
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

ԳԻՏԱԿՑՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋԸ ԵՎ 
ԸՆԴؤՆՎԱԾ ՈՐՈՇؤՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
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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



ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Կրթական ծրագիրը նպատակ ٳնի ապահովել պրոֆեսիոնալ 

կրթٳթյٳն քաղաքական ժٳռնալիստիկայի  և  PR 

տեխնոլոգիաների տեսٳթյٳնների տիրٳյթٳմ՝ նորարա-

րական գիտելիքների արդյٳնավետ կիրառմամբ: Դա թٳյլ 

կտա բացահայտել արդի քաղաքական գործընթացներٳմ 

իշխանٳթյան հաստատման, պահպանման և փոխանցման 

մակարդակներٳմ գործող խաղային մեխանիզմները, ինչպես 

նաև մեկնաբանել դրական և բացասական զարգացման 

միտٳմները քաղաքական հաղորդակցٳթյٳնٳմ և PR տեխ-

նոլոգիաներٳմ:

Ծրագիրը  մագիստրանտներին հնարավորٳթյٳն կընձեռի՝

џ  արդի տեղեկատվահաղորդակցական ٳմնասիրելٳսٳ

ցանցային տեխնոլոգիաները՝ վերլٳծելով և իրատեսական 

ներկայացնելով քաղաքական բազմաչափ տարածٳթյան 

շահերը և մարտահրավերները,

џ դառնալٳ քաղաքական ժٳռնալիստիկայի և PR տեխ-

նոլոգիաների մրցٳնակ մասնագետներ,

џ կատարելٳ աշխարհաքաղաքական, ինչպես նաև 

քաղաքակրթական, քաղաքատնտեսական վերլٳծٳթյٳն 

և խորհրդատվٳթյٳն (analysis, consulting),

џ տիրապետելٳ PR (Public Relations) և GR (Government 

Relations) գործիքակազմին,

џ մեկնաբանելٳ քաղաքական զարգացման առանձ-

նահատկٳթյٳնները ոչ միայն Հարավային Կովկասٳմ, 

այլև քաղաքական ժամանակի և տարածٳթյան այլ 

չափٳմներٳմ,

џ ներգրավվելٳ և մասնակից դառնալٳ գլոբալ տեղեկա-

տվահաղորդակցական ցանցային քաղաքական իրական 

և վիրտٳալ տարածٳթյٳններٳմ: 

Փոխանակման կարգով ամբիոնը համագործակցٳմ է 

Ավստրիայի Զալցբٳրգ քաղաքի համալսարանի հետ 

(տարեկան երկٳ ٳսանող հնարավորٳթյٳն է ստանٳմ 5 

ամսով կրթٳթյٳնը շարٳնակելٳ Ավստրիայٳմ): 

Ամբիոնը ամեն ամիս կազմակերպٳմ է դասախոսٳթյٳններ և 

ինտերակտիվ գործնական պարապմٳնքներ ՀՀ քա-

ղաքական գործիչների, ժٳռնալիստների, դիվանագետների և 

բիզնես-էլիտայի ներկայացٳցիչների հետ:

Հասցե` Երևան 0028, Կիևյան փ. 8, 

Հեռ.` (374 10) 26 92 59, 22 89 34 

Էլ-փոստ՝ info@paara.am    

 

Լրացٳցիչ տեղեկٳթյٳնների համար կարող եք 

դիմել ՀՀ պետական  կառավարման  ակադեմիա 

Պաշտոնական կայք՝ 

www.paara.am

«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԺؤՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ ԵՎ PR 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ» ؤՍؤՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

   Ուսٳմնական ծրագրի հիմնական նպատակն է պատ-

րաստել քաղաքական ժٳռնալիստներ և PR մասնագետ-

ներ, որոնք կկարողանան վերլٳծել քաղաքական գործըն-

թացները, բացահայտել արդի մարտահրավերների քա-

ղաքական բնٳյթը և նպաստել իրատես ٳ բազմակողմանի 

հասարակական կարծիքի ձևավորմանը: Դա հնարա-

վորٳթյٳն կտա արդի տեղեկատվահաղորդակցական 

ցանցային տիրٳյթներٳմ մրցٳնակ քաղաքական ժٳռ-

նալիստիկայի և քաղաքական PR տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ բնականոն արդիականացնելٳ հանրային 

կարծիքը՝ նպաստելով հանրային համակեցٳթյանը և 

հٳմանիզացմանը:
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Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստելու որակա-

վորված մասնագետներ, որոնք կտիրապետեն մաս-

նագիտական և կառավարչական բարդ կոմպե-

տենցիաների, կկարողանան օպերատիվ կանխա-

տեսել, գնահատել և նվազագույնի հասցնել տնտե-

սական շուկայի ռիսկերը՝ ապահովագրելով կազմա-

կերպությունը ապագա կորուստներից:

џ Բարձր որակավորում ունեցող դասախոսական 

կազմ, որտեղ ընդգրկված են հանրապետության 

հեղինակավոր գիտնականներ ու բարձրաստիճան 

պաշտոնյաներ 

џ Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

կիրառում (էլեկտրոնային, հեռահար, հեռավար և 

այլն)

џ Գործնական հմտությունների ձեռքբերում ոլորտին 

առնչվող պետական մարմիններում և այլ կազ-

մակերպություններում

џ Ուսուցման ավանդական և նորարարական մոտե-

ցումների արդյունավետ համադրում

Մագիստրոսական ծրագրի փորձառությունը

Այս կրթական ծրագրով սովորողներն իրենց մաս-

նագիտական փորձառությունը կանցկացնեն ապահո-

վագրության ոլորտի առաջատար կազմակերպութ-

յուններում, ինչպես նաև ոլորտը կազմակերպող ու 

 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում այս 

ծրագրով մագիստրոսի որակավորում ստանալու 

առավելությունները
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Լրացٳցիչ տեղեկٳթյٳնների համար կարող եք 

դիմել ՀՀ պետական  կառավարման  ակադեմիա

Ուսումնառության ընթացքում սովորողները ձեռք կբե-

րեն պետական և մասնավոր ոլորտում գործնական և 

տեսական խնդիրներ վերլուծելու և հանգուցալուծելու 

հմտություններ: 

Մագիստրոսական տվյալ ծրագիրը մագիստրանտ-

ներին հնարավորություն կտա ձեռք բերելու կառա-

վարման հիմնարար գիտելիքներ և հմտություններ՝ 

շեշտը դնելով ռիսկերի կառավարման ու ապահովա-

գրության վրա: Մագիստրանտները կստանան կա-

ռավարչական և տեխնիկական այնպիսի գիտելիքներ 

ու հմտություններ, որոնք կարող են հետագայում 

կիրառել ֆինանսական խորհրդատվության ոլորտում: 

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ»

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մագիստրոսական ծրագրի առանձնահատկությունները

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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Պաշտոնական կայք՝ www.paara.am 

Ծրագրի նպատակը

վերահսկող պետական մարմիններում:

«Ապահովագրական գործ»  մագիստրոսական կրթա-

կան ծրագիրը մշակվել է ապահովագրության ոլորտի 

առաջատար կազմակերպությունների օգնությամբ  

(«ԱՐՄԵՆԻԱ  ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ»,  «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ», 

«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ», «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ»):



Մագիստրոսական ծրագրի 
առանձնահատկٳթյٳնները

Մագիստրոսական ծրագիրը կապահովի շրջանա-

վարտների հիմնարար գիտելիքներն ٳ հմտٳթյٳն-

ները, թٳյլ կտա առաջնորդի տեսանկյٳնից վերլٳծել և 

հետազոտել ոլորտի տեղական և միջազգային բոլոր 

հատվածները, նորարարական մոտեցٳմներ ցٳցա-

բերել դրանց նկատմամբ: Բացի այդ, ծրագիրը կնպաս-

տի մրցակցային առավելٳթյٳն ապահովող պատշաճ 

-մների կայացմանը՝ արագ զարٳնավետ որոշٳարդյ ٳ

գացող և փոփոխվող շٳկայٳմ հնարավոր մար-

տահրավերների դեպքٳմ:

Մասնագիտական փորձառٳթյան շնորհիվ սովորող-

ները ձեռք կբերեն աշխատանքային փորձ և հնարավո-

րٳթյٳն կٳնենան դրսևորելٳ իրենց ապագա գոր-

ծատٳների հետ շփվելիս:

Մագիստրոսական ծրագիրը շրջանավարտներին հնա-

րավորٳթյٳն կընձեռի դառնալٳ միջազգային զբո-

սաշրջٳթյան և հյٳրանոցային բիզնեսի նոր սերնդի 

միջազգային կարգի առաջատար մասնագետներ:

 

Լրացٳցիչ տեղեկٳթյٳնների 

համար կարող եք դիմել ՀՀ

պետական  կառավարման  ակադեմիա 

 

Հասցե` Երևան 0028, Կիևյան փ. 8, 
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Պաշտոնական կայք՝ www.paara.am

Ուսٳցման մեթոդներ

Իրավիճակային խնդիրներ (case study)

Դիդակտիկ նյٳթեր

Գործնական պարապմٳնքներ

Թիմային աշխատանքներ

Վիդեոկոնֆերանսների կազմակերպٳմ

Կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաներ

Moodle էլեկտրոնային համակարգ
(հեռավար դասախոսٳթյٳններ)

«ԶԲՈՍԱՇՐՋؤԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ» 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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«Զբոսաշրջٳթյան կառավարٳմ» կրթական ծրա-

գրի նպատակն է մասնագետներ պատրաստել տնտե-

սٳթյան այս ճյٳղի կառավարման ղեկավար պաշ-

տոնների համար՝ հաշվի առնելով աշխատաշٳկայٳմ 

ժամանակակից պահանջները:

Ծրագրի բազմակողմանի բնٳյթը հնարավորٳ-

թյٳն է տվել վերջինիս լայնորեն  ճանաչվելٳ բիզնեսի 

առաջատար ճյٳղ: Այս կրթական ծրագրով սովորող-

ները միջազգային զբոսաշրջٳթյան և հյٳրանոցային 

բիզնեսի ոլորտٳմ ձեռք կբերեն այնպիսի հմտٳ-

թյٳններ, որոնք հետագայٳմ կարող են կիրառել ցան-

կացած ոլորտٳմ: 

Այս կրթական ծրագրով կարող են սովորել՝

џ բարձրագٳյն մասնագիտական կրթٳթյան որակա-

վորման աստիճան ٳնեցող դիպլոմավորված մասնա-

գետները (օտար լեզվի իմացٳթյٳնը պարտադիր է),

џ բարձրագٳյն մասնագիտական կրթٳթյան որա-

կավորման աստիճան ٳնեցող բակալավրները 

(օտար լեզվի իմացٳթյٳնը պարտադիր է):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
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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

ՊԿՏԻ մագիստրոսական ծրագրով կարող են սովորել՝

• բարձրագٳյն մասնագիտական կրթٳթյան որակա-

վորման աստիճան ٳնեցող դիպլոմավորված մասնա-

գետները (օտար լեզվի իմացٳթյٳնը պարտադիր է),

• բարձրագٳյն մասնագիտական կրթٳթյան որակա-

վորման աստիճան ٳնեցող բակալավրները:

Ընդհանٳր առմամբ, սովորողները ձեռք կբերեն այն-

պիսի հմտٳթյٳններ, որոնք կնպաստեն առաջնորդի, 

հաղորդակցական, թիմային աշխատանքի, ռազմա-

վարական մտածելակերպի և աշխատանքային ժամա-

նակն արդյٳնավետ տնօրինելٳ կարողٳթյٳնների 

ձևավորմանը:

·  Բարձր որակավորٳմ ٳնեցող դասախոսական կազմ, 

որտեղ ընդգրկված են հանրապետٳթյան հեղինա-

կավոր գիտնականներ ٳ բարձրաստիճան պաշ-

տոնյաներ 

· Ուսٳցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրա-

ռٳմ (էլեկտրոնային, հեռահար, հեռավար և այլն)

· Գործնական հմտٳթյٳնների ձեռքբերٳմ ոլորտին 

առնչվող պետական մարմիններٳմ և այլ կազմա-

կերպٳթյٳններٳմ

· Ուսٳցման ավանդական և նորարարական մոտե-

ցٳմների արդյٳնավետ համադրٳմ

ՊԿՏԻ մագիստրոսական ծրագրի առավելٳթյٳնները 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայٳմ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Այս մագիստրոսական ծրագիրը սովորողներին 

հնարավորٳթյٳն է տալիս ձեռք բերելٳ պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

ոլորտٳմ արդյٳնավետ աշխատանքի համար անհրա-

ժեշտ գիտելիքներ, հմտٳթյٳններ և կարողٳթյٳններ: 

Ծրագրի նպատակը պետական, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպٳթյٳնների, հասարակական 

կազմակերպٳթյٳնների համար միջազգային մակար-

դակի բարձրորակ և արհեստավարժ ղեկավարներ պատ-

րաստելն է, ինչպես նաև մասնագիտական կադրերի 

ռեզերվ  ձևավորելը: 

Ծրագիրն առաջին հերթին առանձնանٳմ է իր 

կիրառական բնٳյթով: Ուսٳմնառٳթյան ընթացքٳմ 

սովորողները պետական և տեղական կառավարման 

գործնական խնդիրները վերլٳծելٳ, ինչպես նաև 

հասարակٳթյան շահերից բխող պետական կառա-

վարման արվեստին տիրապետելٳ հնարավորٳթյٳն 

են ստանٳմ: 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐؤՄ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐؤՄ» (ՊԿՏԻ) 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մագիստրոսական ծրագրի առանձնահատկٳթյٳնները
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