
 
«ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»  ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Կառավարում 

 

 Ուսման ձև՝ առկա 

 Տևողություն՝  2 տարի 

 Ուսման վարձ՝ 800.000 դրամ 

 Շնորհվող որակավորումը՝ Կառավարման մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները՝  

 “Մարդկային ռեսուրսների կառավարում” մագիստրոսական ծրագրի 
նպատակներն են.  
1. մասնագիտական, սոցիալական, տեղեկատվական, հաղորդակցական, 

արժեքային, ճանաչողական, համամշակութային և միջմշակութային 

իրավասությունների ձևավորում;  

2. խորացված մասնագիտական պատրաստում` մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման բնագավառում կազմակերպական, կառավարչական, 

վերլուծական, խորհրդատվական, գիտահետազոտական և 

գիտամանկավարժական արհեստավարժ գործունեությանը;  

3. բարձրակարգ և բազմապրոֆիլ մասնագետների պատրաստում 

կազմակերպությունների նորարարական կառավարման, կադրային 

քաղաքականության և պլանավորման, անձնակազմի հավաքագրման և 

գնահատման, մարդկային ռեսուրսների ուսուցման և զարգացման, կարիերայի 

և իրավասությունների կառավարման, կատարողականի գնահատման և 

համալիր կազմակերպական աղտորոշման բնագավառներում: 

 

 Կրթական վերջնարդյունքները՝  

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. պատկերացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման իբրև 

միջառարկայական ուսումնասիրությունների բնագավառի գիտական հենքը 



կազմող` հասարակագիտական` սոցիոլոգիական, կառավարման, 

սոցիալհոգեբանական, կոնֆլիկտաբանական, հոգեբանական, 

տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և 

մեթոդաբանական հիմքերը;  

2. տարբերակել և վերլուծել և օգտագործել կազմակերպությունների 

գործառնման, կազմակերպական վարքի, հավաքագրման և տեխնիկական 

հավաքագրման, ուսուցման և զարգացման, անձնակազմի գնահատման, 

խմբային դինամիկայի, թիմակազմավորման և թիմային կառավարման, 

ներկազմակերպական հաղորդակցությունների և կառավարչական 

որոշումների ընդունման համակարգերի ուսումնասիրման մեթոդաբանական 

հիմքերը և մեթոդները;  

3. մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, 

ռազմավարական կադրային պլանավորման մեթոդները և տեխնիկաները, 

աշխատակազմի կազմավորման, ուսուցման, գնահատման և զարգացման 

օրինաչափությունները;  

4. ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում սոցիոլոգիական, 

գնահատողական, հոգեբանական հետազոտությունների և աշխատակազմի 

աուդիտի ժամանակակից մեթոդները և տեխնիկաները;  

5. բացատրել արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման, կորպորատիվ 

մշակույթի, կազմակերպական կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշման և 

կառավարման հայեցակարգային հիմքերը և կիրառական մոդելները;  

6. գիտակցել ՀՀ աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման և 

սոցիալական ապահովության գործող իրավական հիմքերը, աշխատանքային 

հարաբերությունների և գործարար հաղորդակցությունների էթիկական 

նորմերը և էթիկետը;  

7. ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծրագրային փաթեթները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային քաղաքականության և 

մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համալիր և թիրախային 

ախտորոշման և  մասնագիտական միջամտության ծրագրեր; 

2. մշակել, իրականացնել և գնահատել կադրային ներուժի զարգացման, 

ստեղծագործականության կառավարման նորարարական ծրագրեր, 

կազմակերպական գիտելիքի կառավարման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 

ռազմավարություններ, կարիերայի, իրավասությունների և պրոֆեսիոնալ 

մոբիլության կառավարման ծրագրեր; 

3. իրականացնել աշխատակազմի որակական և քանակական բնութագրիչների և 

կատարողականի արդյունավետության  մոնիտորինգ և գնահատում, 



կազմակերպության կարիքների գնահատում, մարդկային ռեսուրսների 

զարգացման և ուսուցման ծրագրերի կառավարում, աշխատակազմի, 

աշխատավարձերի և փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային 

կառավարում; 

4. մշակել հավաքագրման ռազմավարություններ, մեթոդներ և գնահատման 

չափանիշներ, կազմակերպության նպատակներին և աշխատաշուկայի  

պահանջներին համապատասխան` իրականացնել աշխատատեղերի պրոֆիլների 

կազմման, տարածման, հավաքագրման աշխատանքներ, դիմորդների սքրինինգ, 

հարցազրույցների վարում, անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքային 

պայմանագրերի կազմման աշխատանքներ; 

5. աջակցել կազմակերպություններում արդյունավետ աշխատանքային 

հաղորդակցման ապահովմանը, կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և 

զարգացմանը, կազմակերպական կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշմանը, 

կանխարգելմանը և կառավարմանը;  

6. իրականացնել  կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի աուդիտային 

փորձաքննություն, մարդկային ռեսուրսների վարձատրման սկզբունքների և 

նորմերի մշակում, վարձավճարների մրցունակության վերլուծություն, 

վարձատրման ռազմավարական պլանավորում, աշխատանքի 

վարձատրությունների, արտոնությունների, փոխհատուցումների և 

խրախուսումների ճկուն համակարգերի մշակում և կառավարում; իրականացնել 

մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգչային գործավարություն: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 

1. վերլուծել և գնահատել  ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալտնտեսական, 

տեղեկատվական և հաղորդակցական գործընթացները; 

2. աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական 

ռեսուրսների և ծրագրային փաթեթների հետ; 

3. կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ 

ռազմավարական պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր 

ձևաչափերի գործարար և կառավարչական հաղորդակցություններ; 

4. իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման 

գործընթացների արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի 

պահանջները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

 Ընդունելության քննության անկացման ձևաչափը՝ բանավոր 

 

 Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն  

Պրակտիկայի վայր ընտրվում են այն պետական, մասնավոր, հասարակական 

առաջադեմ կազմակերպությունները (oրինակ՝ Digitain, IDբանկ, AmeriaBank, 

CocaCola, Vivacell, AcBa բանկ և այլն), որտեղ ուսանողը կարող է ուսումնասիրել 



ՄՌԿ, ղեկավարի օգնությամբ իրականացնել ՄՌԿ գործընթացներ և ամրապնդել իր 

գիտելիքն ու հմտությունները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1. Կառավարման հասկացությունը և ուսումնասիրման մոտեցումները 

2. Կառավարման սուբյեկտը և  օբյեկտը 

3. Կառավարման համակարգը 

4. Կառավարման մեթոդները 

5. Կառավարչական մտքի զարգացման պատմությունը 

6. Գիտական կառավարման դասական դպրոցը 

7. Մարդկային հարաբերությունների դպրոցը 

8. Կազմակերպության կառուցվածքը 

9. Կազմակերպությունների տիպերը 

10. Կազմակերպական գործընթացները 

11. Կազմակերպական փոփոխությունները 

12. Աշխատանքի մոտիվացիա հասկացությունն ու կարևորությունը 

13. Կազմակերպական վարքի տարրերը 

14. Կազմակերպական մշակույթի դերն ու նշանակությունը 

15. Կազմակերպական մշակույթի տիպերը 

16. Գործարար շփման էթիկան 

17. Գործարար բանակցությունները  

18. Կառավարչական որոշումների ընդունումը 

19. Խմբային դինամիկան 

20. Իշխանությունը և առաջնորդությունը 

21. Կառավարման ոճերը 

22. ՄՌԿ բրենդի հասկացությունը 

23. Մարդկային կապիտալի հասկացությունը 

24. Անձնակազմի հավաքագրումը 

25. Կազմակերպական նորարարությունները 

26. Աշխատակազմի ուսուցումը և զարգացումը 

27. Ներկազմակերպական հաղորդակցությունները  

28. Հաջողության և նպատակադրման չափանիշները 

29. Կազմակերպչական գործառնության խնդիրները 

30. Ստեղծարարության կառավարումը 

31. Հաղորդակցությունների կառավարումը 

32. Սթրեսի կառավարումը 

33. Ժամանակի կառավարումը 

34. Կոնֆլիկտների կառավարումը 

35. Աշխատանքային խումբը և թիմը 

36. Թիմակազմավորումը և թիմակառավարումը 



37. Կադրային քաղաքականությունը 

38. Կառավարման հայաստանյան յուրահատկությունները: 
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