
«ԿԱՆԱՅՔ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ»
վերապատրաստման ծրագիր

բարեվարքություն, վստահություն, ներդրումներ



Վերապատրաստման նպատակը

Վերապատրաստման խնդիրները

Խթանել հայաստանյան կազմակերպությունների տնօրենների խորհրդում 
կին անդամների ներկայացվածությունը և տնտեսական որոշումների 
կայացման գործընթացում կանանց ներգրավվածությունը:

• խորհրդում գործելու համար կանանց գիտելիքների և 
կարողությունների զարգացումը, 

• վերապատրաստման մասնակիցների միջև փորձի փոխանակման 
հնարավորությունների ստեղծումը,

• հայաստանյան գործարար համայնքի կողմից վերապատրաստման 
մասնակիցների ճանաչմանը նպաստումը:



Վերապատրաստումը միտված է 
կանանց, ովքեր՝

Վերապատրաստման եղանակն ու 
տևողությունը

ցանկություն ունեն ամրապնդել իրենց գիտելիքները կորպորատիվ 
կառավարման կառուցակարգերի, տնօրենների խորհրդի 
գործունեության, խորհրդի անդամի դերակատարման և 
պարտականությունների շրջանակների, ռազմավարական և 
ֆինանսական կառավարման վերաբերյալ և պատրաստ են ստանձնել 
պատասխանատվություն` գործելու որպես խորհրդի անդամ:

Վերապատրաստումն անվճար է: 
Վերապատրաստումն անցկացվելու է հեռավար եղանակով և 
մեկնարկելու է ս.թ. հունիսի 7-ից, յուրաքանչյուր օր երկու ժամ 
զբաղվածությամբ` 16:00-18:00: Վերապատրաստման ընդհանուր 
տևողությունը 40 ակադեմիական ժամ է:



Վերապատրաստման մասնակիցները
Վերապատրաստման հնարավոր մասնակիցները պետք է ունենան`

• Բարձրագույն կրթություն,
• Առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային 

փորձառություն:

Վերապատրաստման ներկա փուլում խրախուսվում է 
կազմակերպությունների բարձրագույն ղեկավարության 
ներկայացուցիչների, այդ թվում` գործող խորհրդի անդամների, 
գործադիր մարմնի անդամների, կորպորատիվ քարտուղարների, ներքին 
աուդիտորների, ռիսկերի կառավարման, համապատասխանության 
պատասխանատուների, բիզնես խորհրդատուների մասնակցությունը:

Վերապատրաստմանը մասնակցելու համար մինչև ս.թ. հունիսի 3-ը, 
ժամը` 18:00-ը հնարավոր մասնակիցը Կորպորատիվ Կառավարման 
Կենտրոն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրական տվյալները և 
հետաքրքրվածության նամակ` դրանք ուղարկելով հետևյալ էլեկտրոնային 
հասցեին. akhachatryan@corpgov.am: Նշված փաստաթղթերի հիման վրա 
կատարվելու է վերապատրաստման մասնակիցների ընտրությունը:

mailto:akhachatryan%40corpgov.am?subject=


Վերապատրաստման հիմնական 
թեմաները 

Կորպորատիվ կառավարման տարրերը. կորպորատիվ կառավարման 
կարևորությունը, կորպորատիվ կառավարման համակարգը և դրա 
հիմնական մասնակիցները, կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները 
և արժեքային հենասյուները:

Տնօրենների խորհուրդը և նրա անդամները. խորհրդի գործառույթները, 
խորհրդի կազմն ու կառուցվածքը, խորհրդի անդամների իրավունքներն 
ու պարտականությունները, խորհրդի հիմնական գործընթացները, 
կորպորատիվ քարտուղարը:

Ֆինանսներ ոչ ֆինանսական տնօրենների համար. խորհրդի դերը 
ֆինանսների և ռիսկերի կառավարման ոլորտում, ֆինանսական 
ռազմավարության տարրերը և դրանց վրա ազդող գործոնները, 
կազմակերպությունների ֆինանսական նպատակները, ֆինանսական 
հաշվետվությունները, ֆինանսական վերլուծությունը և ներդրումային 
որոշումները:



Հայաստանում ընկերությունների գործունեությունը կարգավորող 
օրենսդրությունը. կիրառելի օրենքները, ընկերությունների կառավարման 
մարմինները, բաժնետերերի իրավունքներն ու պարտականությունները, 
ընկերությունների վերակազմակերպումն ու լուծարումը, խորհրդի 
անդամների ֆիդուցիար պարտականությունները: 

Խորհրդի անդամների դերը ռազմավարության և շուկայավարման 
ոլորտում. ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները, 
ռազմավարության մշակումը և իրագործումը, մրցակցային 
առավելությունները և շուկայավարման ռազմավարությունը, խորհրդի 
դերը ռազմավարության մշակման և իրագործման հարցում: 

Նախատեսվում են վարպետության երկու դասեր, որոնցից մեկը նվիրված 
է լինելու խորհրդի անդամների մոտ առաջնորդային կարողությունների 
զարգացմանը, իսկ մյուսը` մասնագիտական հաղորդակցմանն ու 
ցանցի ձևավորմանը:

Վերապատրաստման ինտերակտիվությունը խթանելու համար 
կազմակերպվելու են խմբային քննարկումներ, այդ թվում` խորհրդի 
խաղարկումներ: 



Եզրափակիչ թեստ

Վերապատրաստումը եզրափակվելու է թեստային քննությամբ, որին 
մասնակցելու հնարավորություն կունենան միայն այն անձինք, ովքեր 
ակտիվ մասնակցել են վերապատրաստման միջոցառումների առնվազն 
90%-ին:

Թեստն անցկացվելու է պատասխանների բազմակի ընտրության 
հնարավորությամբ հարցաթերթով, առկա եղանակով: Թեստը 
բարեհաջող հանձնած (թեստի հարցերի 75% և ավելի ճիշտ պատասխան) 
մասնակցին շնորհվելու է վկայագիր, և նա ներառվելու է խորհրդի 
անդամների հնարավոր թեկնածուների ռեեստրում: Ռեեստրը` 
մասնակիցների կենսագրական տվյալներով, բացահայտվելու է 
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի համացանցային էջում:



ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի 
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

Վերապատրաստման դասընթացավարները

ՀԱԳԵՆ ՇՎԱՅՆԻՑ
Առաջնորդության և կառավարման հարցերում 
մասնագիտացված միջազգային Eric Salmon 
& Partners խորհրդատվական ընկերության 
Տնօրենների խորհրդի գլոբալ պրակտիկայի 
ղեկավար

https://www.linkedin.com/in/tigran-karapetyan-31938744/
https://www.linkedin.com/in/hagen-schweinitz-0b853a178/


ԵԼԵՆԱ ԽԱՉՎԱՆՔՅԱՆ

ՀԱՍՄԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ի Խորհրդի անդամ

ՌԴ Ֆինանսների նախարարության 
Գիտահետազոտական ֆինանսական 
ինստիտուտի գիտաշխատող 

Վերապատրաստման դասընթացավարները

https://www.linkedin.com/in/elena-khachvankyan/
https://www.linkedin.com/in/hasmik-khachatryan-b60ab9154/


Վերապատրաստման դասընթացավարները

ՆԱՐԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի 
տնօրեն

https://www.linkedin.com/in/narinemelikyan/


Վերապատրաստումն անցկացվում է 
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի կողմից 

Միջազգային Մասնավոր Ձեռնարկատիրության Կենտրոնի
(CIPE, www.cipe.org) աջակցությամբ իրականացվող 

«Հայաստան. կանայք տնօրենների խորհրդում» ծրագրի շրջանակում:

բարեվարքություն, վստահություն, ներդրումներ



Արմինե Խաչատրյան
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի նախագծերի օգնական
Հեռ.՝ +374 93 71 44 88
Էլ. հասցե՝ akhachatryan@corpgov.am

բարեվարքություն, վստահություն, ներդրումներ


