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Դեղագործության կառավարում 

Հարցաշար բակալավրիատի IV կուրսի  

ավարտական  քննության համար 

1.  Դեղագործական համակարգի բնութագիրը: Հասկացողություն համակարգի և 

համակարգային մոտեցման մասին: 

2. Դեղերի շրջանառության ոլորտի կարգավորումը: Դեղերի շրջանառության ոլորտը 

կարգավորող մարմիններ ևն կազմակերպություններ: 

3. Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն, կառուցվածքը, 

գործառույթները: 

4. Միջազգային դեղագործական կազմակերպություններ: 

5. Դեղը և դրա դերը առողջապահության համակարգում: Դեղերի տնտեսագիտական և 

սոցիալական նշանակությունը, դասակարգումը: 

6. Նոր և վերարտադրված դեղեր: Կենսահամարժեքություն, կենսամատչելիություն: 

Դեղերի անվանումները: 

7. Դեղերի կիրառման թույլտվությունը, արժևորումը և գրանցումը: Նախակլինիկական 

հետազոտություններ և կլինիկական փորձարկումներ: 

8. Դեղագործական օրենսդրություն, պետական քաղաքականությունը դեղերի ոլորտում: 

Դեղագործական գործունեության լիցենզավորումը: 

9. Դեղագետի դերը առողջապահության համակարգում: Դեղագետի դերի ԱՀԿ 

բանաձևը: Դեղագործական կադրերի օգտագործումը: 

10. Դեղորայքային ապահովում, համակարգի բնութագիրը: 

11. Դեղերի մեծածախ իրացումը և դրա կարգավորման իրավական հիմքերը: Պատշաճ 

մատակարարման գործունեություն: 

12. Ապրանքի շարժը դեղագործական պահեստում: Դեղերի ներմուծումը:  Դեղերի 

կենտրոնացված գնումներ, նվիրատվություններ: Մարդասիրական օգնության 

կազմակերպումը: 

13. Դեղերի մանրածախ իրացում, առանձնահատկությունները, օրենսդրական 

կագավորումը: Բնակչությանը սպասարկող դեղատներ, դասակարգումը, խնդիրները, 

գործառույթները: 

14. Դեղատան անձնակազմը, ներկայացվող պահանջները: 

15. Պատշաճ դեղատնային գործունեության պահանջներն ու կառուցվածքայի տարրերը: 
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16. Դեղատան արտադրական գործունեությունը: Դեղերի պատրաստման և բաց թողման 

աշխատանքների կազմակերպումը, որակի ներդեղատնային հսկումը: Դեղատանը 

պատրաստված դեղերի ձևավորումը: 

17. Մանրէազերծ լուծույթների պատրաստման և որակի հսկման պահանջները: 

18. Դեղերի բաց թողումը դեղատնից: Առանց դեղատոմսի, անվճար և զեղչով բաց 

թողումներ: 

19. Ինքնաբուժման գործընթացի կառավարումը: Ախտանիշների մոտավոր ցանկ, որոնց 

դեպքում առավել հաճախ դիմում են ինքնաբուժման: 

20. Ստացիոնար հիվանդների դեղորայքային ապահովումը, հիվանդանոցային 

դեղատան աշխատանքի ապահովումը: 

21. Կլինիկական դեղագիտություն: Կլինիկական դեղագետի դերը: 

22. Դեղաբանական կոմիտեներ: Բուժման օպտիմալ սխեմաներ: 

Դեղատնտեսագիտություն: Ֆորմուլյարային համակարգ: Դեղագետի 

պատասխանատվությունը դեղերի արդյունավետ կիրառմանը նպաստելու գործում: 

23. Կանխիկ դրամական միջոցների հաշվառում: Դրամարկղային գործառնություններ` 

մուտքային և ծախսային: Դրամարկղային օրդերներ: Դրամարկղային գիրք: Գումարի 

հանձնումը գանձապահին 

24. Հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ և դրանց հսկողությունը: Դրամամուտքի 

հաշվառում: Դրամական միջոցներ: Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 

հաշվետվություն 

25. Դրամարկղի տեսչական ստուգում: Դրամական միջոցների և դրամական 

փաստաթղթերի գույքագրում: Կանխիկ և անկանխիկ հաշվարկներ: Անկանխիկ 

հաշվարկների ձևերը 

26. Վճարման հանձնարարականներով հաշվարկներ, դրանց կատարումը: Վճարման 

հանձնարարականի վավերությունը և ակցեպտավորումը 

27. Հաշվարկներ ակրեդիտիվով(վարկագրով): Փաստաթղթային վարկագրի միջոցով 

իրականացվող գործարքների հաջորդականությունը: Ակրեդիտիվի փակելը: Բանկի 

պատասխանատվությունը` ակրեդիտիվի պայմանները խախտելու համար 

28. Ինկասո հաշվարկներ և դրանց հանձնարարականների կատարումը: Չեկերով 

հաշիվներ, դասակարգումը: Չեկը ներկայացնելու ժամկետները: Բանկային չեկերի 

սպասարկումը և դրանց վճարումը: Չեկի` օրենքով սահմանված և պարտադիր 

վավերապայմանները: Իրավունքները չեկով փոխանցելը: Բանկային հաշիվների բացում: 

Ռեզիդենտ ԻԱ բանկում հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցուցակը 

29. Ապրանքի բնորոշումը: Ապրանքի հաշվառման սկզբունքները: Դեղատնային 

կազմակերպության ապրանքային մատակարարման փուլերը: Մատակարարի 

ընտրության գործընթացի հիմնական փուլերը և սկզբունքները: Գնման-վաճառքի 

պայմանագիր: Գնման-վաճառքի պայմանագրի բաժինները 

30. Ապրանքի մատակարարում: Ապրանքի ընդունում: Ընդունման անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը: Ապրանքի ընդունումը առանց ուղեկցող փաստաթղթերի, քանակական 

և որակական շեղումներ հայտնաբերելիս:  Ընդունված ապրանքի գրանցումը առաջնային 

հաշվառման փաստաթղթերում 

31. Ապրանքային հաշվառում: Ապրանքային հաշվետվության  մասերը: Ապրանքի 

ծախսային օպերացիաներ: Իրացում: Ապրանքի իրացումը վերջնական սպառողին, 

իրացումը ինստիտուցիոնալ սպառողներին 



32. Ապրանքի ծախսային օպերացիաներ: Դուրսգրում: Դուրսգրումների հաշվառման 4 

փուլերը 

33. Ապրանքանյութական արժեքների գույքագրում, գույքագրման խնդիրները, 

նախապատրաստական աշխատանքները, անցկացման կարգը: Բնական ծախսի 

հաշվարկ 

34. Ապրանքա-նյութական արժեքներ, որոնք գրանցվում են առանձին 

գույքացուցակներում: Հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների, ֆինանսական 

ներդրումների,  արժեթղթերի, դրամական միջոցների, հաշվարկների գույքագրում: 

Գույքագրման արդյունքների ամփոփում 

35. Աշխատավարձի հաշվարկը և հաշվառումը: Աշխատանքային պայմանագիր: 

Աշխատաժամանակ, տևողությունը: Աշխատավարձի տեսակները և աշխատավճարման 

ձևերը 

36. Հավելավճարներ: Արձակուրդ: Արձակուրդային վճարի հաշվարկ: Ժամանակավոր 

անաշխատունակության նպաստ: Աշխատանքի ընդունվելիս պահանջվող 

փաստաթղթեր: Փորձաշրջան` աշխատանքի ընդունվելիս: 

37. Տնտեսական հաշվառումը և այն վարելու անհրաժեշտությունը: Տնտեսական 

հաշվառման մեջ օգտագործվող չափիչները: Բնաիրային, աշխատանքային, 

դրամայիչափիչների համառոտ բնութագիրը: 

38. Տնտեսական հաշվառման տեսակները և դրանց համառոտ բնութագրերը: 

Օպերատիվ-տեխնիկական, վիճակագրական, հաշվապահական հաշվառման համառոտ 

բնութագիրը: 

39. Հաշվապահական հաշվառման դասակարգումը, բնութագիրը. Ֆինանսական  և 

կառավարչական հաշվառում: Հաշվապահական տեղեկատվության օգտագործողների 2 

հիմնական խմբերը: Արտաքին, ներքին օգտագործողները: 

40. Ֆինանսական հաշվառման համառոտ բնութագիրը: Կառավարչական 

հաշվառման(Managerial accounting) համառոտ բնութագիրը: Ֆինանսական 

հաշվետվությունների  փաթեթը, օգտագործողները և նրանց տեղեկատվական 

կարիքները: Ֆինանսական հաշվառման նպատակը: 

41. Տնտեսվարող սուբյեկտի կամ սահմանազատման սկզբունքը: 

42. Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպա-իրավական տեսակները: 

Կազմակերպության միջոցները, տնտեսական միջոցները (ակտիվները) : 

43. Հաշվապահական հաշվառման հիմնական հավասարումը (The accounting equation), 

ընդլայնված /դինամիկական/ տեսքը: 

44. Ֆինանսական հաշվառման տարրերը, ճանաչումը: 

45. Գործառնությունների և տնտեսական կյանքի դեպքերի արդյունքում 

կազմակերպության ակտիվներում, սեփական կապիտալում և պարտավորություններում 

տեղի ունեցող փոփոխությունների դասակարգումը: 

46. Հաշվապահական հաշվառման հաշիվները (T- հաշիվներ), հաշիվներում կատարվող 

գրանցումների կարգը: Կրկնակի գրանցման եղանակը: Հաշվապահական գրանցումները 

(Ժամանակագրական գրանցումներ, Համակարգված գրանցումներ): 

47. Հաշվապահական հաշվառման փուլերը: ՀՀ Օրենքը եկամտային հարկի մասին:  

48. Պաշարների կանխիկ, ապառիկ գնման և վաճառքի հաշվառումը: Դեբիտորական և 

կրեդիտորական պարտքերի մարման հաշվառումը: Տրված կանխավճարների, 



հաշվեգրված ծախսերի հաշվառումը: Շահույթի կամ վնասի մասին հաշվետվության 

կազմումը: 

49. Հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում 

կատարված լրացուցիչ ներդրումների /ՆԿԿ0-T/ հաշվառումը, սեփականատերերի 

կողմից իրականացրած մասհանումների / ՇԲ[Մ]0-T / հաշվառումը:: 

50. Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվության կազմումը: 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության կազմումը: 

51. Շուկա, տեսակները, բնութագրիչները: 

52. Պահանջարկ, առաջարկ: Պահանջարկի և առաջարկի օրենքները, կորերը: 

Պահանջարկի ոչ գնային դետերմինանտները, առաձգականությունը: 

53. Շուկայական հավասարակշռություն, կորը: Գների վերահսկումը կառավարության 

կողմից, հետևանքները: Դեղագործական տնտեսագիտության 

առանձնահատկությունները: 

54. Մարկեթինգ, ծագումը, զարգացումը, ֆունկցիաները, նպատակը: Մարկեթինգի 

հիմնական տեսակները: Սպառողական արժեք: 

55.  Մարկեթինգի օգտագործմա տեսակները, կառավարման հայեցակարգերը: 

Շուկայական հնարավորությունների վերլուծություն: Մարկեթինգային միջավայրի 

բնութագիրը: Թիրախային շուկաների ընտրություն: Մարկեթինգի համալիր: 

56. Ռազմավարական վերլուծություն: Մարկեթինգային հետազոտություններ: 

Մարկեթինգային տեղեկատվության տեսակներ, հավաքումը, վերլուծությունը: 

57. Ապրանքի դիրքավորումը շուկայում: Ապրանքի տարբերակում:Մրցակցային 

առավելությունների ընտրություն: Ապրանքների ստվերագծային կոդավորումը: 

58. Առևտրային տեղեկատվական միջոցներ: Դեղագործական ապրանքների 

մակնիշավորումը, փաթեթավորումը, անվանումները: Ներդիր-թերթիկի 

պարունակությունը, ներկայացվող պահանջները: Տեղեկատվական նշաններ: 

59. Մերչենդայզինգ, նպատակը, խնդիրները, սկզբունքները, կանոնները: Դեղատնային 

վաճառքի առանձնահատկությունները: 

60. Արհեստավարժ վաճառքի հմտություններ, վաճառքի արվեստ: Վաճառքում 

հաջողության հասնելու հիմունքները: Վաճառքի գործընթացը: 
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