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Փաստ է, որ պե տութ յան տնտե սա կան անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լիս հան րա յին և մաս-
նա վոր հատվածների ֆի նանս նե րի վե րահս կո ղա կան լիա զո րութ յուն նե րով օժտ ված պե տա կան 
մար մին ներն ա վե լի հա ճա խա կի են բախ վում քրեա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հետ, քան 
տնտե սութ յան այլ հատ ված նե րում, հատ կա պես, երբ խոս քը գնում է հար կա յին և մաք սա յին, 
վար կա յին, ար ժեթղ թե րի, առևտ րաշր ջա նա ռութ յան, պե տա կան մի ջոց նե րի և գույ քի մաս նա-
վո րեց ման, նաև մի քա նի այլ ո լորտ նե րի մա սին։ Ն մա նօ րի նակ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի տե-
սակ նե րի ա վե լա ցումն ե րը հան գեց րել են պե տութ յան կող մից վե րահս կո ղա կան տար բեր մի-
ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նաց մա նը, նշված ո լորտ նե րի կար գա վոր ման հետ կապ ված նոր՝ ա վե լի 
արդ յու նա վետ ի րա վա կան ակ տե րի մշակ մա նը և  ըն դուն մա նը, ինչ պես նաև վար չա կան և ք րեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան ի րա վա կան ակ տե րում լրա ցումն ե րի և փո փո խութ յուն նե րի: Այ-
դու հան դերձ, կար գա վո րող օ րենսդ րա կան դաշ տի բա րե փո խումն երն ի րենց հեր թին հա մըն թաց 
կեր պով կողմն ո րո շում են տնտե սա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի գոր ծե րով տնտե սա գի տա կան 
փոր ձաքն նութ յուն նե րի նշա նակ ման նոր հիմ քեր, պայ ման ներ, նաև հա մար ժեք կար գով հե տա-
զո տութ յուն նե րում ա ռա ջադր ված հար ցե րի պարզ ման նպա տա կով կի րառ ման հա մար մշակ վող 
մե թո դա կան ցու ցումն եր:

 Բա նա լի բա ռեր. պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնաս, տնտե սա կան հան ցա գոր ծութ յուն, ֆի-
նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն, մե թո դի կա: 

Դա տա կան ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յու նը՝ կա տար ված տնտե սա կան գոր-
ծառ նութ յուն նե րի ստուգ ման տե սանկ յու նից, ա պա ցու ցո ղա կան ե լա կե տա յին տվյալ նե րի հիմ նա-
վոր վա ծութ յան պարզ ման գոր ծըն թաց է, որն ի րա կա նաց վում է առևտ րա յին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի ֆի նան սա կան գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րի, բյու ջեի հետ ֆի նան սա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րող օ րենք նե րի, ապ րանք ներ մա տա կա րա րող նե րի և գ նորդ նե-
րի, ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րի, աշ խա տանք ներ կա տա րող նե րի և դ րանք ստա ցող նե րի 
(ըն դու նող նե րի) միջև պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման, ար ժեթղ թե րում 
կամ բաժ նե մա սե րում (փա յե րում) ներդ րում նե րի, շա հու թա բա ժին նե րի վճա րում նե րի, ինչ պես 
նաև ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րի ֆի նան սա կան գոր ծա ռույթ նե րը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից հե տաքն նութ յան 
ի րա կա նաց ման և դա տա րան նե րի կող մից ո րո շում նե րի կա յաց ման նպա տա կով: 

Տն տե սա կան   հան ցա գոր ծութ յուն ներ են հա մար վում հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման կազ-
մա կերպ ման և վար ման վե րա բեր յալ գոր ծող ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի չպահ պան-
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մամբ կա տար ված տնտե սա կան գոր ծառ նութ յուն նե րի և հաշ վետ վո ղա կա նութ յան սկզբունք նե րի 
խախ տում ե րը, ո րոնք ար տա ցոլ վում են տնտե սա կան վե ճե րում, հար կե րի հաշ վարկ ման և 
վ ճար ման կար գե րում, շա հա դի տո րեն կա տար ված ֆի նան սա կան խար դա խութ յուն նե րում, ինչ-
պես նաև՝ ա նօ րի նա կան ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յու նը, հար կա յին և վար կա յին հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րը, քրեա կան սնան կութ յու նը, աշ խա տա վար ձի սխալ հաշ վար կու մը և  ան հիմ 
չվճա րու մը, ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի կեղ ծու մը, ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի սխալ 
կամ անփույթորեն կազ մու մը, պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա շա հու մը, գույ քի հափշ տա կութ յու նը 
և  այլն։

Տն տե սա կան գոր ծու նեութ յան ո լոր տում հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ա ռան ձին տե սակ նե րի հե-
տա զո տութ յան մե թո դի կա նե րի զար գաց ման մի տում ե րը պայ մա նա վոր ված են օ րենսդ րութ յան 
մեջ պե տութ յան զար գաց ման տնտե սա կան հա յե ցա կար գի և նոր տնտե սա կան գոր ծիք նե րի 
ձևա վոր մամբ [1, էջ 173]: 

Դա տա կան տնտե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յան խնդիր նե րի շրջա նակն ըն դար ձակ է: Հիմ-
նա կան նպա տա կը, որ պես կա նոն, հե տաքն նութ յա նը կամ դա տա րա նին տնտե սա կան տե ղե-
կատ վութ յան կան խամ տած ված խե ղաթ յուր ման փաս տե րի և հան գա մանք նե րի բա ցա հայ տում-
ներ ներ կա յաց նելն է: Հե տաքնն չա կան ի րա վուն քը պա հան ջում է նաև տնտե սա գետ նե րին լու ծել 
հիմ ա կա նում ի րա վի ճա կա յին խնդիր ներ, ին չը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է սկզբնա կան 
հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րի հե տա զո տութ յան և  ար տա ցոլ ված գոր ծարք-
նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան վեր լու ծութ յան հետ: Հարկ է նշել, որ ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը 
սահ մա նում է փոր ձաքն նութ յան արդ յունք նե րի գնա հատ ման և կի րառ ման սկզբունք նե րը, փոր-
ձա գի տա կան եզ րա կա ցութ յու նը որ պես գոր ծի ա պա ցույց, ինչ պես նաև հստա կո րեն ո րո շում և 
սահ մա նա փա կում է դա տա կան փոր ձաքն նութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում դա տա վա րութ յան 
մաս նա կից նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը: 

Տն տե սագիտա կան փոր ձաքն նութ յու նը կոնկ րետ տնտե սա գիտական և  ի րա վա կան գի տութ-
յուն նե րի, ինչ պես նաև գործ նա կան ձեռք բե րում ե րի հի ման վրա մշակ ված ո րո շա կի հաշ վար կա-
յին-վեր լու ծա կան մե թոդ նե րով կա տար վող փոր ձա գի տա կան   հե տա զո տութ յուն է, որն ա վարտ-
վում են ու սում ա սի րութ յան արդ յունք նե րի ամ փոփ մամբ և հետ ևութ յուն նե րով: Տն տե սա կան 
փոր ձաքն նութ յու նը բա ցա հայ տում է կոնկ րետ գոր ծառ նութ յուն նե րի և գոր ծըն թաց նե րի միջև 
ե ղած պատ ճա ռա հետ ևան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք դար ձել են դա տա րան նե րի կող մից 
ո րո շում ե րի կա յաց ման կամ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից հե տաքն նութ յան 
օբ յեկտ ներ:

Դա տա կան տնտե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ պե տութ յա նը 
(հա մայնք նե րին) պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան հաշ վարկ ման հա մար հիմք են հան դի սա նում 
պե տա կան բյու ջեի հետ ֆի նան սա կան հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րող հար կե րի, տուր-
քե րի, վճար նե րի մա սին օ րենսդ րութ յու նը, պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար-
ման ճշտութ յու նը, ներդ րում ե րի հետ կապ ված գոր ծարք նե րը, ստաց ված շա հույ թի բաշ խու մը, 
տար բեր ֆի նան սա կան գոր ծառ նութ յուն նե րը, սկզբնա կան հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս-
տաթղ թե րը, ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րը, հար կա յին հաշ վարկ նե րը և ֆի նան սա կան 
գոր ծարք նե րը հիմ ա վո րող այլ փաս տաթղ թեր, իսկ հա մայնք նե րում՝ նաև ա վա գա նու ո րո շում-
նե րը և հա մայն քի ղե կա վա րի հրա ման նե րը:

Թերևս պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սը կա րող 
է ա ռա ջա նալ օ րենսդ րութ յան, հաշ վա պա հա կան գոր ծող նոր մե րի, հար կե րի հաշ վարկ ման և 
վ ճար ման կա նո նե րի, քրեա կան սնան կութ յան, պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա շա հում ե րի, ան-
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փու թութ յան և  այլ խախ տում նե րի հետ ևան քով, պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան 
հաշ վարկ ման հա մար գո յութ յուն չու նի միաս նա կան հաշ վարկ ման մե թո դի կա. վնա սի հաշ վարկ-
ման հա մար ան րա ժեշտ է կա տա րել պատ ճառ ված վնա սի բնույ թին և տե սա կին հա մա պա-
տաս խան օ րենսդ րա կան ակ տե րի ամ բող ջա կան ու սում նա սի րութ յուն և վեր լու ծութ յուն, ինչ պես 
նաև. դրանց կի րառ մամբ՝ հասց ված վնա սի չա փի հիմ նա վո րում: Հարկ է նշել, որ պե տութ յան 
պատ ճառ ված վնա սը կա րող է լի նել նաև պե տա կան բաժ նե մաս նակ ցութ յամբ ըն կե րութ յուն նե-
րում կորց ված (չստաց ված) շա հույ թի ձևով:

Պե տութ յան պատ ճառ ված վնա սի չա փը ո րոշ վում է հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս-
տաթղ թե րի ո րո շա կի հա ջոր դա կա նութ յամբ ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան հի ման վրա: Հաշ-
վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րի հե տա զո տութ յան հա ջոր դա կա նութ յունն ընդգր կում 
է ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րից մինչև սկզբնա կան հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս-
տաթղ թեր, քա նի որ սկզբնա կան փաս տաթղ թե րում պա րու նակ վող տե ղե կատ վութ յան ան հա-
մա պա տաս խա նութ յու նը ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի հետ թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել 
պատ ճառ ված վնա սի ձևը, օ րի նակ՝ կան խամ տած ված, թյու րի մա ցա բար կամ ան փու թութ յան 
արդ յունք: 

Ինչ պես նշվեց պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան հաշ վարկ ման հա մար գո յութ-
յուն չու նի միաս նա կան հաշ վարկ ման մե թո դի կա, սա կայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
գոր ծող օ րենսդ րութ յան տե սանկ յու նից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել (խմբա վո րել) ո րոշ ո լորտ ներ, 
որ տեղ պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի հաշ վարկ ման հա մար, ել նե լով տվյալ ո լոր տի ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րից, կան ո րո շա կի ընդ հան րութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ հար կա յին և մաք-
սա յին, հա մայնք նե րի գոր ծու նեութ յան, շի նա րա րութ յան, գնում ե րի գոր ծըն թա ցի, կեղծ կամ 
կան խամ տած ված սնան կութ յան և  այլն: 

Ս տորև ներ կա յաց վում է տար բեր ո լորտ նե րում պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի հե տա-
զո տութ յան մե թո դա կան հիմ ա կան մո տե ցում ե րը:

Հար կա յին և մաք սա յին օ րենսդ րութ յան տե սանկ յու նից պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնաս է 
հա մար վում հիմ ա կա նում հաշ վարկ ված հար կե րը պե տա կան բյու ջե չփո խան ցե լը կամ ու շա ցում-
նե րով փո խան ցե լը, սահ ման ված փաս տաթղ թեր չկազ մե լով կամ սահ ման ված կար գի կո պիտ 
խախտ մամբ դրանք վա րե լով հար կա յին մար մին ներ կա յաց րած հաշ վարկ նե րում, հայ տա րա րագ-
րե րում ակն հայտ կեղծ տվյալ ներ մտցնե լով և ծախ սե րի ուռ ճաց մամբ հարկ վճա րող նե րի կող մից 
հար կա յին և մաք սա յին օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված վճար նե րի դրույ քա չա փե րի և հարկ ման 
շրջա նա ռութ յան նվա զե ցու մը, ինչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով պե տա կան գրան-
ցում չու նե ցող կամ հար կա յին մարմ ում չհաշ վառ ված ան ձանց կող մից ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լը, լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեութ յունն ա ռանց լի ցեն զիա յի 
ի րա կա նաց նե լը և  այլն [2, բա ժին 18]: 

Վեր նշված խախ տում ե րի արդ յուն քում պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան 
հաշ վարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ է հե տա զո տել հարկ վճա րող նե րի կող մից ի րա կա նաց ված 
գոր ծարք նե րի հետ կապ ված սկզբնա կան հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րը, նե-
րառ յալ՝ բան կա յին փո խան ցում ե րի հիմ քե րը (քաղ վածք նե րը), կան խիկ դրա մով գոր ծաք նե րը, 
ինչ պես նաև ներ կա յաց ված հար կա յին հաշ վարկ նե րը, ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րը: Այ-
նու հետև, անհ րա ժեշտ է ստու գել, թե հե տա զոտ վող նյու թե րում (փաս տաթղ թե րում) ամ փոփ ված 
տե ղե կատ վութ յունն արդ յո՞ք ներ կա յաց ված է օ րենսդ րության պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, 
ինչ պես նաև՝ ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան հաշ վարկ ներ, հա մադ րել սկզբնա կան հաշ վա-
պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րում ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յու նը գրան ցա մատ-
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յան նե րում կամ հաշ վարկ-հաշ վետ վութ յուն նե րում ամ փոփ ված տե ղե կատ վութ յան հետ: 
Հա մայնք նե րի գոր ծու նեութ յան տե սանկ յու նից պատ ճառ ված վնա սը հիմ ա կա նում պայ մա-

նա վոր ված է հա մայք նե րի բյու ջե ներ վճար վող տե ղա կան տուր քե րի և վ ճար նե րի, ինչ պես նաև 
ան շարժ գույ քի հար կի և փո խադ րա մի ջո ցի գույ քա հար կի հա վա քագր ման ըն թաց քում դրույ-
քա չա փե րի ան հիմ սահ ման մամբ, հա մայնք նե րում տե ղա կան հար կեր, տուր քեր և վ ճար ներ, 
ան շարժ գույ քի հարկ և փո խադ րա մի ջո ցի գույ քա հարկ վճա րող կազ մա կեր պութ յուն նե րի և 
ֆի զի կա կան ան ձանց քա նակ նե րի նվա զեց մամբ, հա մայն քին պատ կա նող հո ղա տա րածք նե րի 
նպա տա կա յին նշա նա կութ յան (կա տե գո րիա նե րի) ան հիմ փո փոխ մամբ, հո ղա տա րածք նե րի 
օ տա րու մը և վար ձա կա լութ յու նը օ րենսդ րա կան խախ տում ե րով փաս տաթղ թա վոր մամբ, հա-
մայն քի ա վա գա նու ո րո շում ե րի և հա մայն քի ղե կա վա րի կողմից հրա ման նե րի ոչ օրինաչափ 
կա յաց մամբ [2, բա ժին ներ 11 և 12, 3]: 

Պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան հաշ վարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ու սում ա սի րել և վեր-
լու ծել ա վա գա նու ո րո շում ե րի և հա մայն քի ղե կա վա րի հրա ման նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը 
գոր ծող օ րենսդ րութ յա նը, օ տար ված կամ վար ձա կա լութ յան տրված հո ղա տա րածք նե րի գծով 
կա դաստ րա յին ար ժեք նե րը, կա տե գո րիա նե րը և մա կե րես նե րը՝ կնքված հա մա պա տաս խան 
պայ մա նագ րե րով, ինչ պես նաև գույ քագ րել և փաս տա ցի քա նակ նե րը հա մե մա տել հար կեր, տե-
ղա կան տուր քեր և վ ճար ներ վճա րող ֆի զի կա կան ան ձանց և կազ մա կեր պութ յուն նե րի թվի հետ:

Շի նա րա րութ յան ո լոր տում պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սը հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր-
ված է շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար կազմ ված նա խա հա շիվն ե րում ծա վալ նե րի և 
նա խա հաշ վա յին գնե րի ուռ ճաց մամբ, թե րա ցում ե րով ի րա կա նաց ված նա խագ ծա յին աշ խա-
տանք նե րով, տեխ նի կա կան հսկիչ նե րի կող մից չհիմ ա վոր ված կա տա րո ղա կան ակ տե րի ըն-
դուն մամբ, շի նա նա րա րա կան աշ խա տանք ներն ա նո րակ ի րա կա նաց նե լու արդ յուն քով, ինչ պես 
նաև փաս տա ցի կա տար ված շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի նա խագ ծե րից և նա խա հաշ վից 
շե ղում ե րով:

Պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան հաշ վարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ է փաս տա ցի կա տար-
ված շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը (թաքց ված աշ խա տանք նե րը) հա մե մա տել նա խագ ծա նա-
խա հաշ վա յին փաս տաթղ թե րի հետ, կա տա րել չա փագ րում եր, ու սում ա սի րել գոր ծող ստան-
դարտ նե րի հետ օգ տա գործ ված շի նան յու թի ո րա կի հա մա պա տաս խա նութ յու նը, նա խա հաշ վա յին 
գնե րը հա մե մա տել տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում գոր ծող « Շի նա րա րա կան նյու թե րի, կոնստ րուկ-
ցիա նե րի և պատ րաստ վածք նե րի կողմ ո րո շիչ գնե րը» տե ղե կագ րում ներ կա յաց ված գնե րի հետ: 

Գ նումն ե րի գոր ծըն թա ցում պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սը հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր-
ված է գնում ե րի գոր ծըն թա ցում կա տար ված խախ տում ե րով, մաս նա վո րա պես՝ մրցույթ նե-
րում ոչ հա վա սար պայ ման ներ ստեղ ծե լով, տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը թե րի և  ոչ հիմ ա վոր 
կազ մե լով, գնման ա ռար կա յի բնու թագ րե րը, հատ կա նիշ նե րը, ձեռք բեր ման և վ ճար ման պայ-
ման ներն ամ բող ջութ յամբ և հս տակ չնկա րագ րե լով, գնա հա տող հանձ նա ժո ղո վի կող մից ոչ 
մաս նա գի տա կան և կողմ ա կալ մո տեց մամբ, ինչ պես նաև ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րին չհա-
մա պա տաս խա նող կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից մրցույթ նե րին մաս նակ ցե լու և մր ցույ թում 
հաղ թե լու հան գա ման քով [4]: Այս ի մաս տով, մրցույ թում խախ տում ե րով հաղ թող նե րի կող մից 
մա տա կա րար վող ապ րանք նե րը, մա տուց ված ծա ռա յութ յուն նե րը և կա տար ված աշ խա տանք-
նե րը շատ դեպ քե րում չեն հա մա պա տաս խա նում նա խա տես ված տեխ նի կա կան պայ ման նե րին, 
մա տա կա րար ման ժամ կետ նե րին և  ո րա կա կան պա հանջ նե րին: Գ նում ե րի ըն թաց քում պատ-
ճառ ված վնա սի մե ծութ յան պարզ ման հա մար ան րա ժեշտ է ու սում ա սի րել մաս նա կից նե րի հա-
մա պա տաս խա նութ յու նը ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րին, մաս նա վո րա պես՝ աշ խա տա կից նե րի 
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մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում ե րը, աշ խա տան քա յին փոր ձը, տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ-
յու նը և  այլն: Մր ցույ թում հաղ թող ճա նաչ ված կազ մա կեր պութ յան գնա յին ա ռա ջար կը նաև պետք 
է հա մե մա տել տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում գոր ծող գնե րի հետ, մա տա կա րար ված ապ րանք-
նե րը, ինչ պես նաև կա տար ված աշ խա տանք նե րը և ծա ռա յութ յուն նե րը հա մադ րել փաս տա ցի 
մա տա կա րար ված ապ րանք նե րի, կա տար ված աշ խա տանք նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի քա նա կի 
և  ո րա կի հետ: 

Ս նան կութ յան ո լոր տում ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից սնան կութ յան 
պա րա գա յում պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սը նե րա ռում է հար կե րի, այդ թվում` հարկ վող 
օբ յեկ տի հա մար թաքց ված կամ պա կաս ցույց տրված, ինչ պես նաև ա ռանց լի ցեն զիա յի օ րեն քով 
լի ցեն զա վոր ման են թա կա հա մար վող գոր ծու նեութ յան ի րա կա նաց ման դեպ քում լի ցեն զա վոր-
ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մար նե րը: 

Հա մա ձայն «Ս նան կութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի պար տա պա նը կա րող է սնանկ ճա նաչ վել 
դա տա րա նի վճռով` սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ (կա մա վոր սնան կութ յան դի մում) կամ պար-
տա տի րոջ պա հան ջով (հար կադր ված սնան կութ յան դի մում), ե թե պար տա պանն անվ ճա րու նակ 
է: Պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի ո րոշ ման ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել պար տա պա-
նին սնանկ ճա նա չե լու հիմ քերն ու անվ ճա րու նա կութ յան հատ կա նիշ նե րը [5, հոդ ված 3]: Ս նան-
կութ յան պատ ճառ նե րը և հետ ևանք նե րը կա րող են ար տա հայտ վել ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ-
յուն նե րում կան խամ տած ված կեր պով ուռ ճաց ված չհիմ ա վոր ված ծախ սե րի կամ պա կաս ցույց 
տրված ե կա մուտ նե րի ներ կա յաց մամբ: Այս հա մա տեքս տում պարզ է, որ վնաս ներն ա ռա ջա նում 
են պե տութ յան նկատ մամբ հար կա յին, բան կե րի նկատ մամբ վար կա յին, իսկ գոր ծըն կեր նե րի 
նկատ մամբ՝ ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րի չկա տար ման հետ ևան քով:

Ինչ վե րա բե րում է դա տա կան ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում 
կազ մա կեր պութ յան անվ ճա րու նա կութ յան հատ կա նիշ նե րը պար զե լուն, ա պա, ըստ եր ևույ թին, 
դրանք եր ևան հա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ժա մա նա կագ րա կան կար գով գնա հա տել կազ-
մա կեր պութ յան ա նընդ հատ գոր ծե լու (գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու) հնա րա վո րութ յու նը:

Այ դու հան դերձ, կազ մա կեր պութ յան անվ ճա րու նա կութ յան հատ կա նիշ նե րի ֆի նան սատն-
տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն ի րա կա նաց նե լիս հե տա զո տութ յու նը պետք է սկսել է եր կու 
ուղ ղութ յուն նե րով միա ժա մա նակ. 

1) կազ մա կեր պութ յան պար տա վո րութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն. ի րա կա նաց վում է կազ-
մա կեր պութ յան հաշ վեկշ ռի ըն թա ցիկ և  ոչ ըն թա ցիկ պար տա վո րութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն՝ 
դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար և  ա ռան ձին գոր ծըն կեր նե րի կրե դի տո րա կան 
պարտ քե րի մնա ցորդ նե րի բա ցա հայտ մամբ, ստաց ված կան խավ ճար նե րի գծով ըստ մար ման, 
իսկ վար կե րի և փո խա ռութ յուն նե րի գծով վճար ման ժա մա նա կա ցույ ցե րի գծով՝ մայր գու մար-
նե րի, տո կո սա գու մար նե րի, ժամ կե տանց գու մար նե րի հա մադր մամբ, 

2) ե կամ տի աղբ յուր նե րի և ֆի նան սա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն. ի րա կա-
նաց վում է կազ մա կեր պութ յան հաշ վեկշ ռի ըն թա ցիկ և  ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվն ե րի հե տա զո տութ-
յուն՝ դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար ա ռան ձին գոր ծըն կեր նե րի դե բի տո րա կան 
պարտ քե րի, տրված կան խավ ճար նե րի մա ցորդ նե րի գծով ըստ մար ման, իսկ տրված փո խա-
ռութ յուն նե րի գծով՝ ըստ վճար ման ժա մա նա կա ցույ ցե րի մայր գու մար նե րի, տո կո սա գու մար նե րի, 
ժամ կե տանց գու մար նե րի հա մադր մամբ:

3) կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի հե տա զոտ ման արդ յուն քում ժա-
մա նա կագ րա կան կար գով դուրս են բեր վում սե փա կան կա պի տա լի տար րե րի, ի րա ցու մից հա-
սույ թի բա ղադ րիչ նե րի, դրանց գծով հա մա խառն մար ժա յի փո փո խութ յուն նե րի շար ժը, ինչ պես 
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նաև՝ ըստ տա րի նե րի հաշ վեկշ ռի ի րաց վե լիութ յան ցու ցա նիշ նե րը: 
4) ու սում ա սիր վում է դե բի տո րա կան և կ րե դի տո րա կան պարտ քե րի ան հու սա լի ճա նաչ-

ման և հաշ վարկ ման ուղ ղութ յամբ առ կա պայ մա նագ րե րի կամ հա մա ձայ նագ րե րի կա տար ման 
ժամ կետ նե րը, կազ մա կեր պութ յուն նե րի փո խա դարձ նա մա կագ րա կան և պաշ տո նա կան փաս-
տաթղ թե րը, պա հու սա ֆոն դե րի ստեղծ ման և վար ման ժա մա նա կագ րա կան հաշ վարկ նե րը: 

Արդ յուն քում, կա ռու ցե լով կազ մա կեր պութ յան հա մար առ կա, ինչ պես նաև ստանձ նե լիք պար-
տա վո րութ յուն նե րի և դ րանց հա մա պա տաս խան մար ման հնա րա վո րութ յուն նե րի «պայ մա նա կան 
ժա մա նա կա ցույց», հաշ վի առ նե լով նաև այն հա մա ձայ նագ րե րը, ո րոնց կա տար ման արդ յուն քում 
կազ մա կեր պութ յու նը կա րող է լրա ցու ցիչ ե կամ տի աղբ յուր ներ ու նե նալ, հնա րա վոր է գնա հա-
տել ստեղծ ված անվ ճա րու նա կութ յան հատ կա նիշ ներն ու դրանց ստեղծ ման նա խադր յալ նե րը 
[6, Էջ 92]: Ան հրա ժեշտ է կազ մա կեր պութ յան անվ ճա րու նա կութ յան հատ կա նիշ նե րի պարզ ման 
վեր լու ծութ յուն նե րում հաշ վի առ նել նաև դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծի որ ևէ պա հի դրութ-
յամբ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի բա վա րա րութ յու նը (վճա րու նա կութ յու նը): Այն անհ րա ժեշտ է 
վեր լու ծութ յան են թար կել եր կու ուղ ղութ յուն նե րով. ա ռա ջին՝ դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի 
կա ռուց ված քի վեր լու ծութ յուն (ուղ ղա կի մե թոդ) և  երկ րորդ՝ դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի և 
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի փոխ կա պակց վա ծութ յան վեր լու ծութ յուն (ա նուղ ղա կի մե թոդ) [7, էջ 18]: 

Այս պի սով, ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յու նը տնտե սա կան հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի քննութ յան ո լոր տում կար ևո րա գույն մի ջոց է, ո րի կա տար ման ժա մա նակ կի րառ վող 
հա տուկ մե թոդ նե րի հա մա լի րը թույլ է տա լիս վեր հա նել ստուգ վող կազ մա կեր պութ յան ֆի նան-
սա կան վի ճա կի և ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի ընդ հա նուր պատ կե րը և փոր ձա գե տի եզ րա կա-
ցութ յու նում որ պես ա պա ցու ցո ղա կան բա զա յի տարր ներ կա յաց նել ան հա մա պա տաս խա նութ-
յուն նե րի առ կա յութ յան վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան հետ ևութ յուն ներ: 

Ինչ վե րա բե րում է դա տա կան ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի կա տար-
ման ժա մա նակ կի րառ վող մե թո դի կա նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, ա պա հաշ վի առ նե լով 
դա տա վա րա կան ի րա վուն քի պա հանջ նե րը, դրանց մշակ ման հիմ քում պետք է դրվեն այն պի-
սի հա յե ցա կե տեր, ո րոնք առն վազն պետք է պա րու նա կեն հետև յալ գի տա կան և մե թո դա կան 
գոր ծի քա կազ մե րը.

1. տե ղե կատ վութ յան հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան մե խա նիզմ ներ, ո րոնց նպա տակն է՝ 
օ բեկ տի վո րեն վեր հա նել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յան ֆի նան սատն տե սա գի-
տա կան ի րա կան արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րը, 

2. հե տա զոտ վող կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րում տվյալ նե րի 
անճշ տութ յուն նե րի վեր հան ման մե խա նիզմ ներ,

3. ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ամ բող ջա կան և  օ բեկ տիվ կեր պով կազ մա կեր-
պութ յան ե կամ տի ի րա կան տնօ րի նող նե րի վե րա բեր յալ փաս տե րի վեր հան ման գոր ծի-
քա կազ մեր, 

4. պատ ճառ ված վնա սի և հաշ վա պա հա կան ու ի րա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րում ոչ հա-
վաս տի տվյալ նե րի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին տրա մա բա նա կան փոխ կա պակց վա-
ծութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծի քա կազ մեր, 

5. պե տութ յան, ինչ պես նաև սե փա կա նա տե րե րին պատ ճառ ված վնա սի շրջա նակ նե րում 
տնտե սա կան հան ցա գոր ծութ յուն ներ բնո րո շող գոր ծո ղութ յուն նե րի բա ցա սա կան հետ-
ևանք նե րի, այն է՝ ձեռ նար կա տի րա կան շա հե րից ել նե լով ապ րանք նե րի և սե փա կա-
նութ յան վա ճառ քից, կա պի տալ ներդ րում նե րից և  այլ գոր ծառ նա կան գոր ծու նեութ յու նից 
ստաց ված ե կամ տի թաքց ված մա սի բա ցա հայտ ման գոր ծի քա կազ մեր:
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Պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի կամ բյու ջեի մի ջոց նե րի յու րաց ման շրջա նակ նե րում ֆի-
նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով ա ռա ջարկ վող 
մե թո դա կան մո տե ցում նե րը գի տա կան   գրա կա նութ յան և հատ կա պես փոր ձա գի տա կան   պրակ-
տի կա յի ու սում նա սի րութ յան արդ յունք են, ո րոնք, բայց և  այն պես, տե սա կան զար գաց ման հետ 
նաև պա հան ջում են գի տա գործ նա կան փոր ձար կում նե րի հա մադ րում ներ:

Այս ա մե նից զատ, հատ կան շա կան է, որ տնտե սութ յու նում տեխ նո լո գիա կան զար գա ցում-
նե րին հա մըն թաց՝ տնտե սա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ար դիա կա նաց ման պա րա գա յում այս 
ուղ ղութ յամբ հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կի րառ վող ար դեն ժա մա նա կավ րեպ 
մե թո դա բա նա կան բա զան չի կա րող ի րեն ար դա րաց նել, հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է կար ևոր 
նշա նա կութ յուն տալ պար բե րա բար մե թո դի կա նե րի թար մաց ման, հա մա պա տաս խա նեց ման 
կամ նո րե րի մշակ ման ա ռու մով դա տա կան փոր ձա գե տի գի տա մե թո դա կան և գի տա գործ նա-
կան բնույ թի աշ խա տանք նե րին:
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К ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЩЕРБА В 
РАМКАХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Мамиконян К.О., Галстян Э.Л.
Очевидно, что при обеспечении экономической безопасности государства государственные 

органы, наделенные полномочиями по надзору за государственными и частными финансами, 
гораздо чаще сталкиваются с уголовными преступлениями, в отличие от других секторов 
экономики, особенно, в случаях, когда речь идет о налоговой и таможенной сферах, креди-
товании, ценных бумагах, торговле, приватизации государственных средств и собст вен-
ности, а также для некоторых других сфер финансовой деятельности.

Рост вышеперечисленных видов преступлений привел к реализации различных мер конт-
роля, разработке и принятии новых, более эффективных правовых актов, касающихся 
регу лирования указанных сфер, а также внесения изменений в законодательные акты об 
адми нистративной и уголовной ответственности. 

Тем не менее, проводимые реформы по урегулированию законодательного поля, в свою 
очередь, аналогичным образом переориентируют на новые основания и положения выпол-
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нения научно-экономических экспертиз по делам связанным с преступлениями в сфере 
экономической деятельности, а также в равноценном порядке, с целью уточнения в ходе 
исследований вопросов для внедрения разрабатываемых методических указаний. 

Ключевые слова. ущерб нанесенный государству, экономические преступления, 
финансово-экономическая экспертиза, методика.

ON THE ISSUES OF DAMAGE RESEARCH TO THE STATE WITHIN THE 
FRAMEWORK OF FINANCIAL AND ECONOMIC EXPERTISE

Mamikonyan K., Galstyan E.
It is obvious that in ensuring the economic security of the state, state bodies endowed with control 

over public-private finances are more likely to face criminal offenses than in other sectors of the 
economy, especially when it comes to tax, customs, credit, securities, trade, privatization of state 
assets and property, as well as several other areas. The increase in such types of crimes has led to 
the implementation of various control measures by the state, the development and adoption of new, 
more effective legal acts related to the regulation of these areas, as well as amendments to the 
legislative acts on administrative and criminal liability. Nevertheless, the reforms in the regulatory 
framework, in turn, simultaneously provide new grounds and provisions for the implementation of 
scientific and economic expertise in cases related to crimes in the field of economic activity, as well 
as methodological guidelines for the application of appropriate research questions.

Key words: damage caused to the state, economic crime, financial and economic expertise, 
methodology.
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