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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  
 

1. Կառավարչական որոշումների ընդունման գիտության զարգացումը և կապը այլ 
գիտությունների հետ։ 

2. Կառավարչական որոշման էությունը, առանձնահատկությունները։ 
3. Կառավարչական որոշումների դերը կառավարման համակարգում, որոշումները 

որպես կառավարման կապակցող գործընթաց։ 
4. Կառավարչական որոշումների սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը։ 
5. Կառավարչական որոշումների դասակարգումը։ 
6. Ծրագրավորված և չծրագրավորված որոշումներ։ 
7. Գիտական մեթոդների և մոտեցումների կիրառումը որոշումների մշակման 

ժամանակ։ 
8. Համակարգային մոտեցումը որոշումների մշակման ժամանակ։ 
9. Ֆունկցիոնալ մոտեցումը որոշումների մշակման ժամանակ։ 
10. Գործընթացային մոտեցումը որոշումների մշակման ժամանակ։ 
11. Դինամիկ մոտեցումը որոշումների մշակման ժամանակ։ 
12. Քանակական մոտեցումը որոշումների մշակման ժամանակ։ 
13. Իրավիճակային վերլուծության /ուղեղային գրոհի, սցենարների մեթոդի և այլ 

եղանակների կիրառմամբ/ մոտեցումները որոշումների մշակման ժամանակ։ 
14. Որոշման ընդունման գործընթացի հիմնական մոտեցումները և եղանակները։ 
15. Որոշման մշակման փուլերը ըստ գործընթացների և ըստ կառավարման 

գործառույթների։ 
16. Որոշման ընդունման ինտուիտիվ եղանակը։ 
17. Որոշման ընդունման դատողությունների վրա հիմնված մեթոդը։ 
18. Ռացիոնալ կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացի փուլերը։ 
19. Հիմնախնդրի ախտորոշում և ձևակերպում։ 
20. Որոշումների ընդունման սահմանափակումների ու չափանիշների ձևակերպում։ 
21. Այլընտրանքների բացահայտում, գնահատում։ 
22. Այլընտրանքներից մեկի ընտրություն և իրագործում։ 
23. Մոդելավորումը՝ կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացում։ 
24. Մոդելների տեսակները։ 
25. Պաշարների կառավարման մոդելը։ 
26. Հերթերի սպասարկման մոդելը։ 



27. Խաղերի տեսության մոդելը։ 
28. Կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացի հիմնական մեթոդները` 

որոշման ծառ և վճարումների մատրիցա։ 
29. Հիերարխիկ վերլուծության (AHP) և  ցանցային վերլուծության (ANP) մեթոդները։  
30. Կանխատեսման մեթոդները, դերը որոշումների ընդունման գործընթացում։ 
31. Կանխատեսման արտարկման մեթոդը։ 
32. Կանխատեսման փորձագիտական գնահատման մեթոդները։ 
33. Կառավարչական որոշումների իրագործումը։ 
34. Կառավարչական որոշումների իրագործման   վերահսկողությունը։ 
35. Կառավարչական որոշումների տնտեսական արդյունավետության գնահատումը։ 
36. Ղեկավարի դերը կառավարչական որոշումների ընդունման և իրագործման 

գործընթացում։ 
37. Ղեկավարի հիմնական դերերը /Ըստ Հ.Սինցբերգի/ կառավարչական 

որոշումների ընդունման գործընթացում։ 
38. Ղեկավարի մասնագիտական և անձնային հատկանիշների ազդեցությունը 

կառավարչական որոշումների որակի վրա։ 
39. Կառավարչական որոշումների որակի վրա ազդող  օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ   

գործոնները։ 
40. Մենեջերի մոդելը և դրա ազդեցությունը որոշումների ընդունման որակի վրա 
41. Կառավարչական որոշումների ընդունման ժամանակ առկա հնարավոր 

թակարդները (սխալները)։ 
42. Ժամանակի կառավարումը որոշումների ընդունման և իրագործման 

գործընթացում։ 
43. Էյզենհաուերի մատրիցայի կիրառումը ժամանակի կառավարման գործում։ 
44. Ժամանակի պլանավորումը  և վերահսկումը կառավարչական որոշումների 

ընդունման և իրագործման գործընթացում։ 
45. Ռազմավարական որոշումներ, ռազմավարական և մարտավարական 

կառավարում և պլանավորում։ 
46. Ռազմավարական կառավարչական որոշումների մշակման, կանխատեսման և 

պլանավորման մեթոդաբանությունը։ 
47. Ռազմավարական որոշումների և ռազմավարական կառավարման էությունը և 

առանձնահատկությունները։ 
48. SWOT վերլուծության կիրառումը ռազմավարական որոշումների կայացման 

ժամանակ։ 
49. Կառավարման գործընթացի մոդելը։ 
50.Քաղաքական որոշումների էությունը, մշակումը։ 
51. Քաղաքական որոշումների ընդունման ու մշակման  առանձնահատկությունը 

վարչական որոշումների ընդունման համեմատ։ 
52. Վարչական որոշումների էությունը և կապը քաղաքականի հետ։ 



53. Պետության կառավարչական որոշումների իրավական տարբերակները, 
ձևավորման առանձնահատկությունները։ 

54. Հակաճգնաժամային որոշումներ, դրանց առանձնահատկությունները։ 
55. Ղեկավարի աշխատանքի կարգը որոշումների մշակման և անձնակազմի 

կառավարման գործում։ 
56. Որոշումների ընդունումը անորոշության և ռիսկի պայմաններում։ 
57. Ռիսկի և անորոշության էությունը, տեսակները, արտաքին միջավայրի 

վերլուծությունը։ 
58. Կառավարչական ռիսկերը և ռիսկերի ապահովագրությունը, ազդեցությունը 

որոշումների ընդունման վրա։ 
59. Հոգեբանական գործոնները որոշման ընդունման և իրականացման 

գործընթացում։ 
60. Որոշումների կայացման առանձնահատկությունները բանակցություններում։ 
61. Բանակցությունների վարման հոգեբանական տեխնոլոգիաներ։ 
62. Ղեկավարի խառնվածքի և բնավորության հոգեբանական ազդեցությունը 

որոշումների ընդունման վրա։ 
 
 

 
Կառավարման ամբիոնի վարիչ՝     Գ. Գսպոյան 
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