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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

2014թ․ նոյեմբերի 13-ին ՀՀ կառավարության N47 նիստի արձանագրային որոշմամբ հավանության 

արժանացավ ՀՀ-ում ֆինանսական կրթության ազգային ռազմավարությունը (ՖԿԱՌ), որում ներառված 

<<Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում>> ծրագիրը սահմանված է որպես առաջնային կարևորություն 

ունեցող։ <<Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում>> ծրագրի նպատակը ՀՀ կրթական համակարգին և 

համընդհանուր մոտեցումներին համահունչ արդյունավետ ֆինանսական կրթության ծրագրի 

իրականացման կիջոցով սովորողների անձնական ֆինանսների կառավարման կարողությունների 

զարգացումն է ։  

2015-2016թթ․ ընթացքում ՀՀ ԿԲ սպառողներիշահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման 

կենտրոնը՝ համագործակցելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, կրթության ազգային 

ինստիտուտի, Երևանի քաղաքապետարանի, Խնայբանկերի միջազգային ինստիտուտի 

համագործակցության միավորման (ԽԲՄՀՄ) հայաստանյան ներկայացչության <<Հայաստանի 

պատանեկան նվաճումներ>> հասարակական կազմակերպության հետ, մշակեց  <<Սովորողների 

ֆինանսական կոմպետենցիաների մատրից>> փաստաթուղթը, որը սահմանում է սովորողների համար 

անհրաժեշտ նվազագույն ֆինանսական գիտելիքը, հմտությունները, վերաբերմունքը և վարքագիծը՝ ըստ 

կրթական մակարդակների։ 

Ֆինանսական կրթությունը ներառում է 7 թեմատիկ ոլորտներ․ 

1․ Ընդհանուր տնտեսական հասկացությունների տիրապետում, 

2․ Անձնական բյուջեի կառավարում, 

3․ Խնայողություններ և երկարաժամկետ պլանավորում, 

4․ Պարտքերի կառավարում, 

5․ Ֆինանսական ծառայությունների արդյունավետ ընտրություն, 

6․ Անձնական իրավունքների պաշտպանություն, 

7․ Ֆինանսական խարդախությունների և զեղծարարություննրի կանխարգելում և դրանցից 

     պաշտպանություն։ 

Հայեցակարգ․ 

Արդի ժամանակաշրջանում յուրաքանչուր անձ առօրյայում և կենսագործունեության տարբեր 

ոլորտներում շարունակ առնչվում է ֆինանսական խնդիրների, որոնց թվում առավել մեծ կենսական 

նշանակություն ունեն հատկապես անձնական ֆինանսների կառավարմանը վերաբերվող խնդիրները։ 

Դրանք արդյունավետ լուծելու համար պահանջվում է ունենալ ֆինանսական գրագիտության բավարար 

մակարդակ, ինչը կարող է ձեռք բերվել միայն նպատակային կրթական ծրագրերի շնորհիվ։ 
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Այդ գործընթացի առանցքային և հիմնական օղակներից մեկը հանրակրթական դպրոցն է։ 

Հանրակրթական դպրոցներում ֆինանսական կրթության իրականացման արդյունավետ ուղիներից մեկը 

միջառարկայական ինտեգրումն է; ֆինանսներին վերաբերվող հարցերի շնորհիվ կամրապնդվի 

մաթեմատիկական կրթության բովանդակության կապը իրական կյանքի հետ, մաթեմատիկական 

վերացական հասկացություններն ու առնչությունները կփոխադրվեն կիրառական ոլորտ և այդպիսով 

կնպաստեն ուսուցողական նյութի ընկալմանն ու սովորողների հետաքրքրությունների մեծացմանը։ 

 

<<ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ>> ծրագրի հիմքում դրված են տաս սկզբունքներ։ 

1․ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ 

Ֆինանսական կրթությունը որպես կյանքի հմտություն։ 

Ատօրյայում մարդիկ, անկախ տարիքից գործ են ունենում փողի հետ։ Ուստի կարևոր է ձևավորել 

անհրաժեշտ գիտելիք, հմտություններ, վերաբերկունք և վարքագիծ, որոնք կնպաստեն անձի գիտակցված, 

արդյունավետ և պատասխանատու ֆինանսական որոշումների կայացմանը։ 

2․ ՓՈՂԸ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ ՉԷ 

Փողը որպես գործիքի ընկալումը 

Սովորողների մեջ անհրաժեշտ է ձևավորել վերաբերմունք, որ փողը գործիք է նպատակներին հասնելու և 

անկանխատեսելի դեպքերին պատրաստ լինելու համար։ 

3․ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

Չկան բացարձակ ճշմարտություններ 

Պետք է սովորողներին թույլ տալ ինքնուրույն զարգացնել որոշումներ կայացնելու կարողությունը, այլ ոչ թե 

ներկայացնել որոշակի պատասխան։ 

4․ ԱԿՏԻՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

Ուսուցման կապը իրական կյանքի հետ՝ խաղերի և խմբային աշխատանքների ձևով, նախագծային 

աշխատանքներ, էքսկուրսիաների և այցելությունների կազմակերպումը դեպի ֆինանսական 

կազմակերպություններ։ 

5․ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՇՏԱԲԻ ԷՖԵԿՏ 

Ուսուցչից՝ սովորողին, սովորողից՝ ընտանիքին 

Սովորող, ուսուցիչ և ծնող արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ հնարավոր կլինի խթանել 

ֆինանսական ունակությունների զարգացումը հասարակության բոլոր շերտերում։ 

6․ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԻՆՏեԳՐՈՒՄ 

Ֆինանսական կրթությունը ինքնին առարկա չէ 

7․ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ 

<<Ես և շրջակա աշխարհը>>, <<Մաթեմատիկա>>, <<Հանրահաշիվ>>, <<Հասարակագիտություն>> 
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Ընտրված չորս առարկաները փոխլրացնում են միմյանց և ապահովում ֆինանսական կրթության 

շարունակությունը։ 

8․ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ 

Ֆինանսները դինամիկայի մեջ 

Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում շեշտադրում է բազային նվազագույն անհրաժեշտ 

կարողությունները, որոնք կօգնեն սովորողներին հետագայում ճշգրիտ կողմնորոշվելու դինամիկ զարգացող 

ֆինանսական աշխարհում։ 

9․ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Տարրական, միջին և ավագ դպրոցներ՝ 2-11-րդ դասարաններ 

Սկսած տարրական դպրոցից պարզից բարդին անցնելու սկզբունքով համակարգված շարունակվում է 

մինչև ավագ դպրոց։ Շարունակականության ապահովումը նպաստում է անձի զարգացմանը վաղ տարիքից 

ֆինանսներ կառավարելու հմտությունների ձևավորումը, որոնք զարգանալու են նրա ողջ կյանքի ընթացքում։ 

10․ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ԱՃ 

Պարզից բարդին անցում 

Ֆինանսական կրթությունը նպատակահարմար է իրականացնել տարրական կարողություններից 

աստիճանաբար բարդին անցնելու սկզբունքով՝ շեշտադրելուվ գործնական գիտելիքը։ 
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Օրինակ՝ Մաթեմատիկական տեքստայի և հաշվողական խնդիրների լուծում։ 

(Բյուջե) Հիմնարկի հաստիքացուցակն ունի հետևյալ տեսքը․ 

ՊԱՇՏՈՆ ՀԱՍՏԻՔ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ 

Տնօրեն 1 400,000․00 

Հաշվապահ 1 270,000․00 

Բաժնի վարիչ 3 250,000․00 

Գլխավոր մասնագետ 3 200,000․00 

Մասնագետ 5 150,000․00 

Գործավար 2 100,000․00 

 

Տնօրենն առաջարկում է նոր հաստիք՝ խորհդատու, որի աշխատավարձի չափը որոշվում է բոլոր 

աշխատողների բնութագրիչ ցուցանիշներից մեկով կամ ըստ միջին թվաբանականի կամ ըստ մոդայի կամ 

ըստ մեդիայի։ Դուք ո՞ր ցուցանիշն եք ընտրում բարձր աշխատավարձ ունենալու համար։ 

 

Լուծում 

Եթե աշխատավարձի չափը որոշվի ըստ միջին թվաբանականի, ապա արդունքը կլինի հետևյալը․ 

(1*400,000․00 + 1*270,000․00 + 3*250,000․00 + ․․․)/15 = 198,000.00 

 

Եթե աշխատավարձի չափը որոշվի ըստ մոդայի (առավել կրկնվող տվյալի), ապա արդունքը կլինի 

150,000.00։ 

 

Եթե աշխատավարձի չափը որոշվի ըստ մեդիայի, ապա արդունքը կլինի 200,000.00։ 

Այսպիսով, բարձր աշխատավարձ ունենալու համար պետք է ընտրել մեդիայի ցուցանիշը։ 

 

 

Մաթեմատիկական տեքստայի և հաշվողական խնդիրների լուծում։ 

(Բյուջե) Օգտագործելով ներկայացված տվյալները՝ կազմել ուղիղ և հակադարձ (դիագրամ 

պատկերելու կամ դիագրամից օգտվելու) խնդիրներ ընտանեկան բյուջեի վերաբերյալ․ 
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Աղյուսակում ներկայացված է Արամի ընտանիքի ծախսերն ամսվա կտրվածքով։ Օգտվելով 

աղյուսակում ներկայացված տվյալներից՝ գտնել, թե որքա՞ն գումար են հատկացնում Արամի ընտանիքում 

սննդի, կոմունալ ծախսերի, հագուստի, տնտեսական ծախսերի և տրանսպորտի վրա և որքա՞ն 

խնայողություն են կատարում։ 

 

ՀԱԿԱԴԱՐՁ ԽՆԴԻՐ 

Աղյուսակում ներկայացված է Արամի ընտանիքի ծախսերն ամսվա կտրվածքով։ Օգտվելով 

աղյուսակից, ներկայացված ծախսերն արտահայտել տոկոսներով և կազմել համապատասխան շրջանաձև 

դիագրամը։ 

(Գնումներ) Խանությում ապրանքի գինը նախ իջեցրին 10 տոկոսով, իսկ հետո նոր գինը 

բարձրացրեցին 10 տոկոսով։ Արդյունքում թանկացա՞վ, թե՞ էժանացավ ապրանքը։ 

Դիտարկենք նաև հակառակ դեպքը, երբ սկզբում գինը բարձրացնում են, հետո՝ իջեցնում։ Ստացված 

արդյունքների հիման վրա եզրակացություններ արեք։ 

 

Լուծում 

Նախքան խնդրի լուծումը, հետաքրքիր է իմանալ աշակերտների ինտուիտիվ պատասխանները, ապա 

կարծիքներն ընդհանրացնելուց հետո նոր անցնել խնդրի լուծմանը։ Քանի որ խնդրի պատասխանը 

կախված չէ ապրանքի գնից, կարող ենք ներմուծել անհայտ կամ առավել մատչելի լինելու համար ընտրել 

որևէ գումարային չափ։ Ենթադրենք ապրանքի սկզզբնական գինը 100 միավոր է։  

Արդյունքում ստացվում է  

 

ԾԱԽՍԵՐ ԳՈՒՄԱՐ 

(դրամ) 

ՏՈԿՈՍՆԵՐ ԴԻԱԳՐԱՄ 

Սնունդ 90,000․00 45% 

 

Կոմունալ ծախսեր 40,000․00 20% 

Հագուստ 30,000․00 15% 

Տնտեսական 

ծախսեր 

8,000․00 4% 

Տրանսպորտ 12,000․00 6% 

Խնայողություն 20,000․00 10% 

45
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Ապրանքի գինը 10%-ով բարձրացավ, ապա 

10%-ով  իջեցնելուց հետո  

Ապրանքի գինը 10%-ով իջեցնելուց, ապա 10%-

ով բարձրացնելուց հետո 

100*(1+10/100)(1-10/100) = 99 միավոր 100*(1-10/100)(1+10/100) = 99 միավոր 

 

Արդյունքում տեսնում ենք, որ երկու դեպքում էլ նույն գինն է ստացվում, ավելին՝ ապրանքի գինը երկու 

դեպքում էլ իջնում է։ 

 

Պատասխան՝  էժանացավ։ 

 

(Գնումներ, պարտք) Խանությում ապառիկ, առանց կանխավճարի վաճառվում է 279,000․00 ՀՀ դրամ 

արժողությամբ համակարգիչ՝ պայմանով, որ պարտքը պետք է փակվի 9 ամսվա ընթացքում։  Շուշանը 

գիտեր, որ խելամիտ կլինի, եթե ամսական պարտքը չգերազանցի եկամտի 30%-ը։ Հարմա՞ր է նրան գնել 

համակարգիչը, եթե իր եկամուտը ամսական կազմում է 110,000․00 ՀՀ դրամ։ 

 

Լուծում 

Շուշանը յուրաքանչյուր ամիս պետք է վճարեր 279,000․00/9 = 31,000.00 դրամ։ 

Նրա եկամտի 30%-ը կազմում է 110,000․00*30/100 = 33,000.00 դրամ։ Քանի որ 31,000․00 < 33,000․00, 

ուրեմն Շուշանին հարմար է գնել համակարգիչը։ 

 

 

(Գնումներ, արտարժույթ) Զբոսաշրջիկներից մեկն ուներ 2, իսկ մյուսը՝ 3 միանման բլիթներ։ Ուտելիս 

նրանց միացավ երրորդը, և նրանք միասին հավասարաչափ կերան այդ 5 բլիթները։ Հեռանալիս երրորդ 

զբոսաշրջիկն իր կերածի համար տվեց 100 ռուբլի։ Երկու զբոսաշրջիկներն այդ գումարը նախ արդար 

բաժանեցին միմյանց միջև և այնուհետև փոխանակեցին դրամով։ Քանի՞ դրամ ստացավ նրանցից 

յուրաքանչյուրը, եթե 1 ռուբլու փոխարժեքն էր 8 դրամ։ 

 

 

Լուծում 

Երեք զբոսաշրջիկներից յուրաքանչյուրը կերել է 5/3 բլիթ։ Երրորդ զբոսաշրջիկը 1-ինի հաշվին կերել է 

2 - 5/3 = 1/3 բլիթ, իսկ 2-րդի հաշվին՝ 3 - 5/3 = 4/3 բլիթ, հետևաբար 100 ռուբլին առաջին և երկրորդ 

զբոսաշրջիկների միջև պետք է բաժանել 1։4 հարաբերությամբ։ Ուրեմն առաջին զբոսաշրջիկն ստանալու է 

100*1/5 = 20 ռուբլի, իսկ երկրորդը՝ 80 ռուբլի։ Այդ գումարը դրամով կլինի․ 
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Առաջինի ստացածը՝ 20*8 = 160 դրամ 

Երկրորդի ստացածը՝ 80*8 = 640 դրամ։ 

 

Այսօրվա մեկ դրամն ավելի թանկ արժե, քան վաղվանը․ սա ֆինանսների կարևորագույն դասերից է, 

որը պետք է գալիս ոչ միայն մասնագետների, այլ նաև բոլո սպառողներին, ովքեր մտածում են իրենց 

ունեցած փողն արդյունավետ տնօրինելու մասին։ 

Մասնագիտական լեզվով այս երևույքը կոչվում է <<փողի ժամանակային արժեք>> միևնույն 

դրամական մեծությունն այսօր ավելի մեծ արժեք ունի, քան ապագայում։ Դա կատարվում է մի քանի 

հանգամանքների հետ՝ 

ա) այսօր ունեցած գումարը կարենի է ներդնել և դրանից ստանալ եկամուտ՝ ապագայում ունենալով 

ավելի մեծ գումար, 

բ) գնաճի հետևանով այն, ինչ կարելի է ձեռք բերել այսօր որևէ կոնկրետ գումարով, ապագայում 

կունենա ավելի բարձր գին,  

գ) եթե մեզ հարցնեն՝ կնախընտրեք արդյոք որոշակի գումար ստալ այսօ՞ր, թե՞ նույն գումարը ստանալ 

ապագայում, պետք է, որ բոլորս նախընտրենք այն ստանալ այսօր, քանի որ ապագայի հետ չափազանց 

շատ անորոշություններ կան կապված։ 

 

Դիտարկենք երկու իրավիճակ և կարևորենք ֆինանսական որոշումների կայացման հետ կապված 

առանձնահատկությունները։ 

1․ Պատկերացրեք, որ Դուք ունեք որոշակի գումար, ասենք՝ 100,000․00 դրամ, և ցանկանում եք այդ 

գումարը ներդնել բանկում որպես ավանդ։ Տարբեր բանկեր առաջարկում են տարբեր պայմաններ․ 

ա) Տարեկան 12%, տոկոսները հաշվարկվում և ավելացվում են ավանդի մայր գումարին ամեն ամիս։ 

բ) Տարեկան 13%, տոկոսները վճարվում են տարվա վերջում, ընդ որում՝ առանց ավանդի գումարի 

դրանք ավելացնելու հնարավորության։ 

գ) Տարեկան 14%, սակայն ավանդային հաշիվը բացելու և վարելու համար գանձվում է տարեկան 5000 

դրամ։ 

2․ Այժմ պատկերացրեք ինքներդ Ձեզ ֆինանսական շուկայի հակառակ կողմում։ Դուք ուզում եք վարկ 

վերցնել․ Բանկերից մեկը, որին Դուք դիմում եք, համաձայն է Ձեզ տրամադրել  100,000․00 դրամ վարկ՝  

ա) տարեկան 21%, 

բ) տարեկան 18%, սակայն գրավի գնահատման, վարկի սպասարկման, ինչպես նաև հաշվի բացման 

ու սպասարկման համար պահանջում է 15,000․00 դրամ ընդհանուր գումարով վճարումներ, 
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գ) տարեկան 20%, սակայն վարկի մայր գումարի ամսական մարումներ իրականացվում և մայր 

գումարն ամբողջությամբ մարվում է վարկի ժամկետի վերջում։ 

 

(Գնաճ) Ընտանիքում ներկայումս սննդի, հագուստի և այլ կենցաղային նպատակների համար 

կատարվող ընթացիկ ծախսերը կազմում են միջինում ամսական 160,000․00 դրամ։ Կանխատեսվում է, որ 

հաջորդ տարիներին գնաճը տարեկան կլինի 4,5%։ Գնաճի հետևանքով միջինում որքա՞ն կդառնա 

ընտանիքի ամսական սպառումը․ 

ա) 1 տարի հետո, 

բ)  2 տարի հետո, 

գ) 4 տարի հետո։ 

 

Լուծում 

 

Ընտանիքի ամսական սպառումը` 

ա) 1 տարի հետո կլինի՝ 160,000․00 * ( 1 + 45/100) = 167,200․00 դրամ 

բ)  2 տարի հետո կլինի՝ 160,000․00 * ( 1 + 45/100)2 = 174,724․00 դրամ 

գ) 4 տարի հետո կլինի՝ 160,000․00 * ( 1 + 45/100)4 = 190,802․96 դրամ 

 

(Բյուջե) Երիտասարդ ընտանիէը նախորդ տարում եկամտի մոտ 44%-ը ծախսել է սննդի, մոտ 16%-ը՝ 

ոչ սննդային ապրանքների և մոտ 30%-ը տարբեր տեսակի ծառայությունների վրա, իսկ 10%-ը խնայել է։ 

Լրացուցիչ կենցաղային տեխնիկա ձեռք բերելու նպատակով ընտանիքի անդամները հաջորդ տարում 

4-ական տոկոսով նվազեցրին սննդի ու ծառայությունների ծախսերը, բայց խնայողությունը շարունակեցին 

կատարել նույն չափով։ Որքա՞ն էր այդ ընտանիքի եկամուտը, եթե տարեվերջին պարզվեց, որ ոչ սննդային 

ապրանքների ծախսը կազմել է 576,000․00 դրամ։ 

Լուծում 

 

Սննդի և ծառայությունների ծախսերը 4-ական տոկոսով նվազեցնելուց և խնայողության չափը 

պահպանելուց հետո, ոչ սննդային ծախսերը մեծանում են 8%-ով և դառնում 24%։ Հայտնի է, որ ոչ սննդային 

ապրանքների ծախսը կազմել է 576,000․00դրամ, որը ընտանիքի եկամտի 24%-ն է։ Այսինքն՝ ընտանիքի 

տարեկան եկամուտը կազմում է 576,000․00 * 100/24 = 2,400,000․00 դրամ, իսկ տարեկան եկամուտը կլինի 

2,400,000․00 / 12 = 200,000․00 դրամ։ 
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(Ավանդ) Արթուրն ուզում է գնել ավտոմեքենա, որի գինը 3 մլն դրամ է։ Այդ նպատակի համար նա 

յուրաքանչուր ամսվա աշխատավարձից խնայում է 25,000 դրամ։ Ընդունելով, որ գնաճ տեղի չի ունենա, 

քանի՞ տարի հետո նա կկարողանա գնել այդ ավտոմեքենան, եթե՝ 

ա) խնայողությունը պահի իրենց տանը, 

բ)  յուրաքանչյուր տարվա խնայողությունը որպես ավանդ ներդնի բանկում, որում տարեկան 

տոկոսադրույքը առնվազն 10% է։ 

 

Լուծում 

 

Դժվար չէ պարզել, որ խնայողությունը տանը պահելու դեպքում անհրաժեշտ գումարը կկուտակվի 10 

տարի հետո, երկրորդ դեպքում՝ 1 տարի հետ Արթուրը կունենա 300,000․00 դրամ, այնուհետև բանկում 

ներդնելուց 1 տարի անց (խնայողությունը սկսելուց 2 տարի անց) կունենա՝  

300,000․00 * (1 + 10/100) = 300,000․00* 1․1, որին ավելացնում է կրկին 300,000․00 դրամ և արդյունքում 

ունենում է  300,000․00 * (1․1  + 1)։ 

3 տարի անց կունենա 300,000․00 * (1․12  +  1․1 + 1) և այլն։ n տարի անց պատկերը կլինի 300,000․00 * (1․1n-1  +  

1․1n-2  + … +  1.1  + 1 ):  Խնդրի լուծումը հանգում է հետևյալ հավասարման լուծմանը 

300,000․00 * (1․1n-1  +  1․1n-2  + … +  1.1  + 1 ) = 3,000,000․00 

Օգտվելով երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարի հաշվման բանաձևից, լոգարիթմից և նրա 

հատկութ յունից, ստանում ենք  

(1․1n   - 1 )/0,1 = 10 

1․1n   = 2 

n = log2/log1,1 ≈ 7 

Այսինքն՝ անհրաժեշտ գումարը կկուտակվի 7 տարի անց։ 
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