
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայում ապահովագրական ընկերությունների 

ակտիվների մասնաբաժինը , ֆինանսավարկային ոլորտի և կենսաթոշակային ֆոնդերի 
ակտիվներից հետո երրորդն է , ինչը վկայում է կարևորության , հետևաբար՝ նաև 

աշխատաշուկայում այդ մասնագիտության նկատմամբ մեծ պահանջարկի մասին:

Ծրագրի տևողությունը

Դասապրոցեսը

1.5 տարի

շաբաթական 3 անգամ

երկուսը՝ ժամը 18:20-ից , 
մեկը՝ շաբաթ օրն առավոտյան

Ուսման վճարը (տարեկան)
700․000 ՀՀ դրամ

Որակավորում
տնտեսագիտության մագիստրոս

Այսօր ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 
իրականացնող ընկերություններում միջին աշխատավարձը 

420 հազար ՀՀ դրամ է:
 



Մոդուլ  1 
1․ Ապահովագրական մենեջմենթ
2․ Ապահովագրական ընկերությունների 
գործունեության կարգավորում և 
վերահսկողություն

Մոդուլ  2
1․ Ապահովագրական մարքեթինգ
2․ Ապահովագրությունը միջազգային
տնտեսական հարաբերություններում
Մոդուլ 3
1․ Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում
2․ Ապահովագրական ընկերությունների
հաշվապահական հաշվառում

Մոդուլ 4
1․ Անդերրայթինգը ապահովագրական ոլորտում
2․ Տեղեկատվական համակարգերի կիրառումը
ապահովագրական ընկերություններում

Մոդուլ 5
1․ Ապահովագրական ընկերությունների 
գործունեության վերլուծություն և գնահատում
2․ Ապահովագրական ընկերությունների 
ակտիվների և պասիվների կառավարում

Մոդուլ 6
1․ Ակտուարական հաշվարկները 
ապահովագրական ընկերություններում
2․ Ապահովագրական պրոդուկտների 
ձևավորման և վաճառքի հմտություններ
Մոդուլ 7
1․ Պարտադիր ապահովագրություն
2․Պատասխանատվության ապահովագրություն

Մոդուլ 8
1․ Անձնական ապահովագրություն
2․ Գյուղատնտեսական ռիսկերի 
ապահովագրություն

ԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿ առաջին կիսամյակ

Մոդուլ 11 - Գիտահետազոտական 
փորձառություն (տևողությունը՝ 10 շաբաթ)

 երկրորդ կիսամյակ

 երրորդ կիսամյակ

Կյանքի ապահովագրություն
Ոչ կյանքի ապահովագրություն
Ռիսկերի այլընտրանքային փոխանցում և 
վերաապահովագրություն

Մոդուլ 9

Գույքի գնահատում և փորձագիտություն
Էլեկտրոնային ապահովագրություն
Բեռների ապահովագրություն

Կենսաթոշակային ապահովագրություն
Ապահովագրական համակարգը ցանցային 
տնտեսությունում

Ներդրումային գործունեությունը 
ապահովագրական ընկերություններում 

  Մոդուլ 10 - ընտրովի առարկաներ

1

2

 առարկայացանկը մշակվել է «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» 
ՓԲԸ-ի հետ համատեղ՝ հաշվի առնելով միջազգային 

առաջատար բուհերի փորձը: 
 



ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-   
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Միջազգային ապահովագրական կառույցներ
Ապահովագրական ընկերություններ
Կենտրոնական բանկ
Վերաապահովագրական ընկերություններ
Բրոքերային ընկերություններ և գործակալություններ
Ավտոապահովագրական բյուրո
Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալություն
Ապահովագրական ասոցիացիաներ
Կենսաթոշակային ֆոնդեր
Այլ ֆինանսական ինստիտուտներ

Շրջանավարտները, համապատասխան վերջնարդյունքներ ստանալով, որպես
ղեկավար կազմի անդամներ, կարող են աշխատանքի անցնել հետևյալ

կազմակերպություններում. 

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Դասավանդող դասախոսները հենց  ապահովագրական ընկերությունների 
ղեկավար կազմի մասնագետներն են:

Ուսանողներն իրենց փորձառությունն անցկացնում են 
այս ապահովագրական ընկերություններում , իսկ 

բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներն 
ուսման ընթացքում կարող են աշխատանքի անցնել  

տարբեր ստորաբաժանումներում: 


