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«ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» առարկայի 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

1. Բացատրեք 4W1H մեթոդի էությունը (What? (ի՞նչ), Where? (որտե՞ղ), Who? (ո՞վ), 

When? (ե՞րբ), How? (ինչպե՞ս) տարբերակ), ներկայացրեք օրինակ: 

2. Սահմանեք համակարգը: Օրինակի միջոցով բացատրեք, թե ինչ են հասկանում, երբ 

ասում են, որ կազմակերպությունները համակարգեր են: 

3. Բացատրեք սիներգիայի էֆեկտի էությունը, ներկայացրեք օրինակ: 

4. Բացատրեք Ռինգելմանի էֆեկտի էությունը, նշեք այդ էֆեկտի պատճառները, 

ներկայացրեք օրինակ: 

5. Բացատրեք «Համակարգի ավելցուկ» հասկացությունը, ներկայացրեք օրինակ: 

6. Ներկայացրեք Դեմինգի պարբերաշրջանի քայլերը, ներկայացրեք օրինակ: 

7. Բացատրեք, թե ինչ է նշանակում SMART պահանջին բավարարող նպատակ, 

ներկայացրեք  օրինակ: 

8. Գծեք Կանոյի մոդելի գրաֆիկական պատկերը և օրինակի միջոցով բացատրեք 

Կանոյի մոդելը՝ նշելով առնվազն երեք պահանջ յուրաքանչյուր խմբում:  

9. Բացատրեք, թե ինչ է ենթադրում ռիսկի գնահատականի բաղադրիչներից 

յուրաքանչյուրը, օրինակի միջոցով բացատրեք, թե ինչպես է կարելի չափել ռիսկը: 

Ինչպե՞ս որոշել՝ ռիսկը ցածր է, միջին, թե բարձր: 

10. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում «Սև Կարապը»: Բերեք մեկ կոնկրետ միջոցառման 

օրինակ, որը կարող է մեղմել «Սև Կարապի» բացասական հետևանքները: 

11. Ներկայացրեք հարմոնիկ բիզնեսի եռանկյունու էությունը: Բերեք 

հավասարակշռության խախտման (перекос) օրինակ: 

12. Ներկայացրեք, թե ինչ հաջորդականությամբ է պետք սահմանել գործընթացի 

հիմնական բաղադրիչները (մուտքեր, ելքեր, ռեսուրսներ, կառավարչական 

ազդեցություն) և ինչու: Որևէ գործընթացի համար թվարկեք, թե այդ բաղադրիչներից 

յուրաքանչյուրն ինչ է ներառում:  

13. Բացատրեք SIPOC մեթոդի էությունը, ներկայացրեք որևէ գործընթացի մեկ քայլի 

նկարագրությունը SIPOC սխեմայով: 



14. Ի՞նչ են ենթադրում հաճախորդ-մատակարար հարաբերությունները 

կազմակերպության գործընթացների միջև, ի՞նչ առավելություններ է տալիս այդ 

մոտեցումը: Ներկայացրեք կազմակերպության գործընթացների միջև հաճախորդ-

մատակարար հարաբերությունների օրինակ: 

15. Ի՞նչ է անպատասխանատվության հատվածը, ինչպե՞ս այն վերացնել: Ներկայացրեք 

անպատասխանատվության հատվածի օրինակ: 

16. Ի՞նչ է արգելագիծը, ինչպե՞ս այն վերացնել: Ներկայացրեք արգելագծի օրինակ: 

17. Ինչի՞ համար է պետք կազմել գործընթացի ընթացակարգ: Ներկայացրեք 

ընթացակարգի տարընթերցման օրինակ:  

18. Ի՞նչ պահանջների պետք է բավարարեն գործընթացի արդյունավետության չափման 

ցուցանիշները: Որևէ գործընթացի համար նշեք արդյունավետության չափման 

առնվազն երկու ցուցանիշ: 

19. Ո՞ր դեպքերում է աշխատողը հակված լինում չբարձրաձայնել/թաքցնել սխալները: 

Բերեք առնվազն մեկ օրինակ: 

20. Բացատրեք, թե ինչ է ենթադրում կոմպետենտության բաղադրիչներից 

յուրաքանչյուրը: Որևէ պաշտոնի համար սահմանեք կոմպետենտությունները (ամեն 

բաղադրիչի համար առնվազն հինգ կոմպետենտություն): 

 

• Նշում 1. Այնտեղ, որտեղ գրված է «որևէ գործընթաց» կամ «որևէ պաշտոն», 

պատասխանում պետք է հստակ նշել այդ գործընթացի կամ պաշտոնի անվանումը: 

• Նշում 2. Հարցերին պատասխանելիս չի թույլատրվում որպես օրինակ ներկայացնել 

դասախոսություններում բերված օրինակները: 

 
 
 
 
 
Կառավարման ամբիոնի վարիչ`                                                                      Վ. Խաչատրյան 
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Նորմատիվ իրավական ակտեր 
• “ISO 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь”, 

Стандартинформ, Москва 2015 г. 
• “ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования”, Стандартинформ, Москва 2015 

г. 
 

Հիմնական գրականություն 
• Рыбаков М., “Бизнес-процессы: как их описать, отладить и внедрить. Практикум”, Серия 

«Порядок в бизнесе», 2016 г. 
• Кудрявцева Е. И. «Компетенции и менеджмент: компетенции в менеджменте, компетенции 

менеджеров, менеджмент компетенций», Северно-западный институт управления – филиал 
РАНХиГС, Санкт-Петербург, 2012 г. 

• Елиферов В. Г., Репин В. В. “Бизнес – процессы: Регламентация и управление”, Инфра-М, 
Москва 2009 г. 

 
Լրացուցիչ գրականություն 

• Адизес И. К. «Управление жизненным циклом корпораций», «Манн, Иванов и Фербер (МИФ)», 
2004 г. 

• Козлов П.М., “ИСО 9001:2015. Пояснения. Интерпретация требований. Руководство по 
внедрению”, М: KPMS, 2016 г. 

• Taleb N. N. “The Black Swan” Second Edition, Random House Trade Paperback Edition, New York, 
2010 

 
 Ինտերնետ ռեսուրսներ 

https://www.youtube.com/watch?v=E69Op_uMz2Y 
https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0022/ 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
https://www.youtube.com/watch?v=E69Op_uMz2Y
https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0022/
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