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Մտավոր սեփականության 
պաշտպանությունը բիզնեսում 
 

   

 

 

  

 

 
Օրակարգ  

 
 

Ինչ է մտավոր 
սեփականությունը՝ 

›  «Մտավոր սեփականության» 
հասկացություն 

› Մտավոր սեփականության 
իրավունքների առանձին 

տեսակներ 
› Ինչ նշանակություն ունի մտավոր 

սեփականությունը բիզնեսի համար 

──── 

Ապրանքային նշանների 
պաշտպանություն 

──── 
 

Գյուտերի պաշտպանություն՝  
› Արտոնագրեր և առևտրային 

գաղտնիք (know-how) 
› Պաշտպանության 

ընթացակարգեր, 
սահմանափակումներ 

› Առավելություններ ըստ տեսակի 

──── 

Հեղինակային իրավունք՝ 
›  ստեղծագործություն, հեղինակ, 

իրավունքների շրջանակ, 
› ազատ օգտագործում, խախտում ու 

պաշտպանություն 
──── 

 
Մտավոր սեփականության 

իրավունքների լիցենզավորում 
ու փոխանցում 

──── 
 

Անբարեխիղճ մրցակցություն՝ 
›  էություն, խախտումներ ու 

պաշտպանություն 

──── 

Ինչպես կանխել 
խախտումներն ու պայքարել 

դրանց դեմ 

────  
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Այսօր գրեթե յուրաքանչյուր բիզնեսի գործունեության համար կարևոր դեր 
են խաղում մտավոր սեփականության օբյեկտները։ Մեր օրերում հենց 
դրանք են բիզնեսի համար ամենաարժեքավոր ակտիվները: Թերևս 
ցանկացած բիզնես իր գործունեությունում օգտագործում է ապրանքային 
նշաններ, գաղտնի տեղեկատվություն, ծրագրային ապահովում և 
մտավոր սեփականության իրավունքի այլ օբյեկտներ։ Ճիշտ 
օգտագործման դեպքում դրանք հանդիսանում են հաջողության կարևոր 
գրավական, իսկ սխալ կամ անզգույշ օգտագործումը կարող է հանգեցնել 
լուրջ իրավական ու ֆինանսական խնդիրների։ 
 
Այս դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել մասնակիցներին մտավոր 

սեփականությանը, դրա իրավական պաշտպանության 

առանձնահատկություններին ու խախտումների դեմ պայքարի 

մեխանիզմներին։ 

Արդյունքում մասնակիցները կսովորեն՝ 
 
- Առավել արդյունավետ կազմակերպել իրենց մտավոր սեփականության 

պաշտպանությունը։ 
 
- Խուսափել այլոց մտավոր սեփականության իրավունքների 

խախտումներից։ 
 

- Արդյունավետ կերպով կանխել ու պայքարել մտավոր սեփականության 
իրավունքների խախտումների դեմ։ 

Վայրը՝

Իբիս Երևան 
Կենտրոն 
հյուրանոց

Օրեր՝

Մարտ 4-5

Ժամ`

18։30-21։30

Ում համար է՝ 
 

- ՏՏ ոլորտի մասնագետներ/ձեռներեցներ 

- Ֆինանսական, մարքեթինգի, վաճառքի ոլորտների ղեկավարներ 

- Բարձր օղակի ղեկավարներ 

 

 

http://www.adwise.am/
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Աշխատանքային օրենսդրության  
ներածություն  
 

 

 

  

 

Օրակարգ 
 

› Աշխատանքային 

հարաբերությունների ծագում, 

փաստաթղթավորում, 

աշխատանքային ու 

(չ)աշխատանքային 

պայմանագրեր 

──── 

 

› Ներքին կարգապահական 

կանոններ 

 

› Անձնական տվյալների ու 

գաղտնի տեղեկատվության 

հետ կապված հիմնահարցեր 

և գործնական խնդիրներ 

──── 

 

› Աշխատանքային 

պայմանագրերի լուծման 

հիմնախնդիրներ 

 

› Աշխատանքի էական 

պայմանների փոփոխության 

կառավարում 
 

› Աշխատաժամանակի ու 

հանգստի ժամանակի 

արդյունավետ կառավարում 

──── 

 

› Վճարումների, 

հատուցումների ու 

պահումների հիմնահարցեր 

 

› Վարչական, նյութական ու 

կարգապահական 

պատասխանատվության 

հիմնահարցեր  

 

› Աշխատանքային վեճեր 

──── 
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Աշխատանքային օրենսդրության ճիշտ կիրառումը ընկերությունում 
հանգեցնում է կանոնակարգված և արդյունավետ աշխատանքային 
փոխհարաբերությունների, անձնակազմի կառավարման բարձր 
արդյունավետության և աշխատանքային հարաբերությունների հետ 
կապված վարչական, հարկային, նյութական, ֆինանսական և այլ ռիսկերի 
նվազեցմանը։  
 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել մասնակիցներին 
աշխատանքային օրենսդրության կարևոր բաղադրիչներին, դրանց 
կիրառման արդյունավետ մեթոդներին և գործիքներին, արդյունքում՝ 
նվազեցնել բիզնեսում աշխատանքային փոխհարաբերություններին 
առնչվող ռիսկերը: 

Արդյունքում մասնակիցները կսովորեն՝ 
 
- Արդյունավետ կազմակերպել աշխատաժամանակի կառավարումը։  

 
- Ճիշտ կազմակերպել աշխատանքի վարձատրությունը, աշխատանքի 

պայմանների փոփոխությունները, աշխատանքային պայմանագրերի 
կնքումը և լուծումը։ 
 

- Արդյունավետ կառավարել անձնական տվյալների ու գաղտնի 
տեղեկատվության հետ կապված իրավական ռիսկերը։ 
 

- Կարգավորել աշխատանքային հարաբերությունների հետ կապված վեճերի 
ու պատասխանատվության խնդիրները։ 

Վայրը՝

Իբիս Երևան 
Կենտրոն 
հյուրանոց

Օրեր՝

Ապրիլ

1-3, 
Սեպտեմբեր 

16-18

Ժամ`

18։30-21։30

Ում համար է՝ 
 
- Մարդկային ռեսուրսների մասնագետներ 
- Հաշվապահներ 
- Միջին և բարձր օղակի ղեկավարներ 
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Աշխատանքային օրենսդրության 
խորացված դասընթաց 
 
   

 

 

  

 

 

Օրակարգ 
 

› Աշխատանքային ու 

(չ)աշխատանքային 

պայմանագրերի տեսակների 

ճիշտ ընտրություն ու 

կիրառում 

 

› Ներքին կարգապահական 

կանոնների արդյունավետ 

օգտագործում 

 

› Աշխատաժամանակի ու 

հանգստի ժամանակի 

արդյունավետ ու ճկուն 

կառավարման 

մեխանիզմներ 

 

› Անձնական տվյալների ու 

գաղտնի տեղեկատվության 

հետ կապված հիմնահարցեր 

և գործնական խնդիրներ  

 

› Աշխատանքի էական 

պայմանների փոփոխության 

կառավարում 

 

› Աշխատանքային 

պայմանագրերի լուծման 

հիմնախնդիրներ 

 

› Նյութական ու 

կարգապահական 

պատասխանատվության 

հիմնախնդիրներ 

 

 

 

 

Նույնիսկ արդյունավետ ՄՌ կառավարման համակարգ ունենալու 

դեպքում՝ աշխատանքային օրենսդրության առավել խորը իմացությունը 

թույլ է տալիս էապես բարձրացնել առկա համակարգի 

արդյունավետությունն ու գտնել առկա խնդիրների նոր լուծումներ։ 

Արդյունքում կարելի է բարձրացնել  անձնակազմի կառավարման արդյու-

նավետությունը և նվազեցնել աշխատանքային հարաբերությունների հետ 

կապված վարչական, հարկային, ֆինանսական և այլ ռիսկերը։  

 

Դասընթացի նպատակն է խորացնել մասնակիցների գիտելիքները աշ-

խատանքային օրենսդրության ոլորտում և նրանց ներկայացնել մի շարք 

առանցքային խնդիրների լուծման արդյունավետ եղանակներ։ 

 

Արդյունքում մասնակիցները կսովորեն՝ 
 
- Առավել արդյունավետ կազմակերպել աշխատաժամանակի 

կառավարումը։ 
 

- Օպտիմալացնել աշխատանքի պայմանների փոփոխությունների, 
աշխատանքային պայմանագրերի լուծման կազմակերպումն ու 

փաստաթղթավորումը։ 
 

- Առավել արդյունավետ կառավարել անձնական տվյալների ու գաղտնի 

տեղեկատվության հետ կապված իրավական ռիսկերը։ 
 

- Արդյունավետ կարգավորել աշխատանքային հարաբերությունների հետ 

կապված պատասխանատվության խնդիրները։  
 

Վայրը՝

Իբիս Երևան 
Կենտրոն 
հյուրանոց

Օրեր՝

Մայիս 1-2

Ժամ`

18։30-21։30

Ում համար է՝ 
 
- Մարդկային ռեսուրսների փորձառու մասնագետներ և ղեկավարներ 

- Հաշվապահներ  

- Միջին և բարձր օղակի ղեկավարներ 
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Ֆինանսներ ոչ-ֆինանսիստներին  

  

 

  

 
Օրակարգ 

 

Ֆինանսական 
հաշվետվությունների 
«ապակոդավորում»։  

────  
 

 

Ընկերության 
կատարողականի  

ֆինանսական վերլուծություն 
տարբեր գործակիցների 

միջոցով։ 
────  

 
 

Ընկերության ֆինանսական 
պլանավորում, 

բյուջետավորում։ 
──── 

 
 

Ներդրումային նախագծերի 
ֆինանսական գնահատում։ 

────  
 
 

Ֆինանսավորման 
գործիքների 

ուսումնասիրություն։  
────  
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Այս դասընթացի նպատակն է տրամադրել մասնակիցներին ֆինանսական 
գիտելիքներ, որոնք կօգնեն ամբողջովին հասկանալ իրենց գործառույթները և 
առհասարակ ընկերության հետ առնչվող ֆինանսական տվյալներն ու 
ցուցանիշները։ 
 
Այն կբացահայտի ֆինանսների մութ անկյունները, կտրամադրի ֆինանսների 
հետ առնչվող առօրյա և ռազմավարական գործառույթների լավագույնս 
իրականացման համար անհրաժեշտ գործիքակազմ, կօգնի տիրապետել 
անհասկանալի թվացող և նյարդայնացնող ֆինանսական եզրույթներին ու 
գործընթացներին, կձևավորի ֆինանսական հոտառություն, կազատի թվերի 
վախից: 
 

 

Արդյունքում մասնակիցները կսովորեն՝ 
 
- «Կարդալ», հասկանալ և վերլուծել ընկերության ֆինանսական 

հաշվետվությունները։ 
 

- Պատկերացնել իրենց ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանման 
գործառույթների և ընդհանուր կազմակերպության ֆինանսական 
ցիկլերը։ 
 

- Իրականացնել ֆինանսական կանխատեսումներ և բյուջետավորում։ 
 

- Իրականացնել տարբեր ներդրումային նախագծերի ֆինանսական 
գնահատում՝ ճիշտ որոշումներ կայացնելու նպատակով։ 

 

Ում համար է՝ 
 
- Միջին և բարձր օղակի ղեկավարներ 
- Ոչ-ֆինանսական ոլորտի մասնակիցներ 
- Ձեռնարկատերեր 

 
  

Վայրը՝

Իբիս Երևան 
Կենտրոն 
հյուրանոց

Օրեր՝

Ապրիլ 15-19,

Հոկտեմբեր 
7-11

Ժամ`

18։30-21։30
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Բիզնես պլանավորում և 

բյուջետավորում  

 

 

  

 

 
Օրակարգ 

 

› Ռազմավարական և բիզնես 

պլանավորում՝ 

նպատակը, բաղադրիչները, 
գործընթացը և օգտատերերը։ 

──── 

› Ինչպես կազմել արդյունավետ 

բիզնես պլան։ 

──── 

› Բյուջետավորման նպատակը։ 

──── 

› Ինչպես ներդնել արդյունավետ 
բյուջետավորման 

համակարգեր։ 

──── 

› Բյուջետավորման տեսակներ, 

մեխանիզմներ, գործիքներ։ 

──── 
 
› Բյուջեի կատարողականի 
վերահսկողության գործընթաց 

և մեխանիզմներ։ 

──── 
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Հաջողված բիզնես նախագծեր իրականացնելու համար մանրակրկիտ բիզնես 

պլանավորումը և բյուջետավորումը չափազանց կարևոր են։ Թերի բիզնես 

պլանավորումը և բյուջետավորումը կարող են հանգեցնել անգամ լավագույն 

բիզնես գաղափարի ձախողմանը։ Բացի այդ, որակյալ բիզնես պլանը 

յուրաքանչյուր ընկերության այցեքարտն է ներդրողներ և ֆինանսավորորղներ 

ներգրավելու գործում։ 

Այս դասընթացի նպատակն է ներկայացնել բիզնես պլանավորման և 

բյուջետավորման ամբողջ ցիկլը, տրամադրել մեթոդներ և գործիքներ՝ առավել 

արդյունավետ ներդնելու բիզնես պլանավորման և բյուջետավորման 

գործընթացները։ 

 

Արդյունքում մասնակիցները կսովորեն՝ 

- Կազմել արդյունավետ բիզնես պլաններ։ 

 

- Ներդնել և/կամ բարելավել  բյուջետավորման համակարգեր՝ կիրառելով 

արդյունավետ գործիքները և մեթոդները։  

 

- Իրականացնել բյուջեի կատարողականի վերահսկողություն։ 

 

 

Վայրը՝

Իբիս Երևան 
Կենտրոն 
հյուրանոց

Օրեր՝

Մայիսի 6-10

Ժամ`

18։30-21։30

Ում համար է՝ 

- Ֆինանսական բաժինների աշխատակիցներ, ղեկավարներ 

- Միջին և բարձր օղակի ղեկավարներ 

- Ձեռնարկատերեր 

- Նախագծերի ղեկավարներ 
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Հաճախորդների սպասարկման և  
վաճառքի հմտությունների բարելավում 
 

 

 

  

 

Արդյունքում մասնակիցները կսովորեն՝ 
 
- Կիրառել հաճախորդների գերազանց սպասարկման համար անհրաժեշտ 

նոր հմտություններ և տեխնիկաներ 
 

- Հմտորեն կառավարել հաճախորդի դժգոհությունները, բարդ 
իրավիճակները և կոնֆլիկտները 
 

- Հմտորեն վաճառել ապրանքներ ու ծառայություններ 
 

- Հաստատել երկարաժամկետ բիզնես հարաբերություններ հաճախորդների 
և գործընկերների հետ 

 

 
Օրակարգ 

 

› Ինչ է հաճախորդների 
գերազանց սպասարկումը և 
ինչպես այն իրականացնել:  

› Շփման ունակություններ։ 
──── 

 

› Բարդ իրավիճակների և 
խնդրահարույց 
հաճախորդների 

կառավարում։ 
──── 

 

› Ովքեր են Ձեր 
հաճախորդները, ինչպես 

բացահայտել հաճախորդը 
տեսակները և  

› Ինչպես բացահայտել և 
բավարարել հաճախորդի 

կարիքները և սպասումները։ 
──── 

 
 

› Վաճառքի հմտություններ։ 
› Վաճառքի փուլերը։ 
› Վաճառքի ուղիներ և 

տեսակներ: 
› Հետվաճառքային 

սպասարկում։ 
──── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վայրը՝

Իբիս Երևան 
Կենտրոն 
հյուրանոց

Օրեր՝

Նոյեմբեր

11-15

Ժամ`

18։30-21։30
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Բոլորին քաջ հայտնի է, որ սպասարկման որակը, ինչպես նաև վաճառքի 
ունակությունները շատ մեծ դեր ունեն ցանկացած բնագավառում գործող 
բիզնեսի հաջողության գործում։ Հարկավոր է մշտապես բարելավել 
սպասարկման որակը և կիրառել միջազգային պրակտիկան։ Մյուս կողմից՝ 
միշտ չէ, որ սպասարկման և վաճառքի՝ միջազգայնորեն ընդունված լուծումներն 
ու մեթոդները կիրառելի են և տեղին են մեր շուկայի պայմաններում։  
 
Այս դասընթացը նպատակ ունի խթանել յուրաքանչյուր բնագավառում գործող 
բիզնեսի վաճառքները, բարելավել սպասարկման և վաճառքների իրակա-
նացման առկա մոտեցումները՝ համադրելով միջազգային փորձն ու տեղական 
շուկայի առանձնահատկությունները։ 

 

Ում համար է՝ 
 

- Վաճառքի և սպասարկման մասնագետներ 

- Ստրորաբաժանումների ղեկավարներ 
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Կոնֆլիկտների կառավարում  

 

 

  

 
Օրակարգ 

› Ինչ է կոնֆլիկտը։ Կոնֆլիկտի 

տեսակները։ 

 

› Կոնֆլիկտային իրավիճակների 
կանխարգելում։ 

 
› 5 քայլ դեպի կոնֆլիկտների 

կառավարում։ 
 

› Ինչպես կառավարել զայրույթը 

› Ինչպես կառավարել դիմացինի 

զայրույթը։ 
 

› Բարդ և խնդրահարույց 

պահվածքի երկարաժամկետ 

հետևանքները։ 

 

› Սթրեսը կառավարելու և 

վերացնելու հմտություններ 

ներքին և արտաքին 

գործնական 

հարաբերություններում։ 
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Էդվարդ Դեմինգը՝ որակի կառավարման ոլորտի հայրը, ասել է,- «մարդիկ կարող 

են լուծել ցանկացած խնդիր՝ բացառությամբ մարդու խնդրից: Կարող են 

աշխատել շատ երկար, կարող են առերեսվել բիզնեսի անկմանը, անգամ 

աշխատանքի կորստին, սակայն չեն կարողանում կատարել մեկ բան՝ բարդ և 

կոնֆլիկտային մարդկանց հետ առնչվել»: Միշտ չէ, որ գործընկերները 

կարողանում են հասկանալ միմյանց՝ թե՛ հորիզոնական, թե՛ ուղղահայաց շփման 

դեպքում: Կոնֆլիկտների կառավարումը ամենաարդիական խնդիրներից է 

հատկապես խոշոր կազմակերպություններում: 

Այս դասընթացը կտրամադրի այն հիմնական գործիքները և մոտեցումները, 

որոնք կիրառվում են ներքին և արտաքին հարաբերություններում կոնֆլիկտային 

անհատների և իրավիճակների հետ առնչվելիս:  

 

Արդյունքում մասնակիցները կսովորեն՝ 

- Տեսնել և հասկանալ, թե ինչպես են մոտեցումները և քայլերը ազդում 

գործընկերների հետ փոխհարաբերությունների վրա: 

- Տեսնել, հասկանալ և կանխարգելել իրենց քայլերի երկարաժամկետ 

հետևանքները կազմակերպության վրա: 

- Բացահայտել նոր և արդյունավետ մոտեցումներ բացասական էմոցիաների 

վերահսկման համար 

- Վերահսկել և կառավարել սեփական և մյուսների զայրույթը 

 

Վայրը՝

Իբիս Երևան 
Կենտրոն 
հյուրանոց

Օրեր՝

Հոկտեմբեր 
6-8

Ժամ`

18։30-21։30

Ում համար է՝ 

Ողջ անձնակազմ՝ այդ թվում միջին և բարձր օղակի ղեկավարներ 

 

 

http://www.adwise.am/
mailto:info@adwise.am

