիտալ` վ/մ (ՍԿT ) x  

 

Այժմ (2.4.13), (2.4.14) և (2.4.16) հավասարումների հիման վրա կարող ենք գրել հաշվապահական 
հաշվառման հետևյալ հավասարումը. 
 

 

 

 

 

Հետևաբար (2.4.17)-ը կընդունի հետևյալ տեսքը` 

 

Ստացված (2.4.18) հավասարումը հաշվեկշռային հավասարումն է հաշվետու ժամանակաշրջանի 
[0,T] վերջի`(t = T) դրությամբ: Այս հավասարման տարրերը ներառվում են կազմակերպության 
“Ֆինանսական վիճակի մասին” հաշվետվության (”Հաշվապահական հաշվեկշռի”) մեջ,  որը որոշակի 
պահի դրությամբ արտացոլում է կազմակերպության ֆինանսական վիճակը` կազմակերպության կողմից 
վերահսկվող տնտեսական միջոցների` ակտիվների արժեքը և կառուցվածքը, ինչպես նաև այդ ակտիվների 
նկատմամբ կազմակերպության սեփականատերերի (սեփական) և այլ սուբյեկտների պահանջները: 

= + - + +  Ն 0-T ՇԲ[Մ] 0-T (2.4.17) 

 

ՍԿ 0  Ա T  Պ T ՀՖԱ 0-T   

“Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին” հաշվետվություն: Արդյունքում կստացվի 
սեփական կապիտալի վեջնական մնացորդը` ՍԿT   

= + (2.4.18) 

 

ՍԿ T Ա T  Պ T 

 



 
 

Գոյություն ունի կազմակերպության ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության ներկայացման 
երկու եղանակ. 

• կազմակերպության ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության ներկայացման 
երկկողմանի  (կամ հորիզոնական) ձևաչափը և 

• կազմակերպության ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության ներկայացման 
ուղղահայաց ձևաչափը: 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության (Հաշվապահական հաշվեկշռի) ներկայացման 
երկկողմանի (հորիզոնական) ձևաչափը 

 
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Հաշվապահական հաշվեկշիռ) 

Ակտիվ Պասիվ 

Ակտիվներ Սեփական կապիտալ 
 

Պարտավորություններ 

Ընդամենը ակտիվներ Ընդամենը սեփական կապիտալ և 
պարտավորություններ 

 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության (Հաշվապահական հաշվեկշռի) ուղղահայաց  
ձևաչափը 

 
Հաշվապահական հաշվեկշիռ 2012թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ. 
 
ԱԿՏԻՎՆԵՐ 
 

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ 
Շինություններ 

       Հող 
Սարքավորումներ 
Փոխադրամիջոցներ 
Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

 

                    $ 000 
               14 000 
                 6 000 

11 000                 
 4 000 

35 000 

Ընթացիկ ակտիվներ. 
Պաշարներ     
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 
Տրված կանխավճարներ 
Կանխիկ դրամ բանկում         

       Ընդամենը  ընթացիկ ակտիվներ 
 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 
 

         
 

          

 
            4 000             
           4 000         

                     1 000 
                        6 000 

    15 000 
 

50 000 



 
 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ 
       Կանոնադրակա կապիտալ 
      Էմիսիոն եկամուտ 
      Չբաշխված շահույթ 
      Այլ պահուստներ                                                     
    Ընդամենը Սեփական կապիտալ 
 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 

Երկարաժամկետ վարկ                                                                               
 Ընթացիկ պարտավորություններ 
       Կրեդիտորական պարտքեր գնումների  գծով                               
       Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեին 
       Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ 

    
20 000 

1 000 
10 000 

5 000 
36 000 

 
 
 
 
 

4 000 
 

8 000 
2 000 

10 000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

               50 000 
    

 

 

2.5. Ֆինանսական հաշվառման (հաշվետվությունների) տարրերը 
 

Դասընթացի նախորդ (2.4. Հաշվապահական հաշվառման հիմնական հավասարումը (The accounting 
equation)) պարագրաֆում տեսանք, որ հաշվեկշռի հավասարման միջոցով է բացահայտվում ֆինանսական  
հաշվետվությունների բոլոր տարրերի, հետևաբար նաև ֆինանսական հաշվետվությունների միջև եղած 
կապերն ու դրանց կազմման հերթականությունն ու ընթացակարգերը: 

 Ֆինանսական հաշվետվություններն արտացոլում են գործարքների և տնտեսական կյանքի այլ 
դեպքերի ֆինանսական հետևանքները` խմբավորելով դրանք խոշոր դասերի ըստ դրանց տնտեսական 
բնութագրերի: Այս խոշոր դասերը անվանվում են ֆինանսական հաշվետվությունների տարրեր:  

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության (հաշվապահական հաշվեկշռի) հետ 
անմիջականորեն կապված տարրերն են ակտիվները, պարտավորությունները և սեփական կապիտալը: 

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ֆինանսական արդյունքի 
չափման հետ անմիջականորեն կապված տարրերն են եկամուտները և ծախսերը:  

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության (հաշվապահական հաշվեկշռում) ակտիվները և 
պարտավորությունները պետք է ներկայացվեն դասակարգված որպես “Ոչ ընթացիկ ակտիվներ” և 
“Ընթացիկ ակտիվներ” և որպես “Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ” և “Ընթացիկ պարտավորություններ” 

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության մեջ եկամուտները և ծախսերը 
ևս պետք է ներկայացվեն դասակարգված` ըստ կազմակերպության գործունեությունում իրենց ունեցած 
բնույթի կամ գործառույթի, որպեսզի տնտեսական որոշումներ կայացնելու համար տեղեկատվությունը 
օգտագործողներին ներկայացվի ամենահարմար ձևով:  
 

 

 

 



 
 

2.5.1. Ֆինանսական հաշվառման տարրերի սահմանումը 

Ֆինանսական հաշվառման տարրերը սահմանված են «Հիմունքներում..» հետյալ կերպ15.  
1. Ակտիվը միջոց է, որը վերահսկվում է կազմակերպության կողմից՝ որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, 

և որից ապագա տնտեսական օգուտները ակնկալվում է, որ կհոսեն դեպի կազմակերպություն: 
  

Կազմակերպության ակտիվներն արդյունք են անցյալում տեղի ունեցած գործարքների կամ այլ 
դեպքերի: Սովորաբար կազմակերպություններն ակտիվները ձեռք են բերում դրանք՝ գնելով կամ 
արտադրելով, սակայն այլ գործարքների կամ դեպքերի արդյունքում նույնպես կարող են առաջանալ 
ակտիվներ:  

Օրինակ` պետությունից կազմակերպության ստացած գույքը, որպես կազմակերպության 
գործունեության վայրի (համայնքի, տարածաշրջանի) տնտեսության զարգացման և աշխատատեղերի 
ստեղծման խթան:  

Ապագայում սպասվող գործարքներն ու դեպքերը ինքնին չեն հանգեցնում ակտիվների առաջացման: 
Այսպես, օրինակ, պաշար գնելու մտադրությունը ինքնին չի բավարարում ակտիվի սահմանմանը: Ակտիվը 
պետք է մարմնավորի կազմակերպությանը տնտեսական օգուտներ բերելու պոտենցիալ:  

Տնտեսական օգուտներն ակտիվի` դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների ներհոսքեր 
ստեղծելու, առաջացնելու (գեներացնելու) ունակությունն է: Տնտեսական օգուտները կարող են ներհոսել 
կազմակերպություն տարբեր ձևերով՝ այլ ակտիվների արտադրության կամ ծառայությունների մատուցման 
գործընթացում օգտագործվելու, այլ ակտիվների հետ փոխանակվելու, պարտավորություններ մարելու, 
կազմակերպության սեփականատերերին բաշխելու միջոցով: Եթե կազմակերպությունը միջոցից 
տնտեսական օգուտներ չի ակնկալում, ապա միջոցը ակտիվի սահմանմանը չի բավարարում: 

 Պարտավորությունը կազմակերպության ներկա պարտականություն է, որն առաջանում է անցյալ 
դեպքերից, որի մարումն ակնկալվում է, որ կհանգեցնի կազմակերպությունից տնտեuական oգուտներ 
մարմնավորող միջոցների արտահոuքի: 

Անհրաժեշտ է սահմանազատում անցկացնել ներկա պարտականության և ապագա հանձնառության 
միջև: Պարտականությունը պետք է առաջացած լինի կատարված (անցյալ) գործառնություններից 
(դեպքերից), իսկ կազմակերպության ղեկավարության որոշումը` ապագայում ակտիվներ ձեռք բերելու 
վերաբերյալ, ինքնին չի առաջացնում ներկա պարտականություն:  

Պարտավորությունները արդյունք են անցյալում կատարված  գործարքների կամ այլ անցյալ դեպքերի: 
Օրինակ` ապրանքների ձեռքբերումը և ծառայությունների ստացումն առաջացնում է առևտրային 
կրեդիտորական պարտքեր (եթե դրանք չեն վճարվել կանխավճարի ձևով կամ առաքման պահին), իսկ 
բանկային փոխառության ստացումն առաջացնում է այն մարելու պարտականություն:   

Ներկա պարտականության մարումը սովորաբար ներկայացնում է կազմակերպության կողմից 
տնտեսական օգուտներ պարունակող միջոցների տրամադրում՝ մյուս կողմի պահանջը բավարարելու 
նպատակով: Ներկա պարտականության մարումը կարող է տեղի ունենալ մի քանի ձևերով, օրինակ. 
       ա) դրամական միջոցների վճարմամբ, 
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        բ) այլ ակտիվների փոխանցմամբ, 
        գ) ծառայությունների մատուցմամբ, 
        դ) այդ պարտականությունը մեկ այլ պարտականությունով փոխարինելով, կամ 
        ե) պարտականությունը սեփական կապիտալով փոխարկելով: 
 

2. Սեփական կապիտալը կազմակերպության ակտիվների մնացորդային բաժինն է` բոլոր 
պարտավորությունները հանելուց հետո: 

 
  Սեփական կապիտալը սահմանվում է որպես մնացորդ, հետևաբար գումարը, որով 
հաշվապահական հաշվեկշռում ներկայացվում է սեփական կապիտալը, կախված է ակտիվների և 
պարտավորությունների չափումից: 

Սեփական կապիտալը հաշվապահական հաշվեկշռում դասակարգվում է տարբեր բաղադրիչների, 
որոնցից են կանոնադրական կապիտալը, էմիսիոն եկամուտը, պահուստային կապիտալը, չբաշխված 
շահույթը (չծածկված վնասը), ուղղակիորեն սեփական կապիտալում ճանաչված եկամուտները և այլն:   

 
3. Եկամուտը հաշվետու ժամանակաշրջանում տնտեսական օգուտների ավելացումն է, որը տեղի է 

ունենում ակտիվների ներհոսքի (նոր ակտիվների առաջացման) կամ աճի (արդեն առկա ակտիվների 
արժեքի աճի) կամ պարտավորությունների նվազման ձևով և որը հանգեցնում է սեփական կապիտալի 
աճի, բացառությամբ մասնակիցների կողմից սեփական կապիտալում կատարված ներդրումների 
հետևանքով սեփական կապիտալի աճի16: 

 
  Եկամտի սահմանումն ընդգրկում է և′ հասույթը, և′ օգուտները: Հասույթն առաջանում է 
կազմակերպության սովորական գործունեության ընթացքում և կոչվում է տարբեր անվանումներով` 
իրացում, վճար, տոկոսներ, շահաբաժիններ, ռոյալթիներ և վարձակալություն (ռենտա): 

Օգուտները ներկայացնում են այլ հոդվածներ, որոնք բավարարում են եկամտի սահմանմանը և 
կարող են կամ չեն կարող առաջանալ կազմակերպության սովորական գործունեության ընթացքում: 
Օգուտները ներկայացնում են տնտեսական օգուտների աճ և, որպես այդպիսին, դրանք իրենց բնույթով չեն 
տարբերվում հասույթից: Ուստի, «Հայեցակարգային հիմունքներ» փաստաթղթում դրանք չեն դիտվում 
որպես առանձին տարր: Օգուտներն, օրինակ, ընդգրկում են ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից 
առաջացած օգուտները: 

Եկամտի սահմանումից հետևում է, որ եկամտի առկա լինելու հարցը քննարկելիս պետք է դիտարկել, 
թե արդյոք կազմակերպության ակտիվներում (պարտավորություններում) առկա է համապատասխան 
փոփոխություն, թե ոչ, ընդ որում, մասնակիցների կողմից սեփական կապիտալում ներդրումների 
հետևանքով ակտիվների ավելացումը (պարտավորությունների նվազումը) եկամուտ չի համարվում:  

Օրինակ՝ հիմնական միջոցի վերագնահատումը դեպի վերև (այսինքն՝ երբ հիմնական միջոցի արժեքն 
աճել է) կբավարարի եկամտի սահմանմանը, քանի որ առկա է ակտիվների աճ (այլ հարց է, որ 
վերագնահատումից արժեքի աճը, որը չի հակադարձում նախկինում որպես ծախս ճանաչված նվազումը, 
ճանաչվում է ոչ թե ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, այլ ուղղակիորեն սեփական 
կապիտալում), իսկ դեբիտորական պարտքի մարումը դրամական միջոցներով՝ ոչ, քանի որ այս դեպքում 
սեփական կապիտալի աճ տեղի չի ունենում: Մյուս կողմից, բաժնետոմսերի թողարկման դիմաց միջոցների 
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ստացումը (ինչպես անվանական արժեքի չափով, այնպես էլ անվանական արժեքը գերազանցող մասով) 
եկամուտ չի համարվում, քանի որ սեփական կապիտալում ներդրումները բացառված են եկամտի 
սահմանումից:  

 
4. Ծախսը հաշվետու ժամանակաշրջանում տնտեսական օգուտների նվազումն է, որը տեղի է ունենում 

ակտիվների արտահոսքի (առկա ակտիվների դուրս գրման) կամ նվազման (առկա ակտիվների 
նվազման) կամ պարտավորությունների առաջացման (նոր պարտավորությունների առաջացման) 
կամ աճի (արդեն առկա պարտավորությունների արժեքի աճի) ձևով և որը հանգեցնում է սեփական 
կապիտալի նվազման՝ բացառությամբ մասնակիցների միջև սեփական կապիտալի բաշխման 
հետևանքով դրա նվազման դեպքի:  
 
Սահմանումից հետևում է, որ ծախսի առկա լինելու հարցը քննարկելիս դարձյալ պետք է դիտարկել, 

թե արդյոք կազմակերպության ակտիվներում (պարտավորություններում) առկա է համապատասխան 
փոփոխություն, թե ոչ, ընդ որում, մասնակիցների միջև սեփական կապիտալի բաշխման հետևանքով 
ակտիվների նվազումը (պարտավորությունների ավելացումը) ծախս չի համարվում:  

Օրինակ՝ նյութերի բացթողումը արտադրություն ծախս չի համարվում, քանի որ դրա արդյունքում 
սեփական կապիտալի նվազում տեղի չի ունենում, այլ ակտիվի մի տեսակը (նյութը) փոխակերպվում է 
ակտիվի մեկ այլ տեսակի (արտադրանքի), սակայն արտադրանքի վաճառքի դեպքում վաճառված 
արտադրանքի ինքնարժեքի դուրս գրումը բավարարում է ծախսի սահմանմանը, քանի որ առկա է 
ակտիվների արտահոսք, որը հանգեցնում է սեփական կապիտալի նվազման (այս դեպքում ստացված կամ 
ստացման ենթակա ակտիվների չափով իր հերթին գրանցվում է եկամուտ): Մյուս կողմից, ծախսի 
սահմանմանը բավարարում են նաև կազմակերպության կողմից կատարվող բոլոր նվիրատվությունները, 
աշխատակիցներին շահույթի բաշխումները, օգնությունները և պարգևավճարները, բոլոր տեսակի 
կորուստները (անկախ նրանից, թե հարկային նպատակներով այդ կորուստները ինչպես են դիտարկվում)17:  

 
2.5.2. Ֆինանսական հաշվառման տարրերի ճանաչումը 

 
Որպեսզի հաշվապահական հաշվառման տարրերը ճանաչվեն ֆինանսական հաշվետվություններում, 

դրանք պետք է ոչ միայն բավարարեն հաշվապահական հաշվառման տարրերի՝ վերը բերված 
սահմանումներին, այլև բավարարեն ֆինանսական հաշվետվությունների տարրերի  ճանաչման 
չափանիշներին:  

 
1. Ակտիվը  հաշվապահական հաշվեկշռում ճանաչվում է այն դեպքում, երբ՝  

ա)  հավանական է, որ դրա հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները կհոսեն 
կազմակերպություն, և  

բ)  այն ունի արժեք, որը կարող է արժանահավատորեն չափվել:  
 
Ակտիվի սահմանման ժամանակ պահանջվում էր, որպեսզի կազմակերպությունը ակնկալի 

տնտեսական օգուտների ներհոսք, իսկ այստեղ պահանջվում է, որ հավանական լինի դրանից տնտեսական 
օգուտների ներհոսքը կազմակերպություն: Օրինակ՝ կազմակերպությունը մի շարք տեղամասերում 
                                                            
17   Հաշվապահական հաշվառում: Ուս. Ձեռնարկ /Կազմ.`Կ. Զուրաբյան, Ն. Գասպարյան, գլխ. Խմբ.  Հ. Սահակյան.-
Եր. : ՀՈՒՄԿ, 2012.-160 էջ, էջ 10 : 



 
 

օգտակար հանածոների հանքավայրերի հայտնաբերման նպատակով կատարում է հետախուզական 
աշխատանքներ, և այն բանի հավանականությունը, որ յուրաքանչյուր տեղամասում կհայտնաբերվեն 
օգտակար հանածոներ, բավականաչափ մեծ չէ: Այս դեպքում յուրաքանչյուր առանձին տեղամասի գծով 
կատարված ծախսումները չեն ճանաչվի որպես ակտիվ, այլ կճանաչվեն որպես ծախս, քանի որ, չնայած 
կազմակերպությունը այդ ծախսումներից ակնկալում է տնտեսական օգուտների ներհոսք (հակառակ 
դեպքում նա չէր կատարի այդ ծախսումները), սակայն այդ ներհոսքը հավանական չէ:   
 

 
2. Պարտավորությունը հաշվապահական հաշվեկշռում ճանաչվում է այն դեպքում, երբ՝  

 
ա)  հավանական է, որ ներկա պարտականության կատարումը (մարումը) կհանգեցնի տնտեսական 

օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսքի, և  
բ)  այն գումարը, որով մարվելու է պարտականությունը, կարող է արժանահավատորեն չափվել:  

 
Պարտավորության դեպքում ևս սահմանումը պահանջում է, որ կազմակերպությունը ակնկալի 

տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսք, իսկ ճանաչման առաջին չափանիշը 
պահանջում է, որ տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսքը լինի հավանական:  

 
 

3. Եկամուտը ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում կամ ուղղակիորեն 
հաշվապահական հաշվեկշռի սեփական կապիտալում ճանաչվում է այն դեպքում, երբ տեղի է ունեցել 
ապագա տնտեսական օգուտների աճ՝ կապված ակտիվների աճի կամ պարտավորությունների նվազման 
հետ, որոնք կարող են արժանահավատորեն չափվել:  

 
4. Ծախսը ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում կամ ուղղակիորեն հաշվապահական 
հաշվեկշռի սեփական կապիտալում ճանաչվում է այն դեպքում, երբ տեղի է ունեցել ապագա տնտեսական 
օգուտների նվազում՝ կապված ակտիվների նվազման կամ պարտավորությունների աճի հետ, որոնք կարող 
են արժանահավատորեն չափվել:  
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Ապրանքի դիրքավորումը շուկայում 

 

Ներածություն 

 Շուկայական միջավայրը ուսումնասիրելուց և գնահատելուց հետո անհրաժեշտ է 

ընդունել առաջին և ամենակարևոր ռազմավարական որոշումը.  որոշել անհրաժեշտ 

սեգմենտը, որի պահանջների բավարարման համար ստեղծված է տվյալ ապրանքը: 

Ապա անհրաժեշտ է որոշել ապրանքի մրցակցային կողմերը:   

 Սեգմենտացիայի համար, ինչպես արդեն գիտենք, սպառողներին խմբավորում 

ենք առանձին սեգմենտներում, ըստ որոշակի ցուցանիշի կամ կախված այն բանից, թե 

սպառողները ինչ շահ են սպասում տվյալ ապրանքից կամ ծառայությունից: Հետո 

կատարվում է ավելի խորը սեգմենտացիա, որը թույլ է տալիս հասկանալ, թե ինչու են 

տարբեր սպառողներ հայտնվում նույն սեգմենտներում: 

 Սեգմենտները հայտնաբերելուց և գնահատելուց հետո, մարկետոլոգները պետք է 

որոշեն, թե որ սեգմենտին պետք է սպասարկի իրենց կազմակերպությունը: Դրա համար 

պետք է խորությամաբ ուսումնասիրել թե մրցակից ապրանքները և ծառայությունները 

որքանով են դիրքավորված շուկայում այդ սեգմենտը սպասարկելու համար, և որքանով 

են այդ ապրանքները և ծառայությունները համապատասխանում տվյալ սեգմենտի 

պահանջմունքներին: Եթե այդ ապրանքները նախագծված և պատրաստված են ոչ լավ, 

ապա հնարավորություն է առաջանում առաջարկել տվյալ ապրանքի կամ ծառայության 

նոր մոդել և դրիքավորել առաջարկվող ապրանքն այնպես, որ այն ավելի լավ 

բավարարի սեգմենտի պահանջմունքները, քան գոյություն ունեցող մրցակից 

ապրանքները: Դեպի որոշակի սեգմետ կողմնորոշվելըը և ապրանքի 

դիրքավորումը կարող են հաջողություն բերել ցանկացած կազմակերպության: 

 Ապրանքի դիրքավորումը (позиционирование) գործողությունների կոմպլեքս է, 

որոնց հետևանքով թիրախային սպառողների գիտակցության մեջ տվյալ ապրանքը այլ 

ապրանքների համեմատ զբաղեցնում է սեփական, ուրիշներից տարբեր և 

կազմակերպության համար շահավետ տեղ:  

 

Շահերի նոր կոմբինացիաներ 
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  Գնորդները կարծում են, որ հնարավոր չէ ստանալ շահերի որոշակի կոմբինացիաներ: 

Այստեղ դիրքավորման ռազմավարությունը կայանում է նրանում, որ պետք է համոզել 

կասկածող սպառողներին, որ նոր ապրանքը իսկապես համադրում է առաջարկվող 

առավելությունները: Հաջողության դեպքում այդպիսի տարբերակումը կլինի ավելի 

հզոր, քանի որ այն, ինչ նախկինում թվում էր կոմպրոմիս երկու ցանկալի 

հատկությունների միջև, այժմ դառնում է հնարավոր (օր.` ծամելի, համեղ, կոնֆետի 

նման դեղահատեր, նորածնի ծծակ-ջերմաչափ, տակդիր՝ ինդիկատորով, որը ցույց է 

տալիս, որ այն պետք է փոխել և այլն): 

 

Ապրանքի տարբերակում (дифференциация) 

Հիմնականում սպառողներն ընտրում են այն ապրանքները կամ 

ծառայությունները, որոնք ամենամեծ արժեքն են ներկայացնում նրանց համար: Այդ 

պատճառով սպառողներին գրավելու և պահպանելու համար անհրաժեշտ է, որ 

կազմակերպությունը մրցակիցներից ավելի լավ հասկանա սպառողների 

պահանջմունքները և այն գործընթացները, որոնք ազդում են գնում կատարելու վրա և 

առաջարկի այնպիսի ապրանքներ կամ ծառայություններ, որոնք կներկայացնեն ավելի 

մեծ արժեք, քան մրցակից ապրանքները կամ ծառայությունները:  

 Երբ կազմակերպությունը դիրքավորում է իր առաջարկությունը շուկայում,՝ 

թիրախային սեգմենտին սպասարկելու համար, ապա այդպիսի դիրքավորումը կարող է 

լինել կամ առանձնահատուկ կամ էլ ամբողջովին նման մրցակցի առաջարկին: Երկու 

առաջարկությունն էլ կարող են դիրքավորված լինել այնպես, որ սպասարկեն նույն 

սեգմենտին՝ ունենալով նման տեսք, բաղադրություն և իմիջ: Այս դեպքում երկու 

ապրանքներն էլ դիրքավորված են, սակայն ոչ յուրահատուկ, որը նշանակում է, որ 

տարբերակումը բավարար չէ:  

 Տարբերակման ռազմավարությունը կայանում է նրանում, որ պետք է համոզել 

թիրախային շուկային, որ տվյալ ապրանքը կամ ծառայությունը ամենալավ միջոցն է 

բավարարելու թիրախային սպառողների կոնկրետ պահանջմունքները: Տարբերակումը 

պահանջում է, որ դիրքավորումը լինի յուրահատուկ: Կարևոր է նշել, որ այդպիսի 

տարբերակումը մրցակցային առավելության հասնելու և լրացուցիչ շահույթ ստանալու 

շատ լավ  եղանակ է՝ այդ ապրանքի և ավելի վատ դիրքավորված ապրանքների միջև 

հեռավորություն (дистанция) ստեղծելու միջոցով: Սակայն սա մրցակցության և շահույթ 
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ստանալու միակ միջոցը չի: Եթե կազմակերպությունն ունի ծախսերի ավելի լավ 

կառավարում, քան իր մրցակիցները, ապա շատ շահութաբեր կարող է լինել ապրանքի 

կամ ծառայության առաջարկը, որը դիրքավորված է ճիշտ այնպես, ինչպես մրցակցի 

ապրանքը կամ ծառայությունը, սակայն զգալիորեն մատչելի գնով: Եթե ապրանքը 

հնարավորություն է տալիս օգտագործել ծախսերի կառավարման առավելությունը, 

ապա հետագայում տարբերակումը և մրցակցությունը կարող են հիմնվել բացառապես 

գնի վրա: Որպեսզի ապրանքը ունենա հաջողություն, այն պետք է տարբերակվի ըստ 

այն չափանիշի, որը շատ նշանակալի է շուկայի գոնե մեկ սեգմենտի համար:    

 Այսպիսով, ապրանքի դիրքավորումը սկսվում է դրա տարբերակումից: Հաջողակ 

կարող է լինել այն առաջարկը, որը կենտրոնացնում է ուշադրությունը այն 

առանձնահատկությունների վրա, որոնք ցանկանում են տեսնել սպառողները:  

Տարբերակման մեթոդները 

Ցանկացած շուկայական առաջարկություն կարող է տարբերակվել ըստ 

ապրանքի, ծառայության, անձնակազմի և իմիջի: 

1.Տարբերակում ըստ ապրանքի 

Կազմակերպությունը կարող է տարբերակել ֆիզիկական ապրանքը: Օրինակ՝ 

կարելի է առաջարկել ապրանք, որը տարբերվում է ստանդարտավորման բարձր 

աստիճանով (GMP): Այլ կազմակերպություններ կարող են առաջարկել ապրանք, որոնք 

իրոք զգալի տարբերվում են մրցակիցների ապրանքներից իրենց հատկություններով: 

Կազմակերպությունը կարող է ընտրել որոշակի ցուցանիշներ, որոք բացակայում են 

մրցակցի առաջարկած ապրանքում: Այդ ցուցանիշների քանակը, գործնականում, 

կարող է անսահմանափակ լինել:   

2. Տարբերակում ըստ ծառայությունների 

Որոշ կազմակերպություններ հաջողության են հասել արագ, վստահելի և 

պատշաճ սպասարկման շնորհիվ: Որպես ծառայության օրինակ կարելի է դիտել 

փոխադրումը(DHL), սպասարկումը կամ կարգավորումը: Որոշ կազմակերպություններ 

տարբերակում են իրենց առաջարկությունը` ներկայացնելով ուսումնական 

դասընթացների ծառայություններ (օր. Քեմբրիջի, Օքսֆորդի համալսարանները):  

3.Տարբերակում ըստ անձնակազմի 

Կազմակերպությունը կարող է հասնել զգալի մրցակցային առավելության` բարձր 

որակավորում ունեցող աշխատակիցների աշխատանքի ընդունելով և 



 4 

վերապատրաստելով: Ըստ անձնակազմի տարբերակման դեպքում 

կազմակերպությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի հատկապես այն 

անձնակազմի վրա, որն աշխատում է անմիջապես հաճախորդների հետ: Անձնակազմը 

պետք է լինի իրազեկ, բանիմաց, պետք է տիրապետի անհրաժեշտ հմտությունների, 

ցուցաբերի սիրալիր և հարգալից վերաբերմունք՝ հաճախորդների նկատմամբ (օր. 

դեղատան պատրաստի դեղաձևերի բաժնի դեղագետ/դեղագործները):     

 4.Տարբերակում ըստ իմիջի (հեղինակության) 

  Նույնիսկ եթե մրցակիցների առաջարկություններն իրարից քիչ են տարբերվում, 

առաջարկող կազմակերպությունների իմիջը կարող է զգալի դեր խաղալ ընտրության 

ժամանակ: Կազմակերպությունները շատ ջանքեր, ժամանակ ու միջոցներ են ծախսում 

իմիջի ստեղծման վրա, որը նրանց հետագայում հնարավորություն է ընձեռում 

առանձնանալ մրցակիցներից: Կազմակերպության կամ առևտրային անվան իմիջը 

պետք է լինի տվյալ ապրանքի բոլոր առավելությունների մարմնավորումը (օր. 

մտաբերեք տարբեր ֆիրմաների խորհրդանիշներ):  

 

Ապրանքի դիրքավորումը շուկայում 

 Երբ կազմակերպությունը կողմնորոշվել է, թե շուկայի որ սեգմենտներին պետք է 

սպասարկի, նա պետք է որոշի, թե ինչ դիրք պետք է զբաղեցնի տվյալ սեգմենտում: 

Ապրանքի դիրքավորումը եղանակ է, որի համաձայն սպառողները տարբերակում են 

տվյալ ապրանքը՝ ըստ դրա ամենակարևոր հատկությունների:  

       Ապրանքի դիրքը այն տեղն է, որը զբաղեցնում է տվյալ ապրանքը սպառողների 

գիտակցության մեջ՝ համեմատած նմանատիպ մրցակից ապրանքների հետ:  

Կազմակերպության մրցակցային կողմերը և շուկայում նրա ապրանքների 

դիրքավորումը նույն հասկացությունները չեն: Մրցակցային առավելությունները 

կազմակերպության ուժեղ կողմերն են, իսկ ապրանքի դիրքը պոտենցիալ սպառողների 

կողմից ապրանքի ընկալումն է: Այնպիսի մրցակցային առավելություններ, ինչպիսիք են 

բարձր որակը և մատչելի գինը, կարող են ազդել ապրանքի դիրքավորման վրա: 

Սակայն, հիմնականում դրանք չեն որոշիչ գործոնները: Սպառողները հիմնականում 

ստանում են ապրանքների և ծառայության մասին մեծ տեղեկատվություն(օր. գովազդը՝ 

ԶԼՄ-ով), և ամեն անգամ գնում կատարելու մասին որոշում կայացնելիս նրանք ի 

վիճակի չեն լինում վերագնահատել այդ ապրանքը: Դրա համար գնման մասին որոշում 
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կայացնելու ժամանակ հիմնականում սպառողները իրենց գիտակցության մեջ 

բաժանում են, դասավորում ապրանքները և ծառայությունները որոշակի 

ցուցանիշներով, այսինքն, այլ կերպ ասած, դիրքավորում են ապրանքները կամ 

ծառայությունները իրենց գիտակցության մեջ: Յուրաքանչյուր ապրանքի դիրքը իրենից 

ներկայացնում է ընկալման, տպավորությունների և զգացողությունների բարդ 

համադրություն, որն առաջանում է տվյալ ապրանքը մրցակից ապրանքի հետ 

համեմատելիս: Այսինքն` սպառողներն արդեն կատարում են ապրանքների 

դիրքավորում, իսկ մարկետոլոգները պլանավորում են իրենց ապրանքի դիրքը, և այդ 

դիրքը գրավելու համար նրանք մշակում են մարկետինգային միջոցառումների 

համալիր:   

Մարկետոլոգները պետք է հստակ տարբերակեն ապրանքի այն բնութագրերը, 

որոնք պետք է հնարավորություն տան գրավել սպառողների գիտակցությունը: Հենց այդ 

ձևով էլ սպառողների գիտակցության մեջ տպավորվում են որոշ ապրանքային նշաններ, 

քանի որ գնորդները ենթարկվում են տարբեր կազմակերպությունների գովազդային 

միջոցառումների ազդեցությանը:  

Առաջարկվում է դիրքավորման ռազմավարության երեք տարբերակ. 

1. ուղղված է ապրանքի արդեն եղած դիրքի ամրապնդմանը,  

2. կազմակերպությունը փնտրում է չզբաղեցրած դիրք, որը արժեք է 

ներկայացնում մեծ թվով սպառողների համար, 

3.  մրցակիցները դուրս են մղվում իրենց դիրքերից կամ կատարվում է 

վերադիրքավորում, որը կապված է նոր շուկաների կամ նոր սեգմենտների 

գրավման հետ:  

 

Մրցակցային առավելությունների ընտրություն 

 

Եթե կազմակերպությունն ունի որոշակի մրցակցային առավելություններ, ապա 

անհրաժեշտ է ընտրել այն առավելությունները, որոնց վրա պետք է կառուցվի 

դիրքավորման ռազմավարությունը: Անհրաժեշտ է որոշել, թե քանի առավելության վրա 

պետք է հրավիրել ուշադրությունը: Շատ մարկետոլոգներ գտնում են, որ 

կազմակերպությունները պետք է կենտրոնացնեն իրենց ուշադրությունը միայն մեկ 
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առավելության վրա, որը շատ կարևոր է նպատակային շուկայի համար: 

Կազմակերպությունը պետք է մշակի յուրահատուկ առաջարկ:  

Յուրահատուկ առաջարկը ապրանքի կամ ծառայության այն առանձնահատուկ 

առավելությունն է, որն ակտիվորեն գովազդվում է կազմակերպության կողմից: Այդ 

առավելությունը հիմնականում արտացոլում է ապրանքի կամ ծառայության որոշակի 

ֆունկցիոնալ առավելություններ՝ մրցակից ապրանքների կամ ծառայությանների 

նկատմամբ: Օր.` բարձր որակ, ավելի լավ սպասարկում, մատչելի գին, ավելի 

կատարելագործված տեխնոլոգիա: Յուրաքանչյուր ապրանքանշան պետք է ունենա 

որոշակի տարբերակիչ բնութագիր և այդ բնութագրի տեսանկյունից ներկայացվի 

սպառողներին որպես առաջին: Սպառողները հակված են հիշել այն ապրանքային 

նշանները, որոնք ունեն □համար առաջին□ (□համար մեկ□) կարգավիճակ հատկապես 

այն դեպքերում, երբ նրանք ենթարկվում են ակտիվ գովազդի ազդեցությանը:  

Քանի որ բավական դժվար է առաջարկել որոշակի ֆունկցիոնալ առավելություն, 

ապա կազմակերպությունները մշակում են զգացմունքային գործոնի վրա հիմնված 

վաճառքի առաջարկություն(օր. Թերաֆլյուն ունի գրեթե նույն բաղադրությունը, ինչ որ 

ֆերվեքսը, կոլդրեքսը և շատ այլ դեղեր, սակայն գովազդում ազդեցիկ են հնչում 

□Հիվանդանալու ժամանակ չկա□ բառերը): 

Իսկ րոշ մարկետոլոգներ էլ կարծում են, որ կազմակերպությունները պետք է 

դիրքավորվեն միաժամանակ մի քանի տարբերակվող գործոններով: Սա կարող է 

անհրաժեշտ լինել այն դեպքում, երբ երկու կամ ավելի կազմակերպություններ փորձում 

են համոզել, որ իրենք լավագույնն են տվյալ բնագավառում :   

Սակայն երբ կազմակերպությունները ավելացնում են ապրանքի մրցակցային 

առավելությունների ցուցակը, նրանք վտանգում են կորցնել իրենց հստակ 

արտահայտված դիրքը սպառողների գիտակցության մեջ: Գոյություն ունեն 4 հիմնական 

սխալներ՝ կապված դիրքավորման հետ.  

1. Մակերեսային դիրքավորում. այս դեպքում կազմակերպությունը կորցնում է իր 

հստակ դիրքը շուկայում: Որոշ կազմակերպություններ հայտնաբերում են, որ 

սպառողները իրենց ապրանքանշանի մասին միայն աղոտ պատկերացում ունեն կամ էլ 

ընդհանրապես չունեն որևէ հստակ պատկերացում: 
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Մակերեսային դիրքավորումը սխալ մոտեցում է, որի հետևանքով 

կազմակերպությունը, նրա ապրանքները կամ ապրանքային նշանները սպառողների 

համար կորցնում են նախկինում ունեցած որոշակի հստակ դիրքը:  

2. Միակողմանի դիրքավորում. սպառողների մոտ ստեղծվում է շատ նեղ 

պատկերացում տվյալ կազմակերպության մասին: Օր.` հաճախ սպառողների մոտ 

առաջանում է տպավորություն, որ հայտնի ապրանքային նշաններունեցող 

կազմակերպությունները արտադրում են միայն շատ թանկ ապրանքներ:  

3. Ոչ հստակ դիրքավորում. սպառողների մոտ առաջանում են անհասկանալի, 

անբացատրելի պատկերացումներ տվյալ կազմակերպության, նրա ապրանքների և 

ապրանքային նշանների մասին: 

4. Ոչ պատշաճ դիրքավորում. սպառողների մոտ ստեղծվում է չափազանցված 

պատկերացում կազմակերպության հնարավորությունների կամ նրա ապրանքային 

նշանների առավելությունների մասին:  

 

Ո՞ր առանձնահատությունները ընտրել դիրքավորման ժամանակ 

 

 Տվյալ ապրանքային նշանի ոչ բոլոր առանձնահատկություններն են 

ներկայացնում հետաքրքրություն սպառողների համար: Սակայն ապրանքային նշանին 

գործնական առավելություն հաղորդելը մի կողմից կազմակերպությունից պահանջում է 

որոշակի ծախսեր, իսկ մյուս կողմից կարող է սպառողներին տալ որոշակի 

առավելություններ: Հետևաբար, կազմակերպության համար չափազանց կարևոր է 

ընտրել եղանակներ, որոնց միջոցով նա կտարբերվի մրցակիցներից:     

  Ցուցանիշները, որոնց համապատասխան պետք է ընտրել դիրքավորման 

համար օգտագործվող առավելությունները, լինում են. 

1. Կարևոր և նշանակալից. տվյալ առանձնահատկությունը պետք է 

սպառողներին տա առավելություն, որը նրանք կարող են գնահատել որպես զգալի:  

2. Բնորոշ. մրցակիցները չեն առաջարկում  նման առավելություն:  

3.  Ակնառու. պետք է հեշտ ընկալվի սպառողների կողմից:  

4. Մատչելի. սպառողները պետք է ի վիճակի լինեն վճարել այդ առավելության 

համար: 
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5. Եկամտաբեր. տվյալ առավելության ներդրումը պետք է լինի եկամտաբեր 

կազմակերպության համար:    

Ցանկալի դիրքը որոշելուց հետո կազմակերպությունը պետք է ձեռնարկի 

որոշակի քայլեր: Օր. եթե նա որոշել է դիրքավորվել բարձր որակով, ապա առաջին 

հերթին պետք է առաջարկի բարձր որակ:  

Կազմակերպությունները հաճախ պարզում են, որ ավելի հեշտ է շուկա դուրս գալ 

դիրքավորման լավ ռազմավարությամբ, քան իրականացնել այն: Դիրքի հաստատումը 

կամ նրա փոփոխությունը սովորաբար շատ ժամանակ են պահանջում: Ի 

հակադրություն դրան` դիրքը, որի կայացումը տևել է երկար տարիներ, 

կազմակերպությունը կարող է հեշտությամբ կորցնել: 

Եթե կազմակերպությանը արդեն հաջողվել է գրավել պահանջվող դիրքը,  պետք է 

գործադրի բոլոր ջանքերը այդ դիրքը պահելու համար իր գործունեության անընդհատ 

կատարելագործման և նպատակուղղված գովազդի միջոցով: Պետք է ուշադիր հետևի 

դիրքին և ժամանակի հետ ուղղումներ մտցնի դրա մեջ, որպեսզի այն 

համապատասխանի սպառողական կարիքների և մրցակիցների ռազմավարությունների 

փոփոխություններին: Դիրքի կտրուկ փոփոխությունները հազվադեպ են հաջող լինում. 

ապրանքի դիրքը պետք է փոխվի աստիճանաբար՝ փոփոխվող շուկայական 

միջավայրին  հարմարվելու (ադապտացիայի) միջոցով:  

Բազմաթիվ կազմակերպություններ առաջնորդվում են դիրքավորման հետևյալ 

նշանաբաններից որևէ մեկով.  

• Ավելի շատ՝ ավելի բարձր գնով (օրինակ՝ Maybach ավտոմեքենան) 

• Ավելի շատ՝ նույն գնով (օրինակ՝ Toyota և Lexus  ավտոմեքենաները) 

• Քիչ՝ շատ ցածր գնով (օրինակ՝ հյուրանոցի փոխարեն՝ մոթել) 

• Նույնը՝ ավելի ցածր գնով (օրինակ՝ ատամի մածուկներ, լվացքի փոշիներ) 

• Շատ՝ ցածր գնով (առանց հայտնի մակնիշի, տարբերանշանի  ապրանքներ): 
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Առևտրային տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) միջոցներ 

 

     Առևտրային տեղեկատվությունը (ինֆորմացիան) ապրանքի կամ ծառայության 
մասին տեղեկատվություն է, որը սահմանված է օրենսդրությամբ և հասնում է 
գնորդին` ապրանքի և դրա օգտագործման յուրահատկություններին 
ծանոթացնելու նպատակով: 

Դեղագործական ապրանքների մասին տեղեկատվության ձևավորումը հիմնված է 
3 սկզբունքների վրա` 

1.Հավաստելիություն 

Հավաստելիությունը ենթադրում է ապրանքի մասին տեղեկությունների 
օբյեկտիվություն, դրանց ներկայացման մեջ սուբյեկտիվության և 
դեզինֆորմացիայի բացակայություն: 

2.Մատչելիություն 

Մատչելիությունը որոշում է բոլոր օգտագործողների համար ապրանքի մասին 
տեղեկությունների տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) հասանելիությունը: 

ՀՀ-ում ապրանքային ինֆորմացիայի մատչելիությունն ապահովելու համար 
անհրաժեշտ է, որպեսզի իրականացվի` 

ա)դրա հասցնումը գնորդին հայերեն լեզվով 

բ)ինֆոմացիայի անհապաղ մատուցումը ինչպես գնորդի առաջին ցանկությամբ, 
այնպես էլ անպայման կարգով, եթե դա սահմանված է օրենսդիր ակտերով, 
տեղեկատվական կամ պաշտոնական հրահանգով 

գ)ընդհանուր ընդունված տերմինների և հասկացությունների օգտագործումը, որը 
չի պահանջում բացատրություն և սահմանում, ինչպես նաև հատուկ 
հասկացությունների և տերմինների կիրառում, որոնք բերված են ստանդարտ 
բառարաններում կամ տեղեկատվական գրքերում 

3.Բավարարվածություն 

   Ինֆորմացիայի բավարարվածությունը սահմանում են որպես ռացիոնալ 
ինֆոմացիոն լիարժեքություն, որը բացառում է ինչպես թերի, այնպես էլ ավելորդ 
ինֆոմացիայի հաղորդումը: 
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 Դեղագործական ապրանքների մասին ինֆորմացիան պարտադիր կարգով պետք  
է պարունակի` 

1.ապրանքի անունը 

2.արտադրողի անունը 

3.իրավաբանական հասցեն 

4.ստանդարտների մասին նշում 

5.լիազոր ներկայացուցչի անունը 

6.արտադրության ամսաթիվը 

7.պիտանիության ժամկետը 

8.ինֆորմացիա՝ գնորդի համար 

9.ապրանքի գինը 

Դեղագործական ապրանքների մակնիշավորումն (մակնշումը ) իրենից 
ներկայացնում է տեքստ, պայմանական նշան կամ նկարներ, որոնք արված են 
ապրանքի կամ փաթեթավորման վրա, ինչպես նաև օժանդակ միջոցների վրա, 
որոնք նախատեսված են ապրանքի կամ դրա առանձին հատկությունների 
իդենտիֆիկացիայի(նույնականացման )  համար` գնորդին արտադրողի, 
ապրանքի արտադրման օրվա, ապրանքի քանակական և որակական 
բնութագրերի մասին տեղեկատվություն մատուցելու համար: 

Առանձնացնում են մակնիշավորման հետևյալ տարրերը. 

1.արտադրանքի անվանումը, տեսակը, համարը` արտադրողի համարակալման 
համակարգով 

2.ձեռնարկության` արտադրողի ապրանքային նշանը 

3.արտադրման տարեթիվը 

4.ստանդարտների նշանակությունը 

5.համապատասխանության նշանը, որն ընդունված է տվյալ տեսակի 
արտադրանքի արտոնագրման (սերտիֆիկացիայի)համակարգում 

Դեղագործական և բժշկական նշանակության ապրանքների մակնիշավորումը 
կրում են` 
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1.Պիտակները  ապրանքի կամ դրա արտադրողի գեղագրական ու նկարագրական 
բնութագիրն է, որը տպագրված է շաբլոնի (տրաֆարետի), շտամպի (քառակուսի 
կնիք), ռելիեֆի տեսքով՝ փաթեթավորման միավորի վրա, ինչպես նաև ներդիր-
թերթիկի կամ հաշվեպիտակների վրա, որոնք ամրացվում են յուրաքանչյուր 
ապրանքի միավորին: Պիտակով ապահովում են հասարակ արտադրանքը, օր.` 
վիրաբուժական գործիքները: Միանգամյա օգտագործման բժշկական 
ապրանքների վրա (ներարկիչ, ասեղներ և այլն) պիտակը արվում է անմիջապես 
սպառողական տարայի վրա: 

2. Ներդիրը  պիտակի տարատեսակ է, որը հատուկ տարրերի հետ միասին 
պարունակում է նաև կարճ բնութագիր՝ ապրանքի հատկությունների մասին, 
առաջին հերթին՝ ֆունկցիոնալ հատկությունների: Ներդիրները լայնորեն 
կիրառում են պիտակների փոխարեն` խմբակային տարայի մեջ:  

3.Հաշվեպիտակը (բիրկան) հանձնարարված ձևի, չափի և նյութի արտադրանքի 
համար է, որը նախատեսված է մակնշման համար և փաթեթավորման կամ 
ապրանքի վրա կպցնելու համար: 

4.Աղյուսակը դետալ է դիսկի տեսքով, որի վրա նշված է տեքստային կամ 
գրաֆիկական տեղեկատվություն: Աղյուսակները ամրացվում են բժշկական 
սարքավորումների վրա: 

Դեղերի փաթեթավորումը 

Դեղերի փաթեթավորման նկատմամբ ներկայացվում են հետևյալ պահանջները. 

• Փաթեթավորումը պետք է ապահովի դեղի հատկությունների պահպանումը 
մինչև պիտանիության սահմանված ժամկետի լրանալը, առավելագույնս 
պաշտպանի դեղն արտաքին միջավայրի ազդակներից և հարմար լինի 
օգտագործման համար: 

• Փաթեթավորման և խցանող նյութերը պետք է չփոխազդեն դեղերի հետ, 
չառաջացնեն վերջիններիս հատկությունների փոփոխություն և իրենց  
քիմիական, ֆիզիկական, մեխանիկական բնութագրերով 
համապատասխանեն առաջնային փաթեթավորման, ինչպես նաև դրանց 
որակին ներկայացվող չափորոշիչ-տեխնիկական փաստաթղթերի 
պահանջներին:  

• Փաթեթավորումը և խցանող միջոցը ընտրվում են փաթեթավորվող դեղի 
հատկություններին և քանակին համապատասխան: 
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• Փաթեթավորումը պետք է ձևավորված լինի այնպես, որ թյուրիմացության 
տեղիք չտա և շփոթություն չառաջացնի սննդի կամ գեղարարական 
(կոսմետիկական) արտադրանքի հետ: 

• Արտադրված դեղերի փաթեթավորումը պետք է լինի բուժման համար 
նպատակահարմար, այսինքն կամ սպառողական կամ էլ մեծաքանակ 
(անգրո) փաթեթներով: 

• Սպառողական փաթեթի մեջ եղած դեղի քանակը պետք է 
համապատասխանի դեղի բուժական նպատակին և հարմար լինի 
օգտագործման համար: 

• Դեղատանը մանրածախ իրացման համար նախատեսված սպառողական 
փաթեթի խախտումն արգելվում  է: 

• Մեծաքանակ (անգրո)փաթեթով արտադրված դեղերի իրացումը 
համապատասխան լիցենզիա ունեցող դեղագործական 
կազմակերպությունների կողմից թույլատրվում է բուժական 
նպատակահարմար քանակով՝ դրանց մանրակշռումից, համապատասխան 
սպառողական փաթեթով փաթեթավորումից, անհրաժեշտ պիտակներով 
պիտակավորումից և մակնշումից հետո: 

• Դեղատանը պատրաստված թմրաբեր միջոցներ, հոգեմետ և թունավոր 
նյութեր պարունակող դեղերը փաթեթավորումից, պիտակավորումից և 
ստուգումից հետո լրացուցիչ պետք է ձևավորեն համապատասխան ձևով: 

• Կաթիլների ձևով կիրառման համար նախատեսված դեղերը պետք է 
ունենան կաթիլներով դեղաչափող հարմարանք, որը կարող է լինել 
առաջնային փաթեթավորման հետ կամ առանձին տեղադրված լինի 
սպառողական փաթեթում: 

Ներդիր-թերթիկի պարունակությունը և նրան 

 ներկայացվող պահանջները 

Դեղի ներդիր-թերթիկը պարտադիր պետք է պարունակի հետևյալ 
տեղեկատվությունը` 

• դեղի (նաև միջազգային պատենտավորված) անունը 
• գրանցման համարը 
• բաղադրությունը 
• դեղաբանական խումբը 
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• կիրառման ցուցումները 
• հակացուցումները 
• նախազգուշացում՝ օգտագործելուց առաջ 
• փոխազդեցությունը 
• հատուկ ցուցումները 
• օգտագործման կարգը 
• կողմնակի ազդեցությունները 
• բաց թողման ձևը 
• պիտանիության ժամկետը և պահման պայմանները 
• դեղատներից բաց թողնման կարգը 
• արտադրողի անունը և իրավաբանական հասցեն: 

Ներդիր-թերթիկին ներկայացվող պահանջները 

Դեղերի սպառողական փաթեթներում ներդիր-թերթիկի առկայությունը 
պարտադիր է: Այն պետք է պարունակի դեղի համառոտ բնութագիրը, որտեղ 
պետք է նշված լինի ներքոհիշյալ տեղեկատվությունը` հետևյալ 
հերթականությամբ. 

1.դեղի իդենտիֆիկացիայի(նույնականացման) համար անհրաժեշտ հետևյալ 
տվյալները` 

ա) դեղի առևտրային անունը, միաժամանակ` դեղի միջազգային 
չպատենտավորված (ջեներիկ) անունը` դեղը մեկ ակտիվ բաղադրիչ 
պարունակելու դեպքում 

բ) դեղի յուրաքանչյուր դեղաձևի համար բոլոր ակտիվ 
բաղադրատարրերի և օժանդակ նյութերի միջազգային 
չպատենտավորված (ջեներիկ) անունները` դրանց որակական և 
քանակական բնութագրերով 

գ) յուրաքանչյուր դեղաձևի համար` միավոր դեղաձևի զանգվածը, 
ծավալը և/կամ քանակը (սպառողական փաթեթում դեղաձևի 
թողարկման չափը, դեղաձևի միավորների թիվը) 

դ) դեղի դեղաբանական խումբը կամ ազդեցությունը՝ բուժվողին 
հասկանալի տերմիններով 

ե) դեղն արտադրող կազմակերպության անունը և հասցեն 

2.տեղեկատվություն, որին պետք է ծանոթանալ դեղն օգտագործելուց առաջ` 
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                    ա) հակացուցումներ 

                     բ)  կիրառման ընթացքին վերաբերյալ նախազգուշացումներ 

 գ)  փոխազդեցություն այլ դեղերի հետ, ինչպես նաև փոխազդեցության 
այլ ձևեր                                             (օրինակ` ծխախոտի, ալկոհոլի հետ և 
այլն), որոնք կարող են փոխել դեղի ազդեցությունը 

                    դ) հատուկ ցուցումներ, որտեղ տրված տեղեկատվությունը պետք է. 

-հաշվի առնի սպառողների որոշ խմբերի 
առանձնահատկությունները 

-տեղեկատվություններ պարունակի ավտոմեքենա և 
կենտրոնացված ուշադրություն պահանջող այլ մեխանիզմներ 
վարելու ունակության վրա դեղի ազդեցության մասին 

3. դեղի ճիշտ կիրառման մասին տեղեկատվություն` 

                          ա)  դեղաչափը 

                          բ) ներմուծման եղանակը և ուղին 

գ) ներմուծումների պարբերականությունը,  անհրաժեշտության 
դեպքում՝ նաև      դեղը ընդունելու օրվա ժամանակը 

                         դ) բուժման տևողությունը, եթե այն սահմանափակ է 

ե) անհրաժեշտ միջոցառումները՝ դեղի 
գերդեղաչափման(գերդոզավորման)         դեպքում 

                   զ) գործողություններ՝ դեղի հերթական ընդունումը մոռանալու դեպքում 

                   է)նախազգուշացում՝ դեղի □հանման համախտանիշի□ զարգացման 
վտանգի մասին 

 

Դեղերի անվանումները 

 

ԱՀԿ երաշխավորություններով առաջարկված անվանակարգության համաձայն 

յուրաքանչյուր դեղին բնորոշ է երեք անվանում. 
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1. քիմիական` արտացոլում է մոլեկուլային կառուցվածքը, օգտագործվում է 

միայն գիտական նպատակներով, քիմիկոսների կողմից, օրինակ` պարա-

ացետամինոֆենոլ 

2. ֆիրմային, առևտրային, պատենտավորված` արտադրողի կողմից իր 

արտադրած դեղին տրված անվանումն է, ապրանքային նշանը, որը 

պատենտավորվում է` դառնալով տվյալ ֆիրմայի սեփականությունը, 

օրինակ`պանադոլ, դոլամին, ալվեդոն,  

3. միջազգային համընդհանուր (չպատենտավորված) անվանում (ՄՀԱ) կամ 

ջեներիկ անվանում` տրվում է միջազգային մակարդակով հատուկ 

անվանակարգային հանձնաժողովի կողմից, համընդհանուր 

սեփականություն է, և առկայությունը դեղի փաթեթի վրա, ներդիր-

թերթիկում (դեղի կիրառման հրահանգում)  պարտադիր է, օրինակ` պա-

րացետամոլ: Դեղերի համընդհանուր անվանումները հաստատվում են ԱՀԿ-

ի կողմից` արտադրողներից ստացվող հայտերի մանրակրկիտ 

վերլուծության արդյունքում և հրատարակվում □WHO Drug Information□ 

ամսագրում: Յուրաքանչյուր տարի հրատարակվում են շուրջ 150 ՄՀԱ-ներ և 

սկսած 1952թ.-ից դրանց թիվը անցել է 7000-ից:  

Արտադրողը կարող է օգտագործել ջեներիկ անվանումը, սակայն այն 

պատենտավորելու իրավունք չունի: Նա կարող է դեղին տալ նոր ֆիրմային 

(առևտրային) անվանում, որը ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման 

նախարարության ինտելեկտուալ սեփականության գործակալությունում կարող է 

գրանցվել որպես առևտրային նշան: Դրանից հետո այդ անվանումը դառնում է 

տվյալ ֆիրմայի սեփականությունը, և մեկ այլ արտադրող այն չի կարող 

օգտագործել: Արդյունքում միևնույն ազդող նյութը պարունակող մի շարք դեղեր 

շուկայում շրջանառվում են տարբեր առևտրային անվանումներով: Օրինակ, ՀՀ-
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ում կիրառման թույլտվություն ունեցող դեղերի պետական գրանցամատյանում 

պարացետամոլը  ներկայացված է շուրջ 30 առևտրային անվանումներով, 

դիկլոֆենակը` 18, իսկ դիկլոֆենակի դեղաձևերն էլ հաշվի առնելով` 71 

անվանումով: 

Դեղի անունը պետք է լինի` 

 կարճ, հեշտ արտասանելի, բարեհունչ, 

 նախընտրելի է, որ անունը լինի մեկ բառ, 

 պետք է կազմված լինի միայն տառերից: Թվերը, խորհրդանիշները 
(սիմվոլները) կամ նշանները չեն կարող ընդունվել որպես անվանում 

Տեղեկատվական նշանները 

Տեղեկատվական նշանները պայմանական նշաններ են, որոնք նախատեսված են 
ապրանքի առանձին կամ ամբողջական բնութագրերի իդենտիֆիկացիայի 
(նույնականացման) համար: Տեղեկատվական նշաններին բնորոշ են 
արտահայտիչ, համոզիչ և արագ ճանաչելի լինելը: 

Տեղեկատվական նշանների տարատեսակներն են. 

1. Ապրանքային նշաններ.  իրենցից ներկայացնում են պայմանական նշաններ, 
որոնք թույլ են տալիս տարբերակել առանձին արտադրողների ապրանքներն՝ այլ 
արտադրողների նմանատիպ ապրանքներից: 

Ապրանքային նշանի ֆունկցիաներն են. 

• ապրանքի անհատականացումը 

• ապրանքի ծագման սկզբնաղբյուրի նշումը 

• որակի մասին տեղեկությունը 

• գովազդը 

      Ֆիրմային ապրանքային նշանն օգտագործում են արտադրողների  
ապրանքների իդենտիֆիկացիայի համար: Ֆիրմային ապրանքային նշանները 
ստորաբաժանվում են ֆիրմային անունների և սեփական ֆիրմային նշանների, 
որոնք արտահայտվում են գրաֆիկական պատկերի տարբերակիչ գույնով, նաև 
առևտրային նշաններով: Սրանք գրանցվում են միջազգային ռեեստրում, ունեն 
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իրավաբանական պաշտպանություն, որը նշվում է□ նշանով և տեղադրվում 
անվանման կողքին: 

   Այն ապրանքային նշանը, որը ֆիրմայի սեփականությունն է,  նշանակվում է ¡ 
նշանով: Ապրանքի արտադրության տեղի անունը  տարբերակիչ ապրանքային 
նշան է, որի տակ հասկանում են երկրի անունը,վայրը, տեղանքը կամ այլ 
աշխարհագրական օբյեկտ: 

2. Համապատասխանության նշաններ 

Այն արտադրանքը, որի համար տրված է վկայագիր, մակնիշավորում են 
համապատասխանության նշանով, որն ընդունված է վկայագրության 
համակարգում: Արտադրանքի մակնիշավորումն իրագործում է արտադրողը՝ 
համաձայն լիցենզիայի, որը տալիս է վկայագրման օրգանը: 

Համապատասխանության նշանը դնում են արտադրանքի կամ տարայի, 
փաթեթավորման, ուղեկցող փաստաթղթերի վրա: Նշանը դնում են վկայագրված 
արտադրանքի ամեն մի չհանվող միավորի վրա: Համապատասխանության նշանը 
կարելի է դնել ապրանքային նշանի կողքին: 

Համապատասխանության նշաններով ապրանքների կոդավորումն 
իրականացնում են այն մեթոդներով, որոնք ապահովում են այդ նշանների հստակ 
պատկերումը, դրանց կայունությունը՝ արտաքին գործոնների ազդեցության 
նկատմամբ, ինչպես նաև ծառայության ընթացքում դրա երկարակեցությունը: 

3.Նախազգուշական նշաններին կամ մակնիշավորմանը վերաբերում են բոլոր 
ինֆորմացիաները, որոնք ունեն ինչ-որ բանի մասին նախազգուշական բնույթ: 

Նախազգուշական մակնիշավորումը ներառում է հատուկ նշումներ, որոնք ցույց 
են տալիս այն պայմանները, որոնց դեպքում միայն արտադրանքը կարելի է 
ապահով օգտագործել, ինչպես նաև  նախազգուշացում՝  արտադրանքի նորմալ 
օգտագործման կամ ըստ նշանակության օգտագործման ժամանակ հնարավոր 
վնասի մասին: 

Նախազգուշական նշանների նշման դեպքում նախապատվությունը տրվում է 
ստանդարտ նշաններին: Նշանները, որոնք շարադրված  են գրավոր ձևով, պետք է 
լինեն կարճ և ոչ երկիմաստ, ինչպես նաև նախազգուշացնեն ծագող վտանգի 
մասին և տեղյակ պահեն սպառողներին վտանգի ծագման պատճառի մասին: 

3. Էկոլոգիական նշաններ 

Բաժանվում են 3 խմբի. 
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ա) նշաններ, որոնք տեղեկացնում են ապրանքի էկոլոգիական մաքրության 
մասին կամ նրա անվտանգության մասին՝  շրջակա միջավայրի համար 

բ) նշաններ, որոնք տեղեկացնում են տվյալ ապրանքի էկոլոգիապես մաքուր 
արտադրության և նրա էկոլոգիապես անվտանգ ուտիլիզացիայի մասին 

գ) նշաններ, որոնք տեղեկացնում են տվյալ ապրանքի կողմից շրջակա 
միջավայրին վնաս հասցնելու  պոտենցիալ վտանգի  մասին: 

 

 



1 
 

ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ  ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՐՎԵՍՏ 

□Ներդրեք  Ձեր  դրամապանակի  պարունակությունը   

Ձեր  գիտակցության  մեջ,  և  Ձեր  գիտակցությունը   

կլցնի  Ձեր  դրամապանակը  մաքուր  ոսկով□  

Բենջամին  Ֆրանկլին 

Ներածություն 

Վաճառքի  արվեստն  ունի  մի  քանի  առավելություններ. 

1. ինքնարտահայտման  ազատություն 

Վաճառքը  եզակի  մասնագիտություններից  է, որտեղ  Դուք  կարող  եք  լինել   ինքնուրույն  և  

կարող  եք  զբաղվել  նրանով, ինչով  ցանկանում  եք: Չկա  ավելի  կարևոր  գործունեություն  

□առողջ□  տնտեսության  համար, քան  ապրանքի կամ ծառայության վաճառքը: Չկա  սեփական  

նախաձեռնությունից  ավելի  շատ  կախված  որևէ այլ  գործունեություն, ինչպիսին  վաճառքն  է: 

2. անսահման հնարավորություններ. Դուք  կարող  եք  հասնել  այն  բարձունքին, որը  ինքներդ  եք  

որոշել  Ձեր  համար: Մեր  մասնագիտության  մեջ  ոչ  ոք  և  ոչինչ  չի  սահմանափակում  Ձեր  

եկամուտը, բացի  Ձեզանից: Եկամտի  վերջնակետ (առաստաղ(  գոյություն  չունի: 

3.անընդհատ  մարտահրավեր  է նետում. մեր  կառավարվող  և  բարձր  կազմակերպված  

հասարակությունում  պրակտիկորեն բացակայում  են  գործունեության այն տեսակները, որտեղ  

ամեն  աշխատանքային  օրվա  սկզբում   կարելի է կանխագուշակել,  թե  ինչով  այն  կավարտվի: 

Զբաղվելով  վաճառքով՝  Դուք  չգիտեք,  թե  վաղը  ինչպիսի  հնարավորություններ  կբացվեն  Ձեր  

առաջ, ինչպիսի  բարձունքի  կարող  եք  հասնել … և  ինչպիսի  աղետներ  են  դարանակալված  

Ձեր  համար: Ամեն  օրը  առևտրային  գործակալի  համար  արկած  է: Ամենակարճ  ճանապարհը  

դեպի  բարձր  եկամուտ  անցնում  է  մարտահրավերների  միջով, որոնց  դուք բախվում  եք:  

4. հնարավոր  է ստանալ բարձր  եկամուտներ՝  քիչ  ներդրման  պայմաններում: 

5. բավարարվածության  զգացում. Դուք  լավ  եք  զգում, երբ  հաճախորդը  հեռանում  է  գնված  

ապրանքով: Ձեր  սպասարկած  մարդկանց  օգուտը  ուղղակիորեն  կախված  է  Ձեր  

ունակություններից  և  գործնական  հմտություններից: Ինչքան  լավ  եք  զբաղվում  վաճառքով, 

այնքան  շատ  օգուտ  եք  բերում  ուրիշներին` Ձեր  հաճախորդներին, Ձեր  ընտանիքին  և  

պետության  տնտեսությանը: 
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6. խթանում է ինքնազարգացումը. ոչ ոք  չի  սահմանափակում  Ձեր  աճի  հնարավորությունները, 

բացի  Ձեզնից: Եթե   Դուք  ուզում  եք  ավելի  շատ  վաստակել , պետք  է  ավելի  շատ  սովորեք: 

Դա  նշանակում  է, որ  որոշակի  ժամանակ  Դուք  ստիպված  կլինեք  համառորեն  չարչարվել  և  

շատ  աշխատել, բայց  Ձեր  ջանքերը  կփոխհատուցվեն  հավելյալ  աշխատավարձով  և  

ընդհանուր  եկամուտի  բարձրացմամբ:  

   Ինչու՞ են  ոմանք  հարստանում, վաստակում  միլիոններ, իսկ  մյուսներն  ամբողջ  կյանքում  

փախչում  են այս  ոլորտից՝ բավարարվելով  համեստ, կայուն  աշխատավարձով: Ցանկության  

իրականացման  ամենամեծ  խոչընդոտը  հանդիսանում  է  մեր  համոզվածությունը  նրանում, որ  

մենք  երբեք  չենք  կարող  այն բավարարել, իրականացնել: Դրա  համար  շատերի մոտ 

ձևավորվում է այն կարծիքը, որ  առավել  անվտանգ  է հրաժարվել ցանկություններից  և  

խուսափել  ապագայում  վշտանալուց:  

    Ջոն  Գիլբրայթը   դա  անվանել  է □չքավորությանը  ընտելանալու□ գործընթաց   և  ցույց  է  

տվել, որ  միշտ  մարդիկ են ընտրում կյանքի մակարդակը, այլ ոչ  թե  ժառանգում  են  ծնողներից:   

Մարդիկ ընտելանում են  բարեկեցության այն մակարդակին, որն  ունեն  կամ  ներդնում  են  

հավելյալ  ուժեր, որպեսզի բարձրացնեն  այն: Եթե մարդը կարողանում է համոզել ինքն իրեն, որ    

կարող  է  բարգավաճել,  ապա դա կիրագործվի:  

 

Վաճառքում հաջողության  հասնելու  հինգ  հիմունքները 

 
     Մեզանից ոչ շատերն են պատրաստ ընդունելու իրականությունը, որ վաճառքի մեծ  

վարպետները  շատ  լավ  գիտեն  իրենց  գործի  հիմունքները:  Ոմանք  ցանկանում  են  հավատալ, 

որ  գոյություն  ունի  մի  շրջանցիկ   ուղի  կամ  գաղտնի  բանաձև, որը  թույլ  է  տալիս   առանց 

ջանք գործադրելու ստանալ եկամուտներ: Ինչքան  շուտ  ազատվեք  այդ  պատրանքից, այնքան  

արագ  կմոտենաք  բիզնեսի  բարձունքին, որը  սկսվում  է վաճառքի հիմունքների  արդյունավետ  

օգտագործումից: Վաճառքում հաջողության  հասնելու  հինգ  հիմունքներն են. 

1. սպառողների  որոնում 

2.պոտենցիալ  սպառողների  հետ  արհեստավարժ (պրոֆեսիոնալ)  կապերի  հաստատում 

3. սպառողների  գնողունակության  որոշում  

4.առարկությունների արդյունավետ  հաղթահարման ուսուցում 
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5.գործարքների  կնքման  ունակություն: 

 

Վաճառքի  գործընթացը 
 

     Վաճառքի  գործընթացը բաղկացած է 3 փուլերից. 

1.Հարցում. նախ անհրաժեշտ է անցկացնել ազատ  հարցում  և  պարզել  սպառողների  

պահանջմունքները: 

2.Առևտրային  ներկայացում. հաստատեք, որ  հասկանում  եք  տվյալ  պահանջմունքը, 

նկարագրեք  մեկ  կամ  մի  քանի  առավելություն, որոնք  ի  վիճակի  են  բավարարել  այդ  

պահանջմունքը: 

3. Գործարքի կնքում. թվեք  այն  առավելությունները, որոնք  սպառողը  ընդունեց  զրույցի  

ընթացքում, շարունակեք  գործունեության  ծրագիրը  և խնդրեք, որպեսզի  որոշում  կայացնի: 

 

1. Հարցում 

   Եթե վիրաբույժի գործիքը նշտարն  է, իսկ հաշվապահինը՝ հաշվիչը, ապա  ինչի՞ց  է  օգտվում  

արհեստավարժ   առևտրային  գործակալը, այդ թվում նաև դեղատանը վաճառքով զբաղվող 

դեղագետը: 

   Նրա  գլխավոր  զենքը  խոսքն է: Դրա  համար  էլ  պետք  է  մտածել  լեզվի  մասին  որպես  

գործիքի, որը  պետք  է  խելացի  օգտագործի, եթե  ցանկանում  է  նրանից  օգուտ  քաղել, այլ ոչ  թե  

վնաս  կրել: Հանգիստ, ընկերասեր  և  ինքնավստահ  շփման  պահելաձևի հիմքում ընկած է  

ճշմարտացի  լինելը: Անհրաժեշտ է ստեղծել  դրական  հարաբերություններ  հաճախորդի  հետ. 

դա  հուսալի գործիք  է՝  վաճառքի  արվեստում  հաջողության  հասնելու  համար:  

      Նոր  հաճախորդի  հետ  աշխատելիս  անհրաժեշտ  է  նրանից  ստանալ  մի  քանի  դրական  

պատասխան (պետք է տալ հարցեր, որոնց հաճախորդը միանշանակ կպատասխանի □այո□, իսկ 

մի քանի □այո□-ից հետո դժվար է □ոչ□ պատասխանելը)՝  նախքան  գլխավոր  □Այո□ - ին  

անցնելը, որը կնշանակի, որ  վաճառքը  կայացել է:   

    Պետք է  ունենալ  վստահելի  գործելաոճ՝   դրական  պատասխան  ստանալու  համար՝  

հնարավոր  գնորդների  հետ  աշխատելիս: Դրա  համար  էլ  նախատեսված  են  կապակցող  

հարցերը (կապակցումները):  
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    Գոյություն  ունեն  չորս  տիպի  կապակցումներ` ստանդարտ, հակադարձ, ներքին  և  

ռեֆրեն(բառացի □refren□ բառը թարգմանվում է կրկներգ):  Խելացի  չափաբաժիններով  դրանք  

զուգակցելով՝  կարելի է, սպառողներից աննկատ, այս գործելաոճը հաճախակի  օգտագործելև 

ստանալ բարձր արդյունավետություն  : 

 

Ստանդարտ  կապակցումներ. 

Կապակցումը  դրվում  է  նախադասության  վերջում: Օր. Դեղագետը հարցնում է. □Մեր  

ժամանակներում  կարևոր  է  գումար խնայելը, ճիշտ  չէ՞□:  

        Հաճախ կիրառվում են  մի  քանի  ստանդարտ  կապակցումներ, որոնք  օգտակար  են  

հաճախորդների  հետ  զրուցելիս, օր. □այդպես  չէ՞□,□ ճշմարի՞տ  է□, □ճիշտ  չէ՞□, □Դուք  

համաձա՞յն  եք□, □իսկապե՞ս□, □Ձեզ  չի՞  թվում□: 

Հակադարձ  կապակցումներ. Այս դեպքում հարցադրումը սկսվում է կապակցումով. 

□ Ճիշտ  չէ՞, որ   մեր  ժամանակներում  կարևոր  է  գումար խնայելը □: 

Ներքին  կապակցումներ. 

 Ներքին  կապակցումների ձևում  կապակցումները   գտնվում  են  նախադասության  մեջտեղում: 

Օր. Դեղագետը հարցնում է. □Այս  դեղամիջոցը  չի  առաջացնում  քնկոտություն, դա  կարևոր  է, 

ճիշտ  չէ՞. չէ ՞  որ  Դուք  այն  ընդունելու  եք  աշխատանքային  ժամին□ : 

Ռեֆրեն  կապակցումներ - Դուք  □սոսնձում□ եք կապակցումը  գնորդի  այն ցանկացած  

արտահայտության հետ , որը դրական  ազդեցություն  կթողնի վաճառքի  վրա: Օրինակ. 

         Գնորդ -  □Դեղի  որակը  կարևոր  նշանակություն ունի□: 

         Դեղագետ- □Այո, Դուք  նույնպես  այդ կարծիքին եք, այդպես  չէ ՞□: 

   Ամեն  անգամ, երբ  հաճախորդը  արտահայտվում  է  ապրանքի  օգտակար  հատկությունների  

մասին,  Դուք  ավելացրեք  Ձեր  համաձայնությունը: Հետագա  կապակցող  հարցերը   Ձեր  

հաճախորդին կմղեն  գնման: Ռեֆրեն  կապակցումների  ոճը  հատկապես  արդյունավետ  է  այն  

գնորդների  հետ  շփվելիս, որոնք  ցանկանում  են  գերիշխել  զրույցում:  

      Ուշադրություն  մի  դարձրեք  այն  հիմնավորումներին, որոնք  չեն օգնում վաճառքին, 

բացառությամբ  այն  դեպքերի, երբ  Դուք   ստիպված  եք  ուղղել  հաճախորդի  ակնհայտ  

սխալները: Կենտրոնացեք  դրական  հիմնավորումների  վրա, որոնց  կարող  եք  միացնել ռեֆրեն  

կապակցումները: 
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Ալտերնատիվ  (այլընտրանքային)  առաջտանումը հարց է` ենթադրվող 2 պատասխանով, ընդ 

որում երկու  պատասխանն  էլ  հաճախորդին  մղում  են  գնման:  

     Եթե  տալիս  եք  հարց , որին  կարելի  է  պատասխանել  □այո□  կամ  □ոչ□, ապա  ինչպիսի՞  

պատասխան  է  կընտրի  զրուցակիցը: Իհարկե, □ոչ□, որովհետև  մենք  բոլորս  ունենք  

ընդհանուր  հատկություն. մեզ  թվում  է, որ  առավել  հեշտ  և  անվտանգ  է  ասել  □ոչ□,  քան 

□այո□: Այդ  պատճառով  էլ առավել  արհեստավարժ դեղագետն  օգտվում  է   այլընտրանքային  

առաջտանման  եղանակից  և  չի  տալիս  այնպիսի  հարցեր, որոնց  հեշտությամբ  կարելի  է  

բացասական  պատասխան  տալ: Արհեստավարժ դեղագետը  հաճախորդին  ընտրելու  

հնարավորություն  է  տալիս. □Ձեզ  հետաքրքրող  դեղամիջոցը  մեզ  մոտ   կա  օշարակի  և  

լուծելի  հաբերի  ձևով: Վերջինս  ավելի  հարմար  է, եթե  Դուք  տանը  չեք  ընդունելու  այն: 

Այսպիսով  ո՞րն  եք  ընտրում  օշարակը՞,  թե՞   լուծելի  հաբերը□ :  

Այսպիսով, ալտերնատիվ  առաջտանման  մեթոդը  հաճախորդին  ընտրելու  հնարավորություն  է  

տալիս, սակայն  այդ  ընտրությունը  ամեն  դեպքում  դրական  է  լինում  և  մոտեցնում  է  

գործարքի  կնքմանը: 

 

Ներգրավող հարցեր . սա ցանկացած դրական  հարց է` ապրանքի կամ ծառայության  

օգտակարության  մասին, որը  հաճախորդը  կտա  ինքն  իրեն`  գնումից  հետո: Այլ  խոսքով,  այս  

հարցերը  սեփականության  հարցեր  են: Այսպիսի  հարցեր  տալը  մինչև   ապրանքի  կամ  

ծառայության  գնում կատարելը, հաճախորդը  համոզվում  է, որ  շարժվում  է  ճիշտ  ուղղությամբ: 

Օրինակ. ենթադրենք հաճախորդը ցանկանում է գնել քթի կաթիլներ (Նավթիզին).   

Դեղագետ -□Կներեք, դեղամիջոցը օգտագործելու եք միայն Դու՞ք, թե՞ կարող  է  այն  անհրաժեշտ  

լինի  նաև  Ձեր  ընտանիքի  մյուս  անդամներին□: 

Գնորդ-□Իսկ  դա  հնարավո՞ր  է□: 

Դեղագետ -□Իհակե, միայն թե  մի կաթոցիչ էլ նրա համար վերցրեք□ : 

 

Ծանուցող (տեղեկացնող) կամ հուշող (մտքեր առաջացնող) հարցեր 

  Երբ  զրույցը  վարում  է  փորձառու դեղագետը, նա  պոտենցիալ  գնորդին  խոսակցությամբ  և  

հարցերով մոտեցնում է գնմանը:  Մի  քանի  օրինակներ. 
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□ Դուք  հետաքրքրված  եք  ապրանքի  որակով, որը  Ձեզ  անհրաժեշտ  է, այդպես  չէ՞□: 

Կամ □ Ձեզ  անհրաժեշտ  է դեղի  արդյունավետության  երաշխիքը, ճիշտ  չէ ՞□ : 

Պատասխանը, իհարկե, կարող  է  լինել  դրական  կամ  բացասական, սակայն  այդ  հարցը  չի  

կարելի  համարել  բացասական: Մարդիկ  երբեք  չեն  պատասխանում. □ Ոչ, որակը  ինձ  չի  

հետաքրքրում, ես  վատ  բան  եմ  փնտրում, իսկական  խոտան□: 

 

Տասներկու  խորհուրդ  հարցման  մեթոդի  վերաբերյալ 

Հաճախորդներին   կամ  պոտենցիալ  գնորդներին տալիս  են  հարցեր՝ որոշակի նպատակների 

հասնելու համար: Պետք է տալ հարցեր, որպեսզի.    

1. հաճախորդի  հետ    հաստատեք   զրույց և  պահպանեք  նրա  վերահսկումը: 

2. նկատելի լինի հաճախորդի  հետաքրքրությունների  լայն  շրջանակը, որը  կհամընկնի  

դեղագետի  մասնագիտական  գիտելիքների հետ: Այնուհետև  պետք է տալ  հարցեր, որպեսզի   

առանձնացնեք  նեղ  շրջանակը, որի  սահմաններում  կարող  եք  ամենալավ  ձևով  սպասարկել  

հաճախորդին: Եվ  վերջապես,  տալիս  են  հարցեր, որպեսզի  որոշվի  կոնկրետ  ապրանքը  կամ  

ծառայությունը`  կազմակերպությունում (դեղատանը) առկա  ողջ տեսականուց: 

3. հասնեք  համաձայնության  վաճառքի  գործընթացի  կարևոր  կետերում: 

4. արթնացնեք  և  ուղղեք  հաճախորդի  զգացմունքները  դեպի  վաճառքը: 

5. իմանաք  հնարավոր  առարկումները: Առանձնացրեք տվյալ հաճախորդի համար կարևոր 

առարկումները և ճիշտ հակազդեք  նրանց: 

6.   պատասխանեք  առարկումներին: Ինքն իր առարկումներին պատասխանելով, հաճախորդն  

ընդունում  է, որ  իր  առարկություններն  այլևս  մեծ  նշանակություն  չունեն  կամ  նույնիսկ  որոշ  

չափով  օգուտ  են  իրեն: 

7.  որոշվեն  այն  □առավելությունները□, որը  հաճախորդը  ցանկանում է գնել: Իրականում 

մարդիկ գնում  են  ոչ  թե  արտադրանքը  կամ  ծառայությունը, այլ առավելությունները, որոնք  

նրանք  սպասում  են ստանալ  այդ  արտադրանքից   կամ   ծառայության  օգտագործումից: 

8.  հաստատեք  մի  անվիճելի փաստ: Եթե  Դուք եք դա  ասում, ապա  գնորդը  կարող  է  երկմտել: 

Իսկ եթե  գնորդն   է  նույն միտքն  ասում, ուրեմն  դա  ճիշտ  է: 

9.  պետք է տալ հարցեր, որոնք ապացուցում են, որ.  

ա) հաճախորդը  շարժվում  է  ճիշտ  ուղղությամբ 
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բ) այժմ  դուք  կարող  եք  անցնել  վաճառքի  գործընթացի հաջորդ  փուլին:  

10. որպեսզի  գրավեք  հաճախորդին`  ձեր  սեփական  մտքերով  և   ապրանքի  վերաբերյալ  

որոշմամբ: 

11. օգնեք  հաճախորդին  տրամաբանորեն  արդարացնել  որոշումը, որը  նա  ցանկանում  է  

ընդունել: Դուք  դա  անում  եք  նրա  համար, որովհետև  դա  նրան  հարկավոր  է:  

12. որպեսզի  իրագործեք  վաճառքը: 

Մեզանից  շատերը  ցանկանում  են  իրենց  ապրանքը  վաճառել  տրամաբանության  և  միայն  

տրամաբանության  օգնությամբ: Հիշեք  հետևյալը. Մարդիկ  հազվադեպ  են  գնում  կատարում՝  

ղեկավարվելով  տրամաբանությամբ: 

 

Ճիշտ  մոտեցում  հաջող  վաճառքի  համար 

 

Եթե  հաճախորդը  կատարել  է  գնում  իսկական  արհեստավարժից, ապա  հավանաբար, 

նույնիսկ  չի էլ  նկատել դա: Վաճառողն  այնքան հանգիստ, բարեհամբույր  և  սիրալիր  էր, որ  

հաճախորդի  մոտ  տպավորություն է առաջանում, կարծես թե ուղղակի  զրուցել է  գիտակ, 

ընկերասեր  մարդու  հետ: 

Ինչպես ասում են, իսկական  վաճառողը  գիտի, որ  մարդիկ  ունեն  երկու  ականջ  և  մեկ  լեզու: 

Դա  նշանակում  է, որ  տաս  վայրկյան  տևողությամբ  ճառից  հետո  պետք է անջատել  լեզուն, 

միացնել  ականջները  և  լսել  քսան  վայրկյանի  ընթացքում: Այսինքն հաճախորդին  բառերով   

հեղեղելու  փոխարեն՝  նրան  պետք է զրույցի  մեջ  ներգրավել: 

 

Վաճառք 

Քիչ  հավանական  է, որ  որևէ  մեկը  ուրախ  ժպիտը  դեմքին  կասի. □Հիմա դու  կտեսնես,  թե  ինչ  

են ինձ վաճառել այսօր□: Այդպիսի  նախադասություն  կարելի  է  օգտագործել  միայն  հեգնական  

իմաստով: Առավել  հաճախ  կարելի  է լսել. □ Հիմա դու  կտեսնես,  թե  ինչ  եմ  ես  գնել  այսօր□: 

Վերջերս  գնված  ապրանքը  բնութագրելը ոչ շիտակ, բայց  անվտանգ  միջոց  է  հպարտանալու  

սեփական  ձեռքբերումով: Մեր  ժամանակներում  բացահայտ  պարծենկոտությանը  նայում  են  

անհամաձայնությամբ, թեև  լիովին  ընդունելի  է  արտահայտել  հիացմունքը՝  նոր  գնված  
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ապրանքի  վերաբերյալ: Մարդկանց  դուր  է  գալիս  անել  դա: Իրականում  դա  կարևոր  

հուզական  պահանջներից  մեկն  է, որն  էլ  գնորդները  գրեթե  միշտ  փորձում  են  բավարարել 

թեկուզ հաճախ չգիտակցելով դա: Երբ  մարդը  խոսում  է  այն  մասին,  թե  ինչ  է  գնել  այսօր,  նա  

իրականում  ասում  է. □ Հիմա  կտեսնեք  մի նոր  ձեռքբերում, որը  բարձրացնում  է  իմ  

սոցիալական  աստիճանը□ : Նա  կատարել  է  որևէ  գնում և այժմ   ցանկանում  է, որ  բոլորը  

հիանան  իր  իմաստունությամբ, իշխանությամբ  կամ  ոճի  զգացողությամբ,  և  նա  չի  

պատրաստվում  □կիսել□  փառքը  նրան  վաճառքի  մղող   վաճառողի  հետ : Ինչու՞ : Որովհետև  

նա  չի  ցանկանում  խոստովանել, որ  իր  ընտրության  մեջ  խառնվել  է  որևէ  մեկը՝  անկախ  իր  

սեփական  ցանկություններից  և  որոշումներից: Ամուր  պահեք  դա  մտքում և զգույշ եղեք, երբ  

խոսում  եք  այնպիսի մարդու  հետ, որն  անձամբ  ծանոթ  է  ձեր  հաճախորդի  հետ. խուսափեք 

□ես  վաճառել  եմ□ նախադասությունից: Փառքից   օգտվեք  Ձեր  գործընկերների  շրջանակներում  

և  □տվեք□  գնորդին  այն  ամբողջ  փառքը, որից  նա  է ցանկանում   օգտվել:  

 

2.Առևտրային ներկայացում 

   Առևտրային ներկայացման  արդյունավետությունը  բարձրացնելու  համար ընդունված է 

կիրառել  եռակի  մոտեցում: Անհրաժեշտ է նախօրոք մշակել առևտրային ներկայացման  երեք  

տարբերակ, օրինակ. 

1. հանգիստ, անկաշկանդ, բաց 

2. աշխույժ, գործունյա, էներգիայով  լի 

3. խորամիտ, անկեղծ  և  անձնական (սա այն մարդկանց  համար է նախատեսվում, ովքեր  

մերժում  են  պաշտոնական  պահելաոճը  և  գերադասում  են  գործ ունենալ  հարազատի  հետ  

ինտիմ միջավայրում, որը  համապատասխանում է  իրենց  խառնվածքին):  

Այս  տարբերակները  վերաբերվում  են  զգացմունքային  մոտեցմանը:  

     Իսկ առևտրային ներկայացման  բովանդակությունը կարող է լինել 

1. Տեխնիկական. այս  մոտեցման ժամանակ  կենտրոնանում են ապրանքի  տեխնոլոգիական 

առավելությունների  վրա: Եթե  դա  տեղին  է,  բնութագրի  մեջ  ներառում են  գնի  և  որակի  

հարաբերության վերաբերյալ  հարցեր: Մարկետոլոգներն ասում են. □Դիմեք հույզերին՝  բիզնեսի  

լեզվով□: 

2. Խառը 
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Այս դեպքում կիրառում են զգացմունքայինը՝ ավելացնելով ապրանքի տեխնիկական տվյալները 

կամ, ինչպես ասում են, չափավոր  կերպով  տեխնիկական  մոտեցում (ձևավորված  սովորական, 

պարզ  տերմիններով)՝  ամուր  հենվելով   հույզերի  վրա:  

3. Բնազդային  մակարդակ 

Ուղղակի  մոտեցում զգացմունքներին՝ սովորական, կենցաղային լեզվով՝ շատ աննշան  

տեխնիկական  մանրամասնություններով: 

 

       Որպեսզի  մտքերը  հասնեն  լսարանին (հաճախորդներին), անհրաժեշտ  է  կատարել  

հետևյալ  քայլերը. 

1.պատմել  այն, ինչի  մասին  պատրաստվում  եք  պատմել(նախաբան) 

2. պատմել  այն,  ինչի  մասին  պետք  է  պատմել (առևտրային ներկայացում) 

3. պատմել  այն, ինչի  մասին քիչ առաջ  պատմեցիք (եզրակացություն) 

 

Առևտրային ներկայացումը միայն  գործարքի  կնքման  նախապատրաստումն է: 

Առևտրային ներկայացման անցկացումը   երբեք  չպետք  է  ինքնանպատակ  լինի. դա անց  է  

կացվում միայն նրա համար, որպեսզի  գործարք  կնքվի: Ներկայացման միակ  նպատակը  

հաճախորդին  գնում  կատարելու համար նախապատրաստելն է: Բացի լրացուցիչ  փորձ 

հաղորդելուց  փայլուն  ներկայացման անցկացումը  ուրիշ իմաստ չունի, եթե  այն  չի ավարտվում 

վաճառքով:  

Առևտրային ներկայացման  անցկացման  ի՞նչ տակտիկա  և  գործելաոճ կա: Լավ  համոզիչ 

պիտույքներն (пособия)  օգտագործելով  որպես  հոգեբանական  մեթոդներ՝  հուզական  և  

տրամաբանական  մակարդակով  համոզում են  հաճախորդին, որպեսզի  կատարի  գնում տվյալ  

կազմակերպությունից: Պիտույքներն   օգնում  են  հասնել այն  նպատակին, որոնք  ցուցաբերում  

են  ներգործություն  երեք  կարևոր   ոլորտներում: 

1. Համոզիչ պիտույքներն ասում  են  հաճախորդին, թե ով  եք  Դուք  և  Ձեր  կազմակերպությունը: 

    Շատ  մարդկանց  բոլոր  կազմակերպությունները  մոտավորապես  նույնն  են  թվում: Լավ  

մտածված  համոզիչ  պիտույքները  հնարավորություն  են  տալիս  ամբողջ  ձայնով  հայտարարել 

առանձնահատուկ կազմակերպության  մասին, բայց   միևնույն  ժամանակ  չպետք  է  պարծենկոտ 
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երևալ: Դեղագետը պետք  է հպարտանա  իր  հիանալի  կազմակերպությամբ, իսկ  առևտրային 

ներկայացումը զգացմունքները արտահայտելու համար հրաշալի  հնարավորություն  է ընձեռում: 

2. Համոզիչ  պիտույքները  պատմում են  հաճախորդին, թե  ինչպիսի հաջողությունների է  հասել 

տվյալ կազմակերպությունը: 

Մարդիկ  հաճախ  հիմնավորում  են  ապագայի  վերաբերյալ իրենց  որոշումները՝  անցյալի  

պատահարներով, քանի  որ  նրանք  չունեն  ավելի  վստահելի խորհրդատու, քան սեփական  

անցյալը: Եթե  դեղագետը  դեռ  չի  հասել  մեծ  հաջողությունների, ավելի  լավ է  պատմի  այն  

մասին, թե  ինչպիսի  նպատակների  է  մտադիր  հասնել  իր  կազմակերպությունը  ապագայում:       

3. Համոզիչ  պիտույքները  պատմում են  հաճախորդին,  թե  ինչ  է  պատրաստ  անել  

դեղագործական կազմակերպությունընրա  համար: Համոզիչ  պիտույքները  գույներով  և  

ներկերով  ցույց  են  տալիս  հաճախորդին,  թե  ինչ  օգուտ  է  ստանալու  այն  բանից, երբ  ձեռք  

կբերի  ձեր  ապրանքը  կամ  ծառայությունը: Մի  վառ  երևակայությունը  հազար  բառ  արժի, երբ  

հաճախորդի  վրա  պետք  է  թողնել  հուզական  ազդեցություն: 
Առարկությունների  հաղթահարում 

Մինչև  դեղագետը  չսովորի  մեղմորեն  հաղթահարել  առարկությունները, նա չի  կարող 

ամբողջովին  օգտագործել  իր պոտենցիալը՝  վաճառքի  արվեստում: Գոյություն  ունեն  երկու  

տիպի  առարկումներ.  հիմնական  և  երկրորդային:  

Երկրորդային  առարկությունները   պաշտպանական  միջոցներ  են: Մարդիկ  օգտվում  են  

դրանից, որպեսզի  երկարացնեն  իրադարձությունների  ընթացքը: Երկրորդային  

առարկությունները  չեն  խոսում  այն  մասին, որ  հաճախորդը  չի  ցանկանում  գնում  կատարել, 

Նա ուղղակի  ցանկանում  է  ինչպես  հարկն  է մտածել՝ նախքան  վերջնական  որոշում  

ընդունելը:  

Եթե գոյություն  չունի  ոչ  մի  առարկություն, բայց  հաճախորդը  գնում չի  կատարել, ապա  

մեղավորը վաճառողն է:  

 

Առարկումները հաղթահարելու կանոններն են. 

1. Մի՛  վիճեք  

Դուք  գիտե՞ք, թե  ինչքան  հաճախ  առևտրային  գործակալները  վեճի  մեջ  են  մտնում  

պոտենցիալ  սպառողների  հետ: Հաճախորդը  արտահայտում   է  առարկությունը՝  դրանով  
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հասկացնելով, որ  նրան  անհրաժեշտ  է  հավելյալ  տեղեկատվություն,  և  ի՞նչ  է  նա  

ստանում: Նրա  հետ  սկսում  են  վիճել: Չարությամբ, հեգնանքով, ուրիշ  բացասական  

հույզերով՝ սպանելով  վաճառքի  ցանկացած  հույս, որովհետև առևտրային  գործակալը  

ցանկանում  է  տապալել  հաճախորդին  իր  փաստերով: Շատ  հաճախ  առևտրային  

գործակալը  հասնում է   հաջողության  և  շահում  է  վեճը,  բայց  այդ  դեպքում կորցնում  է 

գործարքի  կնքման  բոլոր  հնարավորությունները: Ինչու՞, քանի  որ  միակ  բանը,  որ  մնում  է 

հաճախորդը  անի, դա  գնում կատարելն  է  մեկ այլ  վայրում: 

 

2. Մի՛   գրոհեք  հաճախորդի  վրա, երբ  պատասխանում  եք  նրա առարկումներին 

 Անցկացրե՛ ք  ընդհանուր  գծեր  հաճախորդների  և  նրանց  առարկությունների  միջև: Պետք  է   

զգուշորեն  առանձնացնել  հաճախորդին  նրա  ասած  բարձրագոչ առարկությունից  այն բանի  

համար, որպեսզի  համոզված  լինեք  նրանում, որ  դուք  հերքում  եք առարկությունը  և  ոչ  թե  

հարված  եք  հասցնում  հաճախորդի  ցավոտ  տեղին: Եղեք  ուշադիր  հաճախորդի  

զգացմունքների  հանդեպ, երբ  նրանք  արտահայտում  են  իրենց  առարկությունները: Դուք  

չպետք  է  վերաբերվեք  առարկությանը  որպես  հիմար  և  անէական  բանի`  վիրավորելով  

հաճախորդի  ինքնասիրությունը: Պատասխանեք այնպես, որպեսզի  հաճախորդը  կարողանա 

իր □դեմքը  պահպանել□  և  ոչ  թե  մտադրված  ապացուցեք  նրա սխալ  լինելը: Երբեք  

հաճախորդի  մոտ  վախ  մի  առաջացրեք, որ  նա  կարող  է  պարտվել  վեճում: Եթե  Դուք  

վիրավորել  եք  հաճախորդի  զգացմունքները, ապա  բացասական  հույզերը  միշտ  նրան  

կիշխեն: Դուք  չեք  կարող  գործարք  կնքել՝  հաղթելով  վեճում  և  պարտվելով  հուզական  

մակարդակում: Առարկությունները  ասում  են  հաճախորդի  հետաքրքրությունների  մասին, 

նրա  վերաբերմունքը  խոսակցության  թեմայի  վերաբերյալ, դրանք ցույց  են  տալիս, թե  ինչի  

վրա  հատկապես  պետք  է  ուշադրություն  դարձնել, ինչպիսի  մանրուքներ  բաց  թողնել,  և  

ինչ  է  պետք  փոխել  նրա  համար, որ  հաճախորդը  գնում  կատարի: Մի խոսքով, 

առարկությունը դեղագետին  հասցեագրված  տեղեկություն  է, որից  պետք  է  օգտվել՝ 

գործարք  կնքելու համար: 

 

3.Ուղղորդեք հաճախորդին դեպի սեփական առարկությունների պատասխանները 



12 
 

Գնորդներից  շատերը  ունեն  որոշակի  ռեֆլեքսներ, որոնց  առկայության  մասին  նրանք  

նույնիսկ  չեն  էլ կասկածում՝ առարկումների տեսքով  արտահայտվելիս: Երբ  մարդիկ  մտնում  

են  դեղատուն, պետք չի ասել. □Ինչ է Ձեզ պետք□, որովհետև հաճախ դրա պատասխանն է լինում. 

□Ուղղակի  նայում եմ□: Դուք  լսում  եք  ռեֆլեկտոր  առարկում: Պետք է ասել. □Եթե ես կարող եմ 

օգնել և պետք կգամ Ձեզ, կանչեք ինձ, ես կմոտենամ□: Այսպես   կարելի  է   հաղթահարել    այս  և   

այլ  տեսակի  առարկումները:  

 

Առարկումների  հաղթահարման  համակարգը   

1. Լսե՛ ք  հաճախորդին 

Շատ  առևտրային  գործակալներ  հարձակվում  են  առարկման  վրա՝ նախքան  հաճախորդը  

կհասցնի  այն  արտահայտել  մինչև  վերջ: Հաճախորդը  նույնիսկ  չի ասել հինգ  բառ, իսկ  

առևտրային  գործակալն  արդեն  հերքում  է  նրա   առարկումները, կարծես  վախենում  է , որ  

առարկումները  կշատանան, եթե  նա  արագ  չհաղթահարի  դրանք: □Ես պետք  է  անմիջապես  

ապացուցեմ, որ  նա  ճիշտ  չէ, թե  չէ գործարքը  չի  կայանա□,- ահա  նրա  վախեցած  ռեակցիան՝  

առարկման  առաջին  ակնարկի  վերաբերյալ: 

Արդյունքում  հաճախորդը  ոչ  միայն  բարկանում է, այլ նրան  նաև  թվում  է, որ  իր  վրա  ճնշում  

են  գործադրում: Նրա  մոտ  կասկածներ  են  առաջանում. □Ինչու՞  նա  այդպիսի  եռանդով  

հարձակվեց  իմ  վրա, -հաճախորդը հարցնում  է  ինքն իրեն ,- այստեղ  մի բան այն չէ□: 

 

2. Վերադարձրե՛ ք  առարկումը 

Սա  ամենալավ  մեթոդներից  մեկն  է, որպեսզի  ստիպեք  հաճախորդին  պատասխանել  

սեփական  առարկմանը: Այն  շատ  լավ  է  աշխատում, երբ  գնորդները  կին  և  ամուսին  են: Երբ  

վերադարձնում  են  առարկությունը  ամուսնուն, ապա  կինն է  համոզում  նրան՝ դեղագետի  

փոխարեն:  

3. Վերանայե՛ ք  առարկումը 

Խնդրե՛ ք  հաճախորդին  վերլուծել  իր  առարկումը: Լրջորեն  արեք  դա: Խուսափեք  հեգնանքի  

ցանկացած  ակնարկից, անհամբերությունից  կամ  արհամարհանքից: Եթե իրականում  

մանրամասն  դիտարկեք   նրա  առարկումը, նա ցանկություն  կունենա  հրաժարվել  դրանից : 
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Եթե  դա  տեղի  չի  ունեցել,  անհրաժեշտ  կլինի  հավելյալ  ժամանակ  , որպեսզի  որոշեք,  թե  ինչ  

ուղղությամբ  գնաք՝ այն  հաղթահարելու  համար:  

 

4. Պատասխանե՛ք  առարկմանը 

5. Հաստատե՛ք պատասխանը 

Պատասխանելով  առարկմանը՝  թույլ  մի  տվեք, որ  Ձեր  պատասխանը  մնա  օդում: 

Հաճախորդները  ձեզ  կարող  է  չհասկանան: Կամ  էլ  նրանք  կսկսեն  ձեզ  այլևս  չլսել, երբ  դուք  

ամբողջովին  պատախանեք  հարցին, դա  էլ մտածելու տեղիք  է  տալիս: Միշտ  սկսեք  նրանից, 

որ  որոշում ընդունող  մարդիկ կարող  են  իրենց  մի  քիչ  տարօրինակ  պահել:    Այն  բանից  

հետո  , երբ  դուք  պատասխանեք  առարկմանը՝ Ձեր  կարծիքով  առավել  արդյունավետ  մեթոդով 

, ամրապնդե՛ ք  ձեր  պատասխանը: Պետք է տալ  հետևյալ  հարցերից որևէ մեկը. 

• □Սա  ամբողջովին  բացահայտում  է իրադրությունը, Դուք  համաձա՞յն  եք□ 

• □Դա հանդիսանում  է  այն պատասխանը, որը  Դուք  փնտրում  էիք, այդպես  չէ՞□ 

• □Վերջացնելով  այս  հարցը, մենք  կարող  ենք  շարունակել, ճիշտ  չէ՞□ 

• □Հիմա   մենք  լիովին  համաձայնության եկանք, այդպես  չէ՞□: 

 

3. Գործարքի կնքում 

 

Նախորդ բոլոր քայլերը պետք է մոտեցնեն հաճախորդւն գործարքի կնքմանը, այսինքն՝ գնմանը: 

Գործարքի  կնքումը դեղագետի համար ցանկալի  հաջողություն  է: 

Գործարքի   կնքման  պատրաստվածության  տեստեր 

Սրանք  հատուկ  հարցեր  են, որոնց  պատասխանները  ցույց  են  տալիս, որ  հաճախորդը  հասել  

է  հետաքրքրվածության  բարձր  մակարդակի  և  պատրաստ  է հետագա  քայլեր  անելու: Տալով  

տեստային  հարցը, փնտրե՛ք  պատասխան, որը   դրական խթան կլինի Ձեզ համար: 

Հաճախորդը  հարցնում է.□Դուք  ունե՞ք  ամօքսացիլլին  երեխաների  համար□: 

Ձեր  պատասխանը.□Ձեզ  հարկավոր  է  ամօքսացիլլինի մանկական  օշարա՞կը□: 

Եթե   հաճախորդը  ասի  □այո□, նա  կգնի  այն:  

Մի  փոխե՛ք  պահելաձևը, երբ  անցնեք  գործարքի  կնքմանը: 
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Սիրալիր  խոսե՛ք  և  խոսքում  օգտագործեք  □ կախարդական□ բառը: Բայց  մի  փոխե՛ք  տոնը, 

պահելաձևը, խոսքի  տեմպը  այն  բանից  հետո, երբ  հասնեք  գործարքի  կնքման  գործընթացին: 

Ուշադիր  հետևե՛ք  Ձեզ: Շատ  առևտրային  գործակալներ  ամեն  ինչ  ճիշտ  են անում, մինչև  չեն  

տեսնում, որ  գնորդը  պատրաստ  է  գնում  կատարել: Դրանից  հետո  նրանք  հանկարծ  փոխվում  

են: Ջերմ, ընկերական վերաբերմունքը, որին  գնորդները  արդեն  սովորել  էին, անհետանում  է  և  

դրան  փոխարինում  է  լարված  պահելաձևը: 

 Գործարքի կնքումից հետո էլ դեղագետը պետք է շարունակի նույն բարեհանբույր վարվելաձևը, 

որպեսզի նա դառնա դեղատան նկատմամբ դրական տրամադրվածությամբ (лояльный) 

հաճախորդ: 

Վաճառքում ձեռք բերված հաջողություններն  

օգնում են իրականացնել նպատակները 

 

Բացի վաճառքի հմտություններին տիրապետելուց՝  կարևոր է նաև  նպատակների  արդյունավետ  

ձևակերպումը: Անհրաժեշտ  է  կատարել  մի  քանի  կանոն, որպեսզի  նպատակների 

իրագործման համակարգը աշխատի.  

1. Եթե  նպատակը  գրի առնված  չի, ուրեմն  նպատակ  չի 

2. Եթե  նպատակը  հստակ  որոշված  չի, ուրեմն  նպատակ  չի 

3. Նպատակները  պետք  է իրագործելի  լինեն 

4. Արդյունավետ նպատակը մարտահրավեր է, որն արթնացնում է Ձեր ունակությունները 

5. Նպատակները պետք է շտկե՛լ՝ նոր  տեղեկատվությանը համապատասխան   

6. Նշե՛ք  աննշան  նպատակներ՝  ամենաքիչը  90  օր  առաջ 

7. Պահպանե՛ք  հավասարակշռությունը  փոքր  և  մեծ  նպատակների  միջև 

8. Նպատակի իրագործմանը մասնակից դարձրե՛ք Ձեր մտերիմներին 

9. Սահմանե՛ք  նպատակներ՝  Ձեր  կյանքի  բոլոր  ոլորտներում 

10. Պարբերաբար վերանայե՛ք Ձեր նպատակները 

11. Ամեն  օր  սահմանե՛ք  նպատակներ  և  երեկոյան դիտարկե՛ք  արդյունքները  

12. Կոփե՛ք Ձեր կամքի ուժը՝ նպատակի ձգտմանը սատարելու համար 

13. Սահմանե՛ք  նպատակներ՝ ակտիվության ցուցանիշներով, այլ ոչ թե՝ արդյունավետության  

14. Սկսե՛ք  անհապաղ, հե՛նց հիմա: 
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Մարկետինգ 
«Մարկետինգը այնքան մեծածավալ է, որ  

այն չի կարելի դիտել որպես առանձին ֆունկցիա:  
Դա ամբողջ բիզնեսն է, եթե այն դիտվի ըստ նրա վերջնական 

 արդյունքի, այսինքն սպառողի տեսակետից”: 
Պետեր Դրուկեր 

 
  Մարկետինգը որպես արտադրության  և իրացման ղեկավարման հայեցակարգ առաջացել և 
կազմավորվել է ԱՄՆ-ում Երկրորդ համաշխարհաային պատերազմից հետո:1948թ. 
Համիլտոնի անվան համալսարանի տնտեսական տերմինների բառարանում բերված է 
հետևյալ բնորոշումը. ”Մարկետինգը տնտեսական գործունեության ձև է, որը հանդիսանում է 
ապրանքների և ծառայությունների առաջտանման գործընթացը` արտադրողից մինչև 
սպառողը”: Մինչ այդ մարկետինգը հաշվում էին ձեռնարկատիրական  գործունեության 
ոլորտում իրացման կամ վաճառքի մասին հայացքների համակարգ: 
        Մարկետինգի մի շարք ժամանակակից բնորոշումներից են` 

1. Մարկետինգը շուկաների ուսումնասիրությունն է և շուկաների վրա ազդեցությունը՝ 
տնտեսական սուբյեկտների առջև առաջացող խնդիրների լուծման հեշտացման 
նպատակով: 

2. Մարկետինգը կոմերցիոն միջոցառումների համակարգ է՝ ուղղված արտադրության  և 
իրացման գործունեության ղեկավարմանը, որը հիմնվծ է շուկայի ուսումնասիրման 
վրա, այսինքն դա արտադրության և իրացման ժամանակակից շուկայական 
հայեցակարգ է: 

3. Մարկետինգը սոցիալական գործընթաց է, որի միջոցով կանխատեսվում, լայնացվում  և 
բավարարվում է ապրանքների և ծառայությունների պահանջարկը՝ վերջիններիս 
մշակման, առաջտանման և իրացման միջոցով: 

4. Մարկետինգը ֆիրմայի ղեկավարման կարևորագույն ֆունկցիա է, որը ամբողջ 
կոմերցիոն գործունեության կազմակերպման և ղեկավարման գործընթաց է` ուղղված 
սպառողների գնողունակության հայտնաբերմանը և այն իրական պահանջարկի 
վերածելուն: 

Մարկետինգի ամերիկական ասոցիացիան առաջարկում է հետևյալ բնորոշումը` 
    Մարկետինգ-մենեջմենթը (մարկետինգային ղեկավարումը) ապրանքների, 
ծառայությունների և գաղափարների գնագոյացման, առաջտանման և բաշխման 
հայեցակարգերի պլանավորման և իրացման գործընթաց է, որն ուղղված է այն 
փոխանակումների իրականացմանը, որոնք բավարարում են ինչպես անհատական, այնպես էլ 
կազմակերպությունների նպատակները: 
  Դեղագործական մարկետինգը մարդկային գործունեության տեսակ է, որն ուղղված  է 
ուսումնասիրելու կոնկրետ անհատի դեղագործական օգնության կարիքները և բավարարելու 
այդ պահանջները` փոխանակման միջոցով: Դեղագործական մարկետինգի նպատակն է 
դեղագործական օգնության շուկայի օպտիմիզացիան, որն իր մեջ ներառում է կարիքի, 
պահանջմունքի, առաջարկի և պահանջարկի միջև եղած կապերի վերլուծությունը: 
Դեղագործական մարկետինգի ապրանք համարվում են դեղերը` տարբեր դեղաձևերով, 
բժշկական սարքավորումները, վիրակապական նյութերը  և այլն, որոնք օգտագործվում են` 
կախված հիվանդի հիվանդությունից, բժշկի որակավորումից, գոյացած պահանջարկից: 
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Մարկետինգի ծագումն ու զարգացումը 
 

Մարկետինգը պետք  է դիտել առաջին հերթին որպես շուկայական հարաբերությունների 
էվոլյուցիայի արդյունք, որն անհրաժեշտ է զարգացած շուկայական էկոնոմիկայի 
կազմավորման համար: 
Ըստ առաջարկի և պահանջարկի գոյություն ունեն  2 տիպի կամ վիճակի շուկաներ. 

• վաճառողի շուկա (արտադրողի շուկա) 
• սպառողի շուկա (գնորդի շուկա): 

   Վաճառողի շուկայի դեպքում պահանջարկն անչափ մեծ է, ապրանքային շուկան` աղքատ, 
արտադրության մասշտաբները փոքր են, մրցակցությունը բացակայում է: Ապրանքի որակը չի 
ազդում իրացման ծավալի վրա և կարևոր է միայն քանակը: Այս դեպքում, երբ արտադրանքի 
ծավալը չի հասցնում պահանջարկի աճի ետևից, կազմակերպություններում կրճատվում են 
գովազդին տրամադրվող ծախսերը, մարկետինգային գործընթացները դադարեցվում են և 
զբաղվում են միայն երկարաժամկետ եկամտաբեր տեսությունների մշակումով: 
    Սպառողի շուկայում անչափ ավելի մեծ է պահանջարկը, ապրանքային շուկան 
գերհագեցած է, մրցակցությունը զգալի է և աճում է: Այդ պայմաններում ֆիրման ունի 
սպառման մեծ դժվարություն, այդ պատճառով առավելագույնս զարգանում է մարկետինգային 
գործունեությունը: Այսպիսի տնտեսական վիճակում տեղի է ունենում 
կազմակերպությունների կողմից մարկետինգի զարգացում: Ապրանքի արտադրության և  
սպառման ընդհանուր ծախսերի մինչև 50%-ը  ծախսվում է մարկետինգի վրա: Սպառողի 
շուկան շուկայական հարաբերությունների առավելագույն զարգացած տեսակն է:  
 

Իրացման և մարկետինգային ռազմավարություն 
 
Ուսումնասիրություն- մշակում-արտադրություն-իրացում- շահագործում 
 
 Ի տարբերություն իրացումից՝ մարկետինգն ընդգրկվում է ամբողջ տեխնոլոգիական 
շղթայում: Մարկետինգը ‘թույլ է տալիս իրականացնել երկարատև պլանավորում և 
կանխատեսում, որի հիմքում շուկաների, ապրանքների և սպառողների 
ուսումնասիրություններն են, այսինքն տնտեսական ոլորտում ֆիրմայի մտածելակերպն է:  
“Մարկետինգի նպատակն է ոչ պետքական դարձնել իրացման վրա ծախսվող ջանքերը, 
այսինքն այնքան լավ հասկանալ սպառողին և ապրանքը այնքան համապատասխանի 
ցանկություններին, որ վաճառվի ինքնիրեն”( Պետեր Դրուկկեր): 
Մարկետինգի նպատակն է շուկայի ուսումնասիրումը և նրան արագ հարմարվելը՝ 
միաժամանակ նրա վրա ազդելով: 
 
Մարկետինգի նշանաբաններն են` 

• “Սիրի՛ր սպառողին, այլ ոչ թե ապրանքը”, 
• “Հայտնաբերե՛ք կարիքներ և բավարարե՛ք դրանք”, 
• “Արտադրել այն, ինչ կարելի է իրականացնել, այլ ոչ թե իրացնել այն,  ինչ արտադրված 

է” 
Իրացման նշանաբանն է . “Իրացնել այն, ինչ արտադրված է”: 
 

Մարկետինգի սահմանները 
 
   Սովորաբար մարկետինգը դիտում են որպես անհատ սպառողների, ինչպես նաև 
կազմակերպությունների համար ապրանքների և ծառայությունների ստեղծման, զարգացման 
և առաքման խնդիր: Իրականում մարկետոլոգը ստիպված է լինում ընդունել որոշումներ ըստ 
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մարկետինգի 10 էությունների (նյութական բարիքներ, ծառայություններ, փորձ, 
իրադարձություններ, անձնավորություններ, տեղ, սեփականություն, կազմակերպություն, 
ինֆորմացիա, գաղափար): 
  Մարկետինգն իր մեջ ներառում է շուկայի ուսումնասիրություն, գովազդ, արտադրանքի 
առաջխաղացում, գնային քաղաքականություն, տեսականու քաղաքականություն, 
ապրանքաշարժի տեսակի ընտրություն, իրացման կարգավորում, արտադրանքի դիզայնի 
որոշում և ծառայությունների մատուցում: 

 
Մարկետինգի ֆունկցիաները, նպատակը 

 
  Գլխավորը մարկետինգի մեջ նպատակային կողմնորոշումը և կոմպլեքսայնությունն է, 
այսինքն կազմակերպչական, արտադրական, իրացման գործընթացների համակցումը: 
Կոմպլեքսայնությունը նշանակում է, որ մարկետինգի օգտագործումն ապահովում է 
արդյունավետություն միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում է որպես համակարգ: 
Մարկետինգի օգտագործման փորձը ցույց է տալիս, որ առանձին բաղադրիչների 
օգտագործումը, օրինակ արտադրա հետազոտումը կամ շուկայի կանխատեսումը, չի տալիս 
սպասված արդյունք: 
 
Վերլուծական ֆունկցիա` 

1. շուկայի ուսումնասիրում, 
2. սպառողների ուսումնասիրում, 
3. ֆիրմայի կառուցվածքի ուսումնասիրում, 
4. ապրանքի ուսումնասիրում, 
5. ձեռնարկությունների ներքին միջավայրի ուսումնասիրություն: 

 
Արտադրական ֆունկցիա` 

1. նոր ապրանքների տեխնոլոգիաների մշակման և արտադրման կազմակերպում, 
2. նյութատեխնիկական մատակարարման կազմակերպում, 
3. պատրաստի արտադրանքի որակի և մրցունակության վերահսկում: 

 
Իրացման ֆունկցիա` 

1. ապրանքաշարժի կազմակերպում, 
2. ծառայության կազմակերպում, 
3. պահանջարկի ձևավորման և իրացման համակարգի կազմակերպում, 
4. նպատակաուղղված ապրանքային քաղաքականության կազմակերպում, 
5. նպատակաուղղված գնային քաղաքականության ձևավորում: 

 
Ղեկավարման և հսկման ֆունկցիաներ` 

1. ռազմավարական և օպերատիվ պլանավորման կազմակերպում, 
2. մարկետինգի ղեկավարման ինֆորմացիայի ապահովում, 
3. կոմունիկացիոն համակարգերի կազմակերպում, 
4. մարկետինգի վերահսկում: 

 
Մարկետինգի նպատակն է շուկայի որոշակի մասի ամրապնդման, կազմակերպման և 
ղեկավարման համար արդյունավետ համակարգի ստեղծում, եկամտի անհրաժեշտ քանակի 
ապահովում, շուկայի և գների ակտիվ հսկում, գնորդի և արտադրողի հետ երկարաժամկետ և 
ոչ միանվագ կապերի ստեղծում, գնորդների հնարավորությունների վերածումը կոնկրետ 
ապրանքի կամ ծառայության պահանջարկի: 
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Մարկետինգի հիմնական տեսակները 
 
Կարիքը որևէ բանի պակաս լինելու մարդկային զգացմունքն է: 
Կարիքները բազմաձև են և բարդ: Կարիքները բաժանվում  են 3 տեսակի` 

1. ֆիզիոլոգիական(սնունդ, հագուստ, անվտանգություն, ջերմություն) 
2. սոցիալական (ճանաչում, ազդեցություն, կապվածություն, հոգեկան մտերմություն և 

այլն) 
3. անձնական (գիտելիքներ, ինքնաարտահայտում, հարգանք, էսթետիկական կարիքներ): 

Կարիքները չի կարելի ստեղծել և ղեկավարել: Եթե կարիքը բավարարված չէ, մարդն իրեն 
դժբախտ է զգում: 
Պահանջմունքը կարիք է, որը ստացել է որոշակի յուրահատուկ ձև` տվյալ անձնավորության 
կուլտուրայի մակարդակին համապատասխան: Կարիքը բավարարվում է պահանջմունքով: 
Պահանջմունքներն աճում են հասարակության զարգացմանը զուգահեռ: Կարիքների թիվը 
սահմանափակ է, իսկ պահանջների թիվը, ինչպես նաև նրանց բավարարումը՝  
անսահմանափակ, և կարող են անընդհատ աճել, փոփոխվել, բարելավվել: Պահանջմունքը 
կարելի է ձևափոխել և նպատակային ազդել դրա վրա: 
 
Պահանջարկը  պահանջմունքն է՝ պայմանավորված գնողունակության հնարավորությամբ, 
այսինքն գնողունակ պահանջմունքն է (արտադրանքի իրացման ծավալներն են՝ 
արտահայտված բնական կամ դրամային ցուցանիշներով): 
 
Ապրանքը աշխատանքի առարկա է՝ ստեղծված վաճառքի համար (սա ընդհանուր 
տնտեսագիտության տեսության սահմանումն է): 
Ապրանքը դրական հատկանիշների կոմպլեքս է, որն անհրաժեշտ է հասարակության 
անդամների որոշակի պահանջմունքները բավարարելու համար (սահմանումն է` 
մարկետինգում): 
 
  Ծառայությունն  (service) այն ցանկացած գործունեությունը կամ բարիքն է, որը մի կողմը 
կարող է առաջարկել մյուսին, այն իր էությամբ անշոշափելի է և չի բերում սեփականության 
փոխանցման: Ծառայություններին հատկանշական  է 4 բնորոշում` 

1. անշոշափելիություն (ծառայությունը չի կարելի տեսնել, շոշափել, համտեսել մինչև ձեռք 
բերելը, օրինակ վիրահատություն, մերսում, ախտորոշում), 

2. սկզբնաղբյուրից անբաժանելիություն (ծառայությունը առանձին չի գոյատևում, օրինակ 
վիրահատություն՝ առանց վիրաբույժի), 

3. որակի փոփոխականություն (ծառայության որակները տատանվում են լայն 
սահմաններում՝ կախված մատուցողից, ժամանակից, ծառայության մատուցման 
տեղից), 

4. կարճաժամկետություն կամ պահելու անհնարինություն (ծառայությունը անհնար է 
պահել): 

5. սեփականության բացակայություն (հնարավոր չի ձեռք բերած ծառայությունը վաճառել 
կամ փոխանցել): 
 

Սպառողական  արժեքը 
 

   Ժամանակակից գնորդը շփվում է շատ մեծ քանակությամբ ապրանքների, ապրանքային 
նշանների, արտադրողների, գների հետ (օր. ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերի` 
ՈՍՀԴ տեսականին): Ինչի՞ հիման վրա է նա կատարում իր ընտրությունը: Գնորդը ձեռք է 
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բերում այն ապրանքը, որը, ինչպես նա սպասում է, օժտված է առավել մեծ սպառողական 
արժեքով: Ընկալվող սպառողական  արժեքը բնորոշվում է որպես գնորդի համար 
արտադրանքի ընդհանուր արժեքի և դրա ընդհանուր ծախսերի տարբերություն:  
     Գնորդի համար ընդհանուր արժեքայնությունը` շահերի միասնությունն է, որը նա սպասում 
է ստանալ` ձեռք բերելով ապրանքը կամ ծառայությունը: Գնորդի ընդհանուր ծախսերը 
բնորոշվում են որպես ծախսերի գումար, որը, ինչպես սպասում է գնորդը, կստանա ապրանքի 
կամ ծառայության ձեռք բերման ժամանակ` ներառելով ոչ միայն դրամի տեսքով ծախսերը, 
այլ նաև ժամանակի, էներգիայի  և զգացմունքների ծախսերը (օր.` տեխնիկական 
բնութագրերի բարելավումը, որը կբերի գնորդի համար արժեքայնության բարձացման, իսկ   
ժամանակի խնայումը (առաքում, կատալոգներ) և գնի իջեցումը կբերեն ծախսերի նվազման): 
 
Փոխանակումը ինչ-որ մեկի առաջարկով ցանկալի օբյեկտի ձեռքբերումն է՝ որևէ բան 
փոխարենը առաջարկելով: Փոխանակումը պահանջմունքի բավարարման 4 ձևերից մեկն է 
(մյուս 3-ը` խլում, մուրացկանություն, ինքնաապահովում): Առավելություն ունի 
փոխանակումը: Արդյունքում հնարավորություն է լինում այն իրերի ստեղծման վրա 
կենտրոնանալ, որոնց արտադրությունը նրանք լավ են յուրացրել: Արդյունքում ապրանքի 
համախմբված արտադրությունը հասարակության մեջ մեծանում է: Փոխանակումը 
մարկետինգ գիտական դիսցիպլինայի հիմնական հասկացությունն է: Ինքնակամ 
փոխանակման համար անհրաժեշտ են 5 պայմաններ` 

1. պետք է լինեն նվազագույնը 2 կողմ 
2. յուրաքանչյուր կողմ պետք է ունենա որոշակի արժեք 
3. յուրաքանչյուր կողմ պետք է կարողանա իրագործի կոմունիկացիա և ապրանքի 

մատակարարում 
4. յուրաքանչյուր կողմ պետք է ազատ լինի մյուս կողմի առաջարկած որոշումը ընդունելու 

կամ ժխտելու մեջ  
5. յուրաքանչյուր կողմ պետք է համոզված լինի մյուս կողմի հետ տվյալ 

համագործակցության ցանկալիության և շահութաբերության մեջ: 
Այս 5 պայմանները ստեղծում են փոխանակման պոտենցիալ հնարավորություն: Իսկ 
կիրականանա այն, թե ոչ, կախված է կողմերի համաձայնությունից: Եթե կայանում է 
փոխանակումը, կարելի է ասել, որ բոլոր մասնակիցները ստանում են եկամուտ, քանի որ 
յուրաքանչյուրն իրավունք ուներ ընդունելու կամ ժխտելու  առաջարկը: 
Եթե փոխանակումը որպես գիտական դիսցիպլինա մարկետինգի հիմնական տարրն է, ապա 
որպես չափման միավոր մարկետինգում հանդիսանում է գործարքը: 
  Գործարքը արժեքների կոմերցիոն փոխանակումն է 2 կողմերի միջև ըստ իրի, ծավալի և 
գումարի:  
Գործարքի տեսակներն են` 

1. դրամային. ապրանք-դրամ-ապրանք 
2. բարտերային. ապրանքը` ապրանքով 
3. ծառայությունը` ծառայությունով: 

Գործարքը պետք է տարբերել փոխանցումից /բարեգործական ակցիաներ/, որոնք 
հանդիսանում են փոխանակման տեսակներ, քանի որ փոխանցողը սպասում է այս կամ այն 
օգուտի (իր նկատմամբ բարի տրամադրվածություն, մեղքի զգացումից ազատում կամ 
հակառակ կողմին պարտավորեցնելու ցանկություն): 
 
Շուկան ապրանքների փոխանակման ոլորտ է (ըստ ընդհանուր տնտեսագիտության 
տեսության): 
Շուկան ապրանքների գոյություն ունեցող և պոտենցիալ գնորդների ամբողջությունն է: 
Մարկետինգում ընդունված է շուկաների գունային բաժանում` 
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- սպիտակ շուկա. թույլատրված ապրանքների  և ծառայությունների շուկա, օֆիցիալ 
ընդունված բոլոր տնտեսական սուբյեկտների կողմից: 
- սև շուկա. չթույլատրված ապրանքների և ծառայությունների շուկա (զենք, թմրանյութեր): 
- մոխրագույն շուկա. պետությունը թելադրում է գները, սահմանափակ սպառողներ ունեն 
հնարավորություն՝ կախված վճարունակությունից և անձնական ծանոթությունից: Նպատակը` 
ապրանքի պահանջարկի սահմանափակում, որոնք վնասակար են պետության և 
հասարակության համար: 
 - վարդագույն շուկա. դեֆիցիտ ապրանքների մատչելիությունը սպառողի համար կախված է 
նրանից, թե որ ֆորմալ կազմակերպությանն է նա պատկանում: 
     Շուկայի տարողությունը տարեկան շուկայում իրացվող ապրանքի ծավալն է՝ 
արտահայտված բնական կամ դրամային ցուցանիշներով: Շուկայի տարողությունը կախված է 
տնտեսական և քաղաքական վիճակից, ներմուծման և արտահանման ծավալից, տեղական 
արտադրության ծավալից, բնակչության եկամտի ծավալից, առաջարկի և պահանջարկի 
հարաբերությունից, սպառողական ծախսերից: 
     Շուկայի նիշան շուկայի տարողության այն մասն է, որը բաժին է ընկնում որոշակի 
կազմակերպությանը: 
 

Մարկետինգի օգտագործման տեսակները 
 

1. սպառողական մարկետինգ (համընդհանուր օգտագործման ապրանքներ), 
2. արտադրողական մարկետինգ (արտադրության միջոցներ, հումք, վառելիք), 
3. ծառայությունների մարկետինգ (կրթական, կենցաղային, բժշկական), 
4. ինֆորմացիոն մարկետինգ (մարկետինգային հետազոտություններ): 
 

Օգտագործման ոլորտում տարբերում են` 
1. միջազգային մարկետինգ 
2. ոչ կոմերցիոն մարկետինգ (մետոմարկետինգ). կապված է քաղաքական 

կուսակցությունների, հասարակական և պետական մարմինների ղեկավարման հետ: 
Վաճառքի օբյեկտը ոչ թե ապրանքն է, այլ մտքերը, ծրագրերը, հայացքները: 

3. միկրոմարկետինգ (ֆիրմաների մարկետինգային գործունեությունը) 
4. մակրոմարկետինգ (պետության տնտեսական գործունեությունը՝ մարկետինգի 

ոլորտում) 
5. սոցիալական մարկետինգ` մետոմարկետինգի մի մասն է, որը զբաղվում է սոցիալական 

ծրագրերով: 
 
Մարկետինգի զարգացման մակարդակներում առանձնացնում ենք` 

1. Բաշխողական մարկետինգ. առևտրային գործունեություն` լայն իմաստով (վաճառքի 
գործունեություն, իրացում, փոխադրում, գովազդ և այլն) 

2. Ֆունկցիոնալ մարկետինգ. կազմակերպությունների տեխնիկա-կազմակերպչական և 
կոմերցիոն ֆունկցիաների համակարգ է` կապված ապրանքի արտադրության և 
սպառման, շուկայի ուսումնասիրման, իրացման կարգավորման, գների 
քաղաքականության հետ: 

3. Ղեկավարման մարկետինգ. ապրանքի ստեղծման, արտադրության և իրացման 
ղեկավարման շուկայական հայեցակարգն է, որտեղ ղեկավարման որոշումների 
ընդունման հիմքում  առավելապես ընկած է շուկայի մասին ինֆորմացիան: 

 
Պահանջարկից ելնելով` տարբերում են մարկետինգի հետևյալ տեսակները. 
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Կոնվերսիոն մարկետինգն օգտագործվում է բացասական կամ նեգատիվ պահանջարկի 
դեպքում: Շուկան գտնվում է բացասական պահանջարկում, եթե պոտենցիալ գնորդների 
մեծամասնությունը չի սիրում ապրանքը և պատրաստ է գնալ լրացուցիչ ծախսերի, միայն թե 
այդ ապրանքը չօգտագործի (անորակ ապրանք, ստոմատոլոգիական ծառայություններ): 
Բացասական պահանջարկի պատճառներն են` ապրանքի վնասակարությունը առողջության 
համար, ապրանքը շահագործելիս սպառողի մոտ տհաճ զգացումներ, ապրանքը դադարել է 
նորաձև լինելուց, ապրանքի արտադրողն ունի բացասական իմիջ:  
Մարկետինգի խնդիրն է վերլուծություն կատարել, գտնել պատճառները, թե ինչու է շուկան 
բացասական տրամադրված ապրանքի նկատմամբ և հնարավո՞ր է արդյոք մշակել որոշակի 
ծրագիր, որն ուղղված է ապրանքի, գների փոփոխությանը, իրացման խթանմանը և գովազդին: 
 
Խթանող մարկետինգն օգտագործվում է պահանջարկի բացակայության դեպքում: 
Սպառողներն անտարբեր են կամ հետաքրքրված չեն ապրանքով: Պահանջարկի 
բացակայության պատճառներն են` ինֆորմացիայի բացակայությունը, ապրանքի նոր լինելը, 
ապրանքն իր արժեքը կորցրել է, շուկայի անհամապատասխանությունը պահանջարկին: 
Մարկետինգի խնդիրն է` մշակել ծրագիր, որով կարելի է կապել ապրանքի տված օգուտը՝ 
սպառողների ցանկությունների հետ: 
 
Ռեմարկետինգն օգտագործվում է նվազող պահանջարկի պայմաններում: Պատճառներն են 
ապրանքի որակի նվազումը, ապրանքի փոխարինողների մուտքը շուկա, ապրանքի իմիջի 
նվազումը, ապրանքի հնացումը: 
Մարկետինգի խնդիրն է հետազոտել պահանջարկի ընկնելու պատճառները, գնահատել 
պահանջարկի վերականգնման հնարավորությունները, մշակել միջոցառումների խումբ՝ 
պահանջարկի աշխուժացման նպատակով: 
 
Զարգացող մարկետինգն օգտագործվում է թաքնված պահանջարկի դեպքում, որը կարող է 
զարգանալ սպառողների մոտ և հնարավոր չէ բավարարել շուկայում եղած ապրանքներով և 
ծառայություններով: 
Մարկետինգի խնդիրն է ժամանակին վեր հանել պահանջարկը, գնահատել պոտենցիալ 
շուկայի մեծությունը, ստեղծել արդյունավետ ապրանքներ և ծառայություններ նոր որակով, 
որոնք կբավարարեն պահանջարկը, այսինքն այն պոտենցիալից վերածել իրականի: 
 
Սինխրոմարկետինգն օգտագործվում է անկանոն կամ տատանվող մարկետինգի դեպքում: Այս 
դեպքում պահանջարկը կարող է տատանվել` կախված սեզոնից, օրից կամ ժամից: 
Մարկետինգի խնդիրն է հարթեցնել պահանջարկի տատանումը ժամանակի ընթացքում՝ 
ճկուն գներով: 
 
Աջակցող մարկետինգն օգտագործվում է լիարժեք մարկետինգի դեպքում: Այս դեպքում 
պահանջարկը լիովին համապատասխանում է ֆիրմաների հնարավորությանը, որը 
բավարարված է իր առևտրային շրջանառությամբ: 
Մարկետինգի խնդիրն է պահպանել եղած պահանջարկի մակարդակը որքան հնարավոր է 
երկար` չնայած փոփոխվող սպառողական նախընտրություններին և ուժեղացող 
մրցակցությանը: 
Պահանջարկի պահպանման միջոցներն են գնային քաղաքականությունը, ապրանքի 
նորացումը, վաճառքի պայմանների փոփոխումը, գովազդը: 
 
Դեմարկետինգն օգտագործվում է չափազանց մեծ պահանջարկի դեպքում: Այս դեպքում 
պահանջարկի մակարդակը զգալիորեն ավելի մեծ է, քան ֆիրման կարողանում է բավարարել:  
Մարկետինգի խնդիրն է  իջեցնել պահանջարկը` մինչև համապատասխան մակարդակ: 
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Մեթոդներն են գների բարձրացումը, գովազդի պակասեցումը կամ վերացումը, ուրիշ 
ֆիրմաներին լիցենզիա ձեռք բերելու հնարավորություն տալը: 
 
Հակազդող մարկետինգն օգտագործվում է իռացիոնալ պահանջարկի դեպքում, որը վտանգ է 
ներկայացնում հասարակության կամ էլ առանձին անհատների համար (ալկոհոլ, ծխախոտ, 
զենք): 
Մարկետինգի խնդիրն է  վերացնել կամ առավելագույնս իջեցնել պահանջարկը: 
Մեթոդներն են գների բարձրացումը, գովազդի չափավորումը կամ արգելումը, հակագովազդը, 
ապրանքի մատչելիության նվազեցումը, ընդհանուր հասարակության բացասական 
վերաբերմունքի ձևավորումը՝ տվյալ ապրանքի նկատմամբ: 
 

ՄԱՐԿԵԹԻՆԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 
 

Մարկեթինգի կառավարումը այն միջոցառումների անցկացման վերլուծության, կյանքի 
կոչելու և անցկացման հսկողությունն է, որոնք նախատեսված են թիրախային գնորդների հետ 
շահավետ փոխանակությունների հաստատման ու պահպանման համար` կազմակերպության 
նպատակներին հասնելու համար: 
 Առանձնացնում են մարկեթինգի կառավարման հետևյալ հիմնական հայեցակարգերը, 
որոնք կախված են ապրանքի տեսակից, պահանջարկի բնույթից և շուկայական իրավիճակից: 
 Արտադրության կատարելագործման հայեցակարգը կառուցվում է □Լայնորեն 
տարածված ու մատչելի գին ունեցող ապրանքների նկատմամբ սպառողները բարեհամբույր 
կլինեն□ պնդման վրա: Տվյալ հայեցակարգը կողմնորոշում է դեպի արտադրության ծավալի 
մեծացում, ծախքերի նվազում և աշխատանքի արտադրողականության աճ: Առավել հաճախ 
կիրառվում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքների (հաց, միս, միրգ, բանջարեղեն) 
նկատմամբ, ինչպես նաև` չափազանց պահանջարկի ժամանակ և այն դեպքում, երբ ապրանքի 
ինքնարժեքը շատ բարձր է: 
 Ապրանքի կատարելագործման հայեցակարգը կառուցվում է “Սպառողները 
բարեհամբույր կլինեն առավելագույն որակ (շահագործման լավագույն բնութագրեր) ունեցող 
ապրանքների նկատմամբ” պնդման վրա: Տվյալ հայեցակարգը նպատակահարմար է, եթե 
հիմնական գնորդները  պահպանողական են, ինչպես նաև նորարարական 
հնարավորությունների բացակայության ժամանակ: 
 Սպառման հայեցակարգը (ագրեսիվ վաճառքը) հիմնվում է հետևյալ պնդման վրա. 
“Սպառողները բավարար քանակությամբ չեն գնի ընկերության ապրանքները, եթե 
ընկերությունը ջանքեր չգործադրի սպառման ու նրա խթանման ուղղությամբ”: Կիրառվում է 
առավելապես պասիվ պահանջարկի պայմաններում:  Այս դեպքում լայնածավալ օգագործվում 
է անհատական վաճառքների մեթոդը: Տվյալ հայեցակարգի հիմքում ընկած է վաճառողների 
(ապրանքների անվճար տրամադրում, համատեղ գովազդ, պարգևներ) և սպառողների 
(զեղչեր, կտրոններ, մրցանակներ, մրցույթներ) խթանման միջոցների համակարգ: 
 Ակտիվ մարկեթինգի հայեցակարգը հիմնվում է շուկաների ու սպառողների հայցերի 
վերլուծության վրա: 
 Սոցիալական-բարոյական մարկեթինգի հայեցակարգի համաձայն ընկերության 
խնդիրն է որոշել թիրախային շուկաների կարիքներն ու պահանջարկները և ապահովել 
սպառողի ցանկալի բավարարվածությունը` մրցակիցներից ավելի արդյունավետ 
եղանակներով` միաժամանակ պահպանելով սպառողի և ընդհանուր առմամբ 
հասարակության բարեկեցությունը: Այսպիսով, տվյալ հայեցակարգը կառուցվում է երեք 
գործոնների` ընկերության շահույթի, սպառողական պահանջարկների բավարարման և 
ընկերության բարեկեցության հավասարակշռված հաշվարկի վրա: 
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 Մարկեթինգի կառավարման խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի օգնի 
կազմակերպությանը նվաճել իր առջև կանգնած նպատակները` ներգործելով պահանջարկի 
մակարդակի, ժամանակի ու բնույթի վրա: Մարկեթինգի կառավարումը, ըստ Կոթլերի, դա 
պահանջարկի կառավարումն է: 
 Մարկեթինգի կառավարման գործընթացը կարելի է բաժանել հետևյալ տարրերի. 

1. շուկայական հնարավորությունների վերլուծություն, 
2. թիրախային շուկաների ընտրություն, 
3. մարկեթինգի համալիրի մշակում, 
4. մարկեթինգային միջոցառումների կիրառումը կյանքում: 

 
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Նոր շուկաների հայտնաբերում` ապրանքի ու շուկայի զարգացման մատրիքսի օգնությամբ 
 
 Առկա ապրանքներ Նոր ապրանքներ 
²éÏ³ ßáõÏ³Ý»ñ Ավելի խորը 

ներթափանցում շուկա 
Ապրանքի մշակում 

Üáñ ßáõÏ³Ý»ñ Շուկայի սահմանների 
ընդլայնում 

Դիվերսիֆիկացիա 

 
1.  ընդլայնում Դիվերսիֆիկացիա Ավելի խորը ներթափանցում շուկա. ներկայումս 

գոյություն ունեցող խմբում վաճառքների աճի մեծացում` առանց ապրանքի մեջ 
փոփոխություններ մտցնելու (Ջոնսոնս Բեյբի շամփուն` գնի նվազում, նոր գովազդային 
վերաբերմունք, միջնորդների քանակության մեծացում, մերչենդայզինգ): Շուկայի 
սահմանների ընդլայնում. նոր շուկաներ` արդեն իսկ գոյություն ունեցող ապրանքի 
համար (դեմոգրաֆիական շուկաներ` Ջոնսոնս Բեյբի շամփուն` գովազդ մայրերի 
համար, կազմակերպությունների շուկաներ` ֆիթնես ակումբներ, հիվանդանոցներ, 
աշխարհագրական շուկաներ` վերարտահանման հնարավորություն, օր. ՀՀ համար` 
Իրան)Ապրանքի մշակում. նոր ապրանքներ` արդեն իսկ գոյություն ունեցող շուկաների 
համար ( Ջոնսոնս Բեյբի շամփուն` ցորենի, երիցուկի և այլն) Դիվերսիֆիկացիա. նոր 
ապրանքներ նոր շուկաներում (ՍՊԸ”Էսկուլապ”` ստոմատոլոգիական կլինիկաներ) 
Ձեռնարկության մարկեթինգային իրավիճակիվերլուծություն 

2. Արտադրանք.Տեսականու լայնությունն ու խորությունը,Ապրանքի հատկանիշները, 
3. Քաղաքականությունը` մակնիշի նկատմամբ.Սպասարկումը:Գներ և պայմաններ.Գների 

մակարդակ,Գինը` արտադրանքի հատկանիշների համեմատ,Մատակարարման ու 
վճարման պայմանները, 
 Զեղչեր (գնազեղչ): Բաշխում. Բաշխման մարմիններ,Վաճառքի 

ուղիներ,Մատակարարման ժամկետներ, 
 Տեխնիկական ապահովում,Հանձնուրդավարձեր, առևտրային հավելագին: 

Հաղորդակցություն.Գովազդի միջոցներն ու կրողները,Վաճառքի խթանման 
միջոցները,Կապերը զանգվածային լրատվական միջոցների` 

  ԶԼՄ (հասարակության) հետ, 
 Անհատական վաճառքների հնարավորությունը: 

 
ՄԱՐԿԵԹԻՆԳԱՅԻՆ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Մարկեթինգային միջավայր են անվանում ընկերության սահմաններից դուրս գործող 
սուբյեկտների և ուժերի ամբողջությունը, որոնք ազդում են նրա ռազմավարության վրա և չեն 
ենթարկվում անմիջական հսկողությանը: Մարկեթինգային միջավայրը բաղկացած է 
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միկրոմիջավայրից, մեդիամիջա վայրից և մակրոմիջավայրից:1. Միկրոմիջավայրը կամ 
ընկերության մերձավոր շրջապատն ընդգրկում է մատակարարներին, միջնորդներին, 
մրցակիցներին և հաճախորդներին: 
2. Մեդիամիջավայրը ներառում է ընկերության հաղորդակցական լսարանները: 
Հաղորդակցական լսարանի տակ հասկացվում է անձանց ցանկացած խումբ, որը 
հետաքրքրված է ընկերության գործունեության մեջ և կարող է  ազդեցություն գործել 
ընկերության նպատակներին հասնելու կարողության վրա:     Հաղորդակցական լսարանները 
բաժանվում են հետևյալ կարգերի.  

• “բարենպաստ”, որոնց գործունեությունն օգտակար է ընկերության համար 
(հովանավորներ, խորհրդատուներ),  

• “անհայտ”, որոնց հետաքրքրվածությունն ակտիվ որոնում է ընկերությունը 
(սպառողներ, ԶԼՄ, բանկեր և այլն) և  

• “անցանկալի”, որոնց հետաքրքրությունն ընկերությունը աշխատում է չգրավել, սակայն 
ստիպված է հաշվի առնել այն, եթե առաջանում է (հարկային տեսչություն, “բոյկոտի 
խմբեր”, շորթում): Տարբերում են հաղորդակցական լսարանների յոթ հիմնական 
տեսակ. ներքին, տեղական, պետական հաստատությունների, ֆինանսական 
շրջանների, ԶԼՄ, գործողության քաղաքացիական խմբերի, լայն 
հասարակության:Ներքին հաղորդակցական լսարանները ներառում են 
աշխատանքային կոլեկտիվը, արհմիությունը, մենեջերներին, տնօրենների խորհուրդը, 
կազմակերպության ընկերներին: Կարևոր է, որպեսզի աշխատակազմը դրականորեն 
տրամադրված լինի իր ընկերության և նրա կողմից արտադրվող արտադրանքի 
նկատմամբ, քանի որ այդ վերաբերմունքն ինքնստինքյան տարածվում  է նաև այլ 
հաղորդակցական լսարանների վրա:Տեղական հաղորդակցական լսարանները 
ներառում են մոտակա բնակիչներին, այդ թվում` բնակ. կառավարման գրասենյակներ 
(ԲԿԳ), վետերանների տարբեր խորհուրդներ և այլ կազմակերպություններ:Պետական 
հաստատությունների հաղորդակցական լսարանները ներառում են հարկային և 
վիճակագրական մարմինների, պետական սոցիալական հիմնադրամների, հրշեջ 
տեսչության, սանէպիդկայանի և այլ կազմակերպությունների աշխատողներին: 
Ֆինանսական հաղորդակցական լսարանները ներառում են բանկային ծառայողներին, 
աուդիտորներին, վարկատուներին, պարտապաններին, ֆինանսական ու 
ներդրումային խորհրդատուներին և այլն: Գործողության քաղաքացիական խմբերի 
հաղորդակցական լսարանները ներառում են բնապահպանական 
կազմակերպությունները, սպառողների  ընկերությունները, առողջ ապրելակերպի 
կողմնակիցների շարժումները, ազգային փոքրամասնությունների 
ներկայացուցիչներին, “տուժած ներդրողների միությունները”: Հասարակության 
հաղորդակցական լսարանների կարգին են դասվում այն մարդիկ, որոնց կարծիքին են 
հետևում ուրիշները և որոնք, հետևաբար, կարող են նպաստել ընկերության ցանկալի 
կերպարի ստեղծմանը և ապրանքի պրոպագանդային (սպորտի հանրահայտ 
ներկայացուցիչներ, արվեստի գործիչներ, փորձագետներ, հայտնի քաղաքական 
գործիչներ և այլն): 
3. Ընկերության մակրոմիջավայրը ներառում է ժողովրդագրական, տնտեսական, 
քաղաքական, բնաաշխարհագրական, գիտա-տեխնիկական և մշակութա-պատմական 
գործոնները: Ժողովրդագրական (դեմոգրաֆիական) գործոնները ներառում են 
բնակչության ընդհանուր թվաքանակը, տարիքային, սեռական և ազգային կազմը, 
տարածքում հավասարաչափ բաշխումը, բնակչության բաժանումը` քաղաքայինի ու 
գյուղականի, գաղթը, ծնելիությունն ու մահացությունը, ամուսնությունն ու 
ամուսնալուծությունը, կյանքի տևողությունը, ընտանիքի կենսացիկլը:Մշակութա-
պատմական գործոնները ներառում են միասնական ավանդական մշակութային 
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արժեքների և վարվելակերպի նորմերի առկայությունը, բարոյականությունը, լեզուն ու 
բարբառները, կրթության մակարդակը, մարդու վերաբերմունքն ինքն իրեն, ընտանիքին, 
մերձավորներին և այլ մարդկանց, սեռական վարքի մոդելը, պատմական ճակատագրի 
ընդհանուր լինելու և երկրի, ազգի, տարածաշրջանի ճակատագրի համար 
պատասխանատվության զգացումը: 
 
ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ    ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Շուկայի սեգմենտացիա, նպատակների ընտրություն ու ապրանքի դիրքավորում 
Շուկայի սեգմենտավորումը սպառողների տրոհումն է  խմբերի` տարբեր 
պահանջարկների, բնութագրերի և/կամ վարքի հիման վրա:  
Շուկայի սեգմենտը  կազմված  է  սպառողներից, որոնք  միանման են  արձագանքում  
մարկետինգը  խթանող  միևն ույն  ազդակներին: Օրինակ.Գնորդ(Գ). Գ1-երեխաներ, Գ2-
երիտասարդներ, Գ3-միջին տարիքի  մարդիկ, Գ4– մեծահասակներԱպրանք(Ա).  Ա1 – 
արագ  ազդեցո ւթյան ՈՍՀԴ  (պարացետամոլ)Ա 2 - երկարատև  ազդեցության  ՈՍՀԴ ( 
իբուպրոֆեն, նատրիումի  դիկլոֆենակ )Ա 3 – զուգակցված  ՈՍՀԴ (տերաֆլյու, ֆերվեքս, 
կոլդրեքս ) 
Շուկա  դուրս  գալու  հինգ  հնարավոր  ուղիները Կենտրոնացում  միակ  սեգմենտի վրա 
- Էֆերալգանի  օշարակ Ա1/ Գ1Կողմնորոշում դեպի սպառողական պահանջարկը– 
Նուրոֆեն  Ա2/ Գ1, Գ 2, Գ 3, Գ 4Կողմնորոշում դեպի սպառողների  խումբը – Վոլտա 

1. րեն, Տերաֆլյու Ա 2,Ա3/ Գ2Միմյանց  հետ  կապ չունեցող   սեգմենտների  սպասարկում - 
Էֆերալգանի  օշարակ, Էֆերալգանի  լուծվող  դեղահատեր  Ա1/ Գ1, Ա1/ Գ2 

2. Ամբողջ  շուկայի  զավթում   Դիրքավորումը  շուկայումԿասկած  չհարուցող, մնացածից  
հստակ  տարբերվող, ցանկալի  տեղի ապահովում շուկայում և  նպատակային  
սպառողների  գիտակցության մեջ (օրինակ` ֆլեմօքսին  սոլյուտաբ (ազդող 
նյութը`ամօքսացիլին) դեղահատը  կարելի  է  կուլ  տալ, ծամել, ծծել, լուծել  ջրի, հյութի, 
կաթի  և  մանկական  սննդի  մեջ ): Մարկեթինգի համալիրի մշակումՄարկետինգը  
միաժամանակ  և բիզնեսի  փիլիսոփայությունն  է (վերլուծական  ասպարեզ), և   
ապրանքի  առաջտանման գործընթացը (ակտիվ  ասպարեզ): Հետևաբար  
ձեռնարկության  արդյունավետ  աշխատանքի  համար, ամենից  առաջ,  անհրաժեշտ   է  
հասկանալ  մարկեթինգի  հիմնական  մտածողության  և  գաղափարախոսության  
համակարգը: Պակաս  կարևոր  չէ  նաև  մարկեթինգի  երկրորդ  կողմը, որը  
հանդիսանալով  ակտիվ  գործընթաց, որոշում  է  խնդիրների  շարքը: Վերջինս  
անհրաժեշտ  է  շուկայական  տնտեսության  հստակ  գործունեության  համար: 
Հետևաբար  ձեռնարկության  աշխատանքի  համար  անհրաժեշտ  է  ակտիվորեն  
օգտագործել  մարկեթինգի  երկու  կողմերը, որոնց  դրևորման  համար  օգտագործում  
են  համապատասխան  տերմիններ`  □գործառնական□ և □ռազմավարական 

□: Գործառնական  մարկեթինգԳործառնական մարկեթինգը պլանավորման կարճաժամկետ 
հորիզոնով ակտիվ գործընթաց է`  ուղղված  արդեն  գոյություն  ունեցող  շուկաներին: Դա 
հանձնարարված  ծավալի  ստացման  դասական  կոմերցիոն  գործընթաց է, որն իրագործվում  
է  մարտավարական  միջոցների  կիրառման  ճանապարհով, վերաբերվում  է   ապրանքին, 
վաճառքին, գնին  և  կոմունիկացիաներին: Այդ  տարրերի  ամբողջությունը  ստացել  է  
□մարկեթինգի  համալիր□ (marketing  mix) անվանումը:Մարկեթինգի  համալիրը      Այս  
գաղափարը մարկեթինգի  հիմնական  գաղափարներից  մեկն է: Մարկեթինգի  համալիրի  մեջ  
մտնում  է  այն  ամենը, ինչը  կարող  է կազմակերպությունը ձեռնարկել`  պահանջարկի  և  իր  
արտադրանքի  վրա  ներգործելու  համար: Կոտլերը  դրան  տալիս  է  հետևյալ  սահմանումը.  
□Մարկեթինգի  համալիրը  մարկեթինգի  ստուգման  ենթարկվող  փոփոխական  գործոնների  
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հավաքածու  է, որոնց  ամբողջությունը  ֆիրման  օգտագործում  է, երբ  ձգտում  է  
նպատակային  շուկայի  կողմից  ց 
անկալի  ռեակցիա  ստանալ□:     Մարկեթինգի  հայեցակարգում  առանձնացնում  են  չորս  
տարրեր`  այսպես  կոչված  □չորս P□` արտադրանք (product) , գին (price), առաջընթաց (p 
romotion), տեղ ( place): Ապրանքը (product) արտադրանքների  և  ծառայությունների  
հավաքածու  է, որոնք  կազմակերպությունն  առաջարկում  է  թիրախային  շուկային: Գինը 
(price) դրամական  գումար  է, որը  սպառողները  վճարում  են  ապրանքի  ձեռքբերման  
համար (գինը  կարող  է  լինել  մեծածախ  և  մանրածախ, հաշվի  է  առնվում  զեղչը  կամ  
ապառիկ վաճառքը): Եթե  սպառողի  կարծիքով  գինը  չի  համապատասխանում  ապրանքի 
արժեքին, այն փոխարինվում է մրցակից  ապրանքով:Տեղը (place) տարբեր տեսակի 
գործունեություն է` ուղղորդված ապրանքի  հասանելիության  ապահովման 
ը  թիրախային  գնորդներին:Առաջտանումը (promotion)  ձեռնարկության  ամբողջ  
գործունեությունն  է` ուղղված  իր  ապրանքի  վերաբերյալ  տեղեկությունների  տարածման  և  
հատկապես  իր ապրանքը ձեռքբերելու  համոզմունքի համար : Booms-ը և  Bitner-ը  
մարկեթինգային  ռազմավարության  գործիքներից  են, որոնք  նախնական  մոդել Marketing  
Mix -ում  հսկվող  փոփոխականների  թիվը  ընդլայնում են`  չորսից  մինչև  7Ps կամ  Extended  
Marketing  Mix (ընդլայնված Marketing  Mix) :Marketing  Mix – ի ավանդական  մոդելը 
հիմնականում  կողմնորոշված է և  օգտակար է նյութական արտադրանքների համար: 7Ps 
մոդելը  ավելի  օգտակար  է  ծառայությունների  ոլորտի  համար  և , հավանաբար, նաև  գիտ 
ության  բնագավառի  համար:Մարդիկ (People). բոլոր  մարդիկ  ուղղակի  կամ  անուղղակի  
ազդում  են սպասարկման  ծառայությունների  կիրառման գործընթացի վրա: Վերլուծության  և  
նրա  մշակման  ոլորտի  մասնագետները, աշխատակիցները և այլ  սպառողներ  հաճախ  
նշանակալից  ավելացնում  են  ընդհանուր  արտադրանքի սպառողական  արժեքը  կամ   
ծառայության առաջարկը:Պրոցես (գործընթաց, Process) - գործառնությունների  
արարողությունը, մեխանիզմները  և  հաջորդականությունը` ծառայության իրացման 
գործընթացում (հաճախորդի  կառավարման  գործընթաց):Ֆիզիկական  հիմունքներ (Phisical  
Evidence) -Ծառայությունների  տրամադրման  ունակությունը  և  միջավայրը: Ինչպես  
նյութական  ապրանքները, որոնք  նպաստում  են կոմունիկացիաների  և ծառայությունների  
կատարմանը, այնպես  էլ առկա  հաճախորդների   ոչ  նյութական  փորձը  և  բիզնեսի  
ունակությունը`  սպառողների  բավարարվածությունը  տարածելու  պոտենցիալ  
հաճախորդների  վրա:Բացի այդ, Booms-ը և  Bitner-ը  ընդունում են, որ  դեպի ծառայություն 
կողմնորոշված  ընկերությունում տեղը (place) ներառում  է  սպասարկման  ծառայության  
հասանելիությունը, իսկ  որ  դեպի ծառայություն կողմնորոշված  ընկերությունում 
առաջտանումը (promotion) ներառում  է  աշխատակազմի  ներդրումը`  հա 
ճախորդի  հետ  աշխատելիս: Գնորդների  տեսանկյունից` յուրաքանչյուր  մարկեթինգային  
գործիքի  նշանակությունը  սպառողի  շահի/օգուտի մեծացումն է: Ռոբերտ  Լոտերբոնը  
կարծում է, որ  վաճառողի  չորս  □P□-ին  համապատասխանում  է  սպառող ի չորս    
□C□-ն:   Չորս □P□Չոր   ս □C□Արտադրանք (product )Սպառողների որո 
շում (Custo     mer  solution)Գին (price)Սպառողների 
  ծախքեր (C     ustomer  cost)Տեղ (place)Հարմարա 
վետություն ( Convenience)Ապրան քի  առաջընթաց (promotion)Կոմուն 
 
իկացիաներ (Communication)      Մարկեթինգի համալիրի մշակման հիմքում ընկած է 
ապրանքի  դիրքավորման մասին որոշումը`  կոնկրետ շուկայում: Մարկեթինգի  համալիրը  
կիրառվում  է  ցանկացած  ձեռնարկությունում` անկախ այն բանից, թե դեպի որ հայեցակարգն 
է այն կողմնորոշված: Գործառնական  մարկեթինգի հիմնական  նպատակը  վաճառքից  
եկամուտների  ավելացումն  է, այսինքն նպատակային  շրջանառությունը: Դա  նշանակում   է  
վաճառել  և  ստանալ  գնումների պատվերներ` վաճառքի  արդյունավետ  միջոցների  
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օգտագործման  և  միաժամանակ  ծախսերի  փոքրացման շնորհիվ: Այսինքն   գործառնական  
մարկեթինգը  հատկապես   ավելի  լուրջ  է  ազդում  ֆիրմայի  կարճաժամկետ  
շահութաբերության  վրա: Այսպիսով,  գործառնական  մարկեթինգը  ֆիրմայի  առևտրային  
լծակն  է, առանց  որի  նույնիսկ  ամենալավ  ռազմավարական պլանը չի բերի  ցանկալի  
արդյունքի: Միանգամայն ակնհայտ  է, որ գործառնական  մարկեթինգի  բացարձակ  
շահութաբերություն  առանց  հիմնավոր  ռազմավարական  հիմքի  չի  լինում:  Հետևաբար,    
գործառնական  մարկեթինգի շահութաբերության ապահովման համար  պետք  է  հիմնվել  
ռազմավարական   մտածողության  վրա, որն  էլ  իր  հերթին  հենվում  է  շուկայի  
պահանջարկի  և  նրա  ս 
 

պասվող  էվոլուցիայի  վրա: 
Ռազմավարական    մարկեթինգՌազմավարական  մարկեթինգը  միջին  և  երկարաժամկետ  
պլանավորման  գործընթաց  է, որի  խնդիրն  է  հստակեցնել ֆիրմայի  առաքելությունը, 
նպատակի  որոշումը, զարգացման ռազմավարության մշակումը և ապրանքային 
թղթապանակի հավասարակշռային  կառուցվածքի  ապահովումը: Ռազմավարական  
մարկեթինգը  հետազոտում  է տվյալ  շուկայի  էվոլյուցիան, բացահայտում  է  գոյություն  
ունեցող  տարբեր  և  պոտենցիալ  շուկաներ, սեգմենտավորում  է դրանք  այն 
պահանջարկների  վերլուծության հիման  վրա, որոնք  բավարարման  կարիք  ունեն: 
Ռազմավարական  պլանը  ցույց  է  տալիս, թե  ֆիրման  ինչպիսի  մարկեթինգային  
գործունեություն  պետք է  նախաձեռնի, ինչու  են  դրանք  անհրաժեշտ, ով  է  
պատասխանատու  դրանց  իրականացման  համար, որտեղ  պետք  է  նախաձեռնվեն  և  ինչով  
պետք  է   ավարտվեն: Ռազմավարական  պլանավորման  գործընթացում  որոշվում  է  
կազմակերպության ընթացիկ  դրությունը, նրա  ապագա  կողմնորոշումը  և  ռեսուրսների  
ղեկավարումը: Ռազմավարական  պլանը  հաստատում  է  կազմակերպության  հստակ  
նպատակները  յուրաքանչյուր  ստորաբաժանման  համար` միացնելով  այն  ընդհանուր  
նպատակների  հետ, ֆիրմային  հնարավորություն  է  տալիս  հստակ  տեսնել  և  գնահատել  
իր  ուժերը  և  թույլ  կողմերը, սպառնալիքները  և  հնարավորությունները, որ 
ոնց  հետ  այն  բախվում է:Ռազմավարական  մարկեթինգը  անհրաժեշտ 

•   է  նրա  համար, որպեսզի.հուսալի  և  հստակ  որոշված  ռազմավարական  
 հնարավորությունների  վրա      հիմնել սե 
• փական  գործունեությունը  մշակել մոնիտորինգի  համակարգեր 
•   մարկեթինգի  միջավայրումբարձրացնել հարմարվելու ունակությունը միջավայրի 
•  փոփոխությունների  հանդեպպարբերաբար  վերա 
նայել  բիզնես -թղթապանակըՏարբեր նախնական հետազոտությունների արդյունքները 
ինչպես Եվրոպայում,այնպես էլ Միացյալ Նահանգներում, ցույց  են  տվել ռազմավարական  
մարկեթինգի արդյունավետությունը: Ակնհայտ  է, որ նոր ապրանքների  հաջողության 
հիմքում ընկած  էր արդյունավետ ռազմավարական   
• մարկեթինգը,  և  հատկապես.գնորդի  տեսանկյունից ապրանքի հրաշալի որակը և  

գերազանց  հատկո 
• ւթյունների  առկայությունըշուկան հասկանալը  և մարկեթինգային  “ն 
ոու-հաուն”` նոր մոտեցումըԱյսպիսով, դեպի գնորդի պահանջարկի բավարարումը 
նպատակաուղղված կազմակերպության համար, որն անընդհատ  նոր  ապրանքներ է 
առաջարկում, չափազանց վտանգավոր է թերագնահատել ռազմավ 
 

արական  մարկեթինգի  դերը:Բիզնեսի ռա 
զմավարական պլանավորումը  Բիզնեսի ռազմավարական պլանավոր 

1. ումը  ներառում  է 8 փուլ.բիզն 
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2. ես միավորի առաքելությունըշրջապատող միջավայրի վերլուծությունը 
(հնարավորութ 

3. յունները և սպառնալիքները)ներքին միջավայրի վերլուծություն 
4. ը (ուժեղ և թույլ կո 
5. ղմերը)նպատակի ձևակերպումըռ 
6. ազմավարության ձևակ 
7. երպումըծրագրի ձևակե 
8. րպումըծրագրի իրականացումըհետ 

ադարձ  կապը և վերահսկումըԸնկերության  ուժեղ և թույլ կողմերի գնահատումը, նրա  
զարգացման  ճանապարհի հնարավորությունները  և սպառնալիքները կոչվում են SWOT- 
վերլուծություն (Strengths (ուժեղ կողմեր), Weaknesses (թույլ կողմեր), Opportunities 
(հնարավորությու 
 

ն),Threats (սպառնալիք ): Շուկայական կո 
նյունկտուրայի հետազոտում Կոնյունկտուրան (կապակցություն) շուկայում ստեղծված 
իրավիճակ է, որն ընդգրկում է պահանջարկը, գները, սպառողների եկամուտը, ապրանքի 
սպառողական արժեքը, առաջարկի և պահանջարկի հարաբերությունը: Կոնյունկտուրան 
կարող է բնորոշվել որպես պահանջարկի և առաջարկի  
հարաբերություն  Ի = Պ/ Ա 

1.  Հնարավոր  է  3 իրավիճակ.Պահանջարկը գերազանցում է առաջարկին (Պ>Ա), սա  
աճող իրադրություն է, այսինքն շուկայում  

2. գոյություն ունի հեռանկար: Պահանջարկը ցածր է առաջարկից  (Պ<Ա), 
3.  սա նվազող իրադրություն էՊահանջարկը հավասար է առաջարկին (Պ=Ա), սա 

հավասարակշռված շուկա է: Թույլատրվում է շեղում 5-10 %. հավասարակշռված 
շուկան հանդիպում 

 է հազվադեպ և հարատև  չէ:Շուկայական կոնյունկտո 
1. ւրայի հետազոտման փուլերը.Ընտրված շուկայի ընդհանուր տնտեսագիտական 

իրավիճակի ուսումնասիրություն (շուկայի յուրահատկությունը`  
2. բարգավաճող, ճգնաժամային):Առաջարկի և պահանջարկի հարաբերության 

հետազոտումը, այդ թվում նաև շուկայի  
3. հագեցվածության մակարդակը:Տվյալ ապրանքի արտադրության վերլուծություն, այդ 

թվում արտադրական հզորությունների բեռնավորման դինամիկան, պահեստային 
հզորությունը, հումքային պաշարները, հիմնական մատակարարները, արտադրության 
կազմակերպման տենդենցները, արտադրության ծախսերը դինամիկայում, 
մրցակիցների պլանները, պետ 

4. ական նպատակային ծրագրերը:Ապրանքի պահանջարկի վերլուծություն, այդ թվում 
բնակչության վճարունակությունը, սպ 

5. առողական նախընտրությունը:Սեփական ապրանքի վերլուծություն, այդ թվում նրա 
մրցունակության որոշում, ապրանքի մրցակիցների և ապրանք - փոխա 

6. րինողների վերլուծություն:Ապրանքի վաճառքի հնարավորության վերլուծություն, այդ 
թվում իրացման ցանցի որոշում, ապրանքի առաջտանման հնարավորություն, 
վաճառքի մեթոդների և ձևերի զարգացման տենդենցները, գովազդի հնարավորությունը, 
մրցակիցների իրաց 

ման ցանցի վերլուծություն:Մարկեթինգային  հայեցակար 
գի իրականացման գործընթացըՎերը նշված փուլերը կյանքի կոչելու համար մարկեթինգով 
կառավարվող ընկերությունից պահանջվում է մարկեթինգով կառավարվող օժանդակ 
համակարգի առկայություն, մասնավորապես` մարկեթինգի պլանավորում, մարկեթինգային 
ինֆորմացիայի համակարգ, մարկեթինգի ծառայության և մարկեթինգայ 
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1 
 

ՄԵՐՉԵՆԴԱՅԶԻՆԳԸ` ԴԵՂԱՏԱՆԸ 
 

Ներածություն 
 

        Մասնագետները  XXI դարը անվանում են ապրանքների և ծառայությունների սպառման դար,    
ինչը  պայմանավորված է գիտատեխնիկական առաջընթացով և բնակչության   կյանքի   մակարդակի    
բարձրացմամբ ինչպես զարգացած, այնպես էլ  զարգացող   շուկայական   տնտեսություն  ունեցող    
երկրներում: 
        Վերջին տասնամյակների   ընթացքում  դեղագործական շուկայում տեղի   են  ունեցել  գլոբալ     
փոփոխություններ: Դեղատների  քանակի  աճը հետևանք է հանդիսացել  դեղագործական    շուկայում    
առկա  մրցակցության  սրացմանը: Բացի  այդ, զգալիորեն լայնացել է նաև ապրանքների     
տեսականին: 
       Անընդհատ աճող մրցակցության   ռիսկի   պայմաններում  մերչենդայզինգն  աստիճանաբար    
ավելի   մեծ նշանակություն   է  ձեռք  բերում  որպես  առևտրային  գործունեության    կազմակերպման    
հայեցակարգ:      
       Ի՞նչ    է    մերչենդայզինգը:    
Բառը  ծագում  է անգլերեն □merchent□  բառից, որը  թարգմանաբար   նշանակում  է   առևտրական: 
Որոշ աղբյուրներ  նաև պնդում են, որ  այս   բառն   առաջացել   է   հունական  դիցաբանության     
առևտրի  աստված  Մերկուրիի  անունից: 
       Ծանոթանալով Մերչենդայզինգի հետ,  որը  հանդիսանում  է  առևտրային  մարկետինգի     ճյուղը,  
մենք  կհասկանանք,    թե  ինչն  է  ազդում  գնորդի  վերջնական  ընտրության    վրա`  այս     կամ այն 
ապրանքի օգտին: Եվ  ինչու՞ են  միայն որոշ դեղատներում գնորդները կատարում     այդքան    
չպլանավորված    գնումներ: 
          Մերչենդայզինգը միջոցառումների շարք է` ուղղված վաճառքի կետում (դեղատան    
ցուցափեղկերի  և դարակաշարերի վրա) ապրանքների   և  ինֆորմացիոն   ու  գովազդային    նյութերի  
ճիշտ   դասավորմանը`  առավելագույն  արագ իրացման  և  վաճառքի  ընդհանուր     ծավալների    
խթանման  նպատակով: 
           Վերջին տասնամյակում դեղատների և դեղատնային կրպակների թվի կտրուկ ավելացումը ՀՀ-
ում ավելի մեծացրեց մրցակցությունը դեղագործական շուկայում: Սակայն ստեղծված պայմաններում 
դեղատների և դեղատնային կրպակների գործունեության հիմնական տարրերը մնացին նույնը (գների 
մակարդակը, դեղերի տեսականին, զեղչերի համակարգը) և այսօրվա դրությամբ` գրեթե միանման: 
Տարբերվում են միայն սպասարկման մակարդակը, վաճառքների ծավալները և մենեջմենթը: Միևնույն 
ժամանակ սպառողները գնալով ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում թե ով և ինչպես է իրենց 
առաջարկում միևնույն ապրանքը: Ստեղծված պայմաններում յուրաքանչյուր դեղատնային սուբյեկտի 
գլխավոր նպատակը` ստանալ շահույթ, դառնում է օրեցօր ավելի դժվար: Հետևաբար մրցակցությունը 
դեղատների միջև ավելի է թեժանում, ինչն էլ ստիպում է բոլորին կիրառել նորագույն մարկետինգային 
ռազմավարություն: Ցավոք, դեղատների ճնշող մեծամասնությունը այս կամ այն պատճառներով չեն 
օգտագործում զգալիորեն ապրանքաշրջանառությունը մեծացնելու հնարավորությունը` նվազագույն 
ներդրումների պայմաններում: Վերջինս կարող է հանդիսանալ <<վաճառքների բարձրացման մոդել>>, 
որը նախատեսում է միջոցառումների համալիր` ուղղված կոնկրետ մանրածախ կետի վաճառքի 
բարձրացմանը: Իսկ վաճառքների բարձրացման մոդելի գլխավոր բաղկացուցիչ մասն է կազմում 
արհեստավարժ (պրոֆեսիոնալ) մերչենդայզինգը: Իսկ վերջինիս գրագետ օգտագործումը կարող է 
լրացուցիչ առավելություն տալ յուրաքանչյուր դեղատանը: 
 
Մեր դասընթացի  նպատակն է 

• Մերչենդայզինգի վերաբերյալ խորը մասնագիտական տեսական  
           գիտելիքների ձևավորում: 

• Մերչենդայզինգի տարրերի ուսուցում իրական օրինակների վրա: 
• Մերչենդայզինգի մշակված չափորոշիչների քննարկում: 
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Մերչենդայզինգը դեղատանը  մարկետինգի ուղղություն է, որը նպաստում է դեղատան վաճառքների 
մեծացմանը` վերջնական սպառողների ուշադրությունը բևեռելով որոշակի խմբի կամ մակնիշի 
դեղերի վրա վաճառքի կետերում` առանց դեղատան անձնակազմի հատուկ մասնակցության:  
Ապացուցված է, որ մերչենդայզինգի օգնությամբ յուրաքանչյուր դեղատանը կարելի է հասնել 
համախառն եկամուտի առնվազն 10% աճի: 
Դեղատանը սպառողների մեծամասնությունը գնումներ կատարում են իմպուլսիվ, ոչ պլանավորված, 
հաճախ մոռանում են գնել անհրաժեշտ դեղերը: Մերչենդայզինգի շնորհիվ սպառողների համար 
ապրանքը դեղատանը դառնում է մատչելի, քանի որ դեղերի ճիշտ դասավորվածությունը և 
գովազդային նյութերի առկայությունը հիշեցնում են սպառողներին կոնկրետ դեղերի մասին և ազդում 
սպառողների գնման որոշման վրա` հենց վաճառքի կետում: 
Դեղատունը հանդիսանում է առողջապահական հիմնարկ և պատասխանատվություն է կրում 
սպառողների առողջության համար: Դեղատան տեսականու զգալի մասը վաճառվում է բժշկի դուրս 
գրված դեղատոմսերով: Հետևաբար մերչենդայզինգը վերաբերվում է միայն դեղատան այն 
տեսականուն, որը սպառողը ինքը կարող է ընտրել և գնել, այսինքն` առանց դեղատոմսի բաց թողնվող 
դեղերը և հարդեղագործական ապրանքները (հատկապես այն դեղերը, որոնք գովազդվում են ԶԼՄ-
ով):  
Գովազդը հայտնի հովանավորի անունից գաղափարների, ապրանքների կամ ծառայությունների ոչ 
անձնական ներկայացման և առաջտանման ցանկացած վճարովի ձևն է: 
Նման պայմաններում մերչենդայզինգի շնորհիվ մենք հիշեցնում ենք սպառողին գոյություն ունեցող 
պահանջարկի մասին և խթանում նրանց կողմից կատարվող պատահական գնումները: Առանց 
դեղատոմսի բաց թողնվող դեղերի մերչենդայզինգը կարևոր է, քանի որ վերջինիս շնորհիվ խթանվում 
է սպառողների ինքնաբուժումը, հեշտանում է ճիշտ և մատչելի ապրանքի ընտրությունը, և գնման 
որոշումները կատարվում են անմիջապես առևտրի սրահում: 
Իսկ ինչ վերաբերում է դեղերին, որոնք նշանակվում են բժշկի կողմից, ապա վերջիններիս օրիգինալ 
դասավորվածությունը կամ դրանք գովազդելը դեղատանն անիմաստ է: Նույնիսկ այն պարագայում, 
երբ սպառողը չի տեսնում ցուցափեղկին բժշկի կողմից դուրս գրված դեղը, նա միևնույն է հարցնելու է 
դեղագետին այդ դեղի առկայության մասին:  
Շատ դեղատներում ցուցափեղկերի մակերեսը մեծ չէ և սահմանափակ է: Հետևաբար միշտ խնդիր է 
առաջանում` գտնել ցուցադրման համար արժանի դեղեր: Դեղատների կողմից առավել հաճախ 
ցուցադրման համար տեղ է հատկացվում թանկարժեք դեղերին: Սակայն ոչ միշտ է շահույթը ուղիղ 
համեմատական ապրանքի թանկությանը: Շատ թանկարժեք դեղեր շահութաբեր են, իսկ շատերը` ոչ 
շահութաբեր և ծախսատար:  
Եթե, դեղատների գլխավոր նպատակը շահույթ ստանալն է, ապա ցուցափեղկին ներկայացնելու 
համար դեղերի ընտրության հարցում պետք է առաջնորդվել միայն դեղի շահութաբերության 
ցուցանիշով: 
Եթե ցուցափեղկերի մակերեսը բավարար է, ապա կարելի է ներկայացնել նաև դեղեր, որոնք զիջում են 
իրենց շահութաբերությամբ, սակայն քանակական առումով լավ են վաճառվում: Շատ դեպքերում 
դեղատները համաձայնվում են բժշկական ներկայացուցիչների առաջարկին լավագույն տեղ 
հատկացնել նոր դեղին, սակայն միանշանակ է, որ առավել մեծ շահույթ բերում են այն դեղերը, որոնք 
սպառողների մոտ արդեն ունեն ճանաչում: Սպառողների կողմից քիչ ճանաչում ունեցող դեղերի 
ցուցադրումը դարակաշարերի ամենատեսանելի հատվածում կարող է արդարացված լինել միայն այն 
դեպքում, երբ ընկերությունները վճարում են դեղատանը նման ծառայության համար: 
 
Դեղատնային վաճառքների առանձնահատկությունները 
Դեղատանը սպառողների գնման գործընթացն ունի իր առանձնահատկությունները: Մասնավորապես 
դեղատան սպառողները շատ դեպքերում չեն ուզում հայտնել իրենց պահանջմունքի մասին 
դեղագետին (հեմորոյի համար դեղեր, հակասնկային դեղեր, մակաբույծների դեմ դեղեր, 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ, միջոցներ ճարպակալման դեմ և այլն) կամ հայտնում են դժվարությամբ: 
Մյուս առանձնահատկությունը դեղատների գնումների պլանավորման բարձր մակարդակն է: 
Սպառողները դեղերը կամ հարդեղագործական ապրանքները գնում են բժշկի նշանակմամբ` 
հիմնվելով իրենց կամ իրենց մտերիմների անհատական փորձի վրա:  
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Դեղատանը տարբերում են երեք տեսակի գնում.  
• Պլանավորված գնում. սպառողը նախօրոք որոշել է, թե որ կոնկրետ ապրանքը պետք է գնի 
• Մասնակի պլանավորված գնում. սպառողը կողմնորոշվել է, թե ինչ տեսակի ապրանք պետք է 

գնի, սակայն չի որոշել ապրանքային նշանը 
• Իմպուլսիվ կամ պատահական գնում. սպառողը գնում կատարելու նախնական 

տրամադրվածություն չունի 
Առավել հետաքրքրություն են ներկայացնում չպլանավորված, պատահական գնումները, քանի որ 
սպառողների 2/3-ը գնման որոշում կայացնում են հենց առևտրի սրահում: Նման պայմաններում 
ապրանքի մասին ինֆորմացիան կամ նրա ներկայացումը կարող է որոշիչ դեր ունենալ գնման մասին 
որոշում ընդունելու ժամանակ: Մարկետինգային տարբեր գործիքների շնորհիվ կարելի է ստեղծել 
կոնկրետ ապրանքի իմիջ և սպառողի ենթագիտակցության մեջ ցանկություն` գնել տվյալ ապրանքը: 
Սպառողի գիտակցության մեջ ապրանքի ֆիզիկական հատկությունները, որակը կամ 
օգտակարությունը գտնվում են պասիվ վիճակում: Որպեսզի սպառողի ապրանքը գնելու ցանկությունը 
վերածվի իրական գնման գործընթացի, հարկ է նախ  այն տեղակայել ճիշտ տեղում: 
 
 

Գնման տեսակները և գործընթացի փուլերը 
 
 

Գնման տեսակներ Պլանավորված գնում Մասնակի 
պլանավորված գնում 

Իմպուլսիվ կամ 
պատահական գնում 

Ինչպես են 
դրսևվորվում 

Գնման որոշման արագ 
ընդունում, 
կապվածություն 
ապրանքային նշանի 
հետ 

Դեղը գնելու 
ցանկություն, իսկ 
արտադրող ֆիրման 
էական չէ 

Տվյալ ապրանքի 
պահանջարկի 
պատահական 
գիտակցում 

Առաջնային ազդող 
գործոններ 

Ինֆորմացիայի առկա-
յություն, խորհուրդներ` 
տվյալ դեղի 
յուրահատկությունների 
վերաբերյալ 

Ամբողջական 
տեղեկատվության 
ապահովում տարբեր 
արտադրողների 
միևնույն անուն դեղի 
վերաբերյալ  

Գովազդ 

Երկրրորդային 
ազդող գործոններ 

Տեղեկատվություն այն 
դեղերի մասին, որոնք 
կարելի է զուգակցել 
ձեռք բերած դեղի հետ  

Հնարավորություն 
տալ համեմատել 
մրցակից ապրանք-
ները` միասնական 
դասավորությամբ 

Տեսականու 
լայնություն 

Բրենդների համար 
ազդող գործոն 

Հարմար 
դասավորվածություն 
ցուցափեղկերում և 
գրավիչ դիզայն 

Հարմար 
դասավորվածություն 
ցուցափեղկերում և 
գրավիչ դիզայն 

Հարմար 
դասավորվածություն 
ցուցափեղկերում և 
գրավիչ դիզայն 

 
 
Գնման փուլերն են. 
1. Պահանջարկի գիտակցում 
2. Ինֆորմացիայի հայթայթում 
3. Այլընտրանքի գնահատում 
4. Ապրանքի գնում 
5. Եզրակացություններ գնումից հետո  
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Պահանջարկի գիտակցում: Սպառողների մոտ գնման գործընթացը սկսում է այն պահից, երբ 
վերջիններս գիտակցում են, որ ունեն չբավարարված պահանջ: Չբավարարված պահանջը կարող է 
լինել ընթացիկ (օրինակ` մարդ, որը անտեսում է արդեն մի քանի օր ընթացող  ատամնացավը), 
պատահական և շատ արագ աճող (օրինակ` հանկարծակի սուր ատամնացավը) և չկանխատեսված 
(օրինակ` եթե ցավազրկող դեղը ցուցափեղկում չնկատեր, չէր գնի): Տվյալ դեպքում սպառողի 
պահանջը բավարարելու միակ ճանապարհը դա դեղատուն այցելելն է: Որպեսզի սպառողը այցելի 
դեղատուն և գնի անհրաժեշտ դեղը, նա պետք է գիտակցի դրա պահանջի առկայությունը: Այս 
գործընթացի խթանմանն են ուղղված գովազդը, արտադրող ընկերությունների պրոմոցիոն 
միջոցառումները (ակցիաներ, զեղչեր), դեղատան աշխատակիցների խորհուրդները, մերչենդայզինգը:    
 
Ինֆորմացիայի հայթայթում: Պահանջի գիտակցումից հետո սպառողները սկսում են փնտրել 
ինֆորմացիա, դեղերի կամ ապրանքների մասին, որոնցով կարող են առավել արդյունավետ 
բավարարել իրենց պահանջարկը: Այդ գործընթացը կարող է լինել բավականին բարդ և երկարատև: 
Սպառողները կարող են հարցնել բարեկամների կարծիքը, փնտրել ինֆորմացիա ինտերնետում, 
խորհրդակցել բժշկի հետ (օրինակ պերօրալ հակաբեղմնավորիչ գնելիս կանանց մեծամասնությունը 
չի բավարարվում բժշկի նշանակմամբ. նա խորհրդակցում է ազգականների հետ, զանգահարում 
դեղատներ, հետաքրքրվում դեղի գնով և այլն): Ինֆորմացիայի ծավալի մեծությունը, որն ուզում է 
ստանալ սպառողը, կախված է երկու գործոնից` պոտենցիալ օգուտից, որը կարելի է ստանալ 
որոնումներից (մատչելի գին, բարձր որակ) և ժամանակից, որը ծախսվում է որոնումների վրա (ոչ 
միայն ժամանակի, այլ նաև ֆինանսական ծախս` բժշկի խորհրդատվության կամ դեղատներով շրջելու 
համար): Ինֆորմացիայի հայթհայթման գործընթացի վրա ազդում են նաև դեղի 
առանձնահատկությունները, սպառողի ստերեոտիպը, շուկայի բնույթը և այլն: 
Դեղատներին շահավետ է կրճատել ինֆորմացիայի հայթայթման ժամանակահատվածը, որի 
նպատակով դեղատներում կազմակերպվում են ինֆորմացիոն սեղաններ կամ դեղատներում 
աշխատում են բժիշկ-կոնսուլտանտներ: 
 
Այլընտրանքի գնահատում: Սպառողները հավաքում և ուսումնասիրում են   ինֆորմացիա` մրցակից 
ապրանքների մասին, գնահատում են բոլոր հնարավորությունները և ընտրում այն ապրանքը, որը 
առավելագույնս կբավարարի իրենց պահանջները: Մինչ գնում կատարելը միշտ սպառողները 
այլընտրանքի մեջ են գտնվում, նույնիսկ դեղատան ընտրության հարցում սպառողները կամ ընտրում 
են կենտրոնական դեղատները, որոնք առանձնանում են իրենց տեսականու լայնությամբ կամ 
ծայրամասային դեղատները, որտեղ դեղերը կարելի է ձեռք բերել ավելի մատչելի գնով: 
 
Ապրանքի գնում: Այս փուլում սպառողը պատրաստ է գնում կատարել, սակայն նույնիսկ այն 
պարագայում, երբ սպառողը որոշում է կայացրել կոնկրետ դեղը գնելու օգտին, վերջին պահին գնման 
գործընթացը կարող է խափանվել (օրինակ` կիտրոնի համով դեղի բացակայության պատճառով, 
անհրաժեշտ դեղաձևի բացակայության պատճառով, անհրաժեշտ քանակության բացակայության 
պատճառով, կրեդիտ քարտով չսպասարկելու պատճառով կամ դեղատան փակ լինելու պատճառով): 
Յուրաքանչյուր դեղատան խնդիրներից է գնորդի ընտրությունը դարձնել իրական գնում: 
   
Եզրակացություններ գնումից հետո: Դեղի գնումով դեռ գնման գործընթացը չի ավարտվում, քանի որ 
սպառողը դեղն օգտագործելուց հետո տալիս է իր գնահատականը: Տվյալ դեպքում կարևոր 
նշանակություն ունի բավարարվածության գաղափարը, որը ցույց է տալիս, թե որքանով է տվյալ դեղը 
համապատասխանում կամ գերազանցում սպառողի սպասելիքները: Սպառողի գնահատականը կամ 
եզրակացությունը տվյալ դեղի կապակցությամբ դառնում է վերջինիս ներքին ինֆորմացիան, որը 
ազդում է ոչ միայն հետագայում նույն դեղը գնելու վրա, այլ նաև տվյալ դեղը նշանակած բժշկին կամ 
դեղը խորհուրդ տված դեղատուն այցելելու վրա:  
 

Մերչենդայզինգի նպատակը և խնդիրները 
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Մերչենդայզինգի նպատակն է` խթանել սպառողների գնումները, մասնավորապես, նվազագույն 
ժամանակահատվածում կոնկրետ սպառողի կողմից գնվի առավելագույն քանակությամբ ապրանք` 
առանց սպասարկող անձնակազմի օգնության:  
Մերչենդայզինգի խնդիրներն են` 

• Դեղատանը ստեղծել դեղերի ճիշտ դասավորվածություն և շարվածք դարակաշարերում 
• Վաճառքից հանել վնասված փաթեթավորմամբ և պիտանիության ժամկետն անցած դեղերն ու 

ապրանքը 
• Ցուցափեղկերում փոքր պիտանիության ժամկետով դեղերը և հարդեղագործական 

ապրանքները դասավորել սպառողին մոտ 
• Դեղերի անհրաժեշտ պաշարների ապահովումը ցուցափեղկերում 
• Գովազդային նյութերի՝ POS- նյութերի (POSM` point of sales materials-նյութեր են վաճառքի 

տեղում՝ ապրանքի առաջտանումը խթանելու համար) տեղադրումը առևտրի սրահում 
• Գնման գործընթացի հեշտացումը և սպառողների համար անհրաժեշտ հարմարությունների 

ստեղծումը 
• Գնման ծավալի մեծացումը 
• Հին գնորդների պահպանումը և նորերի ձեռք բերումը 
• Գործնական կապերի ստեղծումը դեղագործական ընկերությունների հետ, որոնք կարող են 

ազդեցուցյուն ունենալ դեղատան մերչենդայզինգի վրա 
• Դեղագործական ընկերությունների և դրանց բրենդների արժանի մատուցումը սպառողներին, 

և դրանց վարկանիշի բարձրացումը 
• Մարկետինգային ինֆորմացիաների հավաքը և մշակումը 

 
Վերը նշված խնդիրների լուծումը հնարավորություն է տալիս դեղատանը ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ 
և պայմաններ, որոնք կհանգեցնեն վաճառքների ավելացման: Մերչենդայզինգի կարևորագույն օրենքն 
է. դեղատունը սպառողների համար է, այլ ոչ թե դեղատան ղեկավարության կամ աշխատակիցների: 
 
 
 

Մերչենդայզինգի ընդհանուր սկզբունքները 
 

• Տեսականու սկզբունք (ապրանքների անվանացանկը) 
• Առևտրային պաշարի սկզբունք (ապրանքների քանակը) 
• Գնային քաղաքականության սկզբունք (ապրանքների գինը) 
• Տեղակայման սկզբունք (ապրանքների դասավորվածությունը) 
• Ժամանակի սկզբունք (դեղատան աշխատաժամերը, սեզոնայնություն) 
• Գովազդով վաճառքի խթանման սկզբունք (պրոմոցիոն ակտիվություն) 

 
Ապրանքների անվանացանկը:  Մերչենդայզինգի սկզբունքներին կարելի է ենթարկել բոլոր դեղերը և 
հարդեղագործական ապրանքները: Սակայն խնդիրը կայանում է նրանում, որ տվյալ դեղատանը 
ունենալ ՀՀ գրանցված բոլոր դեղերը անտրամաբանական է և դեղերի կամ ապրանքների 
առկայությունը դեղատանը պետք է պայմանավորված լինի դրանց նկատմամբ պահանջարկի 
առկայությամբ (բացի ՀՀ-ում հաստատված դեղերի հիմնական ցուցակի): Միևնույն ժամանակ պետք է 
հիշել տեսականու հիմնական օրենքներից մեկը` 80/20 – դեղատան տեսականու 20%-ը ապահովում է 
շահույթի 80%-ը: Հենց այդ դեղերը և ապրանքները պարտադիր պետք է ընդգրկվեն դեղատան 
տեսականու մեջ: 
 
Ապրանքների քանակը: Կատարյալ կլիներ, եթե դեղատանը սպառողի համար պետք է տեսանելի 
լինեն բոլոր դեղերը: Սակայն գործնականում դա իրագործելն անհնար է: Նման պայմաններում հարկ է 
որոշում կայացնել, թե որ խմբի ապրանքների հետ ենք ուզում աշխատել` ցածր գնային, միջին գնային, 
թե բարձր գնային ապրանքների հետ (ինչը կախված է տվյալ դեղատան առանձնահատկություններից): 
Արդյունքում ավելի դյուրին է կողմնորոշվել, թե որ դեղերը պետք է տեսանելի լինեն սպառողներին: 
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Փորձը ցույց է տալիս, որ շեշտը պետք է դնել միջին գնային ապրանքների վրա (որոնք բավարարում են 
սպառողական պահանջների մեծամասնությունը)` ընդգրկելով նաև որոշ բարձր գնային ապրանքներ: 
Հիմնավորված չէ ցածր գնով ապրանքների ցուցադրումը, քանի որ դրանց ի վերջո գնում են ցածր գնի 
համար, այլ ոչ թե նախապատվություն տալով արտադրողին կամ ապրանքային նշանին: Ցուցադրելով 
ցածր գնային խմբի ապրանքներ` դեղատունը ներկայանում է որպես մատչելի: Դա միակ 
առավելությունն է տվյալ պարագայում, սակայն այդ քայլով դժվարանում է այլ գնային խմբերի 
առաջխաղացումը:  
 
Ապրանքների գինը: Ինչպես ցույց են տվել մարկետինգային ուսումնասիրությունները, միջին 
դեղատնային գներից +15%-ով տատանումը չի ընկալվում սպառողների կողմից շատ թանկ կամ 
մատչելի, սակայն գների ընդհանուր մակարդակը ձևավորում է տվյալ դեղատան իմիջը և գների այս 
կամ այն մակարդակը բավարարում կամ համապատասխանում է սպառողների որոշակի խմբի: 
Դեղագործական մանրածախ ցանցում կարելի է տարբերակել երեք գնային սեգմենտներ. 

1. Ցածր գնային սեգմենտ (դեղեր, որոնց արժեքը ցածր է 500 դրամից) - այս խմբի սպառողներն 
ունեն ցածր վճարունակության մակարդակ և շատ զգայուն են գնային տատանումներին: 

2. Միջին գնային սեգմենտ (դեղեր, որոնց արժեքը տատանվում է 1000-3000 դրամ) - այս խմբի 
սպառողները պատկանում են հասարակության միջին խավին: Խուսափում են գնել էժանագին 
ապրանքներ` նախընտրելով միջին գնային մակարդակի դեղեր:     

3. Բարձր գնային սեգմենտ (դեղեր, որոնց արժեքը բարձր է 3000դրամից) - այս խմբին են 
պատկանում միջին և բարձր գնողունակությամբ սպառողները, որոնք հիմնականում զգայուն 
չեն գնային տատանումների նկատմամբ:    

 
Ապրանքների դասավորվածությունը: Սպառողը պետք է դեղատանը հեշտությամբ գտնի իրեն 
անհրաժեշտ դեղերը: Տվյալ պարագայում իհարկե նկատի ունենք առանց դեղատոմսի բաց թողնվող 
դեղերը և հատկապես` ջերմիջեցնող դեղերը, հարբուխի դեմ դեղերը, վիտամինները, 
հակաալերգիկները, ցավազրկողները: Վերջիններս դեղատանը պետք է դասավորված լինեն այնպես, 
որ անընդհատ հիշեցնեն սպառողին իրենց առկայության մասին: Ընդ որում, շատ սպառողներ սովոր 
են փնտրել իրենց անհրաժեշտ դեղերը` որոշակի դեղաբանական խմբերում: Հարկ է նշել նաև, որ 
առևտրի սրահում պահարանների, կահույքի դասավորվածությունը նույնպես պետք է լինի օպտիմալ 
և չճնշի սպառողներին: 20 – 30մ տրամագծով առևտրի սրահ ունեցող դեղատանը կահույքի զբաղեցրած 
մակերեսը չպետք է գերազանցի 50%-ը: 
 
Դեղատան աշխատաժամերը, սեզոնայնություն: Տրամաբանական է, որ դեղերի դասավորվածությունը, 
գովազդային նյութերը գործում են այնքան ժամանակ` մինչև որ դեղատունը փակվի: Սակայն 
գովազդային նյութերի գրագետ  դասավորվածությունից է կախված, թե որքանով են դրանք 
արդյունավետ գործում սպառողների գնումների վրա: Ժամանակային առումով կարևոր է, որ POS 
նյութերի տեղակայումը դեղատանը համահունչ լինի ինչպես տարվա եղանակներին, այնպես էլ ԶԼՄ-
ով անցկացվող գովազդային ակցիաներին: Ապացուցված է, որ գովազդվող ապրանքն ավելի հեշտ է 
մտնում պատահական գնումների մեջ (սպառողների 50-60%-ը, տեսնելով դեղատանը գովազդվող 
դեղերը, կատարում են պատահական գնումներ): 
 
Պրոմոցիոն (առաջտանման) ակտիվություն: Ոչ արտադրողը, ոչ մատակարարը, այլ դեղատունն է 
շահագրգռված, որպեսզի դեղերի վաճառքը դեղատանը խթանվի գովազդային տարաբնույթ նյութերով 
(ստենդներ, բուկլետներ, ցուցանակներ): Եվ դեղատան աշխատակիցները պետք է որոշեն, թե որ 
գովազդային նյութերը ցուցադրեն, իսկ որոնք` ոչ, կախված տվյալ դեղատան 
առանձնահատկություններից և տվյալ դեղատան սպառողների սոցիալական կարգավիճակից: 
Որպեսզի դեղատունը կատարի պրոմոցիոն մեթոդի ճիշտ ընտրություն, նախ պետք է ուսումնասիրի 
տվյալ դեղատան սպառողների վարքը և նախասիրությունները: 
Պրոմո-ակցիան սահմանափակ ժամանակով միջոցառումների ամբողջություն է, որն ուղղված է 
կոնկրետ դեղի կամ ապրանքների վաճառքների մեծացմանը: Այն պետք է ունենա հինգ կարևորագույն 
սկզբունք. 
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• Նորություն կամ նորարարություն: Նոր և յուրահատուկ ակցիաներն ավելի մեծ 
հնարավորություն ունեն հաջողության, քան նույնատիպ, կրկնվող ակցիաները: Սպառողների 
կողմից գնումների խթան կարող են հանդիսանալ ապրանքների հատուկ սահմանված գները, 
լրացուցիչ ծավալները, սակայն ընթացող ակցիաները միշտ պետք է յուրահատուկ լինեն: 
Հակառակ դեպքում վերջիններս կունենան հակառակ ազդեցություն և կիջեցնեն ապրանքային 
նշանի վարկանիշը:    

• Ակնթարթային շահում: Ակցիաների անցկացման կարևոր սկզբունքներից է, որպեսզի շահումը 
լինի ակնթարթային: Յուրաքանչյուր սպառող ապրանք գնելիս ցանկանում է տվյալ պահին 
իմանալ արդյունքը. նա շահել է ինչ-որ մի բան, թե ոչ: Եթե դեղատունն առաջարկում է ակցիայի 
մասնակիցներին ակնթարթային շահում, ապա կտրուկ կարող է մեծանալ մասնակիցների 
թիվը: 

• Մասնակցության պայմանները: Որքան հեշտ և պարզ են մասնակցության պայմանները, 
այնքան մեծ կլինի ակցիայի մասնակիցների թիվը: Մյուս կողմից, որքան պայմանները բարդ են 
կամ ապացույցների քանակը շատ (ակցիան շահելու դեպքում սպառողներին երբեմն հարկ է 
լինում մի շարք ապացույցներ ներկայացնել` հավաքել պիտակներ, ներկայացնել գնումը 
հաստատող ապացույցներ և այլն), հավանականությունը մեծ է, որ սպառողները չեն հասցնի 
կարճ ժամանակահատվածում կատարել բոլոր պայմանները:     

• Հիմնավորվածությունը: Պրոմո-ակցիաները պետք է ուղղված լինեն սպառողների որոշակի 
սեգմենտի վրա և անպայման պետք է արդարացնել վերջիններիս հույսերը: ակցիաները պետք է 
կազմված լինեն այնպես, որ ընդգծեն ապրանքի առանձնահատկությունները և նպաստեն 
ապրանքի դիրքավորմանը:     

 
ԴԵՂԱՏԱՆ ՄԵՐՉԵՆԴԱՅԶԻՆԳԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ: 
 
Ապրանքային պաշարներին վերաբերող կանոններ 
Կանոններ, որոնցով պայմանավորված է ապրանքային պաշարների արդյունավետ կառավարումը: 
 

1. Տեսականու կանոն 
2. Ապրանքային պաշարի կանոն 
3. Առկայության կանոն 
4. Պիտանիության ժամկետի կանոն    

 
Ապրանքի ներկայացմանը վերաբերող կանոններ 
Կանոններ, որոնցով պայմանավորված է ապրանքների արդյունավետ տեղակայումը և 
դասավորվածությունը ցուցափեղկերում: 
 

1. Ներկայացման կանոն 
2. Կանոն □Դեմքով դեպի սպառողը□ 
3. Ցուցափեղկերում տեղի որոշման կանոն 
4. Նախընտրելի տեղի կանոն 
5. Գնապիտակների տեղակայման կանոն  

 
POS- նյութերին վերաբերող կանոններ 
Կանոններ, որոնցով պայմանավորված է գովազդային նյութերի արդյունավետ և գրագետ 
օգտագործումը: 
 

1. Օպտիմալության կանոն 
2. Գնորդին օգնելու կանոն 
3. Կանոն KISS 
4. Գովազդային նյութերի տեղակայման կանոն 
5. Ընկալման պարզության կանոն 
6. Մաքրության կանոն   
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Ապրանքի տեսողական ընկալման կանոններ 
Կանոններ, որոնք բացատրում են թե ինչպես է սպառողը տեսնում ապրանքը: 
 

1. “Մարմնի և միջավայրի» կանոն 
2. “Աչքերի մակարդակի” կանոն 
3. “Մահացած միջավայրի” կանոն 
4. “Ուշադրություն շեղելու” կանոն 
5. Խմբավորման կանոն 
6. “7 +  2” կանոն 
7. Տեսողության գունային ընկալման կանոն 

 
 
Ապրանքային պաշարներին վերաբերող կանոններ: 
Տեսականու կանոն 
 
Ապրանքային տեսականին դեղատան կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջությունն է:  
Գինը ապրանքի արժեքի դրամական արտահայտումն է, այսինքն դրամական այն միավորը, որը պետք 
է վճարել տվյալ միավոր ապրանքը ձեռք բերելու համար: 
 
Ինչպե’ս որոշել դեղատան նվազագույն տեսականին, որ’ սկզբունքներով առաջնորդվել տեսականին 
լայնացնելիս կամ կրճատելիս: Վերը նշված հարցերին պատասխանելու համար հարկ է պարզաբանել, 
թե որ գործոններն են ազդում դեղատան տեսականու ձևավորման վրա: Դրանք չորսն են: 
 

1. Պահանջարկ 
Իհարկե, տրամաբանական է, որ դեղատան ամբողջ գործունեությունը տեսականու ձևավորման 
դեպքում պետք է հիմնված լինի սպառողների պահանջների բավարարմանը: ԵՎ պահանջարկը 
հիմնական գործոնն է, որով պայմանավորված է տեսականու ձևավորումը: Տարբերակում են 
պահանջարկի երեք տեսակ: 
ա) Հատուկ պահանջարկ – յուրահատուկ հատկություններով և բնութագրերով ապրանքներ: Այս 
պահանջարկին պատկանում են ռացիոնալ, պլանավորված գնումները և թույլ չի տալիս տվյալ 
ապրանքը փոխարինել այլ նմանատիպ ապրանքներով: 
բ) Այլընտրանքային պահանջարկ – ձևավորվում է ապրանքի ընտրության ժամանակ: Այս 
պահանջարկին են պատկանում նաև ռացիոնալ գնումները, սակայն, ի տարբերություն նախորդի, չեն 
պատկանում պլանավորված գնումներին: 
գ) Իմպուլսիվ պահանջարկ – չպլանավորված պահանջարկ է, որը առաջանում է առևտրի կետում 
որոշակի խթանիչ գործոնների ներքո (POS նյութերի): Այս պահանջարկը ամենա- անկայունն է և սրան 
են պատկանում իմպուլսիվ գնումները:    

2. Դեղատան մասնագիտացումը և շրջանառության ծավալները: 
Ակնհայտ է, որ միևնույն դեղի պաշարը դեղատանը և դեղատնային կրպակում կտարբերվեն, ինչ խոսք, 
նաև` տեսականու լայնությունը: Կախված դեղատան մասնագիտացումից, կարող են տեսականու մեջ 
գերակշռել առանձին դեղաբանական խմբի դեղեր: 

3. Դեղատան գտնվելու վայրը – հաճախ այս գործոնը լինում է որոշիչ դեղատան տեսականու 
կազմավորման ժամանակ, քանի որ այն բնորոշում է սպառողների սոցիալական մակարդակը, 
սպառողական զամբյուղի արժեքը, գնումների քանակը` որոշակի ժամանակահատվածում: 

4. Նյութա-տնտեսական բազան - Դեղատան ապրանքների տեսականու լայնությունը և 
ապրանքային պաշարների մեծությունը անմիջականորեն կախված են առկա շրջանառու և 
տեխնիկական միջոցներից, դեղատան հագեցվածությունից:  
 
     Դեղատան գնային քաղաքականությունը կախված է գնագոյացման ընտրված ուղուց: Ուղիները 
երկուսն են` կողմնորոշում դեպի շուկա (ծախքերի պլանավորում` ելնելով ստացվող շահույթից) և 
կողմնորոշում դեպի ծախքերը (ապրանքի գնագոյացում` ելնելով դրա վրա կատարված ծախսերից): 
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Վերջինս գործում է հիմնականում նոր զարգացող շուկաներում: Առաջին մեթոդը առավել 
հիմնավորված է, քան երկրորդը և իրենից ներկայացնում է համալիր որոշում` հաշվի առնելով մի 
շարք գործոններ, ինչպիսին են` պահանջարկը, վարվող տեսականու քաղաքականությունը, 
մրցակցության մակարդակը և սեզոնայնությունը:  
Տեսականու և գնագոյացման վրա ազդող գործոնների ճիշտ գնահատումը թույլ կտա առավելագույնս 
ապահովել ներդրված միջոցների ետ բերումը:    
 
Ապրանքային պաշարի կանոն 
 
Ապրանքային պաշարը այն ապրանքների ամբողջությունն է, որոնք պահվում են դեղատանը` 
հետագա պահանջարկի բավարարման համար: Ապրանքային պաշարի մակարդակի որոշումը 
կարևոր է ապրանքների ներկայության անընդհատությունն ապահովելու առումով: Ապրանքների 
չափից ավելի պաշարները դժվարեցնում են ֆինանսական ռեսուրսների շրջանառությունը, իսկ 
պաշարների անբավարարությունը հանգեցնում է դեղատան հաճախորդների կորստին և առևտրի 
ծավալի նվազմանը: Դեղատանը առկա բոլոր ապրանքները կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի` 

• Ապրանքներ, որնոց առկայությունը տեսականու մեջ պարտադիր է (դեղերի հիմնական 
ցուցակ) 

• Ապրանքներ, որոնց իրացումը դեղատանը բերում է առավելագույն շահույթ 
• Ապրանքներ, որոնք պատկանում են պատահական գնումներին  
• Ապրանքներ, որոնք նախատեսված են որոշակի խմբի սպառողների համար     

Պահանջարկի կանխատեսումը և ապրանքային պաշարների օպտիմալ որոշումը դեղատան 
աշխատակիցների հիմնական խնդիրն է, որի լուծումը կապահովի ապրանքաշրջանառության և 
շահույթի բարձր մակարդակ:  
Պատվերների գրագետ ձևավորումը յուրաքանչյուր դեղատան գործունեության հաջողության 
գրավականն է:  
 
Ապրանքների առկայության և պիտանիության ժամկետի կանոն 
 
Ապրանքների շարժը դեղատան պահեստից առևտրի սրահ պետք է կատարվի FIFO սկզբունքով (first 
in first out – առաջինը եկավ, առաջինը գնաց): Այսինքն ապրանքի առաջին խմբաքանակը, որը 
հայտնվում է առևտրի սրահում, առաջինը պետք է վաճառվի, ապա նոր մյուսները: Վերջինիս 
արդիականությունը դեղատների համար անվիճելի է, քանի որ ժամկետանց դեղերի իրացումը 
բացառված է: Հետևաբար, ապրանքային մնացորդների հաշվառումը, նոր պատվերների հաշվարկումը 
և պիտանիության ժամկետների պարբերաբար ստուգումը պետք է մանրակրկիտ կատարվեն: Այս 
ամենը անհրաժեշտ է ոչ միայն շահույթի մեծացման համար, այլ նաև կարևոր է ծախքերի փոքրացման 
համար: 
Պահեստից բերված նոր ապրանքները ցուցափեղկերին դասավորվում են արդեն շարված 
համապատասխան անուն ապրանքների ետևում, քանի որ առաջին հերթին վաճառվում են առջևից 
դասավորված ապրանքերը:  
 
Ապրանքի ներկայացմանը վերաբերող կանոններ: 
Ներկայացման կանոն 
Դրդել հաճախորդին կատարել գնում, ապա մերժել նրան դրանում, ուղղակիորեն անթույլատրելի է: 
Իսկ նման դեպքերը բավական հաճախակի են մեր առօրյայում: Խուսափել նման իրավիճակներից 
կարելի է` սերտորեն համագործակցելով բժշկական ներկայացուցիչների, մատակարարների հետ և 
նախօրոք ստանալ ինֆորմացիա` կատարվելիք պրոմոցիոն աշխատանքների մասին (գովազդ ԶԼՄ-
ով, ակցիաներ, նոր դեղեր, սեզոնային առանձնահատկություններ, դեղի սպասվող դեֆիցիտ): Այդ 
ամենը կօգնի ոչ միայն աշխատել առանց մերժումների, այլ նաև ապահովել հավելայլ շահույթ` ի 
շնորհիվ տարվող գովազդային միջոցառումների: 
 Հարկ չէ թույլատրել բոլոր բժշկական ներկայացուցիչներին դիրքավորել իրենց ընկերության 
ապրանքները ցուցափեղկերում (ցուցափեղկերում պետք է առաջնահերթ դասավորվեն այն 
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ապրանքները, որոնք տվյալ դեղատանը բերում են առավելագույն շահույթ): Որևէ ակցիայի 
մասնակցելուց առաջ պետք է ունենալ բավականաչափ ապրանքային պաշարներ: POS նյութերը 
տեղադրելուց առաջ պետք է համոզվել, որ այդ գովազդային պաստառներում պատկերված դեղերը 
կամ դեղաձևերը առկա են դեղատանը:     
 Ապրանքները, որոնք գովազդվում են դեղատանը POS նյութերի օգնությամբ պետք է առկա լինեն 
դեղատանը և լինեն բավարար քանակությամբ: 
 
Կանոն □Դեմքով դեպի սպառողը□ 
Դեղերը պետք է դասավորված լինեն դեմքով դեպի սպառողը: Փաթեթավորման վրա եղած 
ինֆորմացիան չպետք է փակվի գնապիտակներով կամ այլ փաթեթավորումներով: Դեղի 
փաթեթավորումը ոչ միայն նախատեսված է արտաքին միջավայրից դեղը պաշտպանելու համար, այլ 
այն նաև կարևոր ինֆորմացիայի կրող է, որը անհրաժեշտ է դեղի վաճառքի համար: Փակելով այդ 
ինֆորմացիան մենք կորցնում են գովազդային հզոր գործիք: 
Գերադասելի է պահարաններին դասավորել քիչ թվով դեղեր, քան մեծ քանակությամբ դեղեր` խիտ, 
քաոսային դասավորվածությամբ: 
 
Ցուցափեղկերում տեղի որոշման կանոն 
Ակնհայտ է, որ ՀՀ տարածքում գործող դեղատների ճնշող մեծամասնությունում գրեթե նույն պատկերն 
է` առևտրի սրահում դեղերը դարակաշարերում դասավորված են միայն ըստ դեղաբանական 
դասակարգման կամ ըստ դեղաձևերի: Սակայն ամենակարևոր սկզբունքն անտեսված է, դեղատանը 
ապրանքները զբաղեցնում են տեղեր իրենց վաճառքներին համապատասխան: Այսինքն տվյալ դեղի 
վաճառքի ծավալին համապատասխան, այն պետք է տեղ զբաղեցնի դարակաշարերում: Այսինքն եթե 
ապրանքն ունի լավ վաճառքի ցուցանիշներ, գովազդվում է ԶԼՄ-ով, պետք չէ հանել այն 
ցուցափեղկերից պատճառաբանելով, թե միևնույն է, այն լավ է վաճառվում:   
Ընդհակառակը, այդ ապրանքին պետք է հատկացնել ավելի մեծ ուշադրություն և վերջինս պետք է 
դասավորել ամենատեսանելի դարակաշարերում: Եթե տվյալ դեղը բերում է 30% եկամուտ (եթե 
ընդունենք, որ 100% եկամուտ բերում է ամբողջ դեղաբանական խումբը, որին պատկանում է այդ 
դեղը), ապա այն պետք է զբաղեցնի տվյալ դեղաբանական խմբի դեղերի կողմից զբաղեցվող 
դարակաշարի 30%-ը: 
Դեղերի օպտիմալ բաշխումը դարակաշարերով ոչ միայն գիտություն է, այլև արվեստ, որում կարևոր 
դերակատարում ունեն տվյալ դեղատան սպառողների յուրահատկությունների իմացությունը, 
գեղագրությունը: 
 
Նախընտրելի տեղի կանոն 
Դեղատան ցուցափեղկերի ամենատեսանելի հատվածներում պետք է դասավորվեն ամենամեծ 
վաճառք ունեցող դեղերը:  
Դեղատներում վերջին ժամանակներս հաճախակի են հանդիպում այն դեպքերը, երբ բժշկական 
ներկայացուցւչների կողմից դարակաշարերին դասավորվում են դեղեր որոնք ունեն անչափ փոքր 
վաճառքի ծավալ իրենց դեղաբանական խմբերում: Տվյալ պարագայում հարկ է հիշել, որ դեղատան 
յուրաքանչյուր դարակաշար ունի իր օգտակարության արժեքը և որևէ ապրանք ցուցափեղկում 
տեղադրելիս նախ պետք է վերլուծել նրա վաճառքները: Ընդ որում, վաճառքները ոչ թե քանակային, 
այլ դրամական արտահայտությամբ: 
Շահութաբեր ապրանքի բացակայությունը դարակաշարերում ուղղակիորեն տվյալ դեղատան 
շահույթի կորուստ է: 
 
Գնապիտակների տեղակայման կանոն  
Վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ գնորդը չի գնում ապրանքը, եթե նա պատկերացում չունի տվյալ 
ապրանքի գնի մասին: Ապրանքի գինը պետք է պարտադիր տեսանելի լինի սպառողին, միևնույն 
ժամանակ, գնապիտակը չպետք է փակի փաթեթավորման ինֆորմացիոն առումով կարևոր մասերը: 
Ապրանքների գինը արտացոլող ցուցանակները այնպես պետք է դասավորվեն, որ պարզ լինի 
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սպառողին, թե որ ցուցանակը որ ապրանքին է վերաբերում: Բոլոր այդ ցուցանակները կամ 
գնապիտակները պետք է լինեն նույն ոճի: 
Գնապիտակները կարող են փակցվել` 

• անմիջապես միավոր փաթեթավորման գլխամասում 
• ապրանքի տակ դրված հատուկ տակդիրին 
• անմիջապես միավոր փաթեթավորման դիմային մասում (այնպես, որ չփակվի ապրանքի 

անունը և կարևոր ինֆորմացիոն հատվածները) 
 
POS- նյութերին վերաբերող կանոններ 
POS – նյութերը վաճառքի կետի ձևավորման միջոցներն են, որոնց հիմնական խնդիրը,կոնկրետ դեղի 
կամ որոշակի խմբի կամ ապրանքային նշանի դեղերի վաճառքների խթանումն է: POS – նյութերի 
առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ սպառողների վրա ունեն կարճաժամկետ 
ազդեցություն և սահմանափակ բնույթ: Այս նյութերը պետք է կրեն ոչ թե “Մտածիր և գնիր” այլ 
“Անմիջապես գնիր” գաղափարը: Հատկապես այս առանձնահատկություններով են տարբերվում POS – 
նյութերը ԶԼՄ-ով գովազդից, որտեղ տեղակայվում են ինֆորմացիոն հոդվածներ կամ հաղորդումներ` 
նվիրված դեղերի կամ բժշկական նշանակության պարագաների հետ առաջնային ծանոթացմանը: 
Վաճառքի կետերը պայմանականորեն կարելի է բաժանել մի քանի հատվածների, որտեղ POS – 
նյութերի կիրառումն ունի որոշակի առանձնահատկություններ. 

• Դեղատան արտաքին հարդարում 
• Դեղատան մուտքի ձևավորում 
• Դեղատան առևտրի սրահ 
• Դեղատան նախընտրելի դարակաշարերի ձևավորում  
• Դեղատան հարդրամարկղային տարածք  

 
Օպտիմալության կանոն 
Դեղատան ներսում գովազդվող դեղերի քանակը չպետք է գերազանցի տեսականու15-20%-ը: 
Յուրաքանչյուր դեղատան համար կարևոր խնդիր է ինչպես տեսականու ձևավորումը, այնպես էլ այն 
դեղերի տեսականու որոշումը, որոնք պետք է գովազդվեն դեղատան ներսում: Դեղատներում POS 
նյութեր պետք է հատկացնել դեղատնային տեսականու հատկապես այն դեղերին, որոնք աչքի են 
ընկնում իրենց շահութաբերությամբ: Արտադրող կազմակերպությունների, մեծածախ 
ընկերությունների և բժշկական ներկայացուցիչների կողմից տարածվող POS նյութերի տեղադրումը 
դեղատանը պետք է լինի հիմնավորված (միայն նախնական վերլուծությունից հետո, թե որքանով են 
գովազդվող դեղերը շահութաբեր դեղատան համար): Վերջինիս համար դեղատներում նշանակվում են 
պատասխանատուներ, որոնք վերահսկում են առևտրի սրահի ձևավորումը գովազդային նյութերով: 
Դեղագործական ընկերությունների տարածաշրջանային կամ բժշկական ներկայացուցիչները POS 
նյութեր են հատկացնում դեղատներին, իսկ յուրաքանչյուր դեղատուն որոշում է. 

• դեղերը, որոնք պետք է ներկայացվեն  POS նյութերով 
• դեղերի դասավորությունը և POS նյութերի տեղակայումը 
• ինֆորմացիոն թերթիկների քանակությունը սպառողների համար: 

   
Գնորդին օգնելու կանոն 
Առևտրի սրահում տեղակայված գովազդի նպատակը սպառողի և ապրանքի հանդիպումն 
ապահովելն է: Գնորդը, որը հետաքրքրվում է ապրանքով, գնում կատարում է միայն այն դեպքում, երբ 
ստանում է իրեն անհրաժեշտ ինֆորմացիան ապրանքի մասին: Սոցիոլոգիական 
հետազոտությունների համաձայն` սպառողների 25%-ն ընդհանրապես չի ցանկանում խորհրդակցել 
դեղագետների հետ: Հետևաբար դեղատանը տեղակայված գովազդվող նյութերը պետք է պարունակեն 
այն ամբողջ ինֆորմացիան, որն անհրաժեշտ է սպառողի կողմից գնման որոշում կայացնելու համար: 
Գնորդը կգնի ապրանքը, եթե գովազդը պարունակում է ինֆորմացիա նրա պահանջների 
բավարարման մասին: Հարկ է օգնել սպառողին հասկանալ, թե տվյալ ապրանքը նրա հատկապես որ 
պահանջներն է բավարարում:   
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Կանոն KISS 
Kiss – Keep is short and simple – հետամուտ լինել պարզությանը և կարճությանը: 
Պետք է հիշել, որ գովազդային նյութերը պատրաստում են մարդիկ և մարդուն բնորոշ է սխալվելու 
ունակությունը: Հետևաբար մինչև գովազդային նյութերի տեղադրելը դեղատանը, հարկ է մտածել, թե 
տվյալ գովազդային նյութը ինչպես կընկալեն սպառողները: Մարկետինգային հետազոտությունները 
ցույց են տվել, որ նույնիսկ խոշոր ընկերությունները, որոնք ծախսում են հսկայական գումարներ 
գովազդային նյութերի պատրաստման վրա, ապահովագրված չեն սխալներից: Անհաջող գովազդային 
նյութերը կարող են իջեցնել ոչ միայն տվյալ ապրանքի վաճառքները, այլ նաև փչացնել սպառողի 
կարծիքը` տվյալ դեղատան վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր գովազդային նյութ պետք է դիտել սպառողի 
աչքերով և միայն նոր որոշում կայացնել վերջինիս տեղադրելու մասին: Գրագրումները, ուղղված 
սպառողներին, պետք է լինեն պարզ և մատչելի, չպետք է պարունակեն բարդ մասնագիտական 
հասկացություններ:  
ԱՄՆ- ում կատարված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ դեղատների հաճախորդների 90%-ը չի 
հասկանում հետևյալ գովազդային պաստառի բովանդակությունը □ԴՐՈՆՏԱԼ - ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՄԻՋՈՑ ՀԵԼՄԻՆՏՆԵՐԻ ԴԵՄ□: Նույնիս մեծահասակ և բարձրագույն կրթությամբ սպառողների 
համար այդ պաստառը խրթին էր, և վերջիններս չէին հասկանում,թե տվյալ դեղի օգնությամբ ումից 
կամ ինչից կարող են պաշտպանվել: 
 
Գովազդային նյութերի տեղակայման կանոն 
Դեղատան առևտրի սրահում գովազդային նյութեր տեղադրելուց առաջ պետք է հաշվի առնել նախ 
տարածքային հնարավորությունները և երեք կարևոր գործոններ.  

1. POS նյութերը պետք է տեղակայվեն անմիջապես գովազդվող դեղերի կողքին կամ դրանց 
ճանապարհին:  

2. Անթույլատրելի է վնասված և հին գովազդային նյութերի օգտագործումը 
3. Գովազդային նյութերը չպետք է խանգարեն սպառողներին և դեղատան աշխատակիցներին:  

 
Ընկալման պարզության կանոն 
Դարակաշարերին դեղերը դասավորելու կամ գովազդային նյութերը փակցնելու ժամանակ հարկ է 
հաշվի առնել, թե գնորդը ինչպես է այն ընկալելու: Գոյություն ունի □տեսողական ընկալման 
դիսկոմֆորտ□ հասկացությունը, որն արտահայտվում է սպառողների մոտ չհասկանալու, 
անհանգստության, գրգռվածության զգացմունքներով և վերջինս վանում է սպառողներին տվյալ 
դեղատնից: 
 
Մաքրության կանոն 
Այս կանոնի տակ հասկանում ենք, որ դեղատանը դեղերի դասավորվածությունը և գովազդային 
նյութերի տեղակայումը պետք է լինի ներդաշնակ: Դարակաշարերը պետք է լինեն մաքուր, 
գովազդային նյութերը` ոչ հնացած (յուրաքանչյուր քայլափոխի կարելի է հանդիպել դեղատան, որտեղ 
գովազդային նյութերը կեղտոտված են կամ արևահարված): Մաքուր և լուսավոր դեղատանը 
սպառողները ավելի շատ ժամանակ կտրամադրեն գնումներին, հետևաբար և կկատարեն ավելի շատ 
գնումներ: 
 
Ապրանքի տեսողական ընկալման կանոններ 
Տեսողական ընկալման կանոնները կոչված են բացառել սպառողների տեսողական “դիսկոմֆորտին” 
(անհանգստությանը) նպաստող գործոնների առկայությունը` առևտրի սրահում: Այդ 
անհանգստության երևույթները նույնիսկ սպառողներն են դժվարությամբ բնութագրում. դրանք 
առաջանում են ենթագիտակցորեն և տրամաբանության չեն ենթարկվում: Դեղատները կարող են լինել 
մրցունակ, գրավել նորանոր սպառողների` միայն ի շնորհիվ անհանգստացնող գործոնների 
բացակայության: Վերջիններս բաժանվում են չորս խմբի (ըստ մարդու  զգայարանների). 
Տեսողական անհանգստություն 

• չհամակարգված դեղերի դասավորությունը 
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• ինֆորմացիայի անհասանելությունը (գնապիտակների, ցուցանակների, գովազդային նյութերի 
բացակայություն) 

• ապրանքի ընտրության բացակայությունը 
• դեղատանը բացակայող դեղերի գովազդը 
• անհարմար ցուցափեղկերի առկայությունը (շատ ցածր կամ բարձր դարակաշարեր) 
• հնամաշ կահույքի առկայությունը  
• առևտրի սրահի գունային ձևավորումը և լուսավորությունը 

Լսողական անհանգստություն 
• բարձր ձայնի աղբյուրը 
• սպառողների նախասիրություններին չհամապատասխանող երաժշտությունը 
• սարքավորումների, սառնարանի գրգռիչ աղմուկը 
• սպառողին հետաքրքրող անձնական խնդրի բարձր քննարկումը 
• ոչ սիրալիր սպասարկումը դեղագետների կողմից 

 Գիտակցման անհանգստություն 
Նեղվածքի զգացողութուն` առևտրի սրահում 
Հերթերի առկայությունը  
Հոտի անհանգստություն 
Դեղորայքի, օծանելիքի կամ այլ սուր հոտը 
 
□Մարմնի և միջավայրի□ կանոն  
Կոնկրետ դեղի ընդգծումը ընդհանուր դեղերի դասավորության մեջ բարձրացնում է ոչ միայն տվյալ 
դեղի, այլ նաև տվյալ դեղի դեղաբանական խմբի վաճառքները: Սպառողը գնումներ կատարելիս միշտ 
ուշադրություն է դարձնում որևէ ապրանքի. միևնույն ժամանակ մյուս ապրանքները դառնում են ֆոն 
կամ միջավայր: Այս կանոնը օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ ուզում ենք սպառողի 
ուշադրությունը շեղել կոնկրետ դեղի վրա` վերջինիս վաճառքների բարձրացման նպատակով: 
Կոնկրետ ապրանքի առանձնացմանը մնացած ապրանքներից  կարելի է հասնել հետևյալ 
ճանապարհներով. 

1. Ապահովել տվյալ ապրանքի ավելի մեծ պաշար դարակաշարերում, ի տարբերություն այլ 
ապրանքների: Մարկետինգային հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սպառողների գնման 
գործընթացի և հոգեբանության վրա անմիջական ազդեցություն է թողնում դասավորված 
ապրանքի քանակությունը: □Եթե ապրանքի քանակը շատ է, ապա այն շատ է վաճառվում, 
հետևաբար այն լավն է□. նման տրամաբանությամբ առաջնորդվում են սպառողների 
մեծամասնությունը: 

2. Ալ կարմիր, նարնջագույն կամ այլ վառ, գունեղ գույներով ապրանքների փաթեթավորումներն 
ավելի մեծ հնարավորություն ունեն նկատելի լինել սպառողին և տարբերվել միջավայրում:  

3. Ապրանքների փաթեթավորման և արտաքին ձևի օրիգինալությունը ևս գրավում են 
սպառողների ուշադրությունը: Տվյալ դեպքում աշխատում է նորի, նոր ապրանք գնելու 
գործոնը: 

4. Հատուկ լուսավորությունը ևս կարող է գրավիչ լինել սպառողների համար: Այն ապրանքը, որը 
լավ լուսավորված է, նաև լավ տեսանելի է սպառողների համար: 

5. Գրագետ տեղաբաշխված գովազդային նյութերը, որոնք կոչված են ոչ միայն շեղել սպառողների 
ուշադրությունը դեպի տվյալ ապրանքը, այլ նաև տվյալ ապրանքը դարձնել տարբերակիչ` 
նմանատիպ այլ ապրանքների համեմատ:  

6. Էմոցիոնալ (զգացմունքային) կերպարի ստեղծում, որը ստացվում է մերչենդայզինգի և դիզայնի 
համատեղումից: Դեղատան առևտրի սրահի ճաշակով հարդարման և մերչենդայզինգի 
տարրերի օգտագործման արդյունքում ձևավորվում է տվյալ դեղատան ոճը, որը դարձնում է 
վերջինիս ինքնատիպ, լակոնիկ և գրավիչ` սպառողների համար:   

 
□Աչքերի մակարդակի□ կանոն 
Ինչպես ցույց են տվել ուսումնասիրությունները, մարդիկ առավել ուշադրություն են դարձնում այն 
առարկաներին, որոնք տեղակայված են աչքերի մակարդակին համապատասխան (+ 20սմ): Դա 
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նշանակում է, որ առևտրի սրահում ամենատեսանելի դարակաշարերը դրանք վերևից հաշված 2-3 
դարակաշարերն են և այնտեղ դասավորված ապրանքներն ավելի լավ են վաճառվում, քան այլ 
դարակաշարերին դասավորված ապրանքները:  
 
□Մահացած միջավայրի□ կանոն 
Այն, ինչը տեսնում է մարդը անշարժ վիճակում, կոչվում է տեսադաշտ: Այն ապրանքները, որոնք 
տեղակայված են մարդու տեսադաշտից ցածր մակարդակի վրա, հիմնականում մնում են անտեսված: 
Հատկապես ցուցափեղկերի ստորին ձախ անկյունները համարվում են մահացած միջավայրեր: 
Հետևաբար նման տեղերում պետք է տեղակայվեն խոշոր փաթեթավորմամբ ապրանքները (օրինակ` 
մանկական տակդիրները), կամ նման տեղերը պետք է օգտագործել ապրանքյին պաշարները 
տեղավորելու համար:  
Մարկետինգային հետազոտությունների համաձայն դեղատանը ստորին դարակաշարերին բաժին է 
ընկնում վաճառքների 5%:   
 
□Ուշադրություն շեղելու□ կանոն 
Չնայած նրան, որ մարդն ունակ է ընդհանուր միջավայրից առանձնացնել կոնկրետ առարկա,  
այնուամենայնիվ, նա ունի ուշադրությունն այլ առարկայի վրա կենտրոնացնելու կարիք: Վերջինիս 
նպաստում են գովազդային նյութերի օգտագործումը դեղատան առևտրի սրահում: Սակայն պետք է 
նշել, որ միևնուն տեղում գույնզգույն տարաբնույթ ապրանքների համադրումը և գովազդային նյութերի 
օգտագործման չարաշահումը կարող է խոչընդոտել մարդու ուշադրության կենտրոնացմանը մեկ 
առարկայից մյուսի վրա:     
 
Խմբավորման կանոն 
Այս կանոնն արտացոլում է մարդու տեսողական ընկալման և մտածելակերպի 
յուրահատկությունները: Մարդուն ավելի հեշտ է ընկալել խմբավորված ինֆորմացիան: Կատարյալ 
պայմաններում դեղորայքը դեղատանը պետք է խմբավորված լինի  մի քանի չափանիշներով` 
դեղաբանական խումբ, ապրանքային նշան, դեղաձև և այլն: Հատկապես ապրանքների 
դասավորությունն ըստ ապրանքային նշանի արդյունավետ է հարդեղագործական ապրանքների 
համար (մանկական սնունդ, անձնական հիգիենայի ապրանքներ, կոսմետիկա): Սպառողների 
ընկալման առումով ավելի արդյունավետ է ապրանքները խմբավորել ըստ նոզոլոգիական խմբերի և 
մասամբ` դեղաբանական խմբերով:  
Տնտեսական նկատառումներով կենսակտիվ հավելումները պետք չէ առանձնացնել դեղերից, քանի որ 
ի վերջո սպառողների մեծամասնությունը չի տարբերում դրանք իրարից:   
Դեղատանը ապրանքները պետք է դասավորվեն այնպես, որ սպառողները հեշտությամբ 
կողմնորոշվեն դրանցում:   
 
□7 +  2□ կանոն 
Հոգեբանական հետազոտությունների համաձայն մարդու տեսողական ընկալումը սահմանափակ է. 
մասնավորապես միևնույն ժամանակ մարդը կարող է ընկալել և հիշել 5-7, առավելագույնը` 9 
առարկա: Դեղատանը այդ թիվը նվազում է և կազմում  3-5 ապրանք: Այստեղից բխում է, որ միևնույն 
շարքում կարևոր բրենդները կամ գովազդային նյութերը չգերազանցեն հինգը:  
 
Տեսողության գունային ընկալման կանոն 
Գաղտնիք չէ, որ գույնը մարդու վրա թողնում է հզոր էմոցիոնալ ազդեցություն, ընդ որում, ոչ միայն 
գույնը, այլ նաև գունային երանգները կամ գունային համադրությունը: Վառ հագեցած գույներն ավելի 
արագ են ուշադրություն գրավում, քան բաց գույները: Մեղմ գույներն ավելի հեշտ են ընկալվում, քան 
մուգ տոները: Մարդու կողմից գույնի ընկալումը և վերաբերմունքը վերջինիս նկատմամբ կախված է 
նաև, թե ինչ ֆունկցիա է կատարում գույնը: Այսպես օրինակ, դեղատան ներքին ինտերիերը խորհուրդ 
չի տրվում ձևավորել սառը գույներով, քանի որ վերջիններս սպառողների մոտ առաջացնում են 
անհանգստություն: Առավել հարմար է դեղատների համար օգտագործել սպիտակը  (չեզոք գույն):: 
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Գույնի հետ մեկտեղ նաև կարևոր նշանակություն ունի նաև լուսավորությունը: Օգտագործելով 
գունային լուսավորություն` կարելի է ընդգծել այս կամ այն ապրանքը, ապրանքային խումբը: 
 

Մերչենդայզինգի կանոնների կիրառումը 
 
   Վերը նշված մերչենդայզինգի կանոնների ճիշտ օգտագործումը և համադրումը կարող է զգալիորեն 
մեծացնել դեղատան վաճառքների ծավալները: Միևնույն ժամանակ այս կամ այն կանոնի կիրառումից 
առաջ հարկ է վերլուծել տվյալ դեղատան առանձնահատկությունները: Մերչենդայզինգի կանոններից 
օգտվելիս հարկ է հիշել հետևյալ պնդումները. 

1. Իմպուլսիվ գնումների թիվը կարելի է զգալիորեն մեծացնել` օգտագործելով սպառողների վրա 
էմոցիոնալ ներգործության կոմբինացված մեթոդներ 

2. Արդյունավետ, նորարար և հետաքրքիր դասավորվածության օգնությամբ կարելի է հասնել 
կոնկրետ ապրանքի վաճառքների բարձրացման: 

3. Որոշակի խմբի կամ մակնիշի ապրանքների շեշտադրումը սպառողներին կարող է մեծացնել 
վերջինների վաճառքի ծավալները 
Ինչ վերաբերում է առաջին կետին, ապա ակնհայտ է, որ առանց դեղատոմսի բաց թողնվող 

որոշակի դեղերի առաջտանումը` դրանց արդյունավետ տեղաբաշխումը դարակաշարերին, ինչպես 
նաև դեղագետների խորհուրդները, կհանգեցնեն սպառողների ինպուլսիվ գնումների խթանմանը: 
Միևնույն ժամանակ պետք է հիշել. ոչ մի դեպքում չի կարելի չարաշահել մերչենդայզինգի գործիքները 
և ստեղծել սպառողների համար կեղծ պահանջարկ: Սպառողները պետք է գնեն իրենց համար 
պիտանի և օգտակար ապրանք: Հակառակ դեպքում արհեստականորեն ստեղծված վաճառքները շատ 
արագ կունենան նաև իրենց ավարտը` վանելով դեղատան հիմնական հաճախորդներին: Իմպուլսիվ 
գնումները պետք է բավարարեն սպառողների պահանջները և ուղեկցվեն սպառողների նկատմամբ 
հոգատարությամբ: Միայն այս դեպքում կարելի է ակնկալել երկարատև շահույթ:  
Այս կամ այն դեղերի իմպուլսիվ գնումները խթանելուց առաջ (գովազդային նյութերի տեղակայման, 
ակցիաների անցկացման, դեղագետների կոնսուլտացիոն աշխատանքների օգնությամբ) 
յուրաքանչյուր դեղատան վարիչ պետք է վստահ լինի, որ գովազդվող դեղերի գնումները սպառողների 
համար իսկապես կլինեն օգտակար:   

Երբ խոսքը գնում է առանձին դեղերի առաջտանման մասին` գրագետ դասավորվածության 
օգնությամբ, իհարկե, առաջին հերթին խոսքը վերաբերում է կայացած բրենդներին: Քանի որ ոչ 
եկամտաբեր, ոչ սեզոնային, անշուք ապրանքի    նույնիսկ օրիգինալ դասավորվածությունը չի 
մեծացնի վերջինիս վաճառքները: Հետևաբար եկամտի բարձրացում արդյունավետ 
դասավորվածությունից կարելի է սպասել միայն մերչենդայզինգի տարրերի փուլային, կոմպլեքսային 
և գրագետ կիրառումից հետո: 

Երրորդ կետը հատկապես օգտագործվում է բժշկական ներկայացուցիչների, արտադրող 
ընկերությունների կողմից` միևնույն ժամանակ անտեսելով դեղատների հետաքրքրությունները: Այդ 
իսկ պատճառով առանձին դեղերի վրա շեշտադրումը դեղատանը պետք է լինի հիմնավորված, քանի 
որ վտանգ կա ընդհանուր շահույթի նվազման: Առանձին դեղերի համար դեղատունը պետք է վարի 
պրոմոցիոն աշխատանք միայն այն դեպքում, երբ տվյալ դեղը համապատասխանում է ստորև նշված 
առնվազն երեք կետի. 

1. Հավակնում է դառնալ առաջատար իր շահութաբերությամբ` նմանատիպ ապրանքների մեջ: 
2. Ունի հզոր գվազդային և լուրջ պրոմոցիոն օգնություն ընկերությունների կողմից: 
3. Ունի բացահայտ առավելություններ և բարձր որակական հատկանիշներ ` մրցակից 

ապրանքների համեմատ: 
4. Իրենից ներկայացնում է ամենօրյա սպառման ապրանք (առաջին անհրաժեշտության) կամ 

ունի սահմանափակ պահանջարկ ( էլիտար ապրանք է) 
5. Դեղատանը առկա է տվյալ ապրանքի մեծ պաշար, որը անհրաժեշտ է սպառել որոշակի 

ժամանակահատվածում: 



Միկրոտնտեսագիտություն 

Շուկա 
Ի՞նչ է շուկան: 
Մենք կարող ենք առանձին տնտեսագիտական սուբյեկտները, որոնք հանդիսանում են 
միկրոտնտեսագիտության ուսումնասիրման առարկան, ըստ իրենց ֆունկցիաների, բաժանել 
երկու խմբի` գնորդների և վաճառողների: Գնորդներին են դասվում սպառողները, որոնք ձեռք 
են բերում ապրանքներ և ծառայություններ, ինչպես նաև ձեռնարկությունները, որոնք գնում 
են աշխատանք, կապիտալ և հումք, որոնց օգնությամբ նրանք արտադրում են այդ 
ապրանքներն ու ծառայությունները: 
  Վաճառողներին են դասվում ձեռնարկությունները, որոնք վաճառում են իրենց ապրանքներն 
ու ծառայությունները, աշխատավորները, որոնք վաճառում են իրենց աշխատուժը և 
ռեսուրսների տերերը, որ դրանք վարձով են տալիս կամ վաճառում: Գնորդներն ու 
վաճառողներն իրար հետ փոխազդելով ձևավորում են շուկան:  
Շուկան իրենից ներկայացնում է գնորդների և վաճառողների միասնություն, որոնց 
համագործակցությունը կարող է բերել ապրանքափոխանակության: 

Շուկայի կառուցվածքի հիմնական տեսակները 
Կախված մրցակցության կառուցվածքից` առանձնանում են չորս տեսակի շուկաներ` 
1. զուտ (կատարյալ) մրցակցության  
2. մոնոպոլիստական մրցակցության  
3. օլիգոպոլ մրցակցության  
4. մենատիրական  (զուտ մոնոպոլիա) 

 

Շուկաների տեսակներն իրարից տարբերվում են հինգ բնութագրիչներով. 
1. ձեռնարկությունների թիվը այդ ոլորտում 
2. արտադրանքի տարբերակումը 
3. շուկայի գինը թելադրելու հնարավորությունը 
4. շուկա մտնելիս առաջացող խոչընդոտները 
5. ոչ գնային մրցակցությունը 

Կատարյալ մրցակցություն 
Հիմնական բնորոշումները 
1. Ձեռնարկությունների  թիվը այդ ոլորտում` բազմաթիվ 
2. Ապրանքի տարբերակումը. մի արտադրողի արտադրանքը չի տարբերվում մյուսների 

արտադրանքից: 
3. Գին թելադրելու հնարավորությունը բացակայում է: Քանի որ ձեռնարկությունների 

շուկայական մասը շատ փոքր է, ոչ մի ձեռնարկություն առանձին չի կարող ազդել 
շուկայական գնի վրա: Դրա փոխարեն յուրաքանչյուրն ընդունում է գինը` որպես 
տրված մեծություն: Եթե ձեռնարկությունը դնի ավելի բարձր գին, ապա ոչ մի բան չի 
կարողանա վաճառել, քանի որ սպառողները միշտ կարող են գնել նույն 
արտադրանքը ավելի ցածր գնով: Անիմաստ է նաև գինը գցելը, քանի որ 
ձեռնարկությունը կարող է վաճառել իր արտադրանքը շուկայական գնով: 

4. Նոր ձեռնարկությունների համար շուկա մտնելիս առաջացող խոչընդոտները 
բացակայում են: Օր`յուրաքանչյուր պահին վաճառողները կարող են վարձել իրենց 
համար տեղ տոնավաճառում, իսկ ցանկության դեպքում առանց խոչընդոտների 
դուրս գալ:  

5. Ոչ գնային մրցակցությունը բացակայում է: Այստեղ յուրաքանչյուր ձեռնարկության 
շուկայական բաժինը այնքան փոքր է, որ անիմաստ է կազմակերպություններին 
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ծախսել գումարներ ոչ գնային մրցակցության վրա` գովազդի, հավելյալ 
ծառայությունների և այլն:  

Մոնոպոլիստական մրցակցություն 
Հիմնական բնորոշումները 
1. Ձեռնարկությունների  թիվը այդ ոլորտում ` կրկին բազմաթիվ 
2. Ապրանքի տարբերակումը. ձեռնարկություններն առաջարկում են նմանատիպ, բայց 

ոչ նույն արտադրանքը: 
3. Գին թելադրելու հնարավորությունը կախված է իր ապրանքը մրցակիցների 

ապրանքներից տարբերակելու կարողությունից: Տարբերակումը բերում է 
նախապատվության, գնորդների հակվածության և գնի նկատմամբ զգայունության 
իջեցման ձևավորմանը, որն էլ իր հերթին ձեռնարկությանը տալիս է  որոշակի 
շուկայական ուժ: 

4. Նոր ընկերությունների համար խոչընդոտները այդ ոլորտ մտնելիս գրեթե 
բացակայում են. համեմատաբար ազատ մուտք և ելք: 

5. Ոչ գնային մրցակցությունն առկա է, քանի որ շեշտը դրվում է ապրանքի 
տարբերակման վրա: Այսպիսով, նշանակալի ուշադրություն է դարձվում գովազդին, 
հավելյալ ծառայություններին: 

Օլիգոպոլ շուկա 
1. Ձեռնարկությունների  թիվն այդ ոլորտում. մի քանի խոշոր ձեռնարկություններ  (3-5) 

մատակարարում են ամբողջ արտադրանքը կամ մեծ մասը:  
2. Ապրանքի տարբերակումը. ձեռնարկությունները մատակարարում են  նմանատիպ 

կամ նույն արտադրանքը: 
3. Շուկայական գնի հսկողությունը. քանի որ առկա են միայն մի քանի 

ձեռնարկություններ, բնական է, որ դրանք գտնվում են իրարից կախման մեջ և գինը 
թելադրելու հնարավորությունը սահմանափակված է շուկայում ձեռնարկությունների 
փոխադարձ կախվածությամբ: 

4. Նոր ընկերությունների համար խոչընդոտները այդ ոլորտ մտնելիս. մուտքը 
դժվարեցված է: 

5. Ոչ գնային մրցակցություն `հիմնականում գործում է ոչ գնային մրցակցություն, 
որտեղ շեշտը դրվում է որակի, իրազեկության և կուլտուրայի վրա (закон 3К-качество, 
компетентность, культура): Գների □պատերազմը□ չի կիրառվում, քանի որ ոչ մի 
ձեռնարկություն դրանում շահագրգռված չի: Եթե մի կազմակերպություն իջեցնի իր 
արտադրանքի գինը, ապա հավանական է, որ մյուսներն էլ կիջեցնեն այն, և ի վերջո 
ընկերությունները կունենան ավելի քիչ եկամուտ: Այդ պատճառով էլ 
ձեռնարկությունները նախընտրում են պայմանավորվել և սահմանել հավասար 
բարձր գներ, որպեսզի ավելի բարձր շահույթ ստանան և հնարավորություն տան 
միմյանց մրցել ոչ գնային ուղղություններով: Սակայն շատ երկրներում 
համաձայնեցումները դիտվում են որպես հակատրեստային օրենքի խախտում, որն 
արգելում է մրցակցող ընկերություններին կատարել գների համաձայնեցված 
սահմանում: 

Մենատիրական շուկա 
 

1. Ձեռնարկությունների  քանակը այդ ոլորտում. շուկայում կան շատ գնորդներ, սակայն 
կա միայն մեկ վաճառող: 
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2. Ապրանքի տարբերակումը. մոնոպոլիստը մատակարարում է եզակի արտադրանք, 
որը չունի մոտ փոխարինողներ: 

3. Շուկայական գնի հսկողությունը. մենատերը, փաստորեն, կամ օրենքի հիման վրա 
(պետության կողմից տրված) հսկում է շուկան և թելադրում է գները, քանի որ նա 
հսկում է առաջարկի ողջ ծավալը: 

4. Նոր ընկերությունների համար խոչընդոտները այդ ոլորտ մտնելիս. մուտքը այսպիսի 
շուկա կասեցված է ֆինանսական, տեխնիկական և իրավաբանական 
պատճառներով: 

5. Ոչ գնային մրցակցություն. գլխավորապես իրականացվում է գովազդը, 
հասարակության հետ կապը և տրամադրվում են լրացուցիչ ծառայություններ: 

 

Հակամենատիրական քաղաքականություն 
Հաշվի առնելով մենատիրության ձգտումը ձեռք բերել անսահմանափակ տնտեսական 
իշխանություն, գրեթե բոլոր երկրների կառավարությունները այս կամ այն ձևով և 
մասշտաբներով միջամտում են մենատիրության գործունեությանը: Հակամենատիրական 
քաղաքականությունը պետական միջոցառումների համալիր է (համապատասխան 
օրինապահություն, մանր ձեռնարկությունների ստեղծման խրախուսում, քվոտա-
արտադրության սահմանափակում, հարկային  համակարգ և այլն), որն ուղղված է 
մենատիրության դեմ և խրախուսում է ապրանք արտադրողների միջև մրցակցության 
զարգացմանը: 

 

   Հարկ է նշել, որ կատարյալ մրցակցությունը և մենատիրությունը շատ հազվադեպ են 
հանդիպում: Ավելի հաճախ մենք կարող ենք խոսել կատարյալ մրցակցության և 
մենատիրության միջև միջանկյալ տեղ զբաղեցնող տարբեր շուկաների մասին՝ մոտ գտնվող 
այս կամ այն կառուցվածքին:  

Նկար 1-ում պատկերված է շուկաների տեսակների պարզեցված սխեման: 
 

Նկար 1. Շուկաների տեսակները 
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Առաջարկի և պահանջարկի թեորեմի հիմունքները 
Առաջարկն ու պահանջարկը տնտեսագիտության մեջ ամենահաճախ օգտագործվող 
տերմիններից են: Նրանք հանդիսանում են շուկայական տնտեսության թափանիվը գործի 
դնող ուժեր: Առաջարկն և պահանջարկը որոշում են արտադրվող ապրանքի քանակն ու գինը, 
որով վաճառվում են ապրանքները: 

Պահանջարկ 
 
Պահանջարկի ծավալը ապրանքի այն քանակն է, որը գնորդները ցանկանում են և կարող են 
ձեռք բերել: Պահանջարկի օրենքը պնդում է, որ ապրանքի գնի բարձրացումը հանգեցնում է 
պահանջարկի ծավալի մեծության նվազեցմանը՝ այլ հավասար պայմաններում: Հետևաբար 
գնի և պահանջարկի միջև գոյություն ունի հակադարձ և բացասական կապ: Այդ 
կախվածությունն ավելի ակնառու կարելի է պատկերել գրաֆիկորեն: 

 

 
 
 
 
Նկար 2. Պահանջարկի կորի գրաֆիկական պատկերումը  

  
   Օրդինատների առանցքի վրա նշված է միավոր արտադրանքի գինը` P դրամական 
միավորով: Դա այն գինն է, որը վաճառողը ստանում է որոշակի քանակությամբ առաջարկվող 
ապրանքի դիմաց, և որը վճարում է գնորդը այդ ապրանքի պահանջված քանակության 
դիմաց: 
Աբսցիսների առանցքը ցույց է տալիս ընդհանուր պահանջվող Q ապրանքի քանակը՝ տվյալ 
ժամանակահատվածում: 
Պահանջարկի կորը` D-ն, ցույց է տալիս, թե սպառողները ապրանքների ինչ քանակություն 
կարող են ձեռք բերել յուրաքանչյուր գնի ժամանակ: Կորն իջնում է վար, քանի որ, 
սովորաբար, սպառողը նախընտրում է ձեռք բերել շատ ապրանք, եթե գինը ցածր է: Օրինակ` 
ավելի ցածր գինը գնորդին, որ ձեռք է բերում ապրանքը, թույլ կտա գնել այն ավելի մեծ 
քանակությամբ և հնարավորություն կտա սպառողներին, որոնք նախկինում չէին կարող 
իրենց թույլ տալ գնել այդ ապրանքը, սկսել գնել այն: 
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Առաջարկ 
Առաջարկի ծավալը ապրանքների և ծառայությունների այն քանակն է, որը վաճառողները 
ցանկանում են և հնարավորություն ունեն վաճառել: 
Առաջարկի օրենքը  պնդում է, որ այլ հավասար պայմաններում ապրանքի առաջարկի 
ծավալը մեծանում է գնի բարձրացման ժամանակ: 

            Նկար 3. Առաջարկի կորի գրաֆիկական պատկերումը  

 
Գրաֆիկից երևում է, որ առաջարկի S կորը բարձրանում է վեր, քանի որ որքան բարձր է գինը, 
այնքան ավելի շատ ձեռնարկություններ ունեն ցանկություն և հնարավորություն վաճառել 
այդ ապրանքը: Օրինակ` ավելի բարձր գինը գործող ընկերություններին հնարավորություն է 
տալիս մեծացնել արտադրության ծավալները կարճ ժամանակահատվածում՝ լրացուցիչ 
աշխատուժի ներգրավման կամ արտաժամյա աշխատանքի հաշվին, իսկ երկար 
ժամանակահատվածում` հենց արտադրության զարգացման հաշվին: Ավելի բարձր գինը 
կարող է նաև շուկա գրավել նոր ընկերությունների, որոնց մոտ արտադրության ծախսերը մեծ 
են և որոնց արտադրանքը ցածր գների դեպքում շահութաբեր չէ: 

Շուկայական պահանջարկ և շուկայական առաջարկ 
     Մինչև հիմա մենք քննարկում էինք ապրանքի անհատական առաջարկն ու պահանջարկը, 
սակայն շուկայի աշխատանքը վերլուծելու համար մենք պետք է որոշենք շուկայական 
առաջարկը և պահանջարկը: Շուկայական առաջարկն ու պահանջարկն իրենցից 
ներկայացնում են անհատական պահանջարկի և առաջարկի հանրագումար: Բերենք սուրճի 
շուկայական պահանջարկի կամ առաջարկի հաշվարկի պարզ օրինակ.  
Պարզ լինելու համար ենթադրենք, որ սուրճի շուկան կազմված է միայն երեք սպառողներից: 
Որպեսզի հաշվենք սուրճի պահանջարկը կամ առաջարկը շուկայում, մենք պետք է 
գումարենք անհատական պահանջարկի ծավալները: 

Գին, դրամով Կարեն 
(պահանջարկի կամ 
առաջարկի ծավալը) 

Լիլիթ 
(պահանջարկի կամ 
առաջարկի ծավալը) 

Արսեն 
(պահանջարկի կամ 
առաջարկի ծավալը) 

Շուկայական 
առաջարկի կամ 
պահանջարկի 

ծավալը 
250 10 8 6 24 
500 5 5 4 14 
750 4 4 1 9 
1000 3 3 0 6 
1250 1 1 0 2 
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        Քանի որ շուկայական պահանջարկի (առաջարկի) հիմքում ընկած է անհատական 
պահանջարկը և առաջարկը, ապա այն որոշվում է առանձին գնորդների (վաճառողների) վրա 
ազդող գործոններով: 

Առաջարկի և պահաջարկի փոխազդեցությունը: Շուկայական հավասարակշռություն 
Մենք առաջարկն ու պահանջարկը վերլուծեցինք առանձին-առանձին: Եկեք նրանց միացնենք 
և տեսնենք, թե ինչպես է նրանց փոխազդեցությունը որոշում շուկայում վաճառվող ապրանքի 
քանակն ու գինը: 
Երկու կորերը հատվում են առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռության կետում 
 (Po; Qo):  

Նկար 4. Շուկայական հավասարակշռություն  

 
P0 գնի դեպքում առաջարկվող և պահանջվող ապրանքի քանակը նույնն է` Q0: Այս կետում չկա 
ոչ պակասորդ և ոչ էլ առաջարկի ավելցուկ, որն էլ նշանակում է, որ հետագայում գնի 
փոփոխման համար ճնշում չկա: Առաջարկի և պահանջարկի օրենքի համաձայն՝ ցանկացած 
ապրանքի գին փոփոխվում է, որպեսզի ապրանքի առաջարկն ու պահանջարկը բերվի 
հավասարակշռության վիճակի: Իհարկե, առաջարկն և պահանջարկը միշտ չեն գտնվում 
հավասարակշռված վիճակում, սակայն շուկան միշտ  ձգտում է այդ վիճակին: 

 

Ինչու՞  են շուկաները ձգտում հավասարակշռության վիճակի 
  
      Որպեսզի հասկանանք, թե ինչու են շուկաները ձգտում հավասարակշռության վիճակի, 
ենթադրենք, թե սկզբնական գինը հավասարակշիռ վիճակից ավելի բարձր էր: Օրինակ` P1 էր. 

 

 
Նկար 5. Եթե գինը լիներ հավասարակշռային գնից բարձր. 
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Ինչպես տեսնում ենք, հավասարակշռային քանակությունը կազմում է 9000 հատ, իսկ 
հավասարակշռային գինը՝ 3000 դրամ: Եթե գինը լինի հավասարակշռային գնից բարձր 
(օրինակ 4000 դրամ), արտադրողները կփորձեն ավելի շատ ապրանք արտադրել և վաճառել 
(13000 հատ), քան սպառողները պատրաստ են գնել (7000 հատ):   Այս իրավիճակը, երբ 
առաջարկի ծավալը գերազանցում է պահանջարկի ծավալին, կոչվում է առաջարկի ավելցուկ 
(հավելուրդ): Այդ ժամանակ կհավաքվի ավելցուկը (13000-7000=6000) և որպեսզի այդ 
ավելցուկը վաճառեն կամ գոնե թույլ չտան նրա աճը, արտադրողները պետք է իջեցնեն 
ապրանքների գները: Այդ ժամանակ,  երբ գինը նվազի, ապրանքի պահանջվող 
քանակությունը կմեծանա, և աստիճանաբար շուկան կվերադառնա P0.;Q0 

հավասարակշռության կետին: 
Հակառակ իրավիճակը ծագում է, երբ սկզբնական գինն ավելի ցածր է P0 –ից: Ենթադրենք 
 P1-ը  2000դրամ է:  

 

 
 
 
 
 
 
Նկար 6. Եթե գինը լիներ հավասարակշռային գնից ցածր. 
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     Այս դեպքում կզարգանա դեֆիցիտ (5000-11000=6000), քանի որ արտադրողները ավելի քիչ 
կսկսեն արտադրել (5000), իսկ սպառողները այդ գնով չեն կարող գնել այնքան ապրանք, 
որքան իրենք ցանկանում են (11 000):  Այս իրավիճակը, երբ պահանջարկի ծավալը 
գերազանցում է առաջարկի ծավալին, կոչվում է անբավարարված պահանջարկ: Գնորդները 
կփորձեն մեկը մյուսից առաջ անցնել եղած ապրանքը գնելու համար, իսկ արտադրողները 
դրան կարձագանքեն գների բարձրացմամբ և արտադրության մեծացմամբ: Վերջնական 
արդյունքում շուկան կրկին կվերադառնա P0,;Q0,  կետին: 
    Հարկ է հիշել, որ առաջարկի և պահանջարկի կորերը կառուցելիս և օգտագործելիս մենք 
ենթադրում ենք, որ հետազոտվող շուկան հանդիսանում է ազատ մրցակցության շուկա, 
որտեղ երկու կողմերն էլ` գնորդներն ու վաճառողները, քիչ են ազդում շուկայական գնի  
փոփոխության վրա: Իսկ եթե առաջարկը հսկվում է մեկ արտադրողի (մենատիրոջ) կողմից, 
ապա գնի և առաջարկվող քանակությամբ ապրանքի միջև պարզ, միանշանակ 
համապատասխանություն չի լինի:  

Առաջարկի և պահանջարկի փոփոխությունները 
Անխոսք, գինը կարևոր գործոն է, որը որոշում է գնվող և առաջարկվող ապրանքի 
քանակությունը: Ինչպես արդեն համոզվեցինք, գինը փոփոխություններ է առաջ բերում 
պահանջարկի և առաջարկի մեջ, որոնք արտահայտված են առաջարկի և պահանջարկի կորի 
երկայնքով տեղաշարժի տեսքով: Սակայն նաև գոյություն ունեն ոչ գնային գործոններ, որոնք 
ազդում են առաջարկի և պահանջարկի վրա: Ոչ գնային գործոնները (դետերմինանտները) 
փոխում են ոչ թե առաջարկի (պահանջարկի) ծավալը, այլ հենց առաջարկը (պահանջարկը) և 
առաջացնում են առաջարկի (պահանջարկի) կորի շարժ (աջ կամ ձախ)` առանց անկյունային 
թեքվածության փոփոխության: 

Պահանջարկի կորի շարժը 
Պահանջարկի ամենակարևոր ոչ գնային դետերմինանտներին, որոնք առաջացնում են 
պահանջարկի կորի շարժ, դասվում են` 
• Եկամուտը: Ենթադրենք սպառողի եկամուտները մեծացել են: Այս դեպքում սպառողը 
կարող է ավելի շատ գումար ծախսել իր սիրած կամ անհրաժեշտ ապրանքի գնման համար: 
Այն ապրանքը, որի պահանջարկը աճում է սպառողական եկամուտների աճի դեպքում, 
կոչվում է նորմալ: Եթե ապրանքի շուկայական գինը միշտ մնար P1 (նկար 7), կարելի էր 
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սպասել պահանջվող քանակության աճ (մեր օրինակում՝ Q1 –ից Q2):  Այդ պատճառով 
արդյունքը կլինի պահանջարկի կորի շարժը դեպի աջ: Նկարի վրա այն պատկերված է D-ից 
D1 շարժի տեսքով: Հետագայում նոր հավասարակշռային կետը կառաջանա P2;Q3  կետում:  

 

Նկար 7 . Պահանջարկի ոչ գնային դետերմինանտներ - եկամուտի  փոփոխություն: 
 

 
Բնական է ենթադրել, որ եկամուտների նվազումը բերում է կորի շարժին դեպի ձախ: 
• Փոխկապակցված ապրանքների գինը: Փոխկապակցված ապրանքները կարելի է  
ստորաբաժանել միմյանց փոխարինողների և միմյանց լրացնող ապրանքների: Օրինակ, 
մրսածության հիվանդությունները բուժող դեղերից Coldrex-ը և Theraflu-ն հանդիսանում են 
միմյանց փոխարինող ապրանքներ, այդ պատճառով մի պրեպարատի գնի բարձրացումը 
կբերի մյուսի պահանջարկի աճին և կորի` դեպի աջ շարժին (նկար 7): Միմյանց լրացնող 
(համալրիչ) ապրանքների օրինակ են հանդիսանում անուշադրի սպիրտը և պերհիդրոլը: 
Կանայք հաճախ կոսմետիկական նպատակներով դրանք օգտագործում են միասին: 
Հետևաբար այդ ապրանքներից մեկի գնի աճը կբերի մյուսի պահանջարկի նվազմանը և կորի 
շարժին դեպի ձախ:  
• Սպառողների ճաշակը:Սպառողների ճաշակը պահանջարկի ամենաակնհայտ գործոնն է: 

Սակայն տնտեսագետները ճաշակների ուսումնասիրմամբ չեն զբաղվում: Մարդկանց 
ճաշակների բացատրությունը ներառված է մարկեթինգի դասընթացի մեջ: 

• Սպառողական սպասելիքները հետագա գների և եկամուտների վերաբերյալ: 
Օրինակ, եթե մարդիկ սպասեն ապրանքի գների բարձրացման, ապա այսօր նրանք կգնեն այդ 
ապրանքն ավելի մեծ քանակությամբ, որն էլ կանդրադառնա պահանջարկի վրա (կորը 
կշարժվի աջ): Կամ եթե ընտանիքը սպասում է եկամուտների ավելացման մոտ ապագայում, 
ապա հնարավոր է, որ նրանց պահանջները կոնկրետ ապրանքների նկատմամբ կմեծանան, 
որը նույնպես կանդրադառնա պահանջարկի վրա (կրկին կորը կշարժվի աջ): 
• Գնորդների թվի փոփոխությունը:Օրինակ, բնակչության թվաքանակի աճը կբերի դեղերի 

պահանջի մեծացմանը և նրանց պահանջարկը կմեծանա, որն էլ կանդրադառնա կորի` 
դեպի աջ շարժին: 

Առաջարկի կորի շարժը 
Առաջարկի ամենակարևոր ոչ գնային դետերմինանտներին, որոնք առաջացնում են 
առաջարկի կորի շարժ, դասվում են 
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• Ռեսուրսների գները և արտադրության ծախսերը: 
Ենթադրենք` հումքի գինը նվազել է: Ինչպես և ծախսերի ցանկացած նվազում, այն ևս 
արտադրությունը դարձնում է ավելի շահութաբեր` խթանելով արտադրությունը և թույլ 
տալով նոր ձեռնարկություններին իրենց ապրանքներով դուրս գալ շուկա: Այդ պատճառով, 
եթե գինը շուկայում մնում է P1 մակարդակի վրա, կարելի է սպասել արտադրանքի մեծ 
քանակությամբ թողարկում, քան նախկինում էր: Նկարում այն ցույց է տրված որպես Q1-ից 
դեպի Q2 աճ: Թողարկումը աճում է անկախ գնից, այդ պատճառով էլ ամբողջ առաջարկի կորը 
շարժվում է աջ, որը նկարում ցույց է տրված որպես S-ից S1 շարժ: Հետագայում նոր 
հավասարակշռային կետը կառաջանա P3;Q3  կետում: 
 

 
Նկար 8. Առաջարկի ոչ գնային դետերմինանտներ  (ռեսուրսների գների փոփոխություն) 
 

 
 

• Տեխնոլոգիական առաջադիմություն 
Տեխնոլոգիական առաջադիմությունը բերում է փոփոխությունների, որոնք թույլ են տալիս 
նվազեցնել միևնույն ծավալի ապրանքի արտադրության համար պահանջվող ռեսուրսների 
քանակը: Այդ հասկացությունը միավորում է գրեթե ամեն ինչ` սկսած բուն տեխնոլոգիական 
հայտնագործություններից և եղած տեխնոլոգիաների լավագույն օգտագործումից, վերջացրած 
աշխատանքային գործընթացի վերակառուցմամբ: Որպես օրինակ կարող է ծառայել 
վիտամինների արտադրությունը բիոտեխնոլոգիական ճանապարհով: Առաջարկի կորը 
կտեղափոխվի դեպի աջ, ինչպես պատկերված է նկար 8-ում: 
 
• Փոխկապակցված ապրանքների գները  (իրար ուղեկցող ապրանքների գները և 

հատկապես այն ապրանքները, որոնք կարող են իրար փոխարինել): 
Օրինակ, եթե որևէ հակաիբիոտիկի գինը բարձրանա, ապա այլ ձեռնարկություններ էլ կսկսեն 
արտադրել վերջինս, որի հետևանքով նույն խմբի այլ հակաբիոտիկի առաջարկը կարող է 
նվազել: Այս դեպքում այլ հակաիբիոտիկի առաջարկի կորը կտեղափոխվի դեպի ձախ: 
 
• Սպասելիքները: Ներկայումս ձեռնարկությունների առաջարկը կախված է նրանց`  
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ապագայի հետ կապված սպասելիքներից: Օրինակ, եթե ձեռնարկությունը կարծում է, որ 
շուտով կոնկրետ ապրանքի գինը կբարձրանա, ապա նա կպակասեցնի այդ ապրանքի 
մատակարարումը և կմեծացնի պատրաստի արտադրանքի պաշարները: 

 

Կարևոր է հիշել, որ գնային փոփոխությունները առաջացնում են առաջարկի և պահանջարկի 
կորերի փոփոխություն` արտահայտված տեղաշարժով կորի երկայնքով, իսկ ոչ գնային 
դետերմինանտներն առաջացնում են առաջարկի և պահանջարկի կորերի տեղաշարժ: 
Առաջարկի (պահանջարկի) կորի տեղաշարժը կոչվում է առաջարկի (պահանջարկի) 
փոփոխություն, իսկ առաջարկի (պահանջարկի) փոփոխությունը, արտահայտված 
տեղաշարժով կորի երկայնքով, կոչվում է առաջարկի (պահանջարկի) ծավալի 
փոփոխություն:  
 
 

Փոփոխականներ Պահանջարկի կորի փոփոխություն 

Գին Տեղաշարժ կորի երկայնքով 

Եկամուտ Կորի շարժ 

Փոխկապակցված ապրանքների գին Կորի շարժ 

Սպառողների ճաշակ Կորի շարժ 

Սպառողների սպասելիքներ Կորի շարժ 

Գնորդների թվի փոփոխություն Կորի շարժ 

 
Փոփոխականներ     Առաջարկի կորի փոփոխություն 

Գին Տեղաշարժ կորի երկայնքով 

Ռեսուրսների գները և արտադրության 
ծախսեր 

Կորի շարժ 

Տեխնոլոգիական առաջադիմություն Կորի շարժ 

Փոխկապակցված ապրանքների գին Կորի շարժ 

Սպասելիքներ Կորի շարժ 

Շարժ երկու կորերում 
Շուկաների մեծ մասում և՛ առաջարկի, և՛ պահանջարկի կորերը ժամանակ առ ժամանակ 
ենթարկվում են որոշակի փոփոխությունների, և ժամանակ առ ժամանակ փոխվում է 
հավասարակշռային կետը (նկար 9): Փոխվում են սպառողների եկամուտները, ճաշակները, 
փոխվում է որոշ ապրանքների պահանջարկը` կախված սեզոնից (դեղեր, վառելիք, լողալու 
պարագաներ, հովանոցներ): Համանման կերպով ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են 
աշխատավարձի չափը, կապիտալ ներդրումները, հումքի գինը, որն էլ նշանակալիորեն 
ազդում է ապրանքների առաջարկի վրա:  

 
Նկար 9. Շարժ երկու կորերում 
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Առաջարկի և պահանջարկի գնային առաձգականությունը 

Ի՞նչ է առաջարկի և պահանջարկի գնային առաձգականությունը 
Առաձգականությունը մի փոփոխական մեծության արձագանքման չափն է՝ մյուսի 
փոփոխության համեմատ: 
Ի՞նչ է պահանջարկի (առաջարկի) առաձգականությունը գնից: 

 

Պահանջարկի (առաջարկի) առաձգականությունը գնից մի ցուցանիշ է, որը ցույց է տալիս, թե 
ինչպես կփոխվի պահանջարկի (առաջարկի) ծավալը ապրանքի գինը 1% փոփոխելու 
դեպքում: 
Նշանակելով քանակությունը և գինը Q  և P տառերով` գրենք պահանջարկի (առաջարկի) 
գնային առաձգականության բանաձևը` 
 

Բանաձև 1 

Ep = (% ∆ Q) / (% ∆ P) 
 

Որտեղ % ∆ Q-ն Q-ի (քանակության) տոկոսային փոփոխությունն է, իսկ % ∆ P-ն՝ P-ի (գնի) 
տոկոսային փոփոխությունը: 
Պահանջարկի առաձգականությունը գնից սովորաբար իրենից ներկայացնում է բացասական 
մեծություն: Երբ ապրանքի գինը բարձրանում է, որպես օրենք, նրա պահանջվող 
քանակությունը նվազում է, և այդ պատճառով էլ քանակության հարաբերակցությունը գնին 
բացասական մեծություն է: Հետևաբար, Ep-ն նույնպես բացասական թիվ է: Սակայն 
դասախոսություններում մենք կհետևենք բոլորի կողմից ընդունված պրակտիկային և գնային 
առաձգականությունը կհաշվենք դրական թիվ, այսինքն, կվերցնենք նրա բացարձակ արժեքը: 
Առաջարկի առաձգականությունը գնից սովորաբար  դրական թիվ է, որովհետև ավելի բարձր 
գինը  արտադրողների համար կդառնա արտադրվող ապրանքի քանակի մեծացման խթան: 
  
Քննարկենք օրինակ՝ ապրանքի պահանջարկի գնային առաձգականության համար.  
Մանկական տակդիրի գինը մեկ տուփի համար 4000 դրամից դարձել է 5000 դրամ, և հիմա 
ծնողները կարող են գնել ամսական ոչ թե 4 տուփ, ինչպես նախկինում, այլ՝ ընդամենը 2: Մեր 
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խնդիրն է հաշվարկել տակդիրի պահանջարկի գնային առաձգականությունը: Որպեսզի այն 
հաշվարկենք, սկզբում պետք է հաշվարկենք քանակի և գնի տոկոսային փոփոխությունները`  
 
Քանակի տոկոսային փոփոխությունը`   

 
 

Գնի տոկոսային փոփոխությունը`  
 

Եվ, վերջապես հաշվարկում ենք ապրանքի պահանջարկի գնային առաձգականությունը՝ 
օգտվելով բանաձև  1-ից` 

 
 
 

 

Այսպիսով, ապրանքի գնի բարձրացումը 1%-ով հանգեցրեց պահանջարկի նվազմանը 2 %-ով:  

Պահանջարկի (առաջարկի) դասակարգումը՝ ըստ գնային առաձգականության 
Պահանջարկը և առաջարկը կարող են դասակարգվել՝ համաձայն իրենց գնային   
առաձգականության: 
Եվ այսպես` 

1. Եթե Ep=0, ապա պահանջարկը (առաջարկը) բացարձակ ոչ առաձգական է:  Սա 
նշանակում է, որ գնի բարձրացումը չի առաջացնում պահանջարկի  (առաջարկի) 
փոփոխություն: Օրինակ, եթե գինը բարձրանում է 100 դրամով, իսկ պահանջարկի 
(առաջարկի) ծավալը մնում է նույնը (100 հատ):  

2. Եթե Ep<1, ապա պահանջարկը (առաջարկը) առաձգական չէ: Դա նշանակում է, որ գնի 
բարձրացումը 1%-ով առաջ է բերում պահանջարկի  (առաջարկի) ծավալի 
փոփոխություն 1%-ից քիչ: Օրինակ, երբ ապրանքի գինը բարձրացավ 25%-ով, 
ապրանքի պահանջարկը ընկավ 10%-ով:  

3. Եթե Ep=1, ապա պահանջարկը (առաջարկը) ունի միավոր առաձգականություն: Դա 
նշանակում է, որ գնի բարձրացումը 1%-ով առաջ է բերում պահանջարկի  (առաջարկի) 
ծավալի փոփոխություն 1%: Օրինակ, երբ ապրանքի գինը բարձրացավ 25 %-ով, 
ապրանքի առաջարկի ծավալը աճեց կրկին 25 %-ով: 

4. Եթե Ep>1, ապա պահանջարկը (առաջարկը) առաձգական է: Դա նշանակում է, որ գնի 
բարձրացումը 1%-ով առաջ է բերում պահանջարկի  (առաջարկի) ծավալի 
փոփոխություն 1%- ից ավելի: Օրինակ, երբ ապրանքի գինը բարձրացավ 25 %-ով, 
ապրանքի պահանջարկի ծավալը նվազեց 40 %-ով: 

5. Եթե Ep-ն ձգտում է անվերջության, ապա պահանջարկը (առաջարկը) բացարձակ 
առաձգական է: Օրինակ, եթե ապրանքի սկզբնական գինը կազմում է 400 դրամ, իսկ 
պահանջարկի ( առաջարկի ) ծավալը  200 միավոր, ապա` 

• այդ գնից բարձր գնի դեպքում պահանջարկը կդառնա 0 
• այդ գնից ցածր գնի դեպքում առաջարկը կդառնա 0 

Պահանջարկի գնային առաձգականության վրա ազդող գործոնները 
Պահանջարկի օրենքի ուսումնասիրման ժամանակ կարևոր է իմանալ այն գործոնները, որոնք 
ազդում են պահանջարկի գնային առաձգականության վրա: Դրանցից ամենակարևորներն են` 
• Ապրանքների մոտ փոխարինողների մատչելիությունը 
Ապրանքները, որոնք ունեն մոտ փոխարինողներ, տարբերվում են պահանջարկի ավելի 
բարձր առաձգականությամբ, քանի որ սպառողները հնարավորություն ունեն առանց 
դժվարության օգտագործել մի ապրանքը՝ մյուսի փոխարեն: Օրինակ, վիտամինների 

4-2% Q  x100  50%
4

∆ = =

5000-4000%  x100  25%
4000
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∆
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պահանջարկը առաձգական է, քանի որ կան շատ փոխարինողներ` այլ վիտամիններ, մրգեր, 
և այլն, իսկ ինսուլինի պահանջարկը առաձգական չէ, քանի որ այն չունի փոխարինողներ և 
գնի բարձրացման դեպքում էլ հիվանդները կգնեն անհրաժեշտ քանակությամբ ինսուլին: 
• Ապրանքի տեսակարար կշիռը սպառողի բյուջեյում 
Որքան ապրանքը ավելի մեծ կշիռ է զբաղեցնում սպառողի բյուջեում, այնքան բարձր է նրա 
առաձգականությունը: Օրինակ, հագուստը նշանակալի տեղ է զբաղեցնում սպառողի 
բյուջեում և նրա գնի բարձրացումը զգալիորեն կիջեցնի դրա պահանջարկը: Իսկ դեղերի որոշ 
մասը զբաղեցնում է համեմատաբար փոքր տեսակարար կշիռ բյուջեում և դրանց 
պահանջարկը քիչ առաձգական է: 
• Ապրանքի շքեղության կամ անհրաժեշտության առարկա լինելը 
Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պահանջարկը բնութագրվում է պահանջարկի 
գնային ցածր առաձգականությամբ, իսկ շքեղության առարկաների պահանջարկը` բարձր 
առաձգականությամբ: 
Բաղադրատոմսով բաց թողնվող դեղերի մեծ մասը անհրաժեշտության առարկա է և դրանք 
կգնվեն անգամ դրանց գնի բարձրացման դեպքում: Իսկ ահա հիվանդների խնամքի, 
սանիտարիայի, հիգիենայի համար նախատեսված որոշ թանկարժեք առարկաներ կարելի է 
դասել շքեղության առարկաների թվին, և եթե դրանց գները բարձրանան, նրանց 
պահանջարկը կնվազի: 
• Ժամանակի գործոնը 
Որոշ ապրանքների համար պահանջարկը սովորաբար ավելի առաձգական է երկար 
ժամանակահատվածում, քան ավելի կարճ ժամանակահատվածում: Պատճառներից մեկը 
սովորությունն է: Ժամանակ է անհրաժեշտ արժան փոխարինող փնտրելու համար: Օրինակ, 
սուրճի պահանջարկը կարճ ժամանակահատվածում առաձգական չէ: Բայց եթե սուրճի գինը 
լինի բավականաչափ բարձր, սպառողների մի մասը որոշ ժամանակ անց կարող է անցնել այլ 
ըմպելիքի, օրինակ թեյի: 

 

Համաձայն ամերիկյան փորձագետների հետազոտությունների` դեղերի պահանջարկի 
գնային առաձգականությունը, որպես կանոն, հանդիսանում է ոչ առաձգական, և կազմում է 
մոտ 0.2-2.5: 
 

 
Դեղեր    Պահանջարկի գնային առաձգականություն 

նորույթներ 0.2-0.7 

ջեներիկներ 0.7-2.5 

առանց դեղատոմսերի  
բաց թողնվող դեղեր 

0.5-1.5 

Առաջարկի գնային առաձգականության վրա ազդող գործոններ 
Առաջարկի գնային առաձգականության վրա ազդող գործոններից կարևոր են` 
• Ժամանակի գործոնը 
Առաջարկը սովորաբար ավելի առաձգական է երկար ժամանակահատվածում, քան ավելի 
կարճ ժամանակահատվածում: Դա բացատրվում է նրանով, որ ձեռնարկություններին որոշ 
ժամանակ է պահանջվում արտադրության կարողությունները մեծացնելու կամ կրճատելու 
համար: 
• Արտադրության ճկունությունը 
Որքան մեծ է արտադրության ճկունությունը, այնքան ձեռնարկություններն ավելի զգայուն են 
արձագանքում ապրանքի գնի փոփոխությանը: 
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Պահանջարկը, առաջարկը և կառավարության քաղաքականությունը 
Կառավարությունը կարող է վերահսկել գները, հարկեր դնել ամենատարբեր բարիքների և 
եկամուտների վրա, սահմանել աշխատավարձի նվազագույն չափ և որոշել, թե ինչ 
տեխնոլոգիաներ կարող են օգտագործվել՝ ելնելով շրջակա միջավայրին և առողջությանը 
հասցվող վնասի չափից: 

 

Կանգ առնենք գների հսկողության վրա: 
 

Գների հսկողությունը պետության կողմից կայանում է մինիմալ և մաքսիմալ գների 
սահմանման մեջ: Սկզբում դիտարկենք մի դեպք, երբ կառավարությունը սահմանում է 
մինիմալ հնարավոր գին:  
Մինիմալ գնի սահմանումը կբերի շուկայի հավասարակշռության խախտմանը: Ենթադրենք` 
ինչ-որ ապրանքի հավասարակշիռային գինը 3000 դրամ է, իսկ կառավարությունը 
սահմանում է մինիմալ սահման 4000 դրամ: Այս դեպքում առաջարկի ծավալը կգերազանցի 
պահանջարկինը (նկար 5): Ապրանքը վաճառել ցանկացող արտադրողները 
հնարավորություն չունեն իրացնել այն տվյալ գնի դեպքում և առաջանում է ապրանքի 
ավելցուկ: 
Մինիմալ գնի սահմանումը կրկին կբերի շուկայի հավասարակշռության խախտմանը:  Այժմ 
ենթադրենք, թե կառավարությունը նույն ապրանքի համար սահմանեց մաքսիմալ հնարավոր 
գին 2000 դրամ: Այս դեպքում այդ ապրանքի պահանջարկի ծավալը գերազանցում է 
առաջարկինը և առաջանում է ապրանքի դեֆիցիտ, որն էլ նշանակում է, որ որոշ սպառողներ 
չեն կարողանա ձեռք բերել ապրանքը գործող գնի դեպքում: (նկար 6):  Չնայած, այսպիսի գնի 
սահմանումը արված է սպառողներին օգնելու համար, սակայն շահում են ոչ բոլոր 
սպառողները: Որոշ սպառողներ ապրանքը գնում են ցածր գնով, բայց իրենք ստիպված են 
լինում հերթ կանգնել, իսկ մյուսներն ընդհանրապես չեն կարողանում ձեռք բերել այն: 
Այսպիսով տեսնում ենք որ երկու դեպքում էլ կառավարության միջամտությունը բերում է 
անցանկալի հետըանքների: 

 

Բնականաբար, եթե կառավարությունը սահմանի մաքսիմալ գին շուկայական գնից բարձր 
(օրինակ` 4000 դրամ` 3000 դրամ հավասարակշռային գնի դեպքում), կամ եթե սահմանի 
մինիմալ գին շուկայականից ցածր գին` (օրինակ` 2000 դրամ` 3000 դրամ հավասարակշիռ 
արժեքի դեպքում), դա ոչ մի կերպ չի անդրադառնա շուկայի հավասարակշռության վրա: 

 
 

Դեղագործական տնտեսագիտության առանձնահատկությունները 
Դեղագործական գործունեության առանձնահատկությունները իրենց հետ բերում են նաև նրա 
էկոնոմիկայի առանձնահատկությունները: 
Գլխավոր առանձնահատկություններից են. 
 Առք ու վաճառքի բարդեցված դասական ձևը: Դեղամիջոցների գրեթե կեսը դուրս է գրվում 

միայն բժշկի դեղատոմսով, հետևաբար գնորդ (հիվանդ) – վաճառող (դեղագործ) 
համակարգին միանում է երրորդ միջանկյալ օղակը` բժիշկը, որը տվյալ շարքում 
հանդիսանում է պահանջարկի գեներատոր, և հետևաբար ազդում է մեծածախ և 
մանրածախ ապրանքաշրջանառության և դեղատան տեսականու վրա:  

 Մեծ ծախսեր: Մեծ ծախսերի պատճառներն են. 
○ Դեղատան ֆունկցիաներից  մեկն է հանդիսանում նախաբժշկական առաջին   
    օգնության ցուցաբերումը, որը զգալիորեն մեծացնում է ծախսերը: 
○ Դեղերը պետք է լինեն միայն բարձր որակի, որն էլ բարձրացնում է արտադրության   
    ծախսերը: 
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○ Դեղերը հանդիսանում են յուրահատուկ բժշկական ապրանք, ինչի պահպանմանը   
    ներկայացվում է ավելի բարձր պահանջներ, որը նույնպես մեծացնում է ծախսերը: 
○ Դեղերի պատրաստման, հսկողության և իրացման համար անհրաժեշտ է ներգրավել  
    ավելի բարձր որակավորմամբ մասնագետների: 
○  Շինության գույքի պահանջների առանձնահատկությունները (ասեպտիկ բլոկ,  
    ասիստենտական, դեղագործ-անալիտիկի աշխատասենյակ) կրկին մեծացնում են  
    ծախսերը: 
○ Դեղերի մեծ մասը ունի օգտագործման սահամանափակ ժամկետ, որի անցնելուց  
     հետո նրանք դուրս են գրվում, որն էլ մեծացնում է ծախսերը: 

Այսպիսով, ավելի ցածր, քան առևտրի վաճառքի տեմպերի աճը, դեղերի պահանջարկի 
ստեղծման յուրահատկությունները (միջակնյալ սպառողների առկայությունը), ծախսերի 
համեմատաբար բարձր մակարդակը, ապրանքների դանդաղ շրջանառությունը` սրանք ,ն 
այն յուրահատկությունները, որ ազդում ,ն դեղատան հիմնական տնտեսագիտական 
ցուցանիշների մեծության  վրա, ինչպես համախառն ,կամուտը, համախառն շահույթը, 
մաքուր շահույթը, համախառն ծախսերը: 
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Ռազմավարական վերլուծություն:  
Մարկետինգային հետազոտություններ 

 
 

    Բիզնեսում անհաջողությունների զգալի մասը (շուկայում իրենց բաժնի կորստից մինչև 
անգամ սնանկացում ) նրա հետևանքն են, որ կարևորագույն ռազմավարական որոշումները 
կայացվում են ինֆորմացիայի սակավության կամ էլ դրա իսպառ բացակայության 
պայմաններում: Հայտնի ասացվածքը □Ով տիրապետում է տեղեկատվությանը, նա 
տիրապետում է իրավիճակին□ կիրառելի է նաև հայրենական դեղագործական շուկայի 
համար: Այսպիսով, այս թեման դասախոսությունը նվիրված է տեղեկատվությանը: Այն 
ընգրկում է երկու մեծ մաս՝ռազմավարական վերլուծություն և մարկեթինգային 
հետազոտություններ:    
 

 Ռազմավարական վերլուծություններ, որոնք անհրաժեշտ են հաջող 
ռազմավարական պլանավորման համար 

Ներածություն 
 
Ռազմավարական պլանավորումը  կազմակերպության երկարատև գոյատևման և աճի 
ռազմավարության մշակման գործընթացն է: Որպեսզի իրականացնեն հաջող 
ռազմավարական պլանավորում, կազմակերպությունները պետք է ունենան պարզ 
պատկերացում սեփական պոտենցիալի և մրցակցային միջավայրում կազմակերպության 
դիրքի վերաբերյալ: Հենց այս մոտեցման վրա են հիմնված SWOT և □բիզնես-
պայուսակի□(բիզնես-թղթապանակի) վերլուծության եղանակները: 

SWOT վերլուծություն 
 
SWOT -ը անգլերեն բառերի առաջի տառերից կազմված հապավում է, որտեղ strengths — 
ուժեղ կողմեր, weaknesses — թույլ կողմեր, opportunities — հնարավորություններ և  
threats — վտանգներ, սպառնալիքներ:  SWOT-վերլուծությունում տարբերում են արտաքին և 
ներքին գործոններ: Ներքին գործոններին են վերաբերվում կազմակերպության ուժեղ և թույլ 
կողմերը (S և W), իսկ արտաքին գործոններին` շուկայական միջավայրի բարենպաստ 
պայմանները և վտանգներնը (O և T): 
 

Ընդհանուր առմամբ կազմակերպության SWOT-վերլուծությունն իրենից ներկայացնում է` 
 

• Ուժեղ կողմերը  (S) կազմակերպության  այն առավելություններն ու արժանիքներն են, 
որոնք առանձնացնում են տվյալ կազմակերպությունը իր մրցակիցներից:  

• Թույլ կողմերը  (W) կազմակերպության թերի կողմերն են, որոնք պետք է շտկվեն, 
որպեսզի մրցակիցները չկարողանան դրանք օգտագործել որպես իրենց 
առավելություններ: 

• Հնարավորությունները (O) շրջապատի դրական գործոններն են, որոնք կարող են բերել 
վաճառքի ծավալի և եկամտի աճին: 

• Վտանգները  (T) շրջապատի բացասական գործոններն են, որոնք կարող են բերել 
վաճառքի ծավալի և եկամտի նվազմանը: 
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Կրկին անգամ կրկնենք, որ ուժեղ և թույլ կողմերը վերաբերվում են կազմակերպության 
գործունեությանը, իսկ հնարավորությունները և վտանգները` արտաքին միջավայրին: 
 

 
 
 
                 

SWOT-վերլուծության օրինակ դեղագործական կազմակերպության համար 
 

 
Ուժեղ կողմեր (S) 

• աշխատանքային փորձը շուկայում  
• բացառիկ(էքսկլյուզիվ) դեղերի 

առկայություն 
• ապրանքի լայն տեսականի 
• ինտերնետի միջոցով պատվերներ տալու 

հնարավորություն 
• համեմատաբար ցածր վաճառքի գներ 
 

Թույլ կողմեր (W) 
• փոքր շուկայական բաժին 
• մարկեթինգային տեղեկատվական    

           համակարգի թերի զարգացվածություն 
• կազմակերպության անհաջող 

տեղակայում  
• տեղափոխման համար բարձր ծախսեր   
• անձնակազմի ցածր որակավորում 
 

Հնարավորություններ (O) 
• դեղատների քանակի աճ  
• տենդերների հայտարարում դեղերի    

           գնման համար բյուջետային միջոցների     
           հաշվին 

• շուկայում  մեծածախ 
կազմակերպությունների փոքր քանակ 

• ազգաբնակչության գնողունակության աճ 
     

Վտանգներ (T) 
• ազգային տարադրամի անկայունություն 
• ինֆլյացիա (սղաճ) 
• մրցակցության սրացում 
• հարկային օրենսդրության թերացումներ 

  

 
 
 
 
Ինչու՞ է պետք SWOT վերլուծությունը: Այն անհրաժեշտ է. 
 
• համադրելու համար կազմակերպության առավելությունները շուկայի 

հնարավորությունների հետ 
• մշակելու համար ռազմավարական ուղղություններ՝ կազմակերպության թույլ կողմերի 

վերացման նպատակով 
• պարզաբանելու համար կազմակերպության ռեսուրսներին համապատասխան  

մարկեթինգային հնարավորությունները  
• մշակելու համար գործողություններ, որոնք կնվազեցնեն մարկետինգային վտանգների 

ազդեցությունը: 
 

Բիզնես-պայուսակի վերլուծություն 
 
   Ռազմավարական վերլուծության մեջ կենտրոնական դեր է խաղում □բիզնես-պայուսակի□ 
վերլուծությունը: □Բիզնես-պայուսակը□ գործունեության ձևերի և ապրանքների հավաքածու 
է, որով զբաղվում է կազմակերպությունը:  □Բիզնես-պայուսակի□ վերլուծության լավագույն 
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մեթոդներից են  □Մատրիցա  շուկայի աճ / շուկայի մաս□ և □Մատրիցա ապրանքի 
զարգացում/շուկայի զարգացում□: 
 

Մատրիցա շուկայի աճ/շուկայի մաս 
Ուսումնասիրենք մատրիցան “Glaxo Wellcome’’կազմակերպության դեղերի օրինակի վրա 
(1998թ.): Մատրիցայի վրա ուղղահայաց առանցքը պատկերում է ամբողջ շուկայի աճի 
տեմպը, իսկ հորիզոնականը` կազմակերպության շուկայի մասը: Շրջանները` 
կազմակերպության դեղերն են: Նրանց մակերեսները պատկերում են դեղերի վաճառքի 
ծավալները:  

 
 
 

Մատրիցա շուկայի աճ/շուկայի մաս 
''Glaxo Wellcome'' կազմակերպության դեղերի օրինակով 

 
 

''Աստղեր''- Սրանք ապրանքներ են, որոնք ունեն բարձր  շուկայի աճի տեմպ և շուկայում մեծ 
բաժին: Նրանք պահանջում են հզոր ներդրումներ աճի տեմպի պահմանման համար, իսկ 
իրենց մրցունակության շնորհիվ բերում են մեծ եկամուտներ: Շուկայի հագեցմանը և 
պատենտի կորստին զուգընթաց կամ էլ այլ գործոնների ազդեցության հետևանքով 
“աստղերը” կարող են վերածվել “կթվող կովերի”: Կազմակերպության ռազմավարությունն է` 
առաջատար    դիրքերի պահպանում և պլանավորված  աստիճանաբար անցման 
իրականացում “կթվող  կովերի”:  
''Կթվող կովեր''- Սրանք ապրանքներ են, որոնք ունեն շուկայի ցածր աճի տեմպ և մեծ բաժին 
շուկայում: Այս ապրանքներն աճի տեմպի պահպանման համար պահանջում են  ավելի քիչ 
ներդրումներ, սակայն բերում են մեծ եկամուտ, ինչպես օրինակ Zantac-ը, չնայած այն բանի, 
որ նրա եկամուտը նվազել է պատենտի  ժամկետի լրացման հետևանքով: Կազմակերպության  
ռազմավարությունն է` ստանալ առավելագույն հնարավոր եկամուտ և պահպանել շուկայում 
մասնաբաժինը: 
''Դժվար երեխաներ''- Սրանք ապրանքներ են, որոնք ունեն շուկայում փոքր բաժին՝ արագ 
աճող շուկաներում: Այս ապրանքները բերում են ցածր եկամուտ, պահանջում են զգալի 
ներդրումներ շուկայում `մասնաբաժինը պահպանելու համար և էլ ավելի մեծ ներդրումներ 
դրա մեծացման համար (օրինակ գովազդի համար): Կազմակերպության ռազմավարությունն 
է` խոշոր ներդրումներ “Աստղերին” անցման համար: Ֆինանսավորումը հնարավոր է “Կթվող  
կովերից” ստացվող եկամուտների հաշվին:      
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''Շներ''- Սրանք ապրանքներ են, որոնք ունեն շուկայում փոքր մասնաբաժին դանդաղ աճող 
շուկաներում: Այս ապրանքները բերում են այնքան եկամուտ, որը բավարարում է   
 միայն իրենց գոյատևման համար և չեն կարող դառնալ եկամտի լուրջ աղբյուր:    
Կազմակերպության ռազմավարությունը` հեռացում  շուկայից կամ կարճաժամկետ եկամտի     
ստացում:  Այնուամենայնիվ դեղերը սովորական ապրանքներ չեն և կենսականորեն 
անհրաժեշտ կամ հրատապ դեղերի համար նախընտրելի ռազմավարությունը ներդրումների 
բացակայությունը և համեմատաբար “համեստ գոյատևումն” է:  
 
 

Մատրիցա ապրանքի զարգացում/շուկայի զարգացում 
 
   Այս մատրիցան հանդիսանում է գերազանց գործիք աճի հնարավորությունների 
վերլուծության համար: Այն հիմնվում է այն ելակետի վրա, որ կազմակերպության վաճառքի 
ծավալի ինտենսիվ աճի համար ամենահարմար ռազմավարությունը պայմանավորված է 
որոշումով՝ վաճառել առկա կամ նոր ապրանքները առկա կամ նոր շուկաներում:  
 

 Առկա ապրանքներ 
 

Նոր ապրանքներ 

²éÏ³ ßáõÏ³Ý»ñ Ավելի խորը 
ներթափանցում շուկա 
 
Հաջողության 
հավանականությունը-50% 

Ապրանքի զարգացում 
 
 
Հաջողության 
հավանականությունը -20% 

Üáñ ßáõÏ³Ý»ñ Շուկայի ընդլայնում 
 
Հաջողության 
հավանականությունը-33% 

Դիվերսիֆիկացիա 
 
Հաջողության 
հավանականությունը-5% 

 
թյան հավանականությունը-5%Այսպիսով, հնարավոր են չորս տա 
 

1. րբեր ռազմավարություններ. Ավելի խորը ներթափանցում շուկա նշանակում է 
առկա ապրանքների իրացման ընդլայնում ապրանքի շարժի ուղիների 
ընտրությամբ, գնային և առա 

2. ջտանման քաղաքականությամբ:Շուկայի ընդլայնումը ներառում է առկա 
ապրանքների ներմուծումը նոր շուկաներ և դրանց առաջխաղացումը: Օր.` նոր 
կիրառության ոլոր 

3. տ արդեն ծանոթ դեղի համար:Ապրանքի զարգացում. ‘’ Նոր ապրանք  
• ’’ասելով ի նկատի ունենք` նոր դե 
• ղեր տվյալ շուկայի համար, մոդիֆիկացված դեղեր (նոր դեղ 
• աձև, նոր դեղաչափ և այլն),նոր դեղեր միայն տվյ 

4. ալ կազմակերպության համար:Դիվերսիֆիկացիա – երբ կազմակերպությունը 
հեռանում է իր սովորական գործունեության ոլորտից և մտնում է նոր ոլորտ: Այս 
ռազմավարությունը կարող է բերել անսպասելի մեծ հաջողության 

 

 կամ լրիվ անհաջողության: Մարկետ 
 

ինգային հետա 
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զոտություններՆերածությունՄարկեթինգիային հետազոտությունները թույլ են տալիս 
հավաքել տեղեկատվութուն, որն անհրաժեշտ է կազմակերպությանը մարկեթինգային 
որոշումներ կայացնելու համար: Եթե կազմակերպությունն ուզում է անընդհատ բարգավաճել, 
մարկեթինգիային հետազոտությունները պետք է անցկացվեն անընդհատ, այլ ոչ թե միայն 
 

 անհրաժեշտության դեպքում:Մարկետինգային հետազոտությունների 
որոշ ուղղությո 
ւնները դեղագործությունումՍպառողների ուսումնասիրություն 

•  (բժիշկների և հիվանդների)բավարարվածու 
• թյան աստիճանը դեղի որակովդեղի վերաբերյալ իր 

ազեկության վերլուծությո 
• ւնԴեղի հետազոտություններ նոր դեղի պատրաստումը 
•  շուկա ներմուծելու համար դեղի վաճառքի  

ծավալի նվազման պատճառները Շուկայում դեղի  
• խթանման հետազոտություններգովազդի ար 
• դյունավետության գնահատումաշխատակիցների  

աշխատանքի որակի գնահատում 
• Շուկայի հետազոտություններառաջարկի և  
• պահանջարկի վերլուծությունշուկայի ս 
 

եգմենտների վերլուծությունԳնագ 
• ոյացման հետազոտություններգնային քաղաքականության, մրցո 
• ւնակության վերլուծությունառաջարկի և պահանջարկի գնային առաձգակ 

 

անության  վերլուծություն:Մարկետինգային հետազոտութ 
 

յան անցկացման գործընթացը Մարկետինգային հետազոտության գործընթացը  

 
բաղկացած է հինգ փուլեր 
ից.Պրոբլեմի հայտնաբերում Պրոբլեմի ձևակերպումը հաճախ մարկեթինգային 
հետազոտության գործընթացի ամենաբարդ խնդիրն է: Ինչպես ընդունված է ասել՝ ' 
'Պրոբլեմը Ճիշտ ձևակերպել՝ նշանակում է կիսով չափ լուծել այն'': Մենեջերները կարող են 
հաս 
կանալ, որ ինչ-որ բան այն  չէ կազմակերպության գործունեության մեջ, բայց չկարողանան  

äñáµÉ»ÙÇ ¥ËÝ¹ñÇ¤  Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ  

Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙ 
 

Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý åÉ³ÝÇ Ùß³ÏáõÙ 
 

îíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 

êï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ 
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որոշել, թե ինչը՝ կոնկրետ: Օրինակ դեղատնային ցանցի տնօրենը կարող է գալ սխալ եզ 
րակացության, որ վաճառքի   անկման պատճառը վատ գովազդն է: Իսկ հ 
ետազոտության արդյունքում  պարզվում է, որ գովազդն ազդում էր պատշաճ ձևով, իսկ իրա 
կան պրոբլեմն այն էր, որ   կազմակերպությունը չէր ապահովում այն, ինչ խոսք էր տալ 
իս գովազդում: Այսպիսով,   պրոբլեմի ճիշտ ձևակերպումը թույլ կտա 
 

ր խուսափել մեծ ծախսերից: Հետազոտութ 
յան նպատակների ձևակերպումՊրոբլեմը լուծլուց հետո մարկետոլոգը պետք է ձևակերպի 
հետազոտության նպատակը: Մարկետինգային հետազոտությունները կարող են հետապնդել 
հետևյ 
 

• ալ երեք նպատակներից մեկը.Բացահայտող հետազոտություն – նախնական 
տեղեկատվության հավաքում, որը կօգնի ճիշտ որոշել պրոբլեմ 

• ը և առաջարկել հիպոթեզներ:Նկարագրող հետազոտություն – բնորոշում է ապրանքի 
շուկայական պոտենցիալը կամ դեմոգրաֆիական բնութագրիչները և սպառողների 
տեսակետներն այս կամ այն ապրանքի վերաբերյալ: Օրինակ սպառողների 
բավարարվածության աստիճանը տեղա 

• կան արտադրության դեղերով:Պատճառա -հետևանքային կապի հետազոտություն:  
Օրինակ` կարո՞ղ է արդյոք 5% զեղչի տրամադրումը մեծացնել վաճառքի ծավալն 
այնքան, որ նա փոխհատուցի գնի 

 

 իջեցումից ստացված վնասը:Հե 
տազոտության պլանի մշակում   Այս փուլում մշակվում է տեղեկատվության հավաքման 
արդյունավետ պլան, որը ներառում է հետազոտության մեթոդները, տեղեկատվության 
հավաքման հերթականությունը և կոնտակտայի 
 

ն լսարանի կազմի որոշումը:Մարկետինգային տեղեկատվության տեսակները.  Որպեսզի 
ուսումնասիրեն հետազոտության մեթոդները և տեղեկատվության հավաքման 
հերթականությունը, որոնք հանդիսանում են հետազոտության պլանի մշակման մի մաս, 
սկզբում պետք է ուսումնասիրել մարկետինգային տ 
եղեկատվության տեսակները: Ամբողջ մարկետինգային տեղեկատվությունը կարելի է 
բաժանել երկու մեծ խբերի - առաջնային և երկրորդային: Ուսումնասիրությունը սկսենք 
երկրո 
 

րդային տեղեկատվությունից:Եր 
կրորդային տեղեկատվությունԵրկրորդային տեղեկատվությունը  այն տեղեկատվությունն 
է, որն արդեն առկա է և հավաքագրվել է անցյալում՝ որևէ այլ խնդրի լուծման համար: 
Երկրորդային տեղեկատվությունը ստորաբաժանվում է երկու 
 խմբերի-ներքին և արտաքին:Ներքին երկրորդային տեղեկատվությունն արտահայտում է 
տվյալ կազմակերպության զարգացման դինամիկան: Այն կարելի է գտնել 
կազմակերպության փաստաթղթերում, հաշվապահական հաշվեկշիռներում և այլն: 
Արտաքին երկրորդային տեղեկատվությունը պարունակվում է տարբեր տպագրված 
նյութերում, մրցակիցների գովազդային հայտարարություններում, պետական 
ձեռնարկությունների վիճակագրական տվյ 

 

ալների բազաներում և այլն: 
Առաջնային տեղեկատվություն      Առաջնային տեղեկատվությունն այն տեղեկատվությո 
ւնն է, որը հավաքվում է         առաջին անգամ որևէ նպատակի համար: Առաջ 
նային տեղեկատվությունը         կրկին ստորաբաժանվում է երկու խմբերի-որակակ 
ան և քանակական: Որակական       առաջնային տեղեկատվությունը բացահայտում է  
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սպառողների վարվելակերպը,       ռեակցիան և գործողության դրդապատճառները: Այն ու 
սումնասիրում է փոքր թվով       մարդկանց կարծիքը: Քանակական առաջնային տեղեկատվ 
ությունն անփոխարինելի է ՝      մեծ քանակությամբ սպառողների խմբի վարվելակերպը հ 
ասկանալու համար: Այն           հանդիսանում է բավարար հիմք վիճակագրական վերլ 
ուծություն ա 
 

նցկացնելու         համար:Առաջնային որակական տեղեկատվ 
ության հավաքման մեթոդներըԱռաջնային որակական տեղեկատվության հավաքման 
մեթոդներին են պատկանում ֆոկուս-խմբերի և անհատական խորը հար 

ցազրույցների անցկացումը: Ֆոկուս խմբերի անցկացում: Այս մեթոդի ժամանակ 
զրույցի են հրավիրվում են 6-10 մասնակից 1-3 ժամ տևողությամբ: Հատուկ նա 

խապատրաստված մոդերատորը        զրուցում է ապրանքի կամ ծառայության մասին և 
մասնակ 
իցներն արտահայտում են          իրենց մտքերը և զգացմունքները, որոնք գրանցվում  
է թղթի կամ ժապավենի վրա        հետագա վերլուծության նպատակով: Մոդերատորը 
պետք  
է լինի անկողմնակալ, լավ        իմանա զրույցի նյութը և կարողանա վերլուծել  

սպառողների խմբերի վարքը:             Անհատական խորը հարցազրույցներն անց են կացվ 
ում հետազոտվող ասպարեզի              էքսպերտների հետ: Հարցազրույցի արդյունքներն ամփո 
փվում են և ձևակերպվում            
 

    նախնական հիպոթեզներ: Առաջնային քանակական տեղեկատվ 
ության հավաքման մեթոդներըԳոյություն ունեն առաջնային տեղեկատվության հավաքման 
երեք հիմնական մեթոդներ` հետևելը, 

 հարցումը և էքսպերիմենտը:Հետևելը  առաջնային տվյալների հավաքագրումն է՝ 
հետաքրքրող իրավիճակներին, անձանց և իրադա 
րձությունն 
• երին հետևելով: Օրինակներ.Դեղատանը այցելուների գտնվելու ժամկետի որոշումը: 

Այն գնահատում է սպառման բաժնի գրավիչ  
• լինելը այցելուների համար:Այցելուների միջին թվի որոշումը և այցելությունների 

բաշխումն ըստ ժ 
• ամերի, օրերի և շաբաթների Ընդհանուր այցելուների թվի այն տոկոսը,  
 

որոնք կատարել են գնումներՀետևելու միջոցով կարելի է ստանալ այն 
տեղեկատվությունը, որը մարդիկ չեն ուզում կամ ի վիճակի չեն տրամադրել: Որոշ 
դեպքերում հետևելը անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման միակ միջոցն է: 
Սակայն որոշ տեսակի տեղեկատվություն այս մեթոդով ստանալ անհնար է: Այսպես, 
հետևելով հնարավոր չէ որոշել մարդկանց զգացմունքները և վերաբերմունքը, 
  

դրդապատճառները և վարքը:             Հարցումը առաջնային տվյալների հավաքագրումն 
 է՝ ուղղված սպառողների              գիտելիքների, հայեցողությունների և նախապատվո 

ւթյունների պարզաբանմանը: Տեղեկատվությունը կարելի է հավաքագրել փոստով, 
հեռախոսով, ինտերնետով և անհատական շփման միջոցով: Տարբեր եղանակների 
առավելությունները և թերությունները պատ 
 

կերված են  
 Փոստ Հեռախոս Ինտերնետ Անհատական 

շփում 
¶ÇÝÁ Լավ Բավ. Գերազ. Վատ 
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îíÛ³ÉÝ»ñÇ 
Ñ³í³ùÙ³Ý 
³ñ³·áõÃÛáõÝÁ 

Վատ Գերազ. Գերազ. Լավ 

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
Í³í³ÉÁ, áñÁ 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ëï³Ý³É 

Լավ Բավ. Լավ Գերազ. 

ÖÏáõÝáõÃÛáõÝÁ Վատ Լավ Բավ. Գերազ. 

Ð³ñóÝáÕÇ 
³½¹»óáõÃÛ³Ý 
í»ñ³ÑëÏáõÙ 

Գերազ. Բավ. Գերազ. Վատ 

²ñÓ³·³ÝùÇ 
³ñ³·áõÃÛáõÝ 

Վատ Լավ Վատ Լավ 

 
եկատվության ծավալը, որը հնարավոր է 
ստանալԼավԲավ.ԼավԳերազ.ՃկունությունըՎատԼավԲավ.Գերազ.Հարցնողի 
ազդեցության վերահ 
 

սկումԳերազ.Բավ.Գերազ.ՎատԱրձագանքի արագությունՎատԼավՎատԼավՆերկայումս  
հարցման եղան ակներից ամենատարածվածը անհատական շփումն է, իսկ  
հետազոտության գործիքներից` հարցաթերթիկը:      Հա 
րցաթերթիկը  հարցվողներին ներկայացվող հարցերի շարք է: Այն լինո 

 
ւմ է կազմված      փակ և բաց հարցերից:   Փակ հարցերն  այն հարցերն են,  որոնք պարո 
ւնակում  են բոլոր  հնարավոր      պատա 

 

սխանները և հարցվողներն ընտրում են դրանցից որևէ մեկը:     Բաց հարցերն  այն հ 
• արցերն են, որոնք թույլ են տալիս 
•  հարցվողներին պատասխանել       հարցերին` իրենց սեփական 

բառերով:Ստորև բերված են մի քանի մոտեցումներ, որոնք կ 
• օգնեն հարցաթերթիկը ճիշտ կազմել 
• .սկսեք պարզ և հետաքրքիր հա 
• րցերիցօգտագործեք □ձագարի 
• □ սկզբունքը. սկսեք ընդհանուր հարցերից, 
•  այնուհետև աստիճանաբար անցեք առանձնահատուկ 

հարցերինօգտագործեք պարզ բառեր 
 

 և հարցերխուսափեք երկիմաստ հարցերիցխուսափեք հուշող հարցերիցմի ներառեք մեծ ք 
անակությամբ բաց հարցերհամեմատաբար բարդ և անձնական բնույթի հարցերը ներառեք 
հարցաթ 
երթիկի վերջում      Էքսպերիմենտ: Այս մեթոդի ժամանակ առանձնացվում են իրար նման 
մա 
րդկանց         խմբեր, որոնց վրա ազդում են նույն գործոնները, տալիս են տարբեր 
առաջադրանքներ      և գնահատվում են խմբերի ռեակցիաների տարբերությունները: 
Օրինակ այս եղանակը        կօգնի պատասխանել հետևյալ հարցերին. գովազդի ո՞ր 
տեսակը կնպաստի ОТС (առանց դեղատոմսերի բաց թողնվող)  դեղերի վաճառ 
 

քի ծավալի մեծացմանը, ինչպե՞ս կանդրադառնա 
 տարբեր գների սահմանումը դեղի վաճառքի վրա: Տեղեկատվության հավաքագրման 
ժամանակ  կարող են օգտագործվել հետևելու և հարցման մեթոդները:Տեղեկատվության 
հավաքման հերթականությունըՅուրաքանչյուր հետազոտություն խորհուրդ է տրվում սկսել 
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երկրորդային տեղեկատվության հավաքից և վերլուծությունից: Ինչու՞: Որովհետև 
երկրորդային տեղեկատվությունն արդեն առկա է և դրա հավաքման համար կարիք չկա 
ծախսել մեծ գումարներ և շատ ժամանակ:          Չնայած երկրորդային տվյալները հաճախ 
բավարար հիմք չեն հանդիսանում որոշումներ 
 կայացնելու համար, դրանք օգնում են ավելի ճիշտ կազմակերպել առաջնային 
տեղեկատվության հավաքը, որը շատ թանկ գործընթաց է և անհաջողության դեպքում չի 
կարող հեշտությամբ կրկնվել:   Երբ երկրորդային տեղեկատվությունը հավաքված է, պետք է 
անցնել առաջնային տեղեկատվության հավաքմանը: Առաջնային տեղեկատվության 
հավաքումը նպատակահարմար է սկսել որակական հետազոտությունից, քանի որ որակա 
 

կան հետազոտությունն այնքան թանկարժեք և ժամանակատար չէ, որքան քանակականը, 
սակայն այն  
 

 
կօգնի էլ ավելի պարզաբանել իրադրու 

• թյունը՝ մինչև հետազոտության քանակական մասին անցնելը:Սխեմատիկորեն 
տեղեկա 

տվության հավաքման հերթականություը 
•  կարելի է պատկերել հետևյալ կերպ.Կոնտակտային լսարանի կազմի  
• որոշումՄասնակիցների կազմը (ով է դառնալու հետազոտության մասնակ 

 

ից) - այն պետք է            լինի նե 
րկայացուցչական,Մասնակիցների թիվը (քանի մարդ է մասնակցում 
հետազոտությանը),Մասնակիցների ընտրության եղանակները.պատահական և ոչ 
պատահական: Տվյալների հավաքում և վերլուծո 
ւթյուն   Այս փուլում իրականացվում է տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում և 
վերլուծություն: Այն հանդիսանում  
 

է մարկեթինգային հետազոտության ամենաթանկ 
արժեք փուլը: Տվյալների  հավաքագրումը կարող է իրականացնել ինչպես տվյալ 
կազմակերպությունը, այնպես էլ այլ անհատ կազմա 
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Բժշկական ապրաքների ստվերագծային կոդավորում 

 

Ստվերագծային կոդավորումը դա արդյունավետ միջոց է ապրանքային շարժի 

օպերատիվ հսկողության համար, որն իրենից ներկայացնում է համակարգչի միջոցով 

ավտամատացված տվյալների հավաքման և հաղորդման մեթոդ: 

Ստվերագծային կոդավորումը դա այբուբենա-թվային նշանների կոդավորումն է մուգ 

և բաց տարբեր հաստության գծերի հերթակայման տեսքով: Ստվերագծային կոդի 

հաշվումը իրականացնում են սկաների օգնությամբ, որը վերծանում է կոդերը և 

փոխանցում է ինֆորմացիան էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենային: Հետևաբար 

ստվերագծային կոդը դա մի նշան է, որը պարունակում է ապրանքի մասին 

ինֆորմացիա կոդավորված թվերի և ստվերագծերի տեսքով, ինչը անհրաժեշտ է 

ապրանքների ատոմատացված իդենտիֆիկացիայի և հաշվառման համար: 

Ստվերագծային կոդավորումը իրենից ներկայացնում է 13 դասանի թվային կոդ, որը 

նախատեսված է ձեռնարկության, նրա ֆունկցիոնալ ստորոբաժանումների, 

արտադրած ապրանքների ինդենտիֆիկացիան: Այն չի ներառում իր մեջ 

բովանդակալից ինֆորմացիա այլ ներկայացնում է իրենից կարճ տվյալների աղբյուր, 

որը պահվում է համակարգչային բազայում: Այդ ինֆորմացիոն բազայում 

հեշտությամբ կարելի է գտնել ձեռնարկության իրավաբանական, փոստային հասցեն, 

ֆինանսական ռեկվիզիտներ: Այսպիսով ստվերագծային կոդավորումը, որը 

ժամանակին ստեղծվել էր բացառապես ապրանքների կոդավորման նպատակով այժ 

օգտագործվում է նաև իրավաբանական անձանց և նրանց արտադրանքի 

ինդենտիֆիկացիայի համար, ինչպես նաև ինֆորմացիայի փոխանակման համար 

էլեկտրոնային համակարգում:  

Ստվերագծային կոդի կիրառումը ապահովում է հետևյալ պրոցեսների 

օպտիմիզացիան` 

• արտադրողների համար` արտադրված ապրանքների քանակի հաշվառում, 

տեսակավորում, առանձին տեսակների պահեստավորում, ապրանքների 

պահեստային հաշվառում, ինչպես նաև անհրաժեշտ ապրանքների 

պատվերների արագ ձևավորում և ուղարկում վաճառող 

կազմակերպություններին: 



• մեծածախ միջնորդների համար` ապրանքի ընդունում ըստ քանակի և 

տեսականու, ապրանքների պաշարների հաշվառում և հսկում պահեստում: 

• տրանսպորտային կազմակերպությունների համար` ապրանքների ընդունում 

հանձնում: 

• մանրածախ օղակի համար` ապրանքի ընդունում ըստ քանակի և տեսակի, 

տեղավորում պահեստում, դեղատներում ապրանքների պաշարների 

հաշվառում և հսկում, ապրանքների պահպանման հսկում, ինչպես նաև 

իրացվող ապրանքների պաշարների ժամանակին լրացում: 

Ստվերագծային կոդի առավելությունը այլ ավտոմատացված 

իդենտիֆիկացիայի միջոցների նկատմամբ հետևյալն է` 

• ապրանքի մասին ինֆորմացիայի օպերատիվ փոխանցում էլեկտրոնային 

կապով 

• ինֆորմացիայի միարժեքություն, որը ապահովում է կոդավորման 

ալգորիթմների բարձր պաշտպանվածության շնորհիվ 

• համեմատած ոչ բարձր արժեք (թղթի օգտագործում որպես էժան 

ինֆորմացիայի կրող): 

 

Ստվերագծային կոդի կառուցվածքը 

 

Ստվերագծային կոդը իրենից ներկայացնում է տարբեր լայնության մուգ 

(ստվերագծեր) և բաց (պրոբելներ) հաջորդող գծեր: Ինֆորմացիան կոդավորում են ի 

հաշիվ ստվերագծերի և պրոբելների լայնության տարբեր հարաբերակցության: 

Ստվերագծերի բարձրությունը պետք է լինի բավարար, որպեսզի ստուգող սարքի՝ 

սկաների ճառագայթը, հատելով կոդի բոլոր ստվերագծերը, կարողանա կարդալ 

նրանում կոդավորված ինֆորմացիան: 

Ստվերագծային կոդի ամենանեղ ստվերագիծը ընդունվում է որպես հիմնական և 

կոչվում մոդուլ: Մնացած բոլոր  ստվերագծերի և պրոբելների գծային լայնակի 

չափսերը մոդուլի բազմապատիկ են: Մոդուլի լայնությունը յուրաքանչյուր 

ստվերագծի համար իրենից ներկայացնում է կայուն մեծություն և այն կարող է 

տատանվել 0.264մմ մինչև 0.66մմ: Ստվերագծային կոդում առկա է 13 թիվ, որից 

յուրաքանչյուրը կոդավորված է 7մոդուլով, որոնք իրենցից ներկայացնում են 



2ստվերագծով և 2 պրոբելով: Այսինքն կոդում եղած յուրաքանչյուր թվին բաժին է 

ընկնում 2 սև և 2 սպիտակ ստվերագծեր: Ստվերագծային կոդը կարդում և 

համարակալում են աջից ձախ: Կոդում 11-13 թվերը կոչվում են պրեֆիքս: Պրեֆիքսը 

ցույց է տալիս թե որ երկրում է տվյալ ապրանքը արտադրված ինչպես նաև, որ տվյալ 

ձեռնարկությունը գրանցված է ստվերագծային կոդը շնորհող ազգային 

կազմակերպությունում: Հաջորդ 9 թվերը պարունակում են ձեռնարկության համարը, 

որը գրանցված է ազգային կազմակերպության ներսում, և ապրանքի համարը: 

Այսինքն հաջորդ 9 թվից հինգը  պարունակում են ինֆորմացիա արտադրող 

ձեռնարկության մասին ապա հաջորդ 4 ապրանքի մասին: Ընդորում ձեռնարկության 

և ապրանքի մասին պարունակվող ինֆորմացիան կարող է լինել ոչ միայն 5/4 

հարաբերությամբ այլ նաև 6/3, 7/2: Յուրաքանչյուր ապրանքի հատկությունների, 

տեսքի, փաթեթավորման, գնի փոփոխություն փոխում է իդենտիֆիկացիոն կոդը: 

Վերջին թիվը կոդի կամ առաջին դիրքում գտնվող թիվը անվանում են կոնտրոլ դաս 

կամ ստուգիչ թիվ: Այն նախատեսված է ստվերագծային կոդի հաշվարկման 

ճշտությունը  ստուգելու համար սկաներ սարքով: Սկաների օգնությամբ կարդալով 

ստվերագծային կոդի գրաֆիկական պատկերը և վերծանելով թվային կոդը, 

համակարգիչը հատուկ ալգորիթմի միջոցով դուրս է բերում կոնտրոլ դասը և 

համեմատվում է այն գրաֆիկ պատկերից ստացվածի հետ: Դուրս բերված և 

հաշվարկված կոնտրոլ դասերի համընկումը նշանակում է, որ ստվերագծային կոդը 

ճիշտ է: Ներկայումս մշակված են նաև ստվերագծային կոդի նոր տեսակներ 

կրճատված չափսերով, որոնք հատկապես հարմար են փոքր չափսեր ունեցող 

փաթեթների պիտակավորման համար:  

 

Ստվերագծային կոդի նշումը և տեղադրումը 

 

Փաթեթի վրա նշում են միայն մեկ ստվերագծային կոդ: Բացառություն կարող է լինել 

այն դեպքում երբ ձեռնարկությունը ունի 2 տարբեր ասոցիացիաներում EAN և UPC 

գրանցված կոդեր այդ դեպքում 2 կոդի նշումը թույլատրելի է և տեղադրում են 

վերջիններին փաթեթի հակադիր կողմերում: 

Սովորաբար կոդը տեղավորում են փաթեթի ետնամասում, եթե դիմացի մասը 

համարենք այն կողմը, որտեղ նշված է ապրանքի անվանումը: Եթե հնարավոր չէ 



կոդը տեղավորել ետևի մասում, ապա տեղավորում են փաթեթի դիմային մասում: 

Հնարավորության դեպքում կոդը տեղավորում են փաթեթի ներքևի աջ մասում 

եզրերից 20 մմ հեռավորության վրա: Ստվերագծային կոդը արգելվում է տեղավորել 

այնտեղ, որտեղ արդեն կան ուրիշ էլեմենտներ (նկարներ, տեքստեր և այլն ): 

Կոդի գունավորման կարգը . 

• ստվերագծերի գույնը կարող է լինել սև, կապույտ, մուգ կանաչ կամ մուգ 

շագանակագույն, չի թույլատրվում կարմիրի և դեղինի երանգների 

օգտագործումը  

• պրոբելների գույնը հիմնականում համընկնում է ֆոնի հետ լինում է  

սպիտակ, երբեմն դեղին, նարնջագույն, բաց շագանակագույն: 

Ստվերագծային կոդը նշում են յուրաքանչյուր փաթեթի կամ ապրանքի վրա, եթե դա 

թույլ է տալիս նրանց մակերերեսը: Կոդի չափսը կարող է տատանվել, մինիմալ 

չափսերը` 21x30 մմ, մաքսիմալ չափսերը`52,5x74,6 մմ: 

 

Օբյեկտի վրա ստվերագծային կոդերի նշումը 

 

Օբյեկտի վրա ՍԿ-ը կարող է նշվել տարբեր մեթոդներով օգտագործելով տարբեր 

մեխանիկական, թերմիկ, քիմիական, էլեկտրոէրոզիվ, լազերային մշակման 

մեթոդները: Սակայն օգտվում են հիմնականում 2 մեթոդներից` տպագրական 

եղանակով ստվերադծային կոդը նշվում է ապրանքի, փաթեթավորման և ուղեկցող 

փաստաթղթերի վրա կամ էլ կպչուն պիտակների պատրաստման եղանակով, որոնք 

կպցվում են օբյեկտի վրա ձեռքով կամ կիսաավտոմատ, ավտոմատացված 

տեխնոլոգիական օպերացիաների օգնությամբ:  

 

Ստվերագծային կոդերի ստուգում 

 

Դրամարկղային ապարատի հիշողության մեջ անցկացված են բոլոր եղած 

ապրանքների ՍԿ-ի պատկերումները և նրանց գները, որոնք սահմանվում են 

դեղատան կողմից: Անվանումը, քանակը և գինը համակարգիչ մուտքագրում են 

աշխատակիցները: Տվյալները համակարգչից կարելի է ստուգել ավտոմատ կերպով, 

պետք է միայն սկաների օգնությամբ □հանել□ կոդը: Դրամարկղի ստուգող սարքից 



ստուգված ՍԿ-ը փոխանցվում է համակարգչի տվյալների բազա, որտեղից էլ դուրս է 

բերվում  ապրանքի անվանումը և գինը: Այս ինֆորմացիայի նյութական արդյունքը 

դրամարկղային կտրոնն է: Բացի այդ, եթե տվյալների բազայում ճիշտ է կազմված 

ծրագիրը, ապա գնված արտադրանքը դուրս է հանվում միանման անվանման 

արտադրանքի ընդհանուր քանակից: Այս ձևով վաճառքի գծով  մենեջերը  ունենալով 

տվյալ դեղատանը վերաբերող ապրանքային շարժի տվյալները, որը միացված է 

ընդհանուր համակարգչային ցանցին, և համեմատելով այն բազայի տվյալների հետ 

ունի մեծ հնարավորութլուն հսկել ապրանքաշարժը: 

Արագությունը, որով սկաները կոդը մտցնում է դրամարկղային ապարատ 5-6 անգամ 

գերազանցում է գանձապահի ձեռքով գրվածին: Կոդը ծառայում է որպես բազայի 

տվյալների “բանալի”, որը պահվում է կենտրոնական համակարգչում, դրա համար 

սկաներով դրամարկղը ստանում է համակարգչից և տալիս է գնորդին տարատեսակ 

ինֆորմացիա` ինչի համար են նրանից գումար վերցրել, ինչպիսի զեղչեր կան գնի վրա, 

ընդհանուր գումարի չափը, վճարված գումարի չափը և այլն:  

Ժամանակակից սկաներից օգտվելու համար չի պահանջվում հատուկ գիտելիքներ: 

ՍԿ-ի սկաներները աշխատում են գրեթե բոլոր  Ժամանակակից դրամարկղային 

ապարատների հետ: Սկաները, որոնք ստուգում են ՍԿ-ը ունիվերսալ են, նրանց 

կարելի է միացնել և համակարգչին, և դրամարկղային ապարատներին: Նրանք ունեն 

նաև ծրագրավորման հնարավորություն, որը թույլ է տալիս մաքսիմալ հարմարեցնել 

նրանց ծրագրին, որի հետ աշխատում են: Սկաները և ՍԿ-ի ստուգման այլ 

հարմարանքները բաղկացած են սկաներացնող էլեմենտից, որի օգնությամբ 

կատարվում է ինֆորմացիայի հավաք և դեկոդերից, որի օգնությամբ կատարվում է 

ինֆորմացիայի ապակոդավորումը:  

Սկաներացնող էլեմենտը աշխատում է լուսային ճառագայթի օգնությամբ, որը 

,,վազում,, է կոդի երկայնքով և արտացոլվում է նրա լուսավոր տեղամասերից և 

կլանվում մուգ տեղամասերից: Արդյունքում առաջանում են էլեկտրական իմպուլսներ: 

Դեկոդավորումը դա իմպուլսների փախակերպման ալգորիթմ է այն ձևի, որը 

հասկանալի է համակարգչային և դրամարկղային ապարատներին:  

Ստացիոնար սկաները լայն կիրառում են մանրածախ առևտրում: Նրանք կաբելով 

միացված են համակարգչի համապատասխան կայանին: Ստացիոնար սկաները 

ստորաբաժանվում են` 



• Ձեռքի սկաներ, այն թեթև կոմպակտ սարք է , հաճախ ունի ատրճանակի տեսք: 

Աշխատանքի դեպքում սկաներից ելնող լույսի ճառագայթը պետք է գցել կոդի վրա: 

Աշխատանքի ժամանակ սկաները միշտ պետք է գտնվի գանձապահւ ձեռքում: 

Նրանցով աշխատելը հարմար է խանութներում, որտեղ գնորդների թիվը այնքան էլ 

մեծ չէ:  

• Սեփական ստացիոնար սկաներներ, սրանք ամրացված են մեկ տեղում: Սրանց 

հարմար է կիրառել մեծ ունիվերսալ խանութներում: 

Շարժական սկաներները առավել բարդ սարքեր են, բաղկացած են ստեղնաշարից և 

դիսփլեյից: Ինչպես համակարգչները, սրանք նույնպես կատարում են ծրագրեր, 

որոնք գրված են հատուկ իրենց համար: Այս ձևով տերմինալը կարող է հավաքել մի 

շարք ինֆորմացիաներ, պահել դրանք և փոխանցել համակարգիչ: 

Կախված սկաներացնող էլեմենտից ստացիոնար և շարժական սկաներները կարելի 

է ստորաբաժանել հետևյալ տիպերի` 

• կոնտակտային, սրանք կարդում են կոդը 2-3 սմ հեռավորությունից, 

• առանց կոնտակտների, սրանք կարդում են կոդը մի քանի մետրի վրա: 
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	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
	1.1. Տնտեսվարող սուբյեկտի կամ սահմանազատման սկզբունքը
	1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպա-իրավական տեսակները
	1.3. Կազմակերպության միջոցները, տնտեսական միջոցները (ակտիվները)
	Հարգելի ընթերցող, այժմ, երբ Դուք արդեն գիտեք “տնտեսվարող սուբյեկտի” կամ “սահմանազատման սկզբունքի” հիմնական դրույթները, որոշակիորեն տեղեկացված եք, թե ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար գործարար ձեռնարկությունները հնարավոր ինչ կա...
	1.4. Հաշվապահական հաշվառման հիմնական հավասարումը12F  (The accounting equation)
	Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության (Հաշվապահական հաշվեկշռի) ուղղահայաց  ձևաչափը
	2.5. Ֆինանսական հաշվառման (հաշվետվությունների) տարրերը



	Դեղագործության կառավարում 4-2
	Ապրանքի դիրքավորումը շուկայում
	Ապրանքի դիրքավորումը շուկայում
	Շահերի նոր կոմբինացիաներ
	Տարբերակման մեթոդները
	1.Տարբերակում ըստ ապրանքի
	2. Տարբերակում ըստ ծառայությունների
	3.Տարբերակում ըստ անձնակազմի
	Մրցակցային առավելությունների ընտրություն
	1. Կարևոր և նշանակալից. տվյալ առանձնահատկությունը պետք է սպառողներին տա առավելություն, որը նրանք կարող են գնահատել որպես զգալի:
	2. Բնորոշ. մրցակիցները չեն առաջարկում  նման առավելություն:
	3.  Ակնառու. պետք է հեշտ ընկալվի սպառողների կողմից:
	4. Մատչելի. սպառողները պետք է ի վիճակի լինեն վճարել այդ առավելության համար:
	5. Եկամտաբեր. տվյալ առավելության ներդրումը պետք է լինի եկամտաբեր կազմակերպության համար:
	 Շատ՝ ցածր գնով (առանց հայտնի մակնիշի, տարբերանշանի  ապրանքներ):

	Առևտրային տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) միջոցներ
	ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	Վաճառքում հաջողության  հասնելու  հինգ  հիմունքները
	Մեզանից ոչ շատերն են պատրաստ ընդունելու իրականությունը, որ վաճառքի մեծ  վարպետները  շատ  լավ  գիտեն  իրենց  գործի  հիմունքները:  Ոմանք  ցանկանում  են  հավատալ, որ  գոյություն  ունի  մի  շրջանցիկ   ուղի  կամ  գաղտնի  բանաձև, որը  թույլ  է  տալիս  ...
	3. Գործարքի կնքում. թվեք  այն  առավելությունները, որոնք  սպառողը  ընդունեց  զրույցի  ընթացքում, շարունակեք  գործունեության  ծրագիրը  և խնդրեք, որպեսզի  որոշում  կայացնի:


	Մարկետինգի հիմունքները
	ՄԱՐԿԵԹԻՆԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
	ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
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	Մերչենդայզինգ
	Միկրոտնտեսագիտություն
	Միկրոտնտեսագիտություն
	Շուկա
	Շուկայի կառուցվածքի հիմնական տեսակները
	Կատարյալ մրցակցություն
	Մոնոպոլիստական մրցակցություն
	Օլիգոպոլ շուկա
	Մենատիրական շուկա

	Առաջարկի և պահանջարկի թեորեմի հիմունքները
	Պահանջարկ
	Առաջարկ
	Շուկայական պահանջարկ և շուկայական առաջարկ
	Առաջարկի և պահաջարկի փոխազդեցությունը: Շուկայական հավասարակշռություն
	Ինչու՞  են շուկաները ձգտում հավասարակշռության վիճակի

	Առաջարկի և պահանջարկի փոփոխությունները
	Պահանջարկի կորի շարժը
	Առաջարկի կորի շարժը
	Շարժ երկու կորերում

	Առաջարկի և պահանջարկի գնային առաձգականությունը
	Ի՞նչ է առաջարկի և պահանջարկի գնային առաձգականությունը
	Պահանջարկի (առաջարկի) դասակարգումը՝ ըստ գնային առաձգականության
	Պահանջարկի գնային առաձգականության վրա ազդող գործոնները
	Առաջարկի գնային առաձգականության վրա ազդող գործոններ

	Պահանջարկը, առաջարկը և կառավարության քաղաքականությունը
	Դեղագործական տնտեսագիտության առանձնահատկությունները


	Ռազմավարական վերլուծություն
	Ռազմավարական վերլուծություններ, որոնք անհրաժեշտ են հաջող ռազմավարական պլանավորման համար
	Ներածություն
	SWOT վերլուծություն
	Բիզնես-պայուսակի վերլուծություն
	Մատրիցա ապրանքի զարգացում/շուկայի զարգացում
	բաղկացած է հինգ փուլեր
	ր խուսափել մեծ ծախսերից: Հետազոտութ
	իջեցումից ստացված վնասը:Հե
	ից) - այն պետք է            լինի նե
	է մարկեթինգային հետազոտության ամենաթանկ



	Ստվերագծային կոդավորում
	Ստվերագծային կոդի կառուցվածքը



