
Բիզնեսի կառավարٳմը մասնագիտٳթյٳն է և, հետևաբար, 

նախատեսٳմ է համապատասխան մասնագիտացմամբ 

կրթٳթյٳն: MBA (Master of Business Administration) 
կամ Գործարար վարչարարٳթյան մագիստրատٳ-
րան հենց այն կրթական ծրագիրն է, որն ամբողջ աշ-

խարհٳմ պատրաստٳմ և մատակարարٳմ է բիզնեսի 

կառավարման կադրեր: 

Նպատակը
MBA կրթական ծրագիրը նպատակ ٳնի պատրաստելٳ ոչ թե 

լոկ տնտեսագետներ, այլ հենց բիզնեսի կառավարիչներ` 

կրթٳթյٳնը դարձնելով առավելագٳյնս մոտ գործարար 

աշխարհի խնդիրներին: Մենք նպատակ  ٳնենք պատ-

րաստելٳ գիտակ և կոմպետենտ կառավարիչներ բիզնեսի 

կառավարման միջին, բարձր և  բարձրագٳյն օղակների 

համար: MBA կրթական ծրագիրը, ի տարբերٳթյٳն տնտե-

սագիտٳթյան մագիստրատٳրայի, նպատակ ٳնի պատ-

րաստելٳ մասնագետներ որոշակի պաշտոնների համար, 

որոնք են.

 
1. Մարկետինգի գծով կառավարիչ

2. Ֆինանսական կառավարիչ

3. Մարդկային ռեսٳրսների կառավարիչ

4. Արտադրٳթյան կամ բիզնես գործընթացների կառավարիչ

5. Լոգիստիկայի կառավարիչ

6. Վաճառքների կամ սպասարկման գծով կառավարիչ

7. Նախագծերի կառավարիչ

8. Ապրանքատեսակի գծով կառավարիչ

9. Բիզնեսի զարգացման տնօրեն

10. Գործադիր տնօրեն

1. Մարկետինգի բլոկ

2. Բիզնես գործընթացների և ռեսٳրսների կառավարման բլոկ

3. Ֆինանսական կառավարման բլոկ

4. Բիզնեսի իրավական կարգավորման բլոկ

5. Առաջնորդական կառավարման բլոկ

MBA կրթական ծրագիրը բաղկացած է 5 առարկայական 
բլոկներից.

Կրթական ծրագրի կառٳցվածքը
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Ուսٳցման  առանձնահատկٳթյٳնները

Կրթական ծրագիրը մշակվել է` հետազոտելով արևմտյան 

բիզնեսի դպրոցների փորձը և խորհրդակցելով բիզնեսի 

ոլորտի կառավարիչների հետ: 

Դասավանդման ընթացքٳմ շեշտադրվٳմ է գործնական գի-

տելիքի փոխանցٳմը:

Գործնական պարապմٳնքները և բիզնես իրավիճակների 

(business case) վերլٳծٳթյٳնն ٳ քննարկٳմը, ինչպես նաև 

երկարաժամկետ մասնագիտական պրակտիկան թٳյլ են 

տալիս շրջանավարտին դառնալ պահանջված մասնագետ և 

արագորեն ինտեգրվել ٳ հաջողել բիզնեսٳմ: Նշված 

նպատակին հասնելٳ համար մեծ նշանակٳթյٳն ٳնեն 

դասավանդման ընթացքٳմ կիրառվող համակարգչային 

բիզնես սիմٳլյացիոն ծրագրերը և գործնական մեթոդները: 

 Ինչٳ՞ ՀՀ ՊԿԱ, ինչٳ՞ MBA 

1. Պրակտիկ ոլորտից դասախոսներ

2. Գործնական գիտելիքներ և ٳնակٳթյٳններ

3. Արագ աշխատանքի  անցնելٳ հնարավորٳթյٳն

4. Բիզնեսի կառավարման համապարփակ գիտելիք և փորձ

5. Կարիերայի աճի հնարավորٳթյٳն

6. Ուսանողակենտրոն ٳսٳցٳմ

7. Պահանջված մասնագիտٳթյٳն շٳկայٳմ

8. Դասավանդٳմը` հայերեն           

9. Ուսٳցٳմը` երեկոյան

 

 

Լրացٳցիչ տեղեկٳթյٳնների համար 

կարող եք դիմել ՀՀ պետական  

կառավարման  ակադեմիա 

 

Հասցե` Երևան 0028, Կիևյան փ. 8, 

Հեռ.` (374 10) 26 92 59, 22 89 34 

Էլ-փոստ՝ info@paara.am     

Պաշտոնական կայք՝ www.paara.am
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1. Պահանջմունքը և պահանջարկը տնտեսագիտությունում 

2. Պահանջարկը և պահանջարկի օրենքը  

3. Առաջարկը և առաջարկի օրենքը 

4. Շուկայական գին, շուկայական հավասարակշռության գին 

5. Շուկան և դրա գործառույթները 

6. Շուկայական տնտեսության առավելություններն ու թերությունները 

7. Ձեռնարկատիրության և ձեռնարկության հասկացությունները 

8. Ձեռնարկատիրության կազմակերպաիրավական ձևերը 

9. Ուղղակի և անուղղակի ծախսեր 

10. Շահույթ և հասույթ 

11. Շուկայական մրցակցության տեսակները 

12. Արտադրության կազմակերպման գործոնները 

13. Ամորտիզացիա, ամորտիզացիոն նվազեցումներ 

14. Աշխատանքի շուկան 

15. Անվանական և իրական աշխատավարձ 

16. Կապիտալի հասկացությունը և դրա տեսակները 

17. Ապրանքի կյանքի ցիկլը 

18. Ներդրումային գործունեություն, ներդրումների և ներդրողների տեսակներ 

19. Կազմակերպության բարձրագույն կառավարման(top management) գործառույթները 

20. Ֆինանսական վերլուծության և աուդիտի հասկացությունները 

21. Ձեռնարկության լոգիսիտիկ կառավարման հասկացությունը 

22. Ձեռնարկության մարքեթինգային կառավարման հասկացությունը 

23. Գովազդի հասկացությունը ձեռնարկատիրական գործունեությունում 

24. Դեբետի և կրեդիտի հասկացությունները 

25. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հասկացությունը 

26. Նախագծի կառավարումը ձեռնարկությունում 

27. Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայրեր 

28. Ապրանքանիշի հասկացությունը 

29. Բիզնես պլանը և դրա կառուցվածքը 

30. B2B, B2C, B2B2C և B2G վաճառքներ 
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