0413.01.5 «Մենեջմենթ» մասնագիտության
պետական որակավորման քննական հարցաշար
1. Կառավարման էությունը և նշանակությունը
2. Կառավարման հիմնական սկզբունքները
3. Մենեջերի աշխատանքը և պարտականությունները
4. Կառավարման հիմնական նպատակները
5. Կառավարման օբյեկտն ու սուբյեկտը
6. Կառավարման կոնկրետ գործառույթները. ներկայացնել 3 գործառույթ
7. Պլանավորում գործառույթը կառավարման մեջ
8. Կազմակերպում գործառույթը կառավարման մեջ
9. Մոտիվացիա գործառույթը կառավարման մեջ
10. Վերահսկողություն գործառույթը կառավարման մեջ
11. «Ինքնակառավարում» հասկացությունը, ինքնակառավարման էությունը
12. Աշխատանքում անձի հաջողության հասնելու նախապայմանները և աշխատանքային
փոխհարաբերությունների կարգավորումը
13. Անձնակազմի կառուցվածքը, կառավարման փուլերը
14. Անձնակազմի պլանավորումը, մարդկային ռեսուրսների ընթացիկ վիճակի գնահատումը
15. Անձնակազմի հավաքագրումը և աղբյուրները
16. Անձնակազմի ընտրությունը. փուլերը և մեթոդները
17. Աշխատակցի անձնակազմին հարմարվելու առանձնահատկությունները, հարմարման
տեսակները
18. Անձնակազմի խրախուսման էությունը, ձեվերը և մեթոդները
19. Ձևական և ոչ ձևական խմբերը։ Խմբերի կառավարումը
20. Արդյունավետ թիմի բնութագիրը, ձևավորման պայմանները և զարգացման փուլերը
21. Անձնակազմի գնահատման սկզբունքներն ու մեթոդները
22. Կադրերի կատարելագործման անհրաժեշտությունը. պատրաստումը և
վերապատրաստումը
23. Ղեկավար կադրերի պատրաստումը և առաջխաղացման (կարիերայի) կառավարումը
24. Աշխատանքային պլան. դրա նպատակը և կառուցվածքը
25. Անձնակազմի ուսուցումը։ Ուսուցման հիմնական տեսակների
առանձնահատկությունները
26. Նախնական, ընթացիկ և ամփոփիչ վերահսկողության իրականացումը
27. Վերահսկողության գործընթացի փուլերը
28. «Աշխատանքային կյանքի որակ» հասկացությունը։ Աշխատանքային կյանքի որակի
բարձրացման ուղիները
29. Շուկայի վերլուծություն և նոր ապրանքի մշակման կոնցեպցիա
30. Հաճախորդների ընդգրկում ցուցահանդես-վաճառքների ընթացքում
31. Մրցակցային վերլուծության իրականացում
32. Շուկայի հատվածավորումն ըստ սպառոների վարքագծի
33. <<Ապրանք>> հասկացությունը և ապրանքի ընկալումը
34. Գնման որոշում կայացնելու գործընթացը
35. Սպառողական ծախսերը և ապրանքի գինը

36. Գործարար շուկա և գործարար գնորդներ
37. Անհատական վաճառք, հանդիպում հաճախորդների հետ
38. Կարիք, ցանկություն, պահանջարկ
39. Ապրանքը և ապրանքի գրավչությունը
40. Առևտրային կազմակերպության իրացման գործունեության կազմակերպում
41. Ձեռնարկությունների կառավարումը . պլանավորումը
42. Վաճառքի կանխատեսումը և պլանավորումը
43. Կազմակերպության գործունեության արդյունավետության ցուցանիշները
44. Կազմակերպության ֆինանսական տվյալների վերլուծություն
45. Գործարար էթիկետը և նրա դերը հաղորդակցման մեջ
46. Մատակարարներ-գնորդներ փոխհարաբերությունների կարգավորումը
47. Գործարար կապերը և հասարակայնության հետ կապերի առանձնահատկությունները
48. Սպառող-մատակարար-միջնորդ կապերի մեջ բարյացակամ վերաբերմունքի
կարևորությունը
49. Գործարար շրջանակներում վարքի կանոնների առանձնահատկությունները
50. ՈՒնկնդրումը գործարար շփումների մեջ
51. Մարքեթինգի հիմնական նպատակները
52. Մարքեթինգային պլանի էությունը
53. Սպառողական պահանջարկը և նրա առանձնահատկությունը
54. Մարքեթինգային պլանավորման նպատակները
55. Շուկայի հետազոտության գործընթացը մարքեթինգում
56. <<Ապրանք՚՚>>հասկացությունը և նրա 3 մակարդակնրը
57. «Ապրանք», «ծառայություն», «գաղափար» հասկացությունները
58. Մարքեթինգային համալիրի տարրերը
59. Շուկայի սեգմենտավորում.
60. Մարքեթինգի միկրոմիջավայրը
61. Ինչ է մերչենդայզինգը
62. Մերչենդայզինգի հիմնական խնդիրները
63. Գնորդի ուշադրության կառավարումը։ Գնորդի ճանաչողական ռեսուրսների բաշխումը
առևտրի սրահում
64. Ռեֆլեքսները որպես սպառողական որոշումների ձևավորման աղբյուրները
65. Ապրանքների դասավորման կանոնները, ապրանքների տեսակները
66. Լույսի երաժշտության և բույրի ազդեցությունը ինտերիեեում ( նեյրոմարքեթինգ )
67. Մերչենդայզինգի I մակարդակը
68. Մերչենդայզինգի II, III մակարդակները
69. Սպառողի վարքագծի կառավարումը մերչենդայզինգում
70. Ներկայացնել ամենօրյա պահանջարկի ապրանքները

Կազմեցին դասախոսներ՝

Ա․Միքայելյան
Ա․Թորոսյան
Ա․Մարտիրոսյան
Ա․Վերդյան

