
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ  ԲԻԶՆԵՍԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ  ԵՎ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Ծրագրի տևողությունը

Դասապրոցեսը

1.5 տարի

շաբաթական 3 անգամ
18:00-ից հետո

Ուսման վճարը (տարեկան)
700․000 ՀՀ դրամ

Որակավորում
կառավարման մագիստրոս

Ծրագիրը  նպատակաուղղված է ժամանակակից աշխատանքային շուկայում նոր 
հմտություններով և կարողություններով այնպիսի մասնագետների պատրաստմանը , որոնք 
կունենան բարձր պահանջարկ նաև այն պարզ պատճառով , որ իրենց մասնագիտական 

նկարագիրը կներառի ինչպես կառավարչական ժամանակակից հատկանիշներ , այնպես էլ՝ 
արդյունաբերական ոլորտի առանձնահատկություններին գերազանց լավատեղյակ 

տեղեկատվական և մասնագիտական հենք։
 



 1. Ձեռնարկության արդյունաբերական 
քաղաքականություն

2․ Հետազոտության մեթոդներ
3․ Ձեռնարկատիրական գործունեության 
կազմակերպման հիմնախնդիրները
4․ Սննդամթերքի արտադրության 
բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
5․ Մարդկային ռեսուրսների 
կառավարում

6․ Ֆինանսական հաշվառումը 
արդյունաբերության մեջ

Հետազոտական փորձառություն

ԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿ

 առաջին կիսամյակ  երկրորդ կիսամյակ

 երրորդ կիսամյակ

1. Ներդրումների արդյունավետության 
գնահատումը արդյունաբերական 
ձեռնարկություններում

2․ Լեռնահանքային արդյունաբերության 
բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
3․ Կորպորատիվ տեղեկատվական 
համակարգեր

4․ Ձեռնարկության հարկային և մաքսային 
հարաբերությունների կազմակերպում
5․ Թեթև և տեքստիլ արդյունաբերության 
բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում

 

Գիտահետազոտական փորձառություն 
(տևողություն՝ 10 շաբաթ)

 Մագիստրոսական թեզի 
պաշտպանություն

 



ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Ազատ Քալանթարյան
 

 Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
 

Արմեն Եգանյան

Դասախոս, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության զարգացման վարչության պետ

Միքայել Մելքումյան
Կրթական ծրագրի ղեկավար

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչ
 

Հակոբ Վարդանյան
 

Դասախոս, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ 
 

Էմմա Մովսիսյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին 

առևտրի վարչության պետ, տնտեսագիտության թեկնածու, դասախոս
 

https://www.linkedin.com/in/emma-movsisyan-a1597a64/


ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Սուրեն Պարսյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Զարուհի Մելքումյան
ՀՀ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողողության 

վարչության 1-ին բաժնի պետ, տնտեսագիտության թեկնածու, դասախոս
 

Արթուր Առաքելյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Ֆրիդա Բահարյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աննա Սարգսյան
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

https://www.linkedin.com/in/arthuraraqelyan/
https://www.linkedin.com/in/arthuraraqelyan/
https://www.linkedin.com/in/parsyan-suren-ba62a9225/
https://www.linkedin.com/in/arthuraraqelyan/
https://www.linkedin.com/in/arthuraraqelyan/
https://www.linkedin.com/in/arthuraraqelyan/
https://www.linkedin.com/in/arthuraraqelyan/
https://www.linkedin.com/in/arthuraraqelyan/
https://www.linkedin.com/in/frida-baharyan-8313727a/


Շրջանավարտները ուսումնառությունից հետո կարող են աշխատել ինչպես 
տվյալ ոլորտում, այնպես էլ ժամանակակից տնտեսության այլ ոլորտներում, 
քանի որ տիրապետելու են բիզնեսի կազմակերպման և կառավարման 
ժամանակակից մեթոդներին, նաև՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

կիրառման հնարավորություններին։

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-   
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



 
  Ողջույն, ես Վարդանն եմ։  

 
Բարձր առաջադիմությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ Արդյունաբերական բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում 
մագիստրոսական ծրագիրը։ Ստացել եմ արդյունաբերական բիզնեսի կառավարչի որակավորում։ Այժմ 
աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ «Ռուսալ» ՓԲԸ-ում որպես արտադրության ավագ վարպետ։

շրջանավարտներ

Ողջույն, ես Ժորան եմ:
 

Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ-ի Արդյունաբերական բիզնեսի  կազմակերպման և կառավարման 
մագիստրատուրան՝ ստանալով կառավարման մագիստրոսի որակավորում։ Այժմ  աշխատում եմ իմ 

մասնագիտությամբ՝ Ալեքս Տեքստիլ ՍՊԸ-ում որպես արտադրության ղեկավար։ Մագիստրատուրայի շնորհիվ 
ձեռք եմ բերել  մրցունակ և ժամանակակից մասնագիտություն:

 
Ես Սամվելն եմ

Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ Արդյունաբերական բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում 
մագիստրոսական ծրագիրը: 1,5  տարիների ընթացքում ձեռք եմ բերել գիտելիքներ, որոնք ինձ օգնում են 
ավելի բարձր պրոֆեսիոնալիզմով կայանալ արդյունաբերական բիզնեսի ոլորտում։Աշխատում եմ ՌՈՒՍԱԼ 

Արմենալ ՓԲ ընկերությունում՝ որպես արտադրության ավագ վարպետ:
 


