
ՀՀ էներգետիկայ ի բնագավառում ներդրումայ ին ծրագրերի ֆինանսավորումը (վերջին տարիներին՝  

վերականգնվող էներգետիկան՝  մասնավորապես) ներկայ ումս հանդիսանում է ՀՀ առևտրայ ին բանկերի 

վարկայ ին պորտֆել ի կարևորագույ ն բաղադրիչներից մեկը։  Էներգետիկայ ի բնագավառը, հանդիսանալ ով 

կարգավորվող ռազմավարական ոլ որտ ՀՀ տնտեսությ ան համար, ունի նաև իր կառավարման 

առանձնահատկությ ունները՝  պայ մանավորված ինչպես պետական քաղաքականությ ան գերակայ ությ ուններով, 

այ նպես էլ  կարգավորման պահանջներով, միջպետական համաձայ նագրերի դրու յ թներով։  Հաշվի առնել ով 

նշվածը՝  էներգետիկայ ի բնագավառում ներդրումայ ին ծրագրերի ֆինանսավորումն իրականացնող Ձեր 

գլ խավորած բանկի համապատասխան պատասխանատուների համար ոլ որտի կառավարման, պետական կարգավորման, 

սակագնայ ին քաղաքականությ ան, ներդրումայ ին գործունեությ ան և այ լ  թեմաների վերաբերյ ալ  հիմնարար 

գիտել իքների ձեռք բերումը կնպաստի բանկերի ռիսկերի կառավարման գործիքակազմի արդյ ունավետ 

կիրառման և ոլ որտում վարկայ ին պորտֆել ի ընդլ այ նման հնարավորությ ունների աճին։  Նշված 

հնարավորությ ուն ընձեռում է Հայ -Ռուսական (Սլ ավոնական) համալ սարանի (հիմնադրված ՀՀ և ՌԴ 

կառավարությ ունների միջպետական համաձայ նագրով) «Менеджмент в энергетике” մագիստրոսական 

ծրագիրը։  Հաշվի առնել ով մագիստրոսական ծրագրի ուկնդիրների աշխատանքայ ին հնարավոր 

ծանրաբեռնվածությ ունը՝  դասերը կազմակերպվում են երեկոյ ան ժամերին՝  ծրագրի շրջանավարտների համար 

մագիստրոսական ծրագրի ավարտին ռուսական և հայ կական պետական նմուշի 2 դիպլ ոմ ստանալ ու  բացառիկ 

հնարավորությ ամբ 

Մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում ուկնդիրները կծանոթանան էներգետիկայ ի բնագավառի պետական 

կառավարման, կարգավորման առանձնահատկությ ուններին, գործիքներին, լ իցենզավորման գործընթացի 

առանձնահատկությ ուններին, սակագնայ ին քաղաքականությ անը, էներգետիկայ ի բնագավառի 

ընկերությ ունների կառավարման արդյ ունավետությ ան բարձրացման մեխանիզմներին, ֆինանսատնտեսական, 

ներդրումայ ին գործունեւթյ անը և ոլ որտի ընկերությ ունների կառավարմանն առնչվող այ լ  թեմաների։                                                                                                

ю    Հաշվի առնել ով, որ 2022-2023թթ ուսումնական տարվա ընդունել ությ ունը մեկնարկել  է և գործերի 

ընդունման վերջնաժամկետը 2022 թվականի օգոստոսի 25-ն է, խնդրում ենք Ձեր աջակցությ ունը 

մագիստրոսական ծրագրի վերաբերյ ալ  Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակիցների և շահագրգիռ այ լ  անձանց 

(այ դ թվում՝  կոմունալ  ոլ որտի ընկերությ ունների) շրջանում  իրազեկել ու  գործում։   

Ծրագրի մանրամասներին և պահանջվող փաստաթղթերին կարել ի է ծանոթանալ  հետևյ ալ  հղումով՝   

 https://rau.am/event/priem-mag-22 (Русский сектор; бесплатное и платное обучение բաժնում, տես՝  

«Менеджмент (Стратегическое управление; Управление проектами; Управление образованием; 

Менеджмент в туризме,  Менеджмент в здравоохранении;   Менеджмент в сфере культуры;   Бизнес 

инжиниринг;   Менеджмент в энергетике>, պահանջվող փաստաթղթերը և դիմել ու  ընթացակարգը՝  նու յ ն 

էջում հաջորդիվ)։   

Ընդունել ությ ան հարցերով դիմել ՝  

 էլ . հասցե՝  elza.gevorgyan@rau.am 
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