
ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  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՝ հանրային 
ծառայությունների ոլորտի առանձնահատկություններին գերազանց լավատեղյակ 

տեղեկատվական և մասնագիտական հենք։



 1.Հանրային ֆինանսներ
2. Հանրային ծառայությունների 
արդյունավետության գնահատման 
մեթոդներ

3․ Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
4․ Ռազմավարական կառավարում 
բիզնեսում

5․ Սակագնային քաղաքականություն
6․ Հետազոտության մեթոդներ

Հետազոտական փորձառություն

ԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿ

 առաջին կիսամյակ  երկրորդ կիսամյակ

 երրորդ կիսամյակ

 1. Հարկային և մաքսային 
հարաբերությունների կազմակերպում
2․ Ռիսկերի կառավարումը բիզնեսում
3․ Հեռահաղորդակցության համակարգի 
բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
4․ Բնական մենաշնորհների կարգավորման 
հիմնախնդիրները

5․ Գազափոխադրման և 
գազամատակարարման համակարգերի 
բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
6․ Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի 
բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
7․ Կորպորատիվ տեղեկատվական 
համակարգեր

 

Գիտահետազոտական փորձառություն 
(տևողություն՝ 10 շաբաթ)

 Մագիստրոսական թեզի 
պաշտպանություն

 



ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Գարեգին Բաղրամյան

Դասախոս, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ, 
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (Էներգետիկա մասնագիտությամբ)

 
Աշոտ Ուլիխանյան

 
Դասախոս, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, սակագնային քաղաքականության 

վարչության պետ
 

Միքայել Մելքումյան
Կրթական ծրագրի ղեկավար

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչ
 

Հակոբ Վարդանյան
 

Դասախոս, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ 
 

Աշոտ Եղիազարյան
Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ,  ՀՀ ԱԺ բյուջետային գրասենյակի փորձագետ

 



ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Զարուհի Մելքումյան
 

ՀՀ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողողության 
վարչության 1-ին բաժնի պետ, տնտեսագիտության թեկնածու, դասախոս

 

Հրանուշ Գաբրիելյան

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Արմեն Հունանյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հեռահաղորդակցության վարչության ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիական զարգացման բաժնի պետ, ՀՊՏՀ դասախոս

 

Ֆրիդա Բահարյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

 
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

https://www.linkedin.com/in/arthuraraqelyan/
https://www.linkedin.com/in/armen-hunanyan-174498173/
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



 
Ես Լիանան եմ։

 Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ-ի Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և 
կառավարում մագիստրատուրան, որի շնորհիվ ստացել եմ նոր մրցունակ մասնագիտություն։ Այժմ աշխատում 

եմ որպես մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի մասնագետ։ Համալսարանում ստացած 
արժեքավոր փորձն ու գիտելիքները ինձ օգնում են իմ մասնագիտական ճանապարհին:

 

շրջանավարտներ

Ողջույն, ես Հարությունն եմ։
 

Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպման և կառավարման 
մագիստրատուրան։ Ուսումնառության ընթացքում ստացել եմ թե՛ գործնական, թե՛ տեսական գիտելիքներ, որոնք 
կիրառում եմ իմ աշխատանքի բնագավառում։ Ներկայումս աշխատում եմ բիզնես ոլորտում, որպես ներմուծող 

ընկերության՝ «Ալմերիան ՍՊԸ» մասնաճյուղի ղեկավար։

 
Բարև, ես Շաքեն եմ։ 

Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ «Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և 
կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը, որտեղ ուսումնառության ընթացքում ստացել եմ ինչպես 
տեսական, այնպես էլ գործնական գիտելիքներ՝ աշխատելով ոլորտի պրոֆեսիոնալների հետ։ Իմ 

հաջողության պատմության մեջ, անխոս, իր ուրույն տեղն ու դերն ունի ՀՊՏՀ-ն:


