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Fənn 2412 - İdarəetmə qərarları

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Sevda R.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 42

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Qərar qəbulu nə deməkdir? (Çəki: 1)
informasiya doğruluğuna nəzarət;
mövcud aqteriotivlərdən birinin seçimi;
hakimiyyətin optimal balansının yaradılması;
münaqişələrin erkən mərhələsində komporismə nail olmaq;
keyfiyyət və məhsuldarlığa nail olmaq

Sual: Təşkilati qərarlara görə məsuliyyət hansı səviyyələrdə daha çox təzahür edir? (Çəki: 1)
təşkilat səviyyəsində;
tələbatlar ierarxiyası səviyyəsində
dövlət idarəetməsinin ali səviyyəsində
layihələndirmənin əsas mərhələlərində
əmək səmərəliliyinin yüksəldilməsi prosesində

Sual: Təşkilati qərarlara görə məsuliyyət daha çox ...... yükdür. (Çəki: 1)



fiziki
əqli
psixi
əxlaqi
mənəvi

Sual: “Qərar qəbulu – istənilən təşkilatın menecmentinin ayrılmaz hissəsidir” ifadəsi kimə 
aiddir? (Çəki: 1)

F.Xarrison
R.Merton
A.Fayol
M.Beter
Porter – Louler 

Sual: Minsberq kateqoriyasındakı menecerin roluna aid deyil: (Çəki: 1)
sahibkar
işdə dayanmaların olmaması üçün məsuliyyət daşıyan şəxs
resursların bölüşdürücüsü
motivasiya problemlərinin tədqiqatçısı
daşınmaların iştirakçısı

Sual: Menecer qərarlarının variasiyalı xarakteri nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
idarəçilik əməyinin xarakteri ilə
idarəetmə elminin xarakteristikası ilə
menecer işinin xarakterinin idarəetmə səviyyəsindən asılı olması ilə
 menecerlərin özgə mülkiyyətini idarəetməsi səbəbi ilə
qərar qəbulu prosesinin geniş miqyaslı xarakteri ilə

Sual: Təşkilati qərarlar qəbulunda hansı alternativlərə üstünlük verilir? (Çəki: 1)
menecerin təşkilatların vəziyyətinə uyğun öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə təminat verən
hakimiyyət səlahiyyətlərinin optimal qarşılıqlı münasibətlərini təmin edən
konqlomerat strukturların yaradılmasına şərait yaradan 
formal informasiya sisteminə tələbatı ödəyən
insanın yaradıcı inkişafına şərait yaradan

Sual: İstənilən təşkilati qərarın məqsədi aşağıdakından ibarətdir: (Çəki: 1)
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi
məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsi
idarəetmə heyətinin əsas məsrəf amillərindən biri kimi nəzərə alınması
biznes məqsədlərinə çatmanın stimullaşdırılması
yeni bazar seqmentlərinin əldə edilməsi üçün rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsi

Sual: Ən səmərəli təşkilati qərar hansı qərar hesab edilir? (Çəki: 1)
təşkilati strukturun adaptivliyini təmin edən qərar
xarici mühit dəyişikliklərinə uyğun daxili sistemin yeniləşməsinə şərait yaradan qərar
faktiki realizasiyadan sonra təşkilatın əsas məqsədinə çatmasına daha çox töhvə verən 

qərar
biznesin sosial konsepsiyasının istiqamətlərini əks etdirən qərar
səlahiyyətlərin ötürülməsindəki əngəlləri insan psixikasının təhlili yolu ilə aradan götürən 

qərar



Sual: Təşkilati qərarların növləri aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
obyektiv və subyektiv
obyektiv və subyektiv
proqramlaşdırıla bilən və proqramlaşdırıla bilməyən
potensial və kinetik
çevik və ləng

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Qərar qəbulu ilə əlaqədar Q.Saymon hansı termini kompyuter texnologiyaları sferasından 
götürmüşdür? (Çəki: 1)

avtomatlaşdırılmış sistem
proqramlaşdırılan qərar
proqramlaşdırıla bilməyən qərar
oyunlar nəzəriyyəsi
tədiyə matrisası metodu

Sual: Proqramlaşdırılan qərarın əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
diversifikasiya strategiyasının işlənib hazırlanmasını təmin edir
layihələşdirmə mərhələlərinin səmərəliliyini təmin edir
informasiyanın qiymətləndirilməsi üçün optimal nəzarət sisteminin yaradılmasını təmin edir
davranış amillərinin nəzərə alınması və münaqişələrin həllinə şərait yaradır
mərhələlərin müəyyən ardıcıllığından keçmək nəticəsində qəbul edilir

Sual: Hansı halda qərarlar proqramlaşdırıla bilmir? (Çəki: 1)
xarici mühitin qeyri-müəyyənliyi minimaldır
dəqiq prosedurlardan istifadə etmək mümkündür
təşkilat strukturu sabitdir
xarici mühit qeyri-müəyyənliyi maksimumdur
alınan informasiyalar şəffafdır

Sual: Proqramlaşdırılan qərarların neqativ nəticəsinə aiddir: (Çəki: 1)
qeyri-adeptivliyi
vaxta qənaət
səhvlərin ehtimalının azalması
səmərəliliyin yüksəldilməsi
prosedurların standartlılığı

Sual: Aşağıdakı qərarlardan hansıları qeyri-proqramlaşdırılan qərarlar tipinə aid deyil? (Çəki: 1)
işçilərin motivasiyasının yüksəldilməsi qərarı
idarəetmə bölmələri strukturunun təkmilləşdirilməsi qərarı



müəyyən ardıcıl mərhələli və standart prosedurlara malik qərarlar
məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsi qərarı
situasiyaya görə təşkilat məqsədlərinə uyğun qərarlar

Sual: İntuntiv qərar qəbulu nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
özünüdərketmə ilə
“altıncı” hissi ilə
ağıl ilə
şüur ilə
“yeddinci” hissi ilə

Sual: “Əgər informasiya həcminin çoxalması orta həllə menecerlərinə qərar qəbul etməyə 
kömək edirsə, ali səviyyə rəhbərləri həlli milə olduğu kimi yenə də intuisiyaya arxalanmağa 
məcbur olurlar” ifadəsi kimə aiddir? (Çəki: 1)

P.Şoderberk
H.Minsberq
S.Ueyz
A. Maslou
T.Mitçel

Sual: Mülahizələrə əsaslanan qərarların əsas xarakterik xüsusiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
cari şəraiti əks etdirir
əmək ödənilməsinin yeni sisteminin tətbiqinə şərait yaradır
optimal idarəetmə strukturunun yaradılmasına səbəb olur
bilik və təcrübəyə əsaslanır
insan resurslarının intellektual qabiliyyətini inkişaf etdirir

Sual: Mülahizələrə əsaslanan qərarların əsas faydası nə zaman təzahür edir? (Çəki: 1)
xarici mühit qeyri-müəyyən olduğu zaman
situasiyalar təkrarlanan zaman
yeniliklərin tətbiqi zamanı
proseslərin ardıcıllığı zamanı
münaqişələrin həlli zamanı

Sual: Proqramlaşdırılan qərarların qəbuluna hansı situasiya səbəb olur? (Çəki: 1)
situasiyaların dəyişkənliyi
situasiyaların oxşarlığı
qeyri-müəyyən situasiya
situasiyalı yanaşma
gözlənilməz situasiya

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Hansı hallarda mülahizələrə əsaslanan qərarlar səmərəli hesab olunur? (Çəki: 1)
məhsulların yeni çeşidlərinin bazara çıxışı zamanı
yeni texnologiyanın işlənib hazırlanması zamanı
əməyin ödənilməsinin yeni sisteminin tətbiqi zamanı
təşkilat üçün yeni olan istənilən situasiyalar zamanı
situasiyaların təkrarlandığı zaman

Sual: Rasional qərarların əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
subyektiv analitik proses
obyektiv induksiya prosesi
obyektiv deduksiya prosesi
obyektiv analitik proses
obyektiv sintez prosesi

Sual: Problemlərin rasional həlli mərhələlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
problemin diaqnostikası
meyarların identifikasiyası
alternativlərin qiymətləndirilməsi
keçmiş təcrübədən istifadə
alternativlərin seçimi

Sual: “Problemin həlli normal, standart vəziyyəti yalnız bərpa edir, lakin nəticələri imkanlardan 
istifadə edərək əldə etmək zəruridir” fikri kimə aiddir? (Çəki: 1)

A.Fayol
F.Teylor
A.Maslou
P.Druker
E.Meyo

Sual: Problem diaqnostikasında çətinliklərin simptomuna aid deyil: (Çəki: 1)
aşağı mənfəət
səlahiyyətlərin ötürülməsi
yüksək xərclər
çoxsaylı münaqişələr
kadr axıcılığı

Sual: Qərar qəbulu üçün zəruri olan informasiyanın toplanmasının formal üsuluna aid deyil: 
(Çəki: 1)

şəxsi müşahidə vasitəsilə
bazarın təhlil vasitəsilə
maliyyə hesabatlarının təhlili vasitəsilə
mütəxəssislərin cəlb edilməsi vasitəsilə
işçilərin rəyinin öyrənilməsi vasitəsilə

Sual: R.Akkofun fikrincə menecerlər çox vaxt nəyin qurbanı olurlar? (Çəki: 1)
kadr axıcılığının
lazımsız informasiya çoxluğunun



mənfəətin azalmasının
keyfiyyətin aşağı düşməsinin
əmək məhsuldarlığının aşağı düşməsinin

Sual: İstənilən rəhbərin fəaliyyəti nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
planlaşdırma ilə
təşkiletmə ilə
idarəetmə funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə
koordinasiya ilə
proseslərə nəzarət ilə

Sual: Rəhbərin fəaliyyətinin realizasiya formalarına aid deyil: (Çəki: 1)
sərəncam
işgüzar söhbət
təlimat
əmr
mənfəət

Sual: Qərarları işləyib hazırlayan mütəxəssislərə aid deyil: (Çəki: 1)
layihəçilər
konstruktorlar
menecerlər
fəhlələr
modelyerlər

BÖLMƏ: 0201 
Ad 0201 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Qərarları qiymətləndirən işçilər necə adlanır? (Çəki: 1)
ekspertlər
metodistlər
pedaqoqlar
təlimatçılar
konstruktorlar

Sual: Qərarların işlənib hazırlanmasında əsas rol kimə aiddir? (Çəki: 1)
konstruktorlar
layihəçilər
təlimatçılar
məsləhətçilər
metodistlər



Sual: Qərarların subyektlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
texnologiya
rəhbər
mütəxəssis
konkret insan
 şöbə

Sual: Qərar subyektlərinin əsas vəzifəsi: (Çəki: 1)
planlaşdırma
təşəbbüsçü olmaq
təşkiletmə
koordinasiya
nəzarət

Sual: Qərar obyektinin əsas vəzifəsi: (Çəki: 1)
icra etmək
stimullaşdırmaq
sərəncam vermək
münaqişələri həll etmək
sorğu keçirmək

Sual: Qərarın predmetinə aid deyil: (Çəki: 1)
konkret mövzu
proses
informasiya
risk
stimullaşdırma

Sual: İdarəetmə qərarı nədir? (Çəki: 1)
kollektiv fiziki əməyin nəticəsi
kollektiv yaradıcı əməyin nəticəsi
kollektiv əqli əməyin nəticəsi
kollektiv özünütəsdiqin nəticəsi
idrak prosesinin nəticəsi

Sual: İdarəetmə qərarının xarakterinə aiddir: (Çəki: 1)
sosial fərdi xarakter
sosial kollektiv xarakter
sosial ictimai xarakter
ictimai-iqtisadi xarakter
sosial-psixoloji xarakter

Sual: İdarəetmə qərarının strukturuna aid deyil: (Çəki: 1)
forma
ad
informasiya hissəsi
cavabdeh şəxsin atributları
etika



Sual: Düzgün qərar qəbulu üçün sosial-psixoloji uyğunluğun əsas tərkib hissəsi nədən 
ibarətdir? (Çəki: 1)

idrak prosesi
şüur
tələbatlar
əmr
sərəncam

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnsan üçün bioloji tələbatlar tipinə aid deyil: (Çəki: 1)
stabillik
qida
istirahət
sağlamlıq
fizioloji

Sual: Cəmiyyət üçün bioloji tələbatlar tipinə aiddir: (Çəki: 1)
 təşkiletmə
iş yerində uyğun həyat təminatı şəraitinin yaradılması
əlavə məhsul istehsalı
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi
məhsul keyfiyyətinə nəzarət

Sual: İnsan üçün texniki tələbatlar tipinə aid deyil: (Çəki: 1)
fəaliyyətin təşkili
təhlükəsizlik
fizioloji
 stabillik
informasiya

Sual: Cəmiyyət üçün texniki tələbatlar tipinə aid deyil: (Çəki: 1)
əmək
əlavə məhsul
 təşkiletmə
ünsiyyət
təhlükəsizlik

Sual: İnsanın sosial tələbatlarına aid deyil: (Çəki: 1)
qayda
özünüifadə
bilik



ünsiyyət
yaradıcı əmək

Sual: Cəmiyyətin sosial tələbatına aiddir: (Çəki: 1)
təhlükəsizlik
qayda
 idarəetmə
fizioloji
əmək

Sual: İnsan mənafelərinin istiqamətinə aid deyil: (Çəki: 1)
texniki
 bioloji
 sosial
estetik
pul

Sual: Qərar qəbul edən şəxs necə adlanır? (Çəki: 1)
 menecer
rəhbər
metodist
təlimatçı
sosial varlıq

Sual: İdarəetmə qərarları hansı sistemdə qəbul edilir? (Çəki: 1)
texniki
bioloji
sosial
differensial
mürəkkəb

Sual: İstehsal prosesi modelinin tərkibinə aid deyil: (Çəki: 1)
məqsəd
konkret fəaliyyət forması
mövcud resurslar
ehtimal olunan çətinliklər
təfəkkür normativləri

BÖLMƏ: 0203 
Ad 0203 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Təfəkkürün qloballaşmasına aid deyil: (Çəki: 1)



differensiasiya
peşə-ixtisasın artırılması
ünsiyyətə girmə bacarığı
mədəni inkişaf
işgüzar informasiyadan istifadə

Sual: İdarəetmə qərarının istiqaməti deyil: (Çəki: 1)
strateji planlaşdırma
idarəetmə fəaliyyətinin idarə edilməsi
insan resurslarının idarə edilməsi
əmək bölgüsü
kommunikasiyaların idarə edilməsi

Sual: İdarəetmə qərarı bir proses kimi nə ilə xarakterizə edilir? (Çəki: 1)
axtarış, qruplaşdırma, təsdiq və realizasiya
differensiasiya, inteqrasiya
tədbirlər planı, məsələ qoyuluşu, sərəncam
induksiya, deduksiya
analiz, sintez

Sual: İdarəetmə qərarı bir təzahür forması kimi nə ilə xarakterizə edilir? (Çəki: 1)
differensiasiya, inteqrasiya
tədbirlər planı, məsələ qoyuluşu, sərəncam
axtarış, qruplaşdırma, təsdiq və realizasiya
induksiya, deduksiya
analiz, sintez

Sual: İdarəetmə qərarının iqtisadi mahiyyəti ilə əlaqədar deyil: (Çəki: 1)
hər bir idarəetmə qərarının işlənib hazırlanması və realizasiyası üçün xərc tələb edilir
hər bir idarəetmə qərarı real dəyərə malikdir
hər bir idarəetmə qərarı əlverişli sosial-psixoloji iqlimin təmin olunmasını nəzərə almalıdır
 səmərəli idarəetmə qərarının realizasiyası şirkətə birbaşa və ya dolayı gəlir gətirir
səhv idarəetmə qərarı şirkəti zərərə salır

Sual: İdarəetmə qərarının təşkilati mahiyyəti ilə əlaqədar deyil: (Çəki: 1)
yüksək iş qabiliyyətli kollektivin formalaşdırılması
hər bir idarəetmə qərarının dəyəri mövcuddur
işçilərin öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi
zəruri resursların ayrılması
fəaliyyətin koordinasiyası

Sual: İdarəetmə qərarının sosial mahiyyətidir: (Çəki: 1)
idarəetmə qərarının məqsədi
idarəetmə qərarının dəyəri
nəzarət sisteminin təşkili
qanunvericilik aktlarına riayət
işçilərin zəruri texnika ilə təminatı

Sual: İdarəetmə qərarının sosial mahiyyətinə aid deyil: (Çəki: 1)



insan tələbatları
insan mənafeləri
nəzarət
stimullar
motivlər

Sual: Rəhbərlərə təşəbbüsdə məhdudiyyətlər qoyan idarəetmə qərarı hansıdır? (Çəki: 1)
 evristik
korporativ
impulsiv
proqnozlaşdırılan
virtual

Sual: İntuisiya, ümumiləşdirmə və keçmiş təcrübəyə əsaslanan qərarlar hansılardır? (Çəki: 1)
evristik
kollegial
mövsümi
alternativsiz
aktivləşdirici

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İşgüzar sənədləşdirmədə elektron poçtun tətbiqi ilə əlaqədar olan idarəetmə qərarı necə 
adlanır? (Çəki: 1)

korporativ
alqoritmik
impulsiv
virtual
evristik

Sual: İdarəetmə prosesinin mümkün inkişafı haqqında xüsusi tədqiqata əsaslanan qərar 
hansıdır? (Çəki: 1)

proqnozlaşdırılan
eynitipli
kollegial
qrup
fərdi

Sual: Şirkət fəaliyyətinin harmoniyasının qorunub saxlanılması ilə əlaqədar olan qərar necə 
adlanır? (Çəki: 1)

aktivləşdirici
stimullaşdırıcı



səfərbəredici
virtual
 koordinasiyaedici

Sual: Maraqlı tərəflərin mənafelərinin balansını nəzərə alan qərar necə adlanır? (Çəki: 1)
inert
tarazlı
impulsiv
korporativ
evristik

Sual: İmpulsiv qərarların səmərəli realizasiyası üçün nə tələb edilir? (Çəki: 1)
nəzarət
əmək bölgüsü
rəhbərin yüksək xarizması
keyfiyyətin yüksəldilməsi
səlahiyyətlərin ötürülməsi

Sual: Vaxta görə ləngiyən qərarlar necə adlanır? (Çəki: 1)
risqli
inert
səfərbəredici
aktivləşdirici
sosial

Sual: İnert qərarlara xasdır: (Çəki: 1)
heyətin passivliyi
heyətin aktivliyi
stimullaşdırma
kadr axıcılığı
heyət tərkibinin dəyişdirilməsi

Sual: Risqli qərar qəbulunda hansı meyar əsas götürülür? (Çəki: 1)
minimal itkilərlə müvəffəqiyyət qazanmaq
rentabiliyin yüksəldilməsi
kadr axıcılığının qarşısını almaq
heyətin mükafatlandırılması
ciddi ierarxiya

Sual: Risqli qərarlar mümkün itkilərin aşağı salınmasının hansı metodlarını nəzərdə tutur? 
(Çəki: 1)

cəzalandırma
işdən azad etmək
sığortalama
 mükafatlandırma
peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi

Sual: Dövlət və ictimai təşkilatların geniş əhatəsinin qərarı necə adlanır? (Çəki: 1)
 müqavilə



akt
bülleten
kodeks
norma
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Sual: Ofertada təqdim edilmiş şərtlərə əsasən sövdələşmə bağlanması haqqında təklifin qəbulu 
haqqındakı qərar necə adlanır? (Çəki: 1)

 kodeks
deklarasiya
aksept
akt
müqavilə

Sual: İctimai əhəmiyyətə malik hadisələr üzrə tabeçilikdə olanların qısa məlumatlandırılması 
haqqında rəhbərin qərarı necə adlanır? (Çəki: 1)

akt
müqavilə
norma
bülleten
deklarasiya

Sual: Rəhbərin təntənəli proqram bəyənatı necə adlanır? (Çəki: 1)
deklarasiya
 model
norma
konsepsiya
bildiriş

Sual: Qarşılıqlı hüquq və öhdəliklərin göstərilməsi ilə birgə işlərin həyata keçirilməsi haqqındakı 
qərar necə adlanır? (Çəki: 1)

əmr
protokol
oferta
müqavilə
preyskurant

Sual: Ali dövlət hakimiyyətinin qərarı necə adlanır? (Çəki: 1)
konsepsiya
qanun
müqavilə



akt
 əmr

Sual: Ali ranq rəhbərinin rəsmi məlumatı: (Çəki: 1)
bəyənat
deklarasiya
aksept
bülleten
razılıq

Sual: Hər hansı bir fəaliyyətin yerinə yetirilməsi üsulu və ya hər hansı bir qaydanın bərqərar 
edilməsi ilə əlaqədar olan qərar necə adlanır? (Çəki: 1)

kodeks
 təlimat
model
akt
müqavilə

Sual: Qanunlar toplusu necə adlanır? (Çəki: 1)
norma
model
bəyanat
kodeks
konsepsiya

Sual: Rəhbərin hər hansı bir sənəddə əks olunan baxışları sistemi necə adlanır? (Çəki: 1)
qayda
konsepsiya
müqavilə
sərəncam
protokol

Sual: Real prosesin reaksiyalarını lazımi dəqiqliklə təkrarlayan, müəyyən elementlər və əlaqələr 
yığımını özündə əks etdirən qərar necə adlanır? (Çəki: 1)

 akt
 sərəncam
protokol
kodeks
model

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Hər hansı bir sahədəki fəaliyyət qaydası necə adlanır? (Çəki: 1)
norma
təlimat
bildiriş
 akt
deklarasiya

Sual: Təşkilati, texnoloji, iqtisadi, sosial norma göstəriciləri necə adlanır? (Çəki: 1)
oferta
norma
normativ
preyskurant
protokol

Sual: Hər hansı bir şəxsə müvafiq şərtlərə uyğun sövdələşmə bağlamaq üzrə təklif haqqında 
qərar necə adlanır? (Çəki: 1)

press – realiz 
oferta
sərəncam
plan
saziş

Sual: Fəaliyyətin məqsədi, konkret vəzifələri və onların realizasiya formaları və metodlarını əks 
etdirən qərar necə adlanır? (Çəki: 1)

protokol
akt
təlimat
plan
 kodeks

Sual: Hər hansı bir fəaliyyəti reqlamentləşdirən qanunlar, qaydalar və təlimatlar yığımı necə 
adlanır? (Çəki: 1)

qayda
 bəyanat
protokol
plan
əsasnamə

Sual: Düzgün fəaliyyət üçün obyektlərin məqsədəuyğun yerləşdirilməsi haqqında sənəd necə 
adlanır? (Çəki: 1)

təlimat
bəyanat
konsepsiya
 qayda
 əsasnamə

Sual: Dövlət hakimiyyəti orqanı tərəfindən buraxılan hüquqi akt necə adlanır? (Çəki: 1)



qətnamə
əsasnamə
 təlimat
oferta
preyskurant

Sual: Hakimiyyətə malik olan rəhbərin təşkilatdakı qərarı necə adlanır? (Çəki: 1)
konsepsiya
əmr
xahiş
protokol
akt

Sual: Hər hansı bir hadisənin əks olunması haqqındakı qərar necə adlanır? (Çəki: 1)
plan
akt
siyahı
protokol
 sərəncam

Sual: Adminstrativ funksiyalara malik olmayan rəhbərin qərarı necə adlanır? (Çəki: 1)
akt
sərəncam
protokol
saziş
müqavilə
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Sual: Hər hansı bir fəaliyyət üçün ümumi pozitiv infrastrukturu formalaşdıran qərar necə 
adlanır? (Çəki: 1)

bəyanat
razılıq
protokol
sənəd
oferta

Sual: Dövlət başçısının parlament tərəfindən təsdiq edilmiş qərarı necə adlanır? (Çəki: 1)
akt
aksept
bülleten
fərman



deklarasiya

Sual: Metodiki, texnoloji xarakterli qərar necə adlanır? (Çəki: 1)
 göstəriş
əmr
sərəncam
akt
protokol

Sual: Hər hansı bir təşkilatın fəaliyyətini tənzimləyən qaydalar toplusu necə adlanır? (Çəki: 1)
qanun
təlimat
nizamnamə
 kodeks
sərəncam

Sual: İdarəetmə qərarının realizasiyası zamanı rəhbərin qarşısında duran ən başlıca vəzifə 
nədir? (Çəki: 1)

qərarın icraçılara çatdırılma formasının seçilməsi
qərar seçimində alternativlərin qiymətləndirilməsi
qərarın realizasiyasında risqlərin azaldılması
rasional qərarların qəbulu
heyətin mükafatlandırılması

Sual: Qərarın icraçılara çatdırılması formasına aiddir: (Çəki: 1)
model
konsepsiya
norma
işgüzar söhbət
müqavilə

Sual: Qərarın icraçılara çatdırılması formalarına aid deyil: (Çəki: 1)
çıxarış
hesabat
məsləhət
bülleten
metodika

Sual: Qərarın təqdim olunması formalarına aiddir: (Çəki: 1)
oferta
məktub
metodika
işgüzar söhbət
məlumat

Sual: Qərarın təqdim olunması formalarına aid deyil: (Çəki: 1)
müqavilə
kodeks
model



konsepsiya
hesabat

Sual: Hər hansı bir sənədin bitmiş fraqmenti necə adlanır? (Çəki: 1)
məktub
 çıxarış
məsləhət
məlumat
təhsil
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Sual: Hər hansı bir mövzu üzrə fikir mübadiləsi üçün rəhbərin tabeçilikdə olanlar ilə təşkil 
olunmuş görüşü necə adlanır? (Çəki: 1)

müqavilə
müşavirə
işgüzar söhbət
işgüzar oyun
hesabat

Sual: Real proseslərin imitasiya modelləri əsasında idarəetmə qərarlarının hazırlanması və 
realizasiyası üzrə işçilərin xüsusi təşkil edilmiş intensiv fəaliyyəti necə adlanır? (Çəki: 1)

işgüzar oyun
iclas
müşavirə
hesabat
müqavilə

Sual: Təşkilati məsələlərin həlli üçün dar çərçivəli müşavirə necə adlanır? (Çəki: 1)
müqavilə
iclas
məşvərət
kompromiss
təlimat

Sual: İdarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsi texnikasında tabeçilikdə olanlarda rəhbərin 
nüfuzuna oxşama effektinin inkişafı üzrə fəaliyyət necə adlanır? (Çəki: 1)

metodika
çıxarış
şəxsi nümunə
hesabat
məsləhət



Sual: Hər hansı bir fəaliyyətin peşəkarcasına yerinə yetirilməsi üçün metodlar məcmuyunu əks 
etdirən sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)

normativ
preyskurant
hesabat
 metodika
deklarasiya

Sual: Müəyyən əlamət üzrə qarşılıqlı əlaqəyə malik qaydalı elementlər çoxluğu adlanır: (Çəki: 
1)

tam
sistem
vəhdət
 bütöv
kompleks

Sual: Sistem əlamətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
elementlər arasında əlaqə
idarəetmə ierarxiyası
elementlərin bir-birindən nisbi azadlığı
elementlərin bir-birindən mütləq azadlığı
ümumi məqsəd

Sual: Sistemin başlıca elementinə aiddir: (Çəki: 1)
 texnika
nisbi
xarici mühit
daxili mühit
altsistem

Sual: Sistem yanaşmanın əsas tələbi nədir? (Çəki: 1)
təşkilati struktur sənədinə uyğun olması
prosessor texnologiyalarının seçimi
şirkətin məqsədinin bölmələrin məqsədinə uyğunluğu
situasiyanın həlli variantlarının seçimi
iş yerində təhlükəsizlik texnikasına riayət

Sual: Sistem yanaşmanın əsas vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
ümumiləşdirilmiş modellərin qurulması
şirkət məqsədinin proses kimi nəzərdən keçirilməsi
sosial sferadakı üstünlüklər
idarəetmə proseduralarının formalaşma metodları
şəxsiyyətin davranış qanunauyğunluqlarının tədqiqi
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Sual: Sistem yanaşma yönəlir: (Çəki: 1)
istehsal səmərəliliyinin yüksəldilməsinə
proses tədqiqində elmi təfəkkürün formalaşmasına
obyektlərin uyğun yerləşdirilməsinə
şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına
idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsinə

Sual: Sistem yanaşmanın əsasını hansı metod təşkil edir? (Çəki: 1)
iqtisadi
inzibati
 psixoloji
dialektik
sosial

Sual: Dialektik metod bunu nəzərdə tutmur: (Çəki: 1)
obyektiv aləmin tam kimi təhlili
bütün proseslərin qarşılıqlı asılılığını
obyektiv aləmin fasiləsiz hərəkətdə olmasını
proseslərin diskretliyini
inkişaf mənbəyi kimi daxili ziddiyyətlərin labüdlüyü

Sual: İdarəetmə qərarlarının hazırlanması və realizasiyasında sistem yanaşma proseduralarına 
aiddir: (Çəki: 1)

son məhsulun əldə edilməsi prosesinə istiqamətlərin müəyyən edilməsi
peşəkar məsuliyyətin müəyyən edilməsi
sosial-əmək münasibətlərində işçinin şəxsi keyfiyyətlərindən istifadə
qanunvericiliyin fəaliyyətdə olan normalarından istifadə
qərarların monitorinqinin həyata keçirilməsi

Sual: İdarəetmə qərarlarının hazırlanması və realizasiyasında sistem yanaşma proseduralarına 
aid deyil: (Çəki: 1)

fəaliyyətin texniki sferasındakı (mənfəət, satış həcmi, keyfiyyət və s.) prioritetlərin müəyyən 
edilməsi

fəaliyyətin bioloji sferasında prioritetlərin müəyyən edilməsi
fəaliyyətin sosial sferasındakı prioritetlərin müəyyən edilməsi
istehlakçı, onun tələbləri və mənafelərinin müəyyən edilməsi
şirkətin təşkilati strukturunun müəyyən edilməsi

Sual: Bir proses kimi şirkətin məqsədi nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
əməyin stimullaşdırılmasını
qəbul olunmuş inkişaf istiqamətini
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini
sistem elementlərinin koordinasiyasını
differensiasiya və inteqrasiyanı



Sual: Təzahür hadisəsi kimi məqsəd qərar qəbulunda nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
motivləşdirilmiş sənədləri
ümumiləşdirilmiş modelləri
risq səviyyəsini
sosial cavabdehliyi
idarəetmə fəaliyyətinin keyfiyyətini

Sual: Qərar qəbulunda məqsəd əlamətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
onun təşəbbüskarının arzusu
yerinə yetirilmə mümkünlüyü
şirkət kollektivi və cəmiyyət üçün zəruriliyi
innovasiyaların tətbiqi
ətraf mühit üçün uyğunluğu

Sual: Qərar qəbulunda məqsədin xassələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
superasılılıq
informasiya emalı
 əks əlaqə
mütləq kəmiyyətlərin əlçatmamazlığı
prosesin dinamikasına yönümlülük

Sual: İdarəetmə qərarlarının hazırlanması və realizasiyası üçün yerinə yetirilmə vasitələri və 
metodları göstərilmədən tapşırıqların verilməsi hansı texnologiyaya aiddir? (Çəki: 1)

proqram – məqsədli texnologiya
reqlamentləşdirilmiş texnologiya
təşəbbüskar – məqsədli texnologiya
məqsəd seçimi texnologiyası
idarəetmə texnologiyası
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Sual: Qərar qəbulunda təşəbbüskar – məqsədli texnologiyanın səmərəli istifadə edilməsi 
şərtlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

qərar sayı 10 nəfərdən çox olmayan heyət üçün işlənilir
tapşırığın yerinə yetirilmə müddəti 1 aydan çox olmamalıdır
heyətin yüksək peşəkarlığı zəruridir
kollektivdə sabit qeyri-formal münasibətlər mövcud olduqda
tapşırığın yerinə yetirilmə müddəti 1 ildən çox olmamalıdır

Sual: Qərar qəbulunda rəhbər tərəfindən yerinə yetirilmə vasitələri, metodları və zamanı 
göstərilməklə tapşırıqların verilməsi hansı texnologiyaya əsaslanır? (Çəki: 1)



idarəetmə texnologiyası
proqram – məqsədli texnologiya
reqlamentləşdirilmiş texnologiya
təşəbbüskar – məqsədli texnologiya
məqsəd seçimi texnoogiyası

Sual: Qərar qəbulunda proqram – məqsədli texnologiyadan səmərəli istifadə edilməsi şərtlərinə 
aid deyil: (Çəki: 1)

idarəetmə qərarları qəbulunun innovasiyalı xarakteri
qərar sayı 1000-1500 nəfərdən çox olmayan heyət üçün işlənib hazırlanar
idarəetmə və istehsal əməyinin dəqiq ifadə olunmuş bölgüsü
uzunmüddətli dövr üçün seriyalı və kütləvi məhsul buraxılışı
idarəetmə və istehsal resurslarının müəyyən edilməsi

Sual: . Qərar qəbulunda rəhbər tərəfindən yerinə yetirilmə vasitələri və onların mümkün 
məhdudiyyətləri, təqribi metodları və zamanı göstərilməklə tapşırıqların verilməsi hansı 
texnologiyaya əsaslanır? (Çəki: 1)

reqlamentləşdirilmiş texnologiya
təşəbbüskar – məqsədli texnologiya
idarəetmə texnologiyası
məqsəd seçimi texnologiyası
proqram - məqsədli texnologiya

Sual: Qərar qəbulunda reqlamentləşdirilmiş texnologiyadan səmərəli istifadə edilməsi şərtlərinə 
aid deyil: (Çəki: 1)

qərar sayı 10000-dən az olmayan heyət üçün işlənib hazırlanır
tapşırığın yerinə yetirilmə müddəti dəqiq deyil
resursların məhdudluğu
idarəetmə qərarları qəbulunun innovasiyalı xarakteri
tipik prosedurların böyük həcmi

Sual: İdarəetmə qərarı qəbulunun alqoritminə aid deyil: (Çəki: 1)
idarəetmənin 3 məqsədli texnologiyalarından biri seçilir
seçilmiş texnologiyaya uyğun bir və ya bir neçə prosessor texnologiya seçilir
təşkilat inkişafının müvəqqəti qrupu yaradılır
hər bir prosessor texnologiya üçün bir və ya bir neçə metod seçilir
idarəetmə fəaliyyətinin keyfiyyətini yüksəltmək üçün bir və ya bir neçə metod seçilir

Sual: Qərar qəbulu üçün zəruri olan elementlər sırasına aid deyil: (Çəki: 1)
şüurlu seçimin mövcudluğu
bir və ya bir neçə məqsədə yönəlmə
bitmiş fəaliyyət mövcudluğu
qərarın mövcudluğu
heyət ilə iş prosesində təlimatların müəyyənləşdirilməsi

Sual: Qərar qəbulu nəzəriyyəsinin inkişafının istiqamətidir: (Çəki: 1)
deskriptiv
destruktiv
oyunlar nəzəriyyəsi
ehtimal nəzəriyyəsi



iqtisadi nəzəriyyə

Sual: Deskriptiv nəzəriyyə başqa sözlə necə adlanır? (Çəki: 1)
normativ nəzəriyyə
oyunlar nəzəriyyəsi
empirik nəzəriyyə
empirik – realistik nəzəriyyə
sistem nəzəriyyəsi

Sual: Deskriptiv nəzəriyyənin əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
insanlar və ya qrupların münasibətləri haqqında hipotezlərin inkişafı
sistemin gələcək inkişafı haqqında hipotezin inkişafı
istehsal faktorları potensialı haqqında hipotezlərin inkişafı
yeniliklərin tətbiqi haqqında hipotezlərin inkişafı
makromühit vəziyyəti haqqında hipotezlərin inkişafı
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Sual: Qərar qəbulu nəzəriyyəsinin inkişaf istiqamətidir: (Çəki: 1)
oyunlar nəzəriyyəsi
ehtimal nəzəriyyəsi
destruktiv nəzəriyyə
normativ nəzəriyyə
iqtisadi nəzəriyyə

Sual: Qərarların funksiyalarına aiddir: (Çəki: 1)
təşkiletmə və koordinasiya
stimullaşdırma və mükafatlandırma
qəbuledici və filtredici
filtredici və nəzarətedici
filtredici və əlaqələndirici

Sual: İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanmasının təşkili mərhələlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
situasiyanın qiymətləndirilməsi
problemin diaqnostikası
istehsal proseslərinin rasionallaşdırılması
alternativlərin qiymətləndirilməsi
qərar qəbulu

Sual: Situasiyaların modelləşdirilməsi üçün qaydalar yığımı necə adlanır? (Çəki: 1)
standart model



standart informasiya modeli
qeyri-standart informasiya modeli
adaptiv model
riyazi model

Sual: Modelləşdirmənin neçə strategiyası mövcuddur? (Çəki: 1)
5
1
4
3
2

Sual: Subyekt tələbatlarının ödənilməsinin arzu olunan və real səviyyəsi arasındakı 
uyğunsuzluğu hansı situasiya xarakterizə edir? (Çəki: 1)

müəyyən situasiya
qeyri-müəyyən situasiya
problemli situasiya
proqnozlaşdırılan situasiya
obyektiv situasiya

Sual: Problemli situasiyanın təzahür forması deyil: (Çəki: 1)
subyektlərin məqsədləri məcmuyu
subyektin vəziyyəti
obyektin vəziyyəti
xarici mühit vəziyyəti
müəyyənlik vəziyyəti

Sual: Problem parametrlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
qeyri-real 
real
aktual
resurs təminatı
nəticənin qiymətliliyi

Sual: Problemin formalaşması üzrə əməliyyatdır: (Çəki: 1)
texniki təminat
əməyin mexanikləşdirilməsi
başlıca ziddiyyətin müəyyənləşdirilməsi
ünsiyyətin formalaşması
idarəetmənin operativliyi

Sual: Problemin konkretləşdirilməsinə aid deyil: (Çəki: 1)
problemin hissələrə bölünməsi
induksiya prosesi
səbəb-nəticə əlaqələrinin aşkar edilməsi
fəaliyyətin təhlili
tövsiyyələrin hazırlanması
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Sual: Problem qoyuluşunun aşağı səviyyəsi xarakterizə olunur: (Çəki: 1)
idarəetmə sistemindəki ziddiyyətlərin rəhbər tərəfindən intuntiv hiss edilməsi ilə
qəbul edilmiş qaydalara uyğun problemin əks edilməsi
təşkilatın məqsəd və strategiyasına uyğun olaraq problemin təhlili
yeni firmaların axtarışı
problemin həyat tsiklinin hansı mərhələsində olması

Sual: Problem qoyuluşunun orta səviyyəsi xarakterizə olunur: (Çəki: 1)
yeni formaların axtarışı
ziddiyyətlərin rəhbər tərəfindən intuntiv hiss edilməsi
qəbul edilmiş qaydalara uyğun problemin əks edilməsi
təşkilatın məqsədinə uyğun problemin təhlili
təşkilatın strategiyasına uyğun problemin təhlili

Sual: Problem qoyuluşunun yüksək səviyəsi xarakterizə olunur: (Çəki: 1)
qəbul edilmiş qaydalara əsasən problemin əks edilməsi
problemin səbəblərinin rəhbər tərəfindən intuntiv hiss edilməsi
təşkilatın strategiyasına uyğun problemin təhlili
təşkilatın taktikasına uyğun problemin təhlili
təşkilati struktura uyğun problemin təhlili

Sual: Problem tədqiqinin metodoloji prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1)
ziddiyyətlərin aşkar edilməsi
ziddiyyətlərin qiymətləndirilməsi
qanunauyğunluqların müəyyən edilməsi
tədqiqat obyektinin təsnifatı
müəyyən meyarının seçilməsi

Sual: Qarşıya qoyulan məqsədə çatma imkanına görə alternativlərin qiymətləndirilməsi 
göstəriciləri necə adlanır? (Çəki: 1)

dərəcə
meyar
 prinsip
cəhət
ölçü

Sual: Meyarlara qoyulan tələblərə aid deyil: (Çəki: 1)
 dekompozisiyalılıq
tamlıq
kifayətlilik
ölçülə bilmək
müxtəlif mənalı qoyuluş



Sual: İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması texnologiyasına aid deyil: (Çəki: 1)
problem situasiyanın həlli üçün çəxslər qrupunun müəyyən edilməsi
problem situasiyanın həlli müddətinin müəyyən edilməsi
fəaliyyət üsullarının qiymətləndirilməsi
problemin xarici elementlərinin aşkarı
problemin həlli üçün lazımi vəsaitlərin ayrılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı problemli sahəyə aid deyil: (Çəki: 1)
əməyin reqlamentləşdirilməsi
cavabdeh icraçılar
problem həllinin müddəti
fəaliyyət üsulları
tələb olunan vəsait

Sual: Dekompozisiya metodundan nə zaman istifadə edilir? (Çəki: 1)
diversifikasiya prosesi zamanı
səbəb-nəticə əlaqələrinin müəyyən edilməsi zamanı
investisiya qoyuluşunda
analitik təhlildə
sintez prosesində

Sual: “Problemlər ağacının” qurulması qaydalarına aid deyil: (Çəki: 1)
səviyyələr arasında səbəb-nəticə əlaqələrinə riayət edilməsi
ierarxiyanın növbəti səviyyəsinin əvvəlkini konkretləşdirməsi
hər səviyyə probleminin bir-birilə müqayisədə müstəqil olması
səviyyələrin sayının problemin həcmindən asılı olması
hər səviyyə probleminin bir-birindən asılı olması
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Sual: Problemin kreativ dərk olunmasına xidmət edən kart yığımı necə adlanır? (Çəki: 1)
kreativ kart
təfəkkür kartı
əmək haqqı kartı
ümumi kart
fərdi kart

Sual: Təfəkkür kartının əsas rolu nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
problemin mahiyyətinin müəyyən edilməsi
meyarların müəyyən edilməsi
“problemlər ağacının” müəyyən edilməsi



səbəb-nəticə əlaqələrinin müəyyən edilməsi
ierarxiya səviyyəsinin müəyyən edilməsi

Sual: Təfəkkür kartının əsas xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
xəttilik və obrazlılıq
qrafik və virtual
qeyri-xəttilik və obrazlılıq
xəttilik və virtual
qrafik və xətti

Sual: Təfəkkür kartlarının sistem bazisi tərəfindən yeni ideyaların aşkarlanması yollarına aid 
deyil: (Çəki: 1)

şüurdakı ayrı-ayrı təsəvvürlər arasındakı əlaqə vasitəsilə
ümumi təxəyyül vasitəsilə
assosiasiyalar vasitəsilə
məqsədə çatma dərəcəsinin kəmiyyətcə qiymətləndirilmə vasitəsilə
intuisiya vasitəsilə

Sual: Təfəkkür kartının çatışmayan cəhəti hansıdır? (Çəki: 1)
fərdi inkişaf və yaradıcılıq üçün yararlılığı
istifadə zamanı çevikliyi
yeni ideyalar istehsalının yüksək sürəti
səbəb-nəticə əlaqələrinin daha yaxşı başa düşülməsi
heç biri

Sual: Təfəkkür kartı formasındakı qeydlər necə adlandırılır? (Çəki: 1)
xətti diaqramlar
torvari diaqramlar
haçalanan diaqramlar
qrafik diaqramlar
riyazi diaqramlar

Sual: Torvari diaqramlar nə deməkdir? (Çəki: 1)
problemin mərkəzdəki yerinin qeyri-xətti qrafik təsviri
problemin sxemdəki yerinin xətti funksional təsviri
problemin mərkəzdəki yerinin funksional təsviri
problemin mərkəzdəki yerinin xətii qrafik təsviri
problemin mərkəzdəki yerinin virtual təsviri

Sual: Torvari diaqramlardakı budaqlarda nələr əks olunur? (Çəki: 1)
tövsiyyələr və sxemlər
modellər və sxemlər
açar sözlər və mülahizələr
informasiya və proseslər
açar sözlər və qrafiklər

Sual: Şəbəkə təfəkkürü kartları hansı prinsipə əsaslanır? (Çəki: 1)
xüsusidən ümumiyə
qeyri-müəyyənlikdən müəyyənliyə



ümumidən xüsusiyə
aksiondan teoremə
analizdən sintezə

Sual: Yeni informasiya texnologiyalarının xarakteristikası hesab edilir: (Çəki: 1)
idarəçilik əməyinin istehlak dəyərinin formalaşması
iş vaxtının bir hissəsinin azad olması
qəbul olunan qərarın dəyərinin artması
təşkilati strukturun işlənib hazırlanması
idarəçilik əməyinin mobilliyinin mahiyyətcə azalması
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Sual: Qeyri-müəyyənlik idarəetmə qərarlarının qəbulunun hansı mərhələsi ilə bağlıdır? (Çəki: 1)
idarəetmə qərarlarının işlənməsi texnologiyası ilə
idarəetmə qərarlarının hazırlanması proseduraları ilə
idarəetmə qərarlarının realizasiyası ilə
idarəetmə qərarları üzrə nəticələr ilə
idarəetmə qərarlarının sənədləşdirilməsi mərhələsi ilə

Sual: Risq idarəetmə qərarları qəbulunun hansı mərhələsi ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
idarəetmə qərarlarının sənədləşdirmə mərhələsi ilə
idarəetmə qərarlarının hazırlanması proseduraları ilə
idarəetmə qərarlarının realizasiyası ilə
risqlərin sığortalanması ilə
xedcələşdirmə ilə

Sual: Təşkilati risqlər idarəetmə qərarlarının hansı cəhəti ilə əlaqədar deyil? (Çəki: 1)
təşkilatın yerləşməsi formasının seçimi
təşkilatın strukturunun qurulması
heyətin hüquqlarının müəyyənləşdirilməsi
biznes planının əsaslandırılması
heyətin öhdəliklərinin bölgüsü

Sual: İqtisadi risqlər idarəetmə qərarlarının hansı cəhəti ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
biznes planının əsaslandırılması ilə
idarəetmə texnologiyasının realizasiyası ilə 
qanunvericilik aktlarının realizasiyası ilə
heyətə təsir metodlarının seçimi ilə 
istehsalın təşkili dərəcəsi ilə



Sual: Texnoloji risqlər idarəetmə qərarlarının hansı cəhəti ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
qanunvericilik aktlarının realizasiyası ilə 
heyətə təsir metodlarının seçimi ilə
istehsalın təşkili dərəcəsi ilə
təşkilatın yerləşməsi formasının seçimi ilə
təşkilati-informasiya texnikasının seçimi ilə

Sual: Sosial risqlər idarəetmə qərarlarının hansı cəhəti ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
təşkilati strukturun qurulması ilə
heyətə təsir metodlarının seçimi ilə
idarəetmə texnologiyasının seçimi ilə
hesablaşma metodikasının seçimi ilə
qanunvericilik aktlarının realizasiyası ilə

Sual: Hüquqi risqlər idarəetmə qərarlarının hansı cəhəti ilə əlaqədar deyil? (Çəki: 1)
müqavilə formalarının seçimi ilə
əməkdaşlıq formalarının seçimi ilə
istehsalın təşkili dərəcəsi ilə
qanunvericilik aktlarının seçimi ilə
qanunvericilik aktlarının realizasiyası ilə

Sual: Texniki risqlər idarəetmə qərarlarının hansı cəhəti ilə əlaqədar deyil? (Çəki: 1)
elmi-tədqiqat işlərinin mənfi nəticələri ilə
planda nəzərdə tutulmuş texniki parametrlərin əldə edilməməsi
istehsalın texnoloji imkanlarının aşağı səviyyəsi
idarəetmə texnologiyalarının realizasiyası ilə 
avadanlığın işindəki dayanmalar ilə

Sual: İstehsal prosesindəki risq əmələgətirən amillərə aid deyil: (Çəki: 1)
xammaldan qeyri-adekvat istifadə
maya dəyərinin artımı
alıcının tədiyə qabiliyyətinin dəyişilməsi
iş vaxtı itkisinin artımı
istehsalın yeni metodlarından istifadə

Sual: Bu istehsal risqi deyil: (Çəki: 1)
əmək məhsuldarlığının aşağı düşməsi nəticəsində istehsal həcminin azalması
əməyin ödənilməsi fondunun artımı
material xərclərinin artımı
tədavül xərclərinin artımı
avadanlığın fiziki və mənəvi aşınması
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Sual: Məqsədə çatmaq üçün alternativlər içərisindən uyğun olanının seçilməsi prosesi adlanır 
(Çəki: 1)

qərar qəbulu
təşkilat
kadrların qəbulu
planlaşdırma
koordinasiya

Sual: Təşkilatın məqsədlərə çatması ilə birbaşa və ya dolayı yolla bağlı olan hərəkətlərin yerinə 
yetirilməsinə düşünülmüş yanaşma necə adlanır (Çəki: 1)

idarəetmə proqnozu
idarəetmə nəzarəti
idarəetmə qərarları
idarəetmə təhlili
idarəetmə planlaşdırması

Sual: Region çərçivəsində sosial-iqtisadi,təşkilati,ictimai münasibətlərin tənzimlənməsini təmin 
edən aktlar necə adlanır (Çəki: 1)

humanitar
strateji
yerli hakimiyyət orqanları
operativ
dövlət

Sual: Konkret səhmdar cəmiyyətinin dividentlərinin verilməsi,gəlir və zərərin bölüşdürül-
məsi,idarəedici orqanların seçilməsi haqda qərarlar hansı qərarlardır (Çəki: 1)

ictimai özünüidarə
strateji
taktiki
operativ
dövlət

Sual: Təşkilatın inkişafının əsas üsullarını müəyyən edən qərarlar (Çəki: 1)
ictimai özünüidarə
strateji
taktiki
operativ
dövlət

Sual: Strateji qərarların konkret məqsədə çatma vasitələrini müəyyən edən qərarlar (Çəki: 1)
ictimai özünüidarə
strateji
taktiki
operativ
dövlət



Sual: Hər bir bölmə və iş yeri üçün idarəetmə və istehsal prosesini konkretləşdirən qərar-lar 
(Çəki: 1)

ictimai özünüidarə
strateji
taktiki
operativ
dövlət

Sual: Təşkilatın xarici bazara çıxmaq haqda qərarı necə qərardır (Çəki: 1)
ictimai özünüidarə
strateji
taktiki
operativ
dövlət

Sual: Buraxılan məhsulun rəqabətqabilliyyətliliyinin artırılması məqsədilə təşkilatın lazımi 
tədbirlərin keçirilməsi haqda qərarı necə qərardır (Çəki: 1)

ictimai özünüidarə
strateji
taktiki
operativ
dövlət

Sual: Hər iş günü,hər ay üçün plan tapşırıqlarının hazırlanması haqda qərar necə qərardır 
(Çəki: 1)

ictimai özünüidarə
strateji
taktiki
operativ
dövlət
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Sual: Risqlərin təhlili zamanı ilk növbədə zəruri olan nədir? (Çəki: 1)
strukturlaşdırma dərəcəsinin optimallığı
çevik və doğru informasiya
fəaliyyətin psixoloji tərəfinin müəyyənləşdirilməsi
nəticələrə nəzarət
problemlər matrisasının qurulması

Sual: Obyekt haqqında informasiya toplanması metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
standartlaşdırılmış sorğu vərəqəsi



təşkilati strukturun diaqramının qurulması
mütəxəssislərin məsləhəti
 xedjiləşdirmə
sənədlərin ekspertizası

Sual: İdarəetmə qərarlarının sığortalanmasında əsaslandırılan yanaşmalara aid deyil: (Çəki: 1)
idarəetmə qərarlarının dəyəri
idarəetmə qərarlarının realizasiyası zamanı mümkün ola biləcək zərərlərin dəyəri
idarəetmə qərarlarının qiyməti
natural-əşya elementləri dəyəri
idarəetmə qərarlarının hazırlanmasına vaxtın dəyəri

Sual: Risqlər idarəetmə qərarlarının realizasiyasının hansı proseduru ilə əlaqədar deyil: (Çəki: 
1)

pablik rileyşnz
faktorinq
idarəetmə qərarlarının realizasiya formasının seçimi
 nəzarət
qərarların yerinə yetirilməsinin təşkili

Sual: İdarəetmə qərarlarının realizasiyasının prosedurları üzrə risqin əmələ gəlmə səbəbi 
hansıdır? (Çəki: 1)

icraçıların az peşəkarlığı
aktivlərin ucuzlaşması
valyutanın yönərli olmaması
sürətli amortizasiya ayrımları
milli valyutanın devolvasiyası

Sual: Qərarın hazırlanması və realizasiyası zamanı insanın düşüncə fəaliyyətində sistemliliyin 
qısamüddətli itirilməsi necə adlanır? (Çəki: 1)

disfunksiya
münaqişə
panika
xaos
risq

Sual: Stress nəzəriyyəsinin ümumi müddəaları ilk dəfə kim tərəfindən formalaşdırılmışdır? 
(Çəki: 1)

S.Devis
B.Q.Selye
P.Lourens
E.Meyo
R.Şennon

Sual: Optimal qərar qəbulunu təmin edən iqtisadi riyazi metodlara daxil deyil: (Çəki: 1)
oyunlar nəzəriyyəsi
riyazi proqramlaşdırma
beyin hücumu
kütləvi xidmət nəzəriyyəsi
ehtimal modelləşdirmə



Sual: İqtisadi – riyazi metodların çatışmayan cəhəti nədir? (Çəki: 1)
insan amilinin nəzərə alınmaması
xərclərin yüksək olması
az səmərəliliyi
situasiyaların ehtimal xarakteri
alternativlərin olmaması

Sual: İdarəetmə qərarlarının hazırlanmasında alternativlərin seçimi zamanı istifadə edilən 
aktivləşdirici metodlara aid deyil: (Çəki: 1)

ideyaların konferensiyası
beyin hücumu
sual və cavab
oyunlar nəzəriyyəsi
məsləhətçilərlə iş
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Sual: İdeyaların konferensiyası metoduna aid deyil: (Çəki: 1)
tənqid ön plana çəkilir
 iştirakçıların sayı 4-12
müzakirə müddəti 30-50 dəqiqə
bir-birindən asılı olan 2-3 tapşırıq formalaşır
hər cür tənqid qadağan edilir

Sual: Təfəkkürün şüuraltı səviyyəsində stimullaşdırılması necə adlanır? (Çəki: 1)
hipnoz
beyin hücumu
psixi fəaliyyət
hipermneziya
ehtimal modelləşdirmə

Sual: Qərar qəbulu alternativlərinin təhlilində ekspert metodundan hansı halda istifadə edilmir? 
(Çəki: 1)

proqnostik məsələlərdə
analitik məsələlərdə
layihə məsələlərində
qeyri-formal məsələlərdə
tam müəyyənlik xas olan məsələlərdə

Sual: Ekspert qrupuna daxil olmaq üçün hansı cəhət vacib deyil? (Çəki: 1)
kompetentlik



şəxsi fikrin mütləq sabitliyi
konformizm
geniş təfəkkür
 analitiklik

Sual: Fərdi və qrup ekspertizanın müsbət cəhətlərini özündə birləşdirən metod necə adlanır? 
(Çəki: 1)

ekspert metodu
aktivləşdirmə metod
beyin hücumu metodu
delfi metodu
ideyaların konferensiyası metodu

Sual: Ekspertiza nəticələrinin emalında ölçü metodu kimi istifadə edilmir: (Çəki: 1)
bilavasitə qiymətləndirmə
sıra ilə düzülüş
cüt-cüt müqayisə
birbaşa qiymətləndirmə
ardıcıl müqayisə

Sual: İdarəetmə qərarlarının təhlilində reqlament hansı tələblərə cavab verməlidir? (Çəki: 1)
proseslərin rasional modelləşdirilməsinə
formalaşdırmanın struktur vahidliyinə
iqtisadi fəaliyyətin keyfiyyətinə
sosial fəaliyyətin keyfiyyətinə
itkilərin azaldılmasına

Sual: İdarəetmə qərarlarının təhlilində istifadə edilən evristik metodlar nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
kreativliyə
 kompetentliyə
nüfuza
məntiqə
ətraf mühitin çevikliyinə

Sual: Formal evristik metodlara aid deyil: (Çəki: 1)
düşüncə proseslərinin modelləşdirilməsi
təkamül modelləşdirilməsi
labirint metodları
konseptual modelləşdirmə
intellektual fəaliyyətin idarə edilməsi

Sual: Analogiyalar üzrə proqnozlaşdırma metodu necə adlanır? (Çəki: 1)
 morfoloji
sinektika
 ssenari
nominal qrup texnikası
labirint
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Sual: Alternativlər seçimində morfoloji metod nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
tipik məntiqi əlaqələrin qurulmasına
hadisələrin ardıcıllığının təsvirinə
psixoloji inersiyaya
beyin hücumuna
ideyaların konferensiyasına

Sual: Qərarların hazırlanması və realizasiyası proseduralarının ifadə üsulları məcmuyu hansı 
metoda əsaslanır? (Çəki: 1)

 labirint
nominal qrup texnikası
 sinektika
 ssenari
morfoloji

Sual: “Qərarları ağacı” metoduna xas olmayan xüsusiyyət hansıdır? (Çəki: 1)
sintez
analiz
 qrafik
proqramlaşdırma
statistik

Sual: Şirkətin sosial məqsədi hesab edilmir: (Çəki: 1)
ətraf mühitin qorunması
sosial ədalət
inzibati hüquqların qorunması
müsbət əmək motivasiyası
təqaüd təminatı

Sual: Rəhbərin sosial cavabdehliyi nədə özünü göstərmir? (Çəki: 1)
qərarlarda
 məqsədlərdə
prioritetlərdə
 aktivlərdə
qərarların realizasiya metodlarında

Sual: Məhsul keyfiyyətinin idarə edilməsinə sistem yanaşma nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
istehsalın texnologiyası səviyyəsində keyfiyyətin formalaşdırılması
keyfiyyətin idarə edilməsi sistemində idarəetmə fəaliyyətinin keyfiyyətinin formalaşdırılması
idarəetmənin ali və orta həlqəsində idarəetmə fəaliyyətinin formalaşdırılması
birbaşa məhsul keyfiyyətinə təsir edən idarəetmə elementlərinin üstünlüyü
istehsal texnologiyasının üstünlüyü



Sual: İdarəetmə qərarlarının hazırlanması və realizasiyası prosesinin keyfiyyətinə təsir etmir: 
(Çəki: 1)

informasiya
işçilərin sayı norması
idarəetmə məqsədi
idarəetmə qərarlarının hazırlanması metodları
idarəetmə texnologiyası

Sual: İdarəetmə qərarlarının səmərəliliyi əlaqədardır: (Çəki: 1)
resurs nəticəliyi ilə
kreativliklə
idarəetmə texnologiyası ilə
əməyin ödənilməsi ilə
qərarın yerinə yetirilmə vaxtı ilə

Sual: İdarəetmə qərarlarının iqtisadi səmərəliliyinin ölçülməsi metodu deyil: (Çəki: 1)
müxtəlif variantların müqayisəsi
bilavasitə metod
son nəticələr üzrə metod
birbaşa metod
labirint metodu

Sual: Məhdud resursların bölgüsü hansı model vasitəsilə optimal surətdə həyata keçirilir? 
(Çəki: 1)

növbələr modeli
xətti proqramlaşdırma modeli
istehlakçıların gözləmələri modeli
səbəb-nəticə modelləşdirməsi
ekonometrik model

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qərarın bu növü təşkilatda idarəetmənin ən yüksək səviyyəsi tərəfindən qəbul edilir (Çəki: 
1)

ictimai özünüidarə
strateji
taktiki
operativ
dövlət

Sual: Qərarın bu növü təşkilatda idarəetmənin aşağı səviyyəsi tərəfindən qəbul edilir (Çəki: 1)



ictimai özünüidarə
strateji
taktiki
operativ
dövlət

Sual: Gələcəkdə reallaşdırılacaq qərarlar necə qərarlardır (Çəki: 1)
perspektiv
cari
operativ
alternativ
qısamüddətli

Sual: Bugünkü günün ehtiyaclarının ödəməyə istiqamətlənən qərarlar (Çəki: 1)
perspektiv
cari
alternativ
qısamüddətli
strateji

Sual: Uzunmüddətli qərar hansı müddəti əhatə edir (Çəki: 1)
1 ildən 5 ilə qədər
5 ildən çox
1 ilə qədər
11 ay
6 ay

Sual: Ortamüddətli qərar hansı müddəti əhatə edir (Çəki: 1)
1 ildən 5 ilə qədər
5 ildən çox
1 ilə qədər
11 ay
6 ay

Sual: Qısamüddətli qərar hansı müddəti əhatə edir (Çəki: 1)
1 ildən 5 ilə qədər
5 ildən çox
1 ilə qədər
11 ay
6 ay

Sual: Cari işin icraçılar arasında bölüşdürülməsi haqda qərar necə adlanır (Çəki: 1)
təşkilati
koordinasiyaedici
tənzimləyici
aktivləşdirici
nəzarətedici

Sual: Qaydalar,bölgü,normalar-necə qaydalardır (Çəki: 1)



təşkilati
koordinasiyaedici
tənzimləyici
aktivləşdirici
nəzarətedici 

Sual: İdarəetmə sistemində maddi stimullaşdırma və gözlənilən yerdəyişmələr haqda qərar 
necə qərardır (Çəki: 1)

təşkilati
koordinasiyaedici
tənzimləyici
aktivləşdirici
nəzarətedici

Sual: Qəbul edilmiş qərarın həyata keçirilməsi haqda qərar (Çəki: 1)
təşkilati
koordinasiyaedici
tənzimləyici
aktivləşdirici
nəzarətedici

Sual: Menecment sisteminin konkret məqsədlərə çatması variantlarından alternativin seçilməsi 
və iqtisadi əsaslandırılması,optimallaşdırılması,proqnozlaşdırılması,təhlilinin nəticəsi belə 
adlanır (Çəki: 1)

idarəetmə proqnozu
idarəetmə nəzarəti
idarəetmə qərarları
idarəetmə təhlili
idarəetmənin planlaşdırılması

Sual: Təşkilatın ən müxtəlif bölmələrinə aid olan,iş gününün başlaması və bitməsi,əmək 
haqqının ödənilməsi müddəti haqda qərarlar necə qərarlardır (Çəki: 1)

ümumi
xüsusi
kollegial
təkbaşına
kollektiv

Sual: Ancaq bir bölməyə və ya bu bölmədə çalışan qrupa aid olan problemlərə aid qərar (Çəki: 
1)

ümumi
xüsusi
kollegial
təkbaşına
kollektiv

Sual: Məhsul satışından gəlir əldə edilməsi,daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsi haqda qərar 
necə qərardır (Çəki: 1)

kommersiya
qeyri-kommersiya



kollegial
təkbaşına
kollektiv

Sual: Sosial,ekoloji,etik,ictimai problemlər haqda qərar (Çəki: 1)
kommersiya
qeyri-kommersiya
kollegial
təkbaşına
kollektiv

Sual: Rəhbərin öz qərarının düzgün olması haqda gümanına əsalanan qərar (Çəki: 1)
inert
kollegial
intuitiv
təkbaşına
kollektiv

Sual: Verilən ideyanı formalaşdıran və onu saxlayan qərar (Çəki: 1)
tarazlaşdırılmış
intuitiv
kollegial
təkbaşına
kollektiv

Sual: Ehtiyyatlı axtarış nəticəsində qəbul edilmiş qərar (Çəki: 1)
tarazlaşdırılmış
intuitiv
inert
təkbaşına
kollektiv

Sual: Menecer tərəfindən işə üstün tənqidiliklə yanaşmaqla bütün variantların 
qiymətləndirilməsi ilə xarakterizə edilən qərarlar (Çəki: 1)

tarazlaşdırılmış
intuitiv
inert
ehtiyyatlı
kollektiv
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Sual: İqtisadi təhlil,əsaslandırma və optimallaşdırma metodları əsasında verilmiş qərar (Çəki: 1)
rasional
intuitiv
inert
ehtiyyatlı
kollektiv

Sual: Əmrlər,tapşırıqlar,planlar,hədəflər-nədir (Çəki: 1)
qərarların təzahür formaları
formalizasiya metodları
kodlaşdırma
idarəetmə obyektləri
idarəetmə subyektləri

Sual: Mətnlər,qrafiklər,formalar,riyazi tapşırıq planları-nədir (Çəki: 1)
qərarların təzahür formaları
formalizasiya metodları
ötürmə vasitələri
idarəetmə obyektləri
idarəetmə subyektləri

Sual: Yazılı,verbal,elektron məlumatlar nəyi ifadə edir (Çəki: 1)
qərarların təzahür formalarını
formalizasiya metodlarını
ötürmə vasitələrini
idarəetmə obyektlərini
idarəetmə subyektlərini

Sual: Maqnit daşıyıcıları,tabulyaqrammlar kimi xüsusi vasitələrə aid qərarlar (Çəki: 1)
intuitiv
inert
ehtiyyatlı
kollektiv
kodlaşdırılmış

Sual: Qərarların parametrlərinin onların reallaşdırılmasını təmin edən və konkret istehlakçını 
razı salan məcmusu necə adlanır (Çəki: 1)

idarəetmə qərarlarının keyfiyyəti
idarəetmə qərarlarının subyekti
idarəetmə qərarlarının obyekti
formalizasiya metodu
ötürmə vasitələri

Sual: Əldə edilmiş nailiyyətlərə,real yerləşdirilmiş resurslara və vaxta əsaslanma nəyi tələb edir 
(Çəki: 1)

real olmağı
reallaşdırma mexanizmini təhlil etməyi



real vaxt həcmində qəbul və icra edilməyi 
reallaşdırıla bilən olmağı
çevik olmağı

Sual: Təşkilatı əhatə edən bölmələr daxil olmaqla stimullaşdırma,qərarın reallaşmasına nəzarət 
nəyi tələb edir (Çəki: 1)

real olmağı
reallaşdırma mexanizmini təhlil etməyi
real vaxt həcmində qəbul və icra edilməyi 
reallaşdırıla bilən olmağı
çevik olmağı

Sual: Münaqişələrin yaranması nəticəsində qərarların icrasına mane olan vəziyyətdən qaçmaq 
bacarığı nəyi tələb edir (Çəki: 1)

real olmağı
reallaşdırma mexanizmini təhlil etməyi
real vaxt həcmində qəbul və icra edilməyi
reallaşdırıla bilən olmağı
çevik olmağı

Sual: Daxili və xarici şərtlərin dəyişməsi zamanı nail olunma məqsəd və alqoritminin 
dəyişilməsini nəzərə almaq,idarəetmə obyektinin vəziyyətinin təsvirini əhatə etmək,hansı ki,bu 
halda qərarın icrası dayandırılmalı və yeni qərar qəbul edilməlidir-bu nəyi tələb edir (Çəki: 1)

real olmağı
reallaşdırma mexanizmini təhlil etməyi
real vaxt həcmində qəbul və icra edilməyi 
reallaşdırıla bilən olmağı
çevik olmağı

Sual: Bu-rəhbəri hər hansı bir nəticəyə gəlməyə və lazimi hərəkətləri etməyə məcbur edən 
düşünülmüş,analitik və təşkilati fəaliyyətin nəticəsidir (Çəki: 1)

informasiya
proqnoz
qərar
subyekt
obyekt

Sual: İlkin daşıyıcıdan əldə edilən və digərləri üçün məlumat rolunu rolunu oynayan bilgi nədir 
(Çəki: 1)

informasiya
proqnoz
qərar
subyekt
indikatorlar

Sual: Təşkilatın uzunmüddətli inkişafı istiqamətində menecerlər qərarı planlaşdırmaq və qəbul 
etmək üçün hansı səviyyədə informasiyaya ehtiyac duyurlar (Çəki: 1)

strateji
cari 
operativ



alternativ
qısamüddətli

Sual: Pest analiz-nə vasitəsidir (Çəki: 1)
xarici analiz
daxili analiz
iqtisadi analiz
siyasi analiz
xarici və daxili analiz

Sual: Pest analizdə qiymət və əmək tənzimlənməsi hansı faktora aid edilir (Çəki: 1)
texnoloji faktor
sosial faktor
iqtisadi faktor
siyasi faktor
xarici və daxili analiz

Sual: Pest analizdə əmək resurslarının səviyyəsi hansı faktora aid edilir (Çəki: 1)
texnoloji faktor
sosial faktor
iqtisadi faktor
siyasi faktor
xarici və daxili analiz

Sual: Pest analizdə istehlakçıların əmtəələrə(brend və ya brend olmayan)münasibəti, ərazinin 
mobilliyi hansı faktora aid edilir (Çəki: 1)

texnoloji faktor
sosial faktor
iqtisadi faktor
siyasi faktor
xarici və daxili analiz

Sual: Pest analizdə informasiya və kommunikasiya hansı faktora aid edilir (Çəki: 1)
texnoloji faktor
sosial faktor
iqtisadi faktor
siyasi faktor
xarici və daxili analiz

Sual: Giriş,çıxış,xarici və daxili-bunlar informasiyanın hansı təsnifatına aiddir (Çəki: 1)
yaranma yerinə görə
stabilliyinə görə
hazırlanma mərhələsinə görə
əks olunma üsuluna görə
idarəetmənin üsuluna görə

Sual: Dəyişən,daimi,birdəfəlik-bunlar informasiyanın hansı təsnifatına aiddir (Çəki: 1)
yaranma yerinə görə
stabilliyinə görə



hazırlanma mərhələsinə görə
əks olunma üsuluna görə
idarəetmənin üsuluna görə
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Sual: İlkin,ikincili,yekun-bunlar informasiyanın hansı təsnifatına daxildir (Çəki: 1)
yaranma yerinə görə
stabilliyinə görə
hazırlanma mərhələsinə görə
əks olunma üsuluna görə
idarəetmənin üsuluna görə

Sual: Test,qrafik üsulu-informasiyanın hansı təsnifatına aid edilir (Çəki: 1)
yaranma yerinə görə
stabilliyinə görə
hazırlanma mərhələsinə görə
əks olunma üsuluna görə
idarəetmənin üsuluna görə

Sual: Plan,normativ-məlumat,qeydiyyat,operativ-bunlar informasiyanın hansı təsnifatına aiddir 
(Çəki: 1)

yaranma yerinə görə
stabilliyinə görə
hazırlanma mərhələsinə görə
əks olunma üsuluna görə
idarəetmənin üsuluna görə

Sual: Sənaye,kənd təsərrüfatı,nəqliyyat üzrə informasiya-bu necə təsnifatıdır (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı üzrə
təkrar istehsalın faza və prosesləri üzrə
ötürülmə forması üzrə
təyinatı üzrə
mənbələri üzrə

Sual: İstehsal,reallaşdırma,material-texniki təminat,davranış,bölgü və istehlak üzrə informasiya 
necə təsnifatdır (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatı üzrə
təkrar istehsalın faza və prosesləri üzrə
ötürülmə forması üzrə
təyinatı üzrə
mənbələri üzrə



Sual: Əmtəənin keyfiyyət göstəriciləri,onun dəyəri,bazar infrastrukturu,əmək kollektivinin sosial 
inkişafı-bunlar informasiyanın nə üzrə təsnifatıdır (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatı üzrə
obyekt üzrə
ötürülmə forması üzrə
təyinatı üzrə
mənbələri üzrə

Sual: Verbal,mətn,rəqəmsal,qrafik informasiyası hansı təsnifata daxildir (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı üzrə
təkrar istehsalın faza və prosesləri üzrə
ötürülmə forması üzrə
təyinatı üzrə
mənbələri üzrə

Sual: Elektron,telefon,yazılı informasiya hansı təsnifatı əks etdirir (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı üzrə
təkrar istehsalın faza və prosesləri üzrə
ötürülmə üsulu üzrə
təyinatı üzrə
mənbələri üzrə]

Sual: Müəyyən və ya reqlamentləşdirilməmiş müddətdə tələb olunan informasiya necə təsnifata 
daxildir (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatı üzrə
təkrar istehsalın faza və prosesləri üzrə
ötürülmə rejimi üzrə
təyinatı üzrə
mənbələri üzrə

Sual: İqtisadi,texniki,sosial,metodiki,qeydiyyat,hesabat,təşkilati-bunlar informasiyanın hansı 
təsnifatını əks etdirir (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatı üzrə
obyekt üzrə
ötürülmə forması üzrə
təyinatı üzrə
mənbələri üzrə

Sual: Marketinq mərhələsində istifadə edilən təşkilati-texniki hazırlıq,istehsal,utilizasiya-
informasiyanın nə üzrə təsnifatına daxildir (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatı üzrə
obyekt üzrə
ötürülmə forması üzrə
obyektin həyat tsikli mərhələsi üzrə
mənbələri üzrə

Sual: Uzunmüddətə saxlanılan,qısamüddətə saxlanılan,saxlanılmayan-informasiyanın nə üzrə 
təsnifatına daxildir (Çəki: 1)

saxlanılma üzrə



kənd təsərrüfatı sahələri üzrə
obyekt üzrə
ötürülmə forması üzrə
mənbəyi üzrə

Sual: İdarəetmə sistemində istifadə edilən verilənlərin yığımı,saxlanılması,toplanması,ax-tarışı 
və ötürülməsi sistemi (Çəki: 1)

informasiya sistemi
istehsal sistemi
marketinq sistemi
reklam sistemi
nəzarət sistemi

Sual: Mətbuat,radio,televiziya nəyin daşıyıcılarıdır (Çəki: 1)
istehsal informasiyasın
marketinq informasiyasının
reklam informasiyasının
daxili informasiyanın
nəzarət informasiyasının

Sual: İnformasiyanın saxlanmasını təmin edən hüquqi və adminstrativ xarakterli xüsusi 
əməliyyatların,təşkilati tədbirlərin,fiziki və texniki qoruma vasitələrinin,xüsusi bölmələrin 
yığımının məcmusu necə adlanır (Çəki: 1)

qoruma sistemi
istehsal sistemi
marketinq sistemi
reklam sistemi
menecment sistemi

Sual: İdarəetmənin həyata keçirilməsi üçün təşkilatların vəziyyətini obyektiv əks etdirən əlaqə 
kanalları vasitəsilə ötürülən məlumatların məcmusu (Çəki: 1)

informasiya axınıdır
istehsal sistemi
marketinq sistemi
reklam sistemi
maliyyə axınlarına

Sual: Əşyalaşmış canlı əmək resursları haqqında informasiya axınları nəyə aid edilir (Çəki: 1)
informasiya növünə
maliyyə növünə
düz axınlara
əks axınlara
dolayı axınlara

Sual: Maliyyə,kapital,bank sisteminin vəziyyəti haqda informasiya nəyə aid edilir (Çəki: 1)
informasiya axınlarına
maliyyə axınlarına
düz axınlara
əks axınlara
dolayı axınlara



Sual: İstehsal parametrlərini kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri üzrə reqlamentləşdirən 
informasiya,tapşırıqlar və onlara nail olma yolları nəyə aid edilir (Çəki: 1)

informasiya axınlarına
maliyyə axınlarına
düz axınlara
əks axınlara
dolayı axınlara

Sual: İdarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsi,müqayisə,nəticələrin qiymətləndiril-
məsi,təhlil,yeni qərarların hazırlanması haqqında informasiya nəyə aid edilir (Çəki: 1)

informasiya axınlarına
maliyyə axınlarına
düz axınlara
əks axınlara
dolayı axınlara

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansı dəyişikliklər əmtəə və xidmətlərin çeşidinə görə alıcı tələbatının dəyişməsinə təsir 
edir və istehsal proqramlarının formalaşması üçün idarəetmə qərarlarının işlənib 
hazırlanmasında nəzərə alınmalıdır (Çəki: 1)

 Demoqrafik
 Təbii
 Texnoloji
 Qanunverici
 Iqtisadi 

Sual: Hansı şərtlər ehtiyatların mövcudluğunu və müəssisənin əməli fəaliyyətində nəzərə 
alınmalı olan regionun xarici mühitinin vəziyyətini xarakterizə edir (Çəki: 1)

 Demoqrafik
 Təbii
 Texnoloji
 Qanunverici
 Iqtisadi 

Sual: Əmək bazarının, əhalinin sosial müdafiəsi və əməkqabiliyyətli əhalinin məşğulluq 
səviyyəsinin dəyişməsi hansı amillərlə əlaqədardır (Çəki: 1)

 Demoqrafik
 Təbii
 Texnoloji
 Qanunverici
 Iqtisadi 



Sual: Yeni konstruksiya materiallarının, rabitə vasitələrinin yaranması nəticəsində istehsal 
texnologiyasındakı dəyişikliklər hansı amillərlə bağlıdır (Çəki: 1)

 Demoqrafik
 Təbii
 Texnoloji
 Qanunverici
 Iqtisadi

Sual: Sosial və ekoloji nəticələri nəzərə alaraq hər hansı bir optimallaşdırma meyarına görə 
bütün alternativ variantlardan tərtib edilən qərarlar necə adlanır (Çəki: 1)

 Optimal qərarlar
 Sosial qərarlar
 Ekoloji qərarlar
 İqtisadi qərarlar
 Siyasi qərarlar

Sual: Təhlil edilən mürəkkəb hadisələrin və maddələrin onların xüsusiyyətlərinin sonradan 
bütövlükdə, qarşılıqlı əlaqədə və qarşılıqlı asılılıqda müzakirəsində dərindən öyrənilməsi üçün 
tərkib hissələrə bölünməsini nəzərdə tutan prinsip necə adlanır (Çəki: 1)

 Təhlil və sintezin tamlıq prinsipi
 Aparıcı həlqənin ayırılması prinsipi
 Həcm, keyfiyyət və vaxt üzrə təhlil variantlarının uyğunluğunun təmin edilməsi prinsipi
 Operativlik və vaxtlı-vaxtında olma prinsipi
 Kəmiyyətin təyin edilməsi prinsipi

Sual: Aparıcı həlqənin ayırılması ilə təhlil amilləri yolu ilə məqsədlərin qarşıya qoyulmasını və 
onlara çatma üsullarının müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan prinsip (Çəki: 1)

 Təhlil və sintezin tamlıq prinsipi
 Aparıcı həlqənin ayırılması prinsipi
 Həcm, keyfiyyət və vaxt üzrə təhlil variantlarının uyğunluğunun təmin edilməsi prinsipi
 Operativlik və vaxtlı-vaxtında olma prinsipi
 Kəmiyyətin təyin edilməsi prinsipi

Sual: Təşkilatın işini qiymətləndirməyə, plan göstəricilərindən geriləmələri müəyyən etməyə, 
onların səbəblərini təyin etməyə və ehtiyatları aşkara çıxarmağa imkan verən metod necə 
adlanır (Çəki: 1)

Müqayisə metodu
İndeks metodu
Balans metodu
Planlaşdırma metodu
Kənarlaşma metodu

Sual: Bu metod ayrı-ayrı elementləri ölçülə bilməyən mürəkkəb hadisələrin öyrənilməsində 
tətbiq olunur (Çəki: 1)

Müqayisə metodu
İndeks metodu
Balans metodu
Planlaşdırma metodu
Kənarlaşma metodu



Sual: Bu metod təsərrüfat fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqədə olan göstəricilərinin qarşılıqlı 
təsirlərinin aşkarlanması və ölçülməsi, həmçinin istehsalın effektivliyinin yüksəldilməsi 
ehtiyatlarının hesablanması məqsədilə müqayisəsini nəzərdə tutur (Çəki: 1)

Müqayisə metodu
İndeks metodu
Balans metodu
Planlaşdırma metodu
Kənarlaşma metodu

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bu metod ümumləşdirici göstəricinin amillərin – vuruqların bazis qiymətlərinin faktiki 
olaraq müntəzəm əvəzlənməsi yolu ilə təshih edilmiş bir çox qiymətlərini əks etdirir (Çəki: 1)

Müqayisə metodu
İndeks metodu
Zəncir əvəzləməsi metodu
Planlaşdırma metodu
Kənarlaşma metodu

Sual: Bu metod digər amillər istisna olmaqla, bir amilin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin 
ümumləşdirici göstəricilərinə təsirini fərqləndirməyə imkan verir (Çəki: 1)

Müqayisə metodu
İndeks metodu
Eliminasiya metodu
Planlaşdırma metodu
Kənarlaşma metodu

Sual: Gözlənilən qiymət konsepsiyası aşağıdakılardan hansının ayrılmaz hissəsidir (Çəki: 1)
Müqayisə metodu
İndeks metodu
Məqsədlər ağacı metodu
Eliminasiya metodu 
Planlaşdırma metodu

Sual: Bu metod proseslərin aydınlaşdırılması və bir sıra göstəricilərin hesablanması, həmçinin 
nəticələrin müəyyən şəklə salınması vasitəsidir (Çəki: 1)

Müqayisə metodu
İndeks metodu
Qrafik metod
Eliminasiya metodu
Planlaşdırma metodu



Sual: Bu metod təşkilati-texniki tədbirlərin funksiyalarının yaxşılaşdırılması üzrə planın işlənib 
hazırlanması amillərinin sıralanması məqsədilə tətbiq olunur (Çəki: 1)

Müqayisə metodu
İndeks metodu
Faktorlu təhlil metodu
Eliminasiya metodu
Planlaşdırma metodu

Sual: Menecerlərə öz fəaliyyətlərinin mümkün alternativlərini rəqiblərinin mümkün cavab 
hərəkətlərini nəzərə almaqla təhlil etməyə imkan verən riyazi modellər bu modeldə istifadə 
olunur (Çəki: 1)

Oyunlar nəzəriyyəsi
Növbələr nəzəriyyəsi
Xətti proqramlaşdırma
Hər biri
Gözləmələr nəzəriyyəsi

Sual: Bu model müəyyən tələb səviyyəsində xidmət kanallarının optimal sayının təyin edilməsi 
məqsədilə istifadə olunur (Çəki: 1)

Oyunlar nəzəriyyəsi
Növbələr nəzəriyyəsi
Xətti proqramlaşdırma
Hər biri
Ədalət nəzəriyyəsi

Sual: Bu model optimal həllin tapılmasına (yəni ehtiyatın elə həcmini müəyyənləşdirir ki, onun 
yaradılmasına olan xərclər minimum olsun) və istehsal proseslərinin fasiləsizliyinə imkan verir 
(Çəki: 1)

Oyunlar nəzəriyyəsi
Növbələr nəzəriyyəsi
Xətti proqramlaşdırma
Hər biri
Porter-Louer nəzəriyyəsi

Sual: İstehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin ümumiləşdirici göstəricisinə müxtəlif amillərin təsirinin 
ümumi nəticəsinin əsaslandırılması nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

Təhlil və svodka (axırıncı yoxlama) üsulu zamanı
Mütləq və nisbi üstünlüklər üsulu
Orta üstünlüklər üsulu
Dinamik sıralar üsulu
Ümumi və seçmə müşahidələr üsulu

Sual: Bu üstünlüklər iqtisadi üstünlüklərin kəmiyyət xarakteristikası üçün istifadə olunur (Çəki: 
1)

Mütləq üstünlüklər
Nisbi üstünlüklər
Orta üstünlüklər
Hesabi
Orta ölçülü



BÖLMƏ: 0903 
Ad 0903 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bu üstünlük mütləq nisbətləri özündə ifadə edir, plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, 
normalara, xüsusi çəki, intensivlik göstəricilərinə riayət edilmə səviyyəsini xarakterizə edir 
(Çəki: 1)

Nisbi üstünlüklər 
Mütləq üstünlüklər
Orta üstünlüklər
Hesabi
Orta ölçülü

Sual: Bu, kütləvi, keyfiyyətcə bircinsli hadisələrin xarakteristikalarının ümumiləşdirilməsidir, 
verilmiş hadisələr məcmusunun nisbi xüsusiliyini ifadə edir, onun daha tipik xüsusiyyətlərini 
müəyyən edir (Çəki: 1)

Təhlil və svodka (axırıncı yoxlama) üsulu zamanı
Mütləq və nisbi üstünlüklər üsulu
Orta üstünlüklər üsulu
Dinamik sıralar üsulu
Ümumi və seçmə müşahidələr üsulu

Sual: Bu təhlil göstəricilərin zamana görə inkişaf qanunauyğunluqlarının və meyllərinin üzə 
çıxarılmasındakı dəyişikliklərin xarakteristikasını təxmin edir (Çəki: 1)

Mütləq və nisbi üstünlüklər üsulu
Orta üstünlüklər üsulu
Dinamik sıralar üsulu 
Ümumi və seçmə müşahidələr üsulu
Təhlil və svodka (axırıncı yoxlama) üsulu

Sual: Müəssisənin fəaliyyətinin hər hansı bir tərəfini xarakterizə edən bütün hadisələrin 
məcmusunun öyrənilməsi üçün bu təhlildən istifadə olunur (Çəki: 1)

Mütləq və nisbi üstünlüklər üsulu
Orta üstünlüklər üsulu
Dinamik sıralar üsulu
Ümumi və seçmə müşahidələr üsulu
Təhlil və svodka (axırıncı yoxlama) üsulu

Sual: Bu təhlil əsas göstəricinin ayrı-ayrı tərkib hissələrə bölünməsi üçün tətbiq olunur (Çəki: 1)
Mütləq və nisbi üstünlüklər üsulu
Orta üstünlüklər üsulu
Dinamik sıralar üsulu
Ümumi və seçmə müşahidələr üsulu
Detallaşdırma və ümumiləşdirmə üsulu



Sual: Bu təhlil tədqiqat obyektinin həyat tsiklinə görə məcmu xərclərin hər vahidinə düşən 
faydalılıq effektinin artırılması metodunu özündə ifadə edir (Çəki: 1)

Mütləq və nisbi üstünlüklər üsulu
Funksional dəyər təhlili
Dinamik sıralar üsulu
Ümumi və seçmə müşahidələr üsulu
Detallaşdırma və ümumiləşdirmə üsulu

Sual: Maşın, avadanlıqların yaradılmasında və optimallaşdırma üçün olan texnologiyalarda, 
müəssisələrin təşkilati strukturunun və bölmələrinin, istehsalın təşkili metodlarının 
təkmilləşdirilməsi zamanı hansı təhlil tətbiq olunur (Çəki: 1)

Mütləq və nisbi üstünlüklər üsulu
Funksional dəyər təhlili
Dinamik sıralar üsulu
Ümumi və seçmə müşahidələr üsulu
Detallaşdırma və ümumiləşdirmə üsulu

Sual: Menecerin gələcəyi proqnozlaşdırması və alternativ hərəkətləri təyin etməsi prosesi necə 
adlanır (Çəki: 1)

Qərar qəbulu prosesi
Təşkilat
Kadr qəbulu
Planlaşdırma
Koordinasiya

Sual: Arzulanan nəticənin əldə olunması məqsədilə ideyaların başqalarına ötürülməsi prosesi 
necə adlanır (Çəki: 1)

Qərar qəbulu prosesi
Təşkilat
Kadr qəbulu
Kommunikasiya
Nəzarət

Sual: Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatılması üçün həyata keçirilməsi təsdiq olunmuş 
hərəkətlər ardıcıllığı necə adlanır (Çəki: 1)

Proqram
Missiya
Strategiya
Uzaqgörmə
Kadr qəbulu

BÖLMƏ: 1002 
Ad 1002 

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Proqnozlaşdırmanın bu metodu obyektin gələcək daveanışının və inkişafının keçmiş 
tendensiyalarına əsaslanır (Çəki: 1)

Ektropolyasiya
Parametrik
Ekspert
Modelləşdirmə
Sistemlilik

Sual: Vahid və azseriyalı istehsal sərtində hansı proqnozlaşdırma metodundan istifadə edirlər 
(Çəki: 1)

Ektropolyasiya
Parametrik
Ekspert
Modelləşdirmə
Sistemlilik

Sual: Silinmiş göstəricilər və reqressiyya səviyyəsinə görə bölmənin proqnozlaşdırma metodu 
hansıdır (Çəki: 1)

Ektropolyasiya
Parametrik
Ekspert
Modelləşdirmə
Sistemlilik

Sual: Aşağıdakı metodlardan bir neçə əsas funksiyalarla və ya kifayət qədər statistik 
informasiyaya malik olmayan obyektlər üçün istifadə edilir (Çəki: 1)

Ektropolyasiya
Parametrik
Ekspert
Modelləşdirmə
Sistemlilik

Sual: Bu proqnozlaşdırma metoduhəmin sahənin mütəxəssizləri qrupu tərəfində işlənib 
hazırlanır (Çəki: 1)

Ektropolyasiya
Parametrik
Ekspert
Modelləşdirmə
Sistemlilik

Sual: Real obyektlər modelinin köməyi ilə formalaşdırılan qərarlarının qəbul edilməsi prosesi 
(Çəki: 1)

Modelləşdirmə
Ekspert
Ektropolyasiya
Parametrik
Situasiya



Sual: Məqsədə çatmaq üçün nəticənin blok sxemi və alternativ fəaliyyət üçün istifadə olunan 
məqsədlər ağacı hansı modeldir (Çəki: 1)

Məntiqi
Fiziki
Riyazi
Iqtisadi, riyazi
Tərəqqi

Sual: Təbii obyektin təsvirinin bir neçə dəfə proporsional şəkildə kiçildilmiş və müxtəlif 
materiallardan hazırlanmış hansı modeldən istifadə edilir (Çəki: 1)

Məntiqi
Fiziki
Riyazi
Iqtisadi, riyazi
Tərəqqi

Sual: Verilmiş parametrlərin dəyişilmə həcminin inkişaf qanunauyğunluqların hansı modelin 
köməkliyi və müəyyən etmək olar (Çəki: 1)

Məntiqi
Fiziki
Riyazi
Iqtisadi, riyazi
Tərəqqi

Sual: İdarəetmə qərarlarının qəbulunda hansı model tətbiq edilən obyekt haqqında tam 
təsəvvür əldə etməyə imkan verir (Çəki: 1)

Məntiqi
Fiziki
Riyazi
Iqtisadi, riyazi
Tərəqqi

Sual: Qərar qəbulunda hansı model tədqiqatın real obyektini əks etdirir, adekvat struktura və 
funksional parametrə, xüsusiyyətlərə, qarşılıqlı əlaqəyə malikdir (Çəki: 1)

Məntiqi
Fiziki
Riyazi
İqtisadi, riyazi
Tərəqqi

Sual: Regionda sahədə müəssisənin inkişaf perispektivlərinin gələcək vəziyyətini və ehtimal 
olunan yollarını hansı elmi üsul düzgün əks etdirir (Çəki: 1)

Planlaşdırma
Proqnozlaşdırma
Görmək
Missiya
Prinsip



Sual: Ekstrapolyasiya metodu və parametrik metod aşağıdakılardan hansına qenetik 
yanaşmanın mahiyyətini təşkil edir (Çəki: 1)

Planlaşdırma
Proqnozlaşdırma
Görmək
Missiya
Prinsip

Sual: Müxtəlif hipotezləri məqsədilə aparılan elmi əsaslandırılmış təcrübə (Çəki: 1)
Eksperiment
Model
Plan
Prinsip
Analiz 

Sual: Sizin bu aspekti informasiyaya çıxışın tənzimlənməsi ilə tənzimlənən, sizin özünün isə 
qanunla qorunan aspekti (Çəki: 1)

Hüquqi aspekt
Iqtisadi aspekt
Kütləvilik aspekti
Ehtiyat aspekti
Aşkarlıq aspekti

Sual: Sizin bu aspekt müəyyən iqtisadi effekt əldə edilmək üçün istifadə edilir (Çəki: 1)
Hüquqi aspekt
Iqtisadi aspekt
Kütləvilik aspekti
Ehtiyat aspekti
Aşkarlıq aspekti

Sual: Rəqiblərin gözlənilməyən tədbirlərinin planlaşdırılması üçün zəruri olan əhatəli göstərici 
hansı variantda düzgün verilmişdir (Çəki: 1)

Qəflətən baş vermə effekti
Qəflətən baş vermə dövrü
Rəqib effekti
Rəqabət dövrü
Vaxt ehtiyatı

Sual: Eksperiment müxtəlif yoxlamaq məqsədi ilə keçirilən təcrübədir. Cümləni tamamlayn 
(Çəki: 1)

Fərziyyə 
Təcrübə
Ehtimal
Fiziki
Tədbir

Sual: Bu informasiya istifadəçi tərəfində əldə edilməsində məhdudiyyıt var (Çəki: 1)
Gizlilik
Yaradıcılıq
Hüquqilik



Materiallılıq
Iqtisadi

Sual: Aşağıdakı prinsiplərdən hansı idarəetmə qərarları qəbul edərkən rəhbərlərdən fəaliyyətdə 
olan xarici ölkə qanunvericiliyində normanı mütləq nəzərə almağı tələb edir (Çəki: 1)

Hüquqi müdafiə
Vətəndaş məsuliyyəti
Korporativ məsuliyyət
Fərdi məsuliyyət
Kollektiv məsuliyyət

Sual: Rəqibi əsl həqiqəti bilməkdən yayındıran informasiya necə adlanır (Çəki: 1)
Məxvilik
Sirr
Dezinformasiya
Hüquq
Aspekt

Sual: Qərar qəbul edərkən təşkilatın həqiqəti əks etdirməyən sirrinin nümayiş etdirilməsi necə 
adlanır (Çəki: 1)

Sirrin imitasiyası
Məxvilik
Dezinformasiya
Hüquq
Aspekt

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici informasiyanın mənbəyi deyil (Çəki: 1)
Qanunverici və tənzimləyici orqanlar
Elektron sorğu asasında informasiya tədqim edən informasiya agentlikləri
Müştərilər
Kreditorlar
Elektron bazadan sənədlər

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili informasiyanın mənbəyi deyil (Çəki: 1)
Istehsal daxili elektron sənəd dövriyyəsi sistemi əməliyyat işləri üçün nəzərdə tutulan daxili 

sistem
Elektron bazadan götürülən sənədlər 
Kağız daşıyıcılarında əks olunan sənədlər
Elektron şəkildə sorğu üzrə informasiya tədqim edən informasiya agentlikləri
Elektron sorğu asasında informasiya tədqim edən informasiya agentlikləri

Sual: Informasiyanın hərəkətinin hansı mərhələsində informasiya ötürücüdən qəbul edən verilir 
(Çəki: 1)

Birinci mərhələdə
Ikinci mərhələdə
Üçüncü mərhələdə
Dördüncü mərhələdə
Hazırlıq mərhələdə



Sual: Informasiyanın hərəkətinin hansı mərhələsində seçilmiş informasiyanın kodlaşdırılması 
həyata keçirilir (Çəki: 1)

Birinci mərhələdə
Ikinci mərhələdə
Üçüncü mərhələdə
Dördüncü mərhələdə
Hazırlıq mərhələdə

Sual: Informasiyanin hərəkətinin hansı məhrələsində kodlaşdırılmış informasiya ötürücüsündən 
qəbul edilənə verilir (Çəki: 1)

Birinci mərhələdə
Ikinci mərhələdə
Üçüncü mərhələdə
Dördüncü mərhələdə
Hazırlıq mərhələdə

Sual: İnformasiyanın hərəkətinin hansı mərhələsində dekodlaşdırma (kodun açılması) aparılır 
(Çəki: 1)

Birinci mərhələdə
Ikinci mərhələdə
Üçüncü mərhələdə
Dördüncü mərhələdə
Hazırlıq mərhələdə

Sual: İnformasiya üzərində mülkiyyət hüququnun qorunmasında sızmaların qarşısının alınması 
necə adlanır (Çəki: 1)

Informasiya təhlükəsizliyi 
Informasiya daşıyıcıları
Informasiya sistemi
Hüquqi element 
Informasiya obyektliyi

Sual: İnformasiyanın qorunmasının bu sistemi müxtəlif informasiya sistemlərində serverlərdə və 
kompüterlərin yaddaşında saxlanılan qiymətli informasiyanın müdafiəsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Doğru variant hansıdır (Çəki: 1)

Proqram - aparat elementi
Mühəndis texniki element
Təşkilatı element
Hüquqi element
Texniki element
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Sual: Qərar nədir? (Çəki: 1)
Qərar-insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsidir
Qərar-insan əqlinin məhsuludur
Qərar-insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsi olub,onu hər hansı bir nəticəyə və ya tələb 

edilən fəaliyyətə çıxarır
Qərar-insanı hər hansı bir nəticəyə gətirib çıxarır
bütün variantlar düzgündür

Sual: Idarəetmə qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Məqsəd, Vəzifə, Peşəkarlıq
Məqsəd, Nəticə, Əmək bölgüsü, Peşəkarlıq
Məqsəd, Məsuliyyət, Peşəkarlıq
Məqsəd, Nəticə, Məsuliyyət, Əmək bölgüsü
Məqsəd, Məsuliyyət,Əmək bölgüsü

Sual: İdarəetmə qərarlarının əsas növləri hansılardır? (Çəki: 1)
İntuitiv, inert və insayt
İnert, ordinar və mülahizələrə əsaslanan
İntuitiv, inert, insayt və ordinar
İntuitiv, insayt və mülahizələrə əsaslanan
İnert, ordinar və insayt

Sual: İntuitiv qərarlar nədir? (Çəki: 1)
İntuisiya əsasında qəbul edilən qərardır 
Məntiqi təfəkkür nəticəsində qəbul edilən seçimdir 
İnsan ağlının məhsuludur
Həyat təcrübəsi nəticəsində qəbul edilən qərardır
düzgün cavab yoxdur

Sual: İnsayt qərarlar nədir? (Çəki: 1)
İri şirkətlərdə qəbul edilən qərardır
Kompüter şirkətlərində qəbul edilən qərardır
Konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya dərk edilməsidir
Saytlarla bağlı qərardır
düzgün cavab yoxdur

Sual: Tarazlaşmış qərarlar nədir? (Çəki: 1)
Bu qərarları öz fəaliyyətinə, irəli sürülən mülahizələrə və onların yoxlanılmasına diqqətlə və 

təkidlə yanaşan rəhbərlər qəbul edirlər və onlar bu zaman formalaşmış ilkin ideyaya malik 
olurlar 

Tarazlaşmış qərarlar kifayət qədər əsaslandırılmır
Belə qərarlar ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir
Belə qərarlarda orijinallıq, yenilik olmur
düzgün cavab yoxdur

Sual: İmpulsiv qərarlar nədir? (Çəki: 1)
Konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya dərk edilməsidir



Belə qərarların müəllifləri çoxlu sayda ideyalar yaradırlar, lakin onları yoxlaya bilmirlər. 
Buna görə də belə qərarlar çox vaxt tap reallaşmır

Belə qərarlar real vəziyyətin təhlili əsasında qəbul edilir və tam reallaşdırılır
Belə qərarlar keçmiş təcrübəyə əsaslanır
düzgün cavab yoxdur

Sual: İnert qərarlar nədir? (Çəki: 1)
Rəhbərin şəxsi seçimidir 
İntuisiya əsasında qəbul edilən qərarlardır
Ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir
Qısa müddətdə qəbul edilən qərarlardır
düzgün cavab yoxdur

Sual: Rasional qərarlar nədir? (Çəki: 1)
Keçmiş təcrübəyə əsaslanır
Risk şəraitində qəbul edilən qərarlardır
Belə qərarlar keçmiş təcrübədən asılı olmayıb, obyektiv analitik proses vasitəsi ilə 

əsaslandırılır
Ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir
bütün variantlar düzgündür

Sual: Qərarların qəbulu baxımından idarəetmə prosesi hansı mərhələlərə ayrılır? (Çəki: 1)
1 Qərarların işlənib hazırlanması 2 Qərarların qəbul edilməsi və reallaşdırılması 
1 Qərarların işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi 2 Qərarların reallaşdırılması və ona 

nəzarət 
1 Qərarların işlənib hazırlanması 2 Qərarların qəbul edilməsi 3 Qərarların icrasına rəhbərlik 

4 Qərarların icrasına nəzarət 
1 Qərarların işlənib hazırlanması 2 Qərarların qəbul edilməsi 3 Qərarların icrasına rəhbərlik 

və ona nəzarət 
1. Qərarların reallaşdırılması və ona nəzarət 2. Qərarların icrasına rəhbərlik 
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Sual: Proqnozlaşdırılan səmərəliyə uyğun olaraq qərarların hansı növləri vardır? (Çəki: 1)
Ordinar, asinergetik və sinergetik 
Ordinar, inert və sinergetik
Ginergetik, bisinergetik və asinergetik
Ordinar, rasional və sinergetik 
düzgün variant yoxdur

Sual: Ordinar qərarlar nədir? (Çəki: 1)
Kollektivin birgə qəbul etdiyi qərardır



Nəticə vahidinə sərf edilən serusların səmərəliliyinin normalara uyğun saxlayan qərardır
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini aşağı salır
düzgün variant yoxdur

Sual: Sinergetik qərarlar nədir? (Çəki: 1)
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini normalara uyğun saxlayır
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır
Sistemin effektivliyini aşağı salır
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin azaldır
düzgün variant yoxdur

Sual: Asinergetik qərarlar nədir? (Çəki: 1)
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini normalara uyğun saxlayır
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır
Əməliyyatların və sistemin effektivliyini aşağı salır
Risk şəraitində qəbul edilən qərardır
düzgün variant yoxdur

Sual: İdarəetmə qərarlarının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma hansıdır. (Çəki: 1)
Fəaliyyət məqsədlərin və ona nail olma üsulların seçilməsindən ibarət iradı fəaliyyət 

anlarından biridir.
İnsan davranışında variantların seçilməsindən ibarət idarə edilən aktdır.
Fəaliyyət alternativinin və ya fəaliyyət qamətinin seçilməsidir.
Zidiyyətlərin aradan qaldırılması və situasiyanın dəyişdirilməsinə istiqamətlənmiş 

rəhbərliyin fəaliyyətidir.
Alternativlərin seçilməsi

Sual: İdarəetmə qərarlarının keyfiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma hansıdır. (Çəki: 1)
Elmi cəhətdən əsaslılıq.
Vəhdədlilik.
Səlahiyyətçilik.
Məsuliyyətlilik
Vaxtın müddətsizliyi.

Sual: İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi neçə mərhələdən 
ibarətdir. (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanmasına hansı mərhələ aid deyildir. (Çəki: 1)
Problemin situasiyasının aşkara çıxarılması və təhlili;
Məqsədin formalaşması.
Vahid qərarın seçilməsi.
Alternativin tam siyahisinin aşkar edilməsi
Planın müəyyən olunması



Sual: İdarəetmə qərarların qəbul edilməsi hansı mərhələ aiddir. (Çəki: 1)
Vahid qərarın seçilməsi.
Məqsədin formalaşması.
Alternativin tam siyahisinin aşkar edilməsi.
Mümkin olan alternativin seçilməsi
Məqsədin müəyyən olunması

Sual: İdarəetmə qərarlarının həyata keçirilməsinə hansı mərhələ aiddir. (Çəki: 1)
Qərarın yerinə yetirilməsi üzrə işlənib təmin olunması.
Qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən alternativin ilkin qiymətləndirilməsi.
Alternativin eksperimental qaydada yoxlanılması.
Yaxşı alternativin ilkin seçilməsi
Qərarların müəyyən olunması

Sual: İdarəetmə qərarlarının qəbul modellərinə aşağıdakı modellərdən hansılar daxil deyildir. 
(Çəki: 1)

Modelləşdirmənin vacibliyi.
Mürəkkəblik.
Ekpermentləşdirmə
Müəyyənlilik
Metodil olan ilkin fərziyyələr

Sual: İdarəetmə funkiyaları üçün tipik qərarlarına hansı daxil deyildir. (Çəki: 1)
Qərarın qəbul edilməsi üçün meyarların və məhdudiyyətlərin formalaşması;
Alternativlərin aşkar edilməsi.
Problemin diaqnozu
Problemin həlli
Alternativin tam siyahisinin aşkar edilməsi.

Sual: Mühüm nəticələrin yaranması vaxtınna aşağıdakı qərarlardan hansı fərqləndirmə 
xüsusiyyətinə görə düzgün deyildir. (Çəki: 1)

Strateji qərarlar.
Perspektiv qərarlar.
Cari qərarlar.
Operativ qərarlar.
Qeyri-sabit qərarlar.

Sual: İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi prosesinə təsir etməyən amilər hansıdır. (Çəki: 1)
Rəhbərin şəxsi dəyərləri.
Qərarın qəbul edilməsi şəraiti.
Zaman və dəyişən mühit.
İnformasiya məhdudiyyətləri
İnformasiya bolluğu

Sual: Proqnozlaşdırılan səmərəliliyə uyğun olaraq qərarlar aşağıdakı təsinfləşdirmədən hansı 
düzgün variantıdır. (Çəki: 1)

Ordinar qərarlar.
Strateji qərarlar. 
Perspektiv qərarlar.



Cari qərarlar
İntuitiv qərarlar
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Sual: Qərarın işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşdırıması rəhbərin fəaliyyətində ən 
mühüm və ən vacib ........ (Çəki: 1)

 proseduralar
şərtdir
əsasdır
elementdir
amilidir

Sual: Digər şəxslərin cəlb etməklə qəbul edilən qərarlar necə adlanır (Çəki: 1)
 alternativ
kollegial
 təkbaşına
məntiqi-təfəkkür
emosional-psixoloji

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarəetmə qərarlarının fərqləndirici xüsusiyyətinə aid deyil (Çəki: 
1)

məqsəd
nəticələr
əmək bölgüsü
peşəkarlıq
məsuliyyət

Sual: Qərarların qəbulu ..... tərəfindən istənilən növ işgüzar təşkilatda və səviyyədə həyata 
keçirilən ən vacib fəaliyyət növüdür. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)

menecerlər
rəhbərlər
mütəxəssislər
qulluqçular
idarəedicilər

Sual: İlkin olaraq idarəetmə qərarlar intuitiv, insayt və ....... əsaslanmış qərarlar ola bilər. 
Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)

mülahizələr
tövsiyyələr
hesablamara 
ekspementə



təhlilə

Sual: İlkin olaraq idarəetmə qərarlarının neçə növü vardır (Çəki: 1)
3
6
5
7
9

Sual: İntuitiv qərarlar düzgün olması, ...... əsasında qəbul edilən seçimidir. Cümləni 
tamamlayın. (Çəki: 1)

hiss
eşitmək
görmək
yadda saxlamaq
duymaq

Sual: İnsayt qərarlar konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya ... edilməsidir. Cümləni 
tamamlayın. (Çəki: 1)

 dərk
 qəbul
hiss
şərh
 izah

Sual: Mülahizələrə əsaslanan qərarlar çox vaxtı ... qərarlar kimi başa düşülür. Cümləni 
tamamlayın. (Çəki: 1)

intuitiv
 insayt
emprik
sadə
 mürəkkəb

Sual: Qərarların təsnifləşdirilməsi hansı variantda düzgün verilmir (Çəki: 1)
məzmununa görə 
formasına görə
zaman fəaliyyətinə və müddətinə görə
qəbulu əzifələrinə görə
reallaşdırılmasına görə

Sual: Qərarların zaman fəaliyyətinə və müddətinə görə təsnifləşdirilməsi hansı varintda düzgün 
verilmir (Çəki: 1)

realaşdırma
ordinar
sinergetik
asinergetik
real

Sual: Qərarların formasına görə təsnifləşdirilməsi hansı variantda düzgün verilmişdir (Çəki: 1)



individual
qrup
qarışıq
 kollektiv
qruplarası

Sual: Qərarların qəbulu vəzifələrinə görə təsnifləşdirilməsi hansı variantda düzgün əks 
olunmayıb (Çəki: 1)

informasiyanın müəyyənliyi səviyyəsi
informasiyanın qeyri-müəyyənliyi səviyyəsi
qərar qəbul edən şəxslərin sayı
qərarların məzmunu
məqsədlərin sayı

Sual: Təşkilati fəaliyyət prosesi kimi idarəetmə prosesi də fasiləsiz bir prosesdir. Bu prosesi 
öyrənmək məqsədilə onu neçə mərhələyə bölürlər (Çəki: 1)

3
4
5
8
11

Sual: Hansı variant qərarların qəbulu keyfiyyətin aid deyil (Çəki: 1)
elmi cəhətdən əsaslılıq
 vəhdədlik
səlahiyyətlilik
məqsəd aydınlığı
müddəsizlik 

Sual: Qərarrin işlənib hazırlanması neçə mərhələdən ibarətdir (Çəki: 1)
3
5
6
8
11

Sual: Aşağıdakı varinatlardan hansı qərarın işlənib hazırlanamsı mərhələsinə aid deyil (Çəki: 1)
Problem situasiyanın aşkaara çıxarılması və təhlili
Məqsədlərin formalaşması
Alternativlərin tam situasiyanın aşkar edilməsi
Mümkün olan alternativ seçilməsi
vahid qərarın seçilməsi

Sual: Qərarın qəbul edilməsi neçə mərhələdən ibarətdir (Çəki: 1)
2
3
5
6
8



Sual: Aşağıdakı varinatlardan hansı qərarın qəbul edilməsi mərhələsini özündə əks etdirmir 
(Çəki: 1)

qərar qəbul edən səxslər tərəfindən alternativin ilkin qiymətləndirilməsi
alternativin ekspermental qaydada yoxlanması və və vahid qərarın seçilməsi
məqsədlərin formalaşması
mümkün olan alternativin seçilməsi
məqsədlərin formalaşması, mümkün olan alternativin seçilməsi

Sual: Qərarın reallaşdırılması neçə mərhələdən ibarətdir (Çəki: 1)
3
4
6
9
11

Sual: Aşağıdakı variantlartdan hansı qərarın reallaşdırılmasını özündə əks etdirmir (Çəki: 1)
Məqsədlərin formalaşması
Mümkün olan alternativin seçilməsi
Alternativlərin qiymətləndirilməsi
Vahid qərarın seçilməsi
Heç biri 

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı qərarın qəbul edilməsinə aiddir (Çəki: 1)
qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən alternativin ilkin qiymətləndirilməsi 
Alternativ tam siyahısını aşkar edilməsi
Mümkün olan alternativin ilkin seçilməsi
Yaxşı alternativin ilkin seçilməsi
Qərarın yerinə yetirilməsi

Sual: Proqnozlaşdırıcı xüsusiyyətinə görə qərarlar (Çəki: 1)
3
5
7
9
11

Sual: İdarəetmə sisteminə görə qərarlarının neçə növü vardır (Çəki: 1)
2
3
4
5
6
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Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Rəhbərin şəxsi intuisiyasına əsaslanan qərarlar hansılardır (Çəki: 1)
İntuitiv qərarlar
İnsayt qərarlar
İnert qərarlar
Tarazlaşmış qərarlar
İmpulsiv qərarlar

Sual: Hamı tərəfindən başa düşülən qərar necə adlanır (Çəki: 1)
İnsayt qərarlar
İntuitiv qərarlar
İnert qərarlar
Tarazlaşmış qərarlar
İmpulsiv qərarlar

Sual: Çılğın xarakterli rəhbərlərin qəbul etdiyi qərarlar necə adlanır (Çəki: 1)
İmpulsiv qərarlar
İntuitiv qərarlar
İnert qərarlar
Tarazlaşmış qərarlar
İnsayt qərarlar

Sual: Sona qədər reallaşdırıla bilməyən qərarlar necə adlanır (Çəki: 1)
İmpulsiv qərarlar
İntuitiv qərarlar
İnert qərarlar
Tarazlaşmış qərarlar
İnsayt qərarlar

Sual: Orijinallıq müşahidə olunmayan, köhnə qərarların təkrarı kimi səslənən qərarlar necə 
adlanır (Çəki: 1)

İnert qərarlar
İntuitiv qərarlar
İmpulsiv qərarlar
Tarazlaşmış qərarlar
İnsayt qərarlar

Sual: “Yüz ölç, bir biç ” prinsipi əsasında hansı qərarlar qəbul edilir (Çəki: 1)
Tarazlaşmış qərarlar
İntuitiv qərarlar
İmpulsiv qərarlar
İnert qərarlar
İnsayt qərarlar

Sual: Rasional qərarlar mьlahizələrə əsaslanan qərarlardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir 
(Çəki: 1)

Keçmiş təcrübədən asılıdır



Obyektinə görə
Subyektinə görə
Heç bir xüsusiyyətinə görə
[yeni cavab]

Sual: Mülahizələrə əsaslanan qərarlar rasional qərarlardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir 
(Çəki: 1)

Keçmiş təcrübədən asılıdır
Keçmiş təcrübədən asılı deyil
Obyektinə görə
Subyektinə görə
Heç bir xüsusiyyətinə görə

Sual: Hansı qərarlar əldə edilən nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyi kəskin artırır (Çəki: 
1)

Sinergetik qərarlar
Asinergetik qərarlar
Ordinar qərarlar
İmpulsiv qərarlar
İnert qərarlar

Sual: Hansı qərarlar əldə edilən nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin aşağı salır 
(Çəki: 1)

Asinergetik qərarlar
Sinergetik qərarlar
Ordinar qərarlar
İmpulsiv qərarlar
İnert qərarlar

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansı qərarlar əldə edilən nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini sabit saxlayır 
(Çəki: 1)

Ordinar qərarlar
Sinergetik qərarlar
Asinergetik qərarlar
İmpulsiv qərarlar
İnert qərarlar

Sual: Idarəetmə qərarları hansı xüsusiyyətlərinə görə digər qərarlardan fərqlənir (Çəki: 1)
Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, peşəkarlıq
Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, operativlik



Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, səlahiyyət
Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, məsuliyyət
Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, vaxtın konkretliyi

Sual: Qərarlar zaman fəaliyyətinə və müddətinə görə neçə cür olur (Çəki: 1)
Uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli və birdəfəlik
Uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli
Uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli, birdəfəlik və çoxdəfəlik
Birdəfəlik və çoxdəfəlik
Uzunmüddətli və qısamüddətli

Sual: İdarəetmə obyekti və mühüm nəticələrin yaranması vaxtına görə qərarlar neçə cür olur 
(Çəki: 1)

Strateji, perspektiv, cari, operativ, sabitləşdirici
Strateji və sabitləşdirici
Strateji, perspektiv, cari, operativ
Strateji, perspektiv, cari, operativ, sabitləşdirici, operativ
Perspektiv, cari, operativ

Sual: Qərarların qəbulu baxımından idarəetmə prosesi neçə mərhələdən ibarətdir (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: İdarəetmə qərarlarının keyfiyyətinə qarşı neçə tələb qoyulur (Çəki: 1)
12
11
10
9
8

Sual: İstənilən idarəetmə qərarını lazımi yerdə və lazımi vaxtda qəbul etdikdə yüksək səmərə 
verə bilər. Bu, qərarın keyfiyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir (Çəki: 1)

Operativlik
Vaxtın konkretliyi
Lakoniklik
Elmi cəhətdən əsaslandırma
Səlahiyyətçilik

Sual: Hər bir idarəetmə qərarının dəqiq ünvanının olması ilə yanaşı onun konkret icra müddəti 
də qərarda öz əksini tapmalıdır. Bu, qərarın keyfiyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir (Çəki: 
1)

Vaxtın konkretliyi
Operativlik
Lakoniklik
Elmi cəhətdən əsaslandırma
Səlahiyyətilik



Sual: Qərar mümkün qədər qısa və dəqiq olmalıdır. Bu, qərarın keyfiyyətinə qoyulan hansı 
tələbi ifadə edir (Çəki: 1)

Lakoniklik
Operativlik
Vaxtın konkretliyi
Elmi cəhətdən əsaslandırma
Səlahiyyətilik

Sual: Təşkilatda verilən qərarlar bir-birinə zidd ola bilməz və bir-birinin davamı kimi 
səslənməlidir. Bu, qərarın keyfiyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir (Çəki: 1)

Vəhdətlik
Operativlik
Vaxtın konkretliyi
Elmi cəhətdən əsaslandırma
Səlahiyyətçilik

BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı qərarların qruplaşdırma meyarlarını əks etdirir (Çəki: 1)
Sistemlilik, ierarxiya, tabeçilik və tsiklik 
Sistemlilik, ierarxiya, tabeçilik, səlahiyyətçilik və tsiklik
Sistemlilik, ierarxiya və tsiklik
Sistemlilik, ierarxiya, məsuliyyət, tabeçilik və tsiklik 
Sistemlilik və tsiklik 

Sual: Qərarların təsnifləşdirilməsinə neçə cür yanaşma mövcuddur (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: 2 – ci yanaşmaya görə qərarlar hansı əlamətlərinə əsasən təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
Subyekt-obyekt münasibətlərinə, məzmununa, formalarına və fəaliyyət müddətinə görə 
Subyekt-obyekt münasibətlərinə, məzmununa, təsir mexanizminə, formalarına və fəaliyyət 

müddətinə görə 
Məzmununa, formalarına və fəaliyyət müddətinə görə
Subyekt-obyekt münasibətlərinə, məzmununa və fəaliyyət müddətinə görə
Subyekt-obyekt münasibətlərinə, məzmununa, formalarına görə

Sual: 3 - cü yanaşmaya görə qərarlar hansı əlamətlərinə əsasən təsnifləşdirilir (Çəki: 1)



Üçüncü yanaşmaya əsasən qəralar məkan və funksiyalarına görə təsnifləşdirilir
Üçüncü yanaşmaya əsasən qəralar məkan. zaman və funksiyalarına görə təsnifləşdirilir
Üçüncü yanaşmaya əsasən qəralar məkan, təsir mexanizmi və funksiyalarına görə 

təsnifləşdirilir
Üçüncü yanaşmaya əsasən qəralar məkan, subyekt, obyekt və funksiyalarına görə 

təsnifləşdirilir
Üçüncü yanaşmaya əsasən qəralar məkan, subyekt, obyekt, zaman və funksiyalarına görə 

təsnifləşdirilir

Sual: Hər bir idarəetmə qərarının konkret məqsədi olmalı və bu məqsəd qərarda aydın ifadə 
olunmalıdır. Bu, qərarın keyfiyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir (Çəki: 1)

Məqsədaydınlığı
Operativlik
Vaxtın konkretliyi
Elmi cəhətdən əsaslandırma
Səlahiyyətçilik

Sual: İstənilən idarəetmə qərarı onu qəbul edən rəhbərə verilən hьquqular və səlahiyyətlər 
çərçivəsində olmalıdır. Bu, qərarın keyfiyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir (Çəki: 1)

Səlahiyyətçilik
Operativlik
Vaxtın konkretliyi
Elmi cəhətdən əsaslandırma
Məqsədaydınlığı

Sual: Qərar qəbul etməmişdən əvvəl idarəetmə obyektinin texniki, texnoloji, istehsal, iqtisadi, 
sosial, psixoloji tərəfləri və cəhətləri dəqiq öyrənilməli və nəzərə alınmalıdır. Bu, qərarın 
keyfiyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir (Çəki: 1)

Komplekslik və sistemlilik
Operativlik
Vaxtın konkretliyi
Elmi cəhətdən əsaslandırma
Məqsədaydınlığı

Sual: Qərar qəbul edilərkən firmanın fəaliyyət gцstərdiyi dцvlətin qanunları və hьquqi aktları 
nəzərə alınmalıdır. Bu, qərarın keyfiyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir (Çəki: 1)

Hüquqi və qanuni müddəalara uyğun gəlmə
Komplekslik və sistemlilik
Operativlik
Vaxtın konkretliyi
Elmi cəhətdən əsaslandırma

Sual: Qərarların optimal iqtisadi və sosial meyarlara uyğun gəlməsini hansı keyfiyyət tələbi 
nəzərdə tutur (Çəki: 1)

Optimallıq
Hüquqi və qanuni müddəalara uyğun gəlmə
Komplekslik və sistemlilik
Vaxtın konkretliyi
Vaxtın konkretliyi



Sual: Qərarların məqsədyönlülüyü, məqsədəçatma, yaxınlaşma qərarlarla məqsədin 
vəhdətliliyinin təmin edilməsi kimi şərtlər hansı keyfiyyət tələbındə nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

Məqsədə uyğunluğu
Optimallıq
Optimallıq
Komplekslik və sistemlilik
Elmi cəhətdən əsaslandırma

BÖLMƏ: 1203
Ad 1203

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Subyektin obyektə təsirində konkret gцstəricilərin, nəticələrin nəzərə alınması və 
idarəetmə qərarlarının məzmununun idarəetmə vəzifələri ilə əlaqələndirilməsi hansı keyfiyyət 
tələbındə nəzərdə tutulur (Çəki: 1)

Kəmiyyət və keyfiyyət müəyyənliyi
Optimallıq
Hüquqi və qanuni müddəalara uyğun gəlmə
Komplekslik və sistemlilik
Elmi cəhətdən əsaslandırma

Sual: İdarəetmə qərarları iqtisadi, idarəetmə və digər ictimai qanunların fəaliyyətini nəzərə 
almaqla konkret istehsal şəraitinin təhlili əsasında qəbul olunmalıdır. Bu, qərarın keyfiyyətinə 
qoyulan hansı tələbi ifadə edir (Çəki: 1)

Elmi cəhətdən əsaslandırma
Komplekslik və sistemlilik
Operativlik
Vaxtın konkretliyi
Hüquqi və qanuni müddəalara uyğun gəlmə

Sual: Rəhbər işçilər qarşısında qərarların qəbulu zamanı hansı tələblər qoyulur 1) 
İnformasiyadan istifadə etməyi bacarmalı və bu sahədə müəyyən vərdişə malik olmalıdır; 2) 
Problemlərdən baş çıxarmalı və yaranmış vəziyyəti düzgün təhlil etməlidir; 3) Optimal 
təsərrüfatçılıq qərarların qəbul edilməsini və onların icra edilməsini təmin etməyi bacarmalıdır. 
(Çəki: 1)

Bütün bəndlərdə göstərilənlər
Yalnız 1-ci bənddə göstərilənlər
Yalnız 2-ci bənddə göstərilənlər
Yalnız 3-cü bənddə göstərilənlər
2-ci və 3-cü bənddə göstərilənlər

Sual: Hər bir idarəetmə qərarı neçə mərhələli prosedurdan ibarətdir (Çəki: 1)
8
9
10



12
5

Sual: İdarəetmə qərarlarının keyfiyyəti neçə amildən asılıdır (Çəki: 1)
6
9
10
12
5

Sual: Entropiya göstəricisi necə müəyyən edilir (Çəki: 1)
Problemin kəmiyyət nizamsızlığı ilə müəyyən edilir
İnvestisiya qoyuluşlarının risq səviyyəsi ilə müəyyən edilir
Keyfiyyət, xərc və müddət göstəriciləri üzrə müəyyən edilir
Adekvatlıq səviyyəsi və dərəcəsi ilə müəyyən edilir
Zaman müddətinə görə müəyyən edilir

Sual: İdarəetmə qərarlarının təşkilati effektivliyi nədir (Çəki: 1)
təşkilati məqsədlərin daha az səylər, işзilər və ya vaxt sərfi ilə əldə edilməsinin nəticəsidir
təşkilati məqsədlərin daha az səylər, işзilər və ya vaxt sərfi ilə əldə edilməsinin nəticəsinin 

əksidir
təşkilatda nəticələrin daha az səylər, işзilər və ya vaxt sərfi ilə əldə edilməsidir
Son məqsəddir
Arzuolunmaz nəticədir

Sual: İdarəetmə qərarının sosial effektivliyi nədir (Çəki: 1)
daha qısa vaxt ərzində, daha az işçi və maliyyə xərcləri vasitəsilə daha çox sosial 

məqsədlərin əldə edilməsidir
daha qısa vaxt ərzində, daha az işçi və maliyyə xərcləri vasitəsilə daha az sosial 

məqsədlərin əldə edilməsidir
təşkilatda nəticələrin daha az səylər, işçilər və ya vaxt sərfi ilə əldə edilməsidir
Son məqsəddir
Arzuolunmaz nəticədir

Sual: İdarəetmə qərarlarının texnoloji effektivliyi nədir (Çəki: 1)
Bu sahəvi, milli və ya dьnya istehsalının texnoloji səviyyəsinin əldə edilməsinin nəticəsidir
Daha qısa vaxt ərzində, daha az işçi və maliyyə xərcləri vasitəsilə daha çox sosial 

məqsədlərin əldə edilməsidir
Təşkilati məqsədlərin daha az səylər, işçilər və ya vaxt sərfi ilə əldə edilməsinin nəticəsidir
Son məqsəddir
Arzuolunmaz nəticədir

Sual: İdarəetmə qərarlarının psixoloji effektivliliyi nədir (Çəki: 1)
Daha çoxlu sayda işçilər və əhali üçün qısa vaxt ərzində, daha az sayda işçilər və psixoloji 

xərclər vasitəsilə psixoloji məqsədlərə nail olunmasının nəticəsidir
Bu sahəvi, milli və ya dьnya istehsalının texnoloji səviyyəsinin əldə edilməsinin nəticəsidir
Daha qısa vaxt ərzində, daha az işçi və maliyyə xərcləri vasitəsilə daha çox sosial 

məqsədlərin əldə edilməsidir
Təşkilati məqsədlərin daha az səylər, işзilər və ya vaxt sərfi ilə əldə edilməsinin nəticəsidir
 Son məqsəddir



BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İdarəetmə qərarının hüquqi effektivliyi nədir (Çəki: 1)
Təşkilatın və heyətin hüquqi məqsədlərinin daha qısa vaxt ərzində, az işçi ilə və aşağı 

maliyyə sərfı ilə əldə edilməsinin nəticəsidir
Daha çoxlu sayda işçilər və əhali üçün qısa vaxt ərzində, daha az sayda işзilər və psixoloji 

xərclər vasitəsilə psixoloji məqsədlərə nail olunmasının nəticəsidir
Bu sahəvi, milli və ya dünya istehsalının texnoloji səviyyəsinin əldə edilməsinin nəticəsidir
Daha qısa vaxt ərzində, daha az işçi və maliyyə xərcləri vasitəsilə daha çox sosial 

məqsədlərin əldə edilməsidir
Təşkilati məqsədlərin daha az səylər, işçilər və ya vaxt sərfi ilə əldə edilməsinin nəticəsidir

Sual: İdarəetmə qərarının ekoloji effektivliyi nədir (Çəki: 1)
Təşkilatın və heyətin ekoloji məqsədlərinin daha qısa vaxt ərzində, az işçi və maliyyə 

xərcləri ilə əldə edilməsinin nəticəsidir
Təşkilatın və heyətin hüquqi məqsədlərinin daha qısa vaxt ərzində, az işçi ilə və aşağı 

maliyyə sərfı ilə əldə edilməsinin nəticəsidir
Daha çoxlu sayda işзilər və əhali üçün qısa vaxt ərzində, daha az sayda işзilər və psixoloji 

xərclər vasitəsilə psixoloji məqsədlərə nail olunmasının nəticəsidir
Bu sahəvi, milli və ya dünya istehsalının texnoloji səviyyəsinin əldə edilməsinin nəticəsidir
Daha qısa vaxt ərzində, daha az işçi və maliyyə xərcləri vasitəsilə daha çox sosial 

məqsədlərin əldə edilməsidir

Sual: İdarəetmə qərarlarının iqtisadi effektivliyi hansı düsturla müəyyən edilir (Çəki: 1)
Ei = (məhsulun əlavə dəyəri / əlavə dəyərin yaradılmasına çəkilən xərclər) x 100% 
Ei = məhsulun əlavə dəyəri / əlavə dəyərin yaradılmasına çəkilən xərclər 
Ei = (məhsulun əlavə dəyəri / əlavə dəyərin yaradılmasına çəkilən xərclər) / 100% 
Ei = (məhsulun əlavə dəyəri x əlavə dəyərin yaradılmasına çəkilən xərclər) x 100% 
Ei = (məhsulun əlavə dəyəri + əlavə dəyərin yaradılmasına çəkilən xərclər) x 100% 

Sual: İqtisadi effektivliyin hesablanması üçün əsasən neçə metoddan istifadə olunur (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Təşkilatın effektiv fəaliyyətinin asılı olduğu amillər hansılardır (Çəki: 1)
məqsədqoymanın keyfiyyəti; təşkilat üzvlərini məqsədlərə çatmağa həvəsləndirən 

motivasiyanın gücü və istiqaməti; seçilmiş strategiyaların qoyulmuş məqsədlərə uyğunluğu və 
adekvatlılığı; istehsala cəlb edilən resursların həcmi və keyfiyyəti



məqsədqoymanın keyfiyyəti; təşkilat üzvlərini məqsədlərə çatmağa həvəsləndirən 
motivasiyanın gücü və istiqaməti; seçilmiş strategiyaların qoyulmuş məqsədlərə uyğunluğu və 
adekvatlılığı

təşkilat üzvlərini məqsədlərə çatmağa həvəsləndirən motivasiyanın gücü və istiqaməti; 
seçilmiş strategiyaların qoyulmuş məqsədlərə uyğunluğu və adekvatlılığı; istehsala cəlb 
edilən resursların həcmi və keyfiyyəti

məqsədqoymanın keyfiyyəti; seçilmiş strategiyaların qoyulmuş məqsədlərə uyğunluğu və 
adekvatlılığı; istehsala cəlb edilən resursların həcmi və keyfiyyəti

məqsədqoymanın keyfiyyəti

Sual: Rəhbərlərin istifadə etdiyi neçə təfəkkür üslubu vardır (Çəki: 1)
4
5
6
7
8

Sual: Rəhbərlərin istifadə etdiyi sistemli üslubun əsas mahiyyəti nədir (Çəki: 1)
Qərarların həlli metodunun müəyyən edilməsidir
Bu üslub problemin rəhbər tərəfindən şəxsən dərk edilməsinə, bu sahədəki qərarın şəxsi 

intuisiya əsasında verilməsinə və intuisiyaya uyğun həll metodlarının seçilməsinə yönəlmişdir
Burada ümumi problemin həlli deyil, onun ayrı – ayrı detallarının həlli metodları müəyyən 

olunur
Bu zaman problemin ayrı – ayrı tərkib hissələri arasında qarşılıqlı münasibətlərin 

qurulmasına diqqət yönəlir
Sistemli düşüncələrdir

Sual: Rəhbərlərin istifadə etdiyi intuitiv üslubun əsas mahiyyəti nədir (Çəki: 1)
Bu üslub problemin rəhbər tərəfindən şəxsən dərk edilməsinə, bu sahədəki qərarın şəxsi 

intuisiya əsasında verilməsinə və intuisiyaya uyğun həll metodlarının seçilməsinə yönəlmişdir
Burada ümumi problemin həlli deyil, onun ayrı – ayrı detallarının həlli metodları müəyyən 

olunur
Bu zaman problemin ayrı – ayrı tərkib hissələri arasında qarşılıqlı münasibətlərin 

qurulmasına diqqət yönəlir
Qərarların həlli metodunun müəyyən edilməsidir
Sistemli düşüncələrdir

Sual: Rəhbərlərin istifadə etdiyi resentiv üslubun əsas mahiyyəti nədir (Çəki: 1)
Burada ümumi problemin həlli deyil, onun ayrı – ayrı detallarının həlli metodları müəyyən 

olunur
Bu üslub problemin rəhbər tərəfindən şəxsən dərk edilməsinə, bu sahədəki qərarın şəxsi 

intuisiya əsasında verilməsinə və intuisiyaya uyğun həll metodlarının seçilməsinə yönəlmişdir
Bu zaman problemin ayrı – ayrı tərkib hissələri arasında qarşılıqlı münasibətlərin 

qurulmasına diqqət yönəlir
Qərarların həlli metodunun müəyyən edilməsidir
Sistemli düşüncələrdir

Sual: Rəhbərlərin istifadə etdiyi perseptiv üslubun əsas mahiyyəti nədir (Çəki: 1)
Bu zaman problemin ayrı – ayrı tərkib hissələri arasında qarşılıqlı münasibətlərin 

qurulmasına diqqət yönəlir



Bu üslub problemin rəhbər tərəfindən şəxsən dərk edilməsinə, bu sahədəki qərarın şəxsi 
intuisiya əsasında verilməsinə və intuisiyaya uyğun həll metodlarının seçilməsinə yönəlmişdir

Burada ümumi problemin həlli deyil, onun ayrı – ayrı detallarının həlli metodları müəyyən 
olunur

Qərarların həlli metodunun müəyyən edilməsidir
Sistemli düşüncələrdir

BÖLMƏ: 1302 
Ad 1302 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Psixoloji baxımdan idarəetmə qərarlarının neçə əsas tipi mövcuddur (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Aşağıdakı bəndlərin hansında idarəetmə qərarlarının psixoloji baxımından növləri düzgün 
göstərilmişdir Konseptual plan qərarları. İstehsalın funksiyalaşdırılmasının texniki – texnoloji 
tərəfi ilə əlaqədar olan qərarlar. İnsan amili ilə əlaqədar olan qərarlar. Cari dövr üçün vacib olan 
qərarlar (Çəki: 1)

İlk 3 bənddə verilənlər
Bütün bəndlərdə göstərilənlər
İlk 2 bənddə verilənlər
Son 2 bənddə verilənlər
1 və 4 bənddə verilənlər

Sual: Yerinə yetirilməsinin vacibliyinə görə qərarlar neçə qrupa bülünür (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Aşağıdakı bəndlərin hansında idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsinin vacibliyinə görə 
növləri düzgün göstərilmişdir Yerinə yetirilməsi mütləq vacib olan qərarlar Müstəsna hallarda 
yerinə yetirilməməsi mümkün olan qərarlar Yerinə yetirilməsindən tam imtina etməyin mümkün 
olduğu qərarlar (Çəki: 1)

Bütün bəndlərdə göstərilənlər
İlk 2 bənddə verilənlər
Son 2 bənddə verilənlər 
1 və 3 bənddə verilənlər 
Heç biri



Sual: İdarəetmə fəaliyyətində neçə cür çətinliklərə rast olunur (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Aşağıdakı bəndlərdən hansında idarəetmə fəaliyyətində rast olunan çətinliklər düzgün 
göstərilib? 1. Rəhbərin səlahiyyətlərindən kənarda olan çətinliklər. 2. İstehsalın özünün 
obyektiv şəraiti ilə əlaqədar olan çətinliklər. 3.Ətraf mühitdən asılı olan çətinliklər. (Çəki: 1)

İlk 2 bənddə verilənlər
Bütün bəndlərdə göstərilənlər
Son 2 bənddə verilənlər
1 və 3 bənddə verilənlər
Heç biri

Sual: Rəhbərlərin neçə tipləri mövcuddur (Çəki: 1)
4
3
2
7
8

Sual: Qərar nədir (Çəki: 1)
Qərar-insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsidir 
Qərar-insan əqlinin məhsuludur
heç biri
Qərar-insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsi olub,onu hər hansı bir nəticəyə və ya tələb 

edilən fəaliyyətə çıxarır 
Qərar-insanı hər hansı bir nəticəyə gətirib çıxarır 

Sual: Idarəetmə qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri hansılardır (Çəki: 1)
Məqsəd, Vəzifə, Peşəkarlıq 
Məqsəd, Nəticə, Əmək bölgüsü, Peşəkarlıq
Məqsəd, Məsuliyyət, Peşəkarlıq
Məqsəd, Nəticə, Məsuliyyət, Əmək bölgüsü 
heç biri

Sual: İdarəetmə qərarlarının əsas növləri hansılardır (Çəki: 1)
İntuitiv, inert və insayt
İnert, ordinar və mьlahizələrə əsaslanan
İntuitiv, inert, insayt və ordinar 
İntuitiv, insayt və mülahizələrə əsaslanan
heç biri

BÖLMƏ: 1303 
Ad 1303 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İntuitiv qərarlar nədir (Çəki: 1)
İntuisiya əsasında qəbul edilən qərardır 
Məntiqi təfəkkür nəticəsində qəbul edilən seçimdir 
İnsan ağlının məhsuludur 
Həyat təcrübəsi nəticəsində qəbul edilən qərardır 
heç biri

Sual: İnsayt qərarlar nədir (Çəki: 1)
İri şirkətlərdə qəbul edilən qərardır 
Kompüter şirkətlərində qəbul edilən qərardır
Konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya dərk edilməsidir
Saytlarla bağlı qərardır 
heç biri

Sual: Tarazlaşmış qərarlar nədir (Çəki: 1)
Bu qərarları öz fəaliyyətinə, irəli sьrьlən mьlahizələrə və onların yoxlanılmasına diqqətlə və 

təkidlə yanaşan rəhbərlər qəbul edirlər və onlar bu zaman formalaşmış ilkin ideyaya malik 
olurlar 

Tarazlaşmış qərarlar kifayət qədər əsaslandırılmır
Belə qərarlar ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir
Belə qərarlarda orijinallıq, yenilik olmur 
heç biri

Sual: İmpulsiv qərarlar nədir (Çəki: 1)
Konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya dərk edilməsidir
Belə qərarların müəllifləri çoxlu sayda ideyalar yaradırlar, lakin onları yoxlaya bilmirlər. 

Buna görə də belə qərarlar çox vaxt tap reallaşmır 
Belə qərarlar real vəziyyətin təhlili əsasında qəbul edilir və tam reallaşdırılır 
Belə qərarlar keçmiş təcrübəyə əsaslanır
heç biri

Sual: İnert qərarlar nədir (Çəki: 1)
Rəhbərin şəxsi seçimidir 
İntuisiya əsasında qəbul edilən qərarlardır 
Ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir 
Qısa müddətdə qəbul edilən qərarlardır 
heç biri

Sual: Rasional qərarlar nədir (Çəki: 1)
Keçmiş təcrübəyə əsaslanır
Risk şəraitində qəbul edilən qərarlardır
Belə qərarlar keçmiş təcrübədən asılı olmayıb, obyektiv analitik proses vasitəsi ilə 

əsaslandırılır
Ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir
heç biri



Sual: Qərarların qəbulu baxımından idarəetmə prosesi hansı mərhələlərə ayrılır (Çəki: 1)
1 Qərarların işlənib hazırlanması 2 Qərarların qəbul edilməsi və reallaşdırılması 
1 Qərarların işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi 2 Qərarların reallaşdırılması və ona 

nəzarət 
1 Qərarların işlənib hazırlanması 2 Qərarların qəbul edilməsi 3 Qərarların icrasına rəhbərlik 

4 Qərarların icrasına nəzarət 
1 Qərarların işlənib hazırlanması 2 Qərarların qəbul edilməsi 3 Qərarların icrasına rəhbərlik 

və ona nəzarət 
hər bir halda

Sual: Qərarları zaman müddətinə görə təsnifləşdirərkən hansı növləri yaranır (Çəki: 1)
Uzun müddətli və qısa müddətli 
Uzun müddətli, orta müddətli və qısa müddətli
Uzun müddətli orta müddətli və birdəfəlik 
Uzun müddətli, orta müddətli, qısa müddətli və birdəfəlik 
heç biri

Sual: Proqnozlaşdırılan səmərəliyə uyğun olaraq qərarların hansı növləri vardır (Çəki: 1)
Ordinar, asinergetik və sinergetik 
Ordinar, inert və sinergetik 
Ginergetik, bisinergetik və asinergetik 
Ordinar, rasional və sinergetik 
heç biri

Sual: Ordinar qərarlar nədir (Çəki: 1)
Kollektivin birgə qəbul etdiyi qərardır
Nəticə vahidinə sərf edilən serusların səmərəliliyinin normalara uyğun saxlayan qərardır 
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini aşağı salır
heç biri

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sinergetik qərarlar nədir (Çəki: 1)
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini normalara uyğun saxlayır 
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır
Sistemin effektivliyini aşağı salır 
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin azaldır 
heç biri

Sual: Asinergetik qərarlar nədir (Çəki: 1)



Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini normalara uyğun saxlayır 
Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır 
Əməliyyatların və sistemin effektivliyini aşağı salır 
Risk şəraitində qəbul edilən qərardır 
Böhran vaxtı qəbul edilən qərardır 

Sual: İdarəetmə qərarlarını keyfiyyət xüsusiyyətləri hansılardır (Çəki: 1)
Elmi cəhətdən əsaslılıq, vəhdətlik, qısalıq, məqsəd aydınlığı, operativlik 
Operativlik, vaxtın konkretliyi, qısalıq, məqsəd aydınlığı, səlahiyyətçilik, vəhdətlik, 

məsuliyyətçilik
Elmi cəhətdən əsaslılıq, vəhdətlik, səlahiyyətçilik, məqsəd aydınlığı, qısalıq, vaxtın 

konkretliyi, operativlik
Məqsəd aydınlığı, qısalıq, vaxtın konkretliyi, opeativlik
heç biri

Sual: İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və reallaşdırılması prosesi 
neзə mərhələdən ibarətdir (Çəki: 1)

10
11
12
9
8

Sual: İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması mərhələləri hansılardır (Çəki: 1)
1 Problem situasiyasinin aşkara çıxarılması və təhlili 2 Məqsədlərin formalaşması 3 

Alternativlərin ekspermental qaydada yoxlanması 4 Vahid qərarın seçilməsi 5 Qərarım yerinə 
yetirilməsi

1 Problem situasiyasinin aşkara çıxarılması və təhlili 2 Məqsədlərin formalaşması 3 
Alternativlərin tam siyahısının aşkar edilməsi 4 Mümkün olan alternativin seçilməsi 5 Yaxşı 
alternativin ilkin seçilməsi 

1 Məqsədlərin formalaşması 2 Alternativlərin tam siyahısının aşkar edilməsi 3 Yaxşı 
alternativin ilkin seçilməsi 

1 Problem situasiyasinin aşkara çıxarılması və təhlili 2 Məqsədlərin formalaşması 3 
Alternativlərin tam siyahısının aşkar edilməsi 4 Mümkün olan alternativin seçilməsi

 1 Alternativlərin ekspermental qaydada yoxlanması 2 Vahid qərarın seçilməsi 3 Qərarım 
yerinə yetirilməsi

Sual: Qərarların qəbul edilməsi mərhələləri hansılardır (Çəki: 1)
1 Qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən alternativinin ilkin qiymətləndirilməsi 2 Vahid qərarın 

seçilməsi 3 Qərarın yerinə yetirilməsi 
1 Alternativin ekspermental qaydada yoxlanması 2 Qərarın yerinə yetirilməsi üzrə işlərin 

təmin edilməsi 3 Qərarın yerinə yetirilməsi 
1 Qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən alternativinin ilkin qiymətləndirilməsi 2 Alternativin 

ekspermental qaydada yoxlanması 3 Vahid qərarın seçilməsi
1 Qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən alternativinin ilkin qiymətləndirilməsi 2 Vahid qərarın 

seçilməsi
 1 Vahid qərarın seçilməsi 2 Qərarın yerinə yetirilməsi

Sual: Qərarın reallaşdırılması mərhələləri hansılardır (Çəki: 1)
1 Qəbul edilmiş qərarın mərhələ, mьddət və icraçılarının müəyyən edilməsi 2 Qərarın 

yerinə yetirilməsi üzrə işlərin təmin edilməsi 3 Qərarın yerinə yetirilməsi



1 Məqsədlərin formalaşması 2 Vahid qərarın seçilməsi 3 Qərarın yerinə yetirilməsi
1 Vahid qərarın seçilməsi 2 Qərarın yerinə yetirilməsi üzrə işlərin təmin edilməsi 3 Qərarın 

yerinə yetirilməsi
1 Qərarın yerinə yetirilməsi üzrə işlərin təmin edilməsi 2 Qərarın yerinə yetirilməsi
1 Məqsədlərin formalaşması 2 Vahid qərarın seçilməsi 

Sual: Barışdırıcı qərarlar necə izah olunur (Çəki: 1)
Rəhbərin şəxsi seçimidir
İşçilərdən müsbət əhval-ruhiyyə yaradan qərarlardır
Münaqişəli tərəflər arasında kompromis variantın tapılmasıdır
İşçilərin stimullaşdırılması ilə bağlı qərarlardır
İşüilərin motivasiya ilə bağlı qərarlardır

Sual: Şenkonun fikrinə görə model nədir (Çəki: 1)
Model - obyekt, ideya haqqında təsəvvürün yaradılmasıdır
Model - obyektin, sistemin və ya ideyanın, tamın tamamilə eyni formada təsvir edilməsidir
Model - modelləşdirmənin son nəticəsidir
Model - obyektin, sistemin və ya ideyanın, tamın özündən bir qədər fərqlənən formada 

təsvir edilməsidir
heç biri

Sual: Qərarın qəbulunda oyunlar nəzəriyyəsi modeli necə başa düşülür (Çəki: 1)
Qəbul edilən qərarın rəqiblərə təsirinin qiymətləndirilməsinin modelləşdirilməsi metodudur
Xidmət kanallarının optimal sayının mьəyyən etmək üçün istifadə olunan metoddur
Anbarlarda hazır məhsul kütləsinin müəyyən etmək üçün istifadə olunur
Rəqabət aparan firmalarda defisit resursların bölüşdürülməsinin optimal ьsulunun müəyyən 

edən metoddur
heç biri

BÖLMƏ: 1402
Ad 1402

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qərarların modelləşdirilməsində növbələr nəzəriyyəsi modeli nə üçün istifadə olunur 
(Çəki: 1)

Defisit resursların bölüşdürülməsinin optimal üsulunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur 
Tələbata dair xidmət kanallarının optimal sayını müəyyən etmək üçün istifadə olunur 
Anbarlarda hazır məhsulun kütləsini müəyyən etmək üçün istifadə olunur 
Tədqiq olunan obyektin analoqunu əks etdirir
heç biri

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi modeli nə üçün istifadə olunur (Çəki: 1)
Tələbata dair xidmət kanallarının optimal sayını müəyyən etmək üçün istifadə olunur 
Tədqiq olunan obyektin analoqunu əks etdirir 



Anbarlarda hazır məhsul kütləsinin müəyyən etmək üçün istifadə olunur
Defisit resursların bölüşdürülməsinin optimal üsulunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur
heç biri

Sual: Xətti proqramlaşdirma modeli nə üçün tətbiq olunur (Çəki: 1)
Obyektin və ya sistemin təsvirini yaratmaq üçün tətbiq olunur
Obyektin və ya sistemin xarakteristikalarının riyazi simvollarla təsvir etmək üçün tətbiq 

olunur 
Defisit resursların bölüşdürülməsinin optimal üsulunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur 
Tədqiq olunan obyektin analoqunu əks etdirir 
heç biri

Sual: Fiziki model nədir (Çəki: 1)
İqtisadi problemlərin həlli modelidir 
Anbarlarda hazır məhsul kütləsini müəyyən etmə modelidir
Obyektin və ya sistemin bir qədər fərqli təsvirini yaradılmasıdır
Fiziki qanunların müəssisənin işinə tətbiq edilməsi modelidir
Siyasi problemlərin həlli modelidir 

Sual: Qərarların reallaşdırılmasında analoqlu model nə üçün istifadə olunur (Çəki: 1)
Tədqiq olunan obyektin anoloqunu əks etdirmək üçün 
Müəssisənin analoji digər mьəssisə ilə fərqli təhlilinin aparılması üçün 
Müəssisənin fəaliyyətinin nisbi rentobelliyinin qiymətləndirmək üçün
İqtisadi problemlərin həlli üçün 
Sosial problemlərin həlli üçün 

Sual: Modelin qurulması hansı mərhələlərdən ibarətdir (Çəki: 1)
1 Məsələnin qoyuluşu 2 Modelin qurulması 3 Modelin doğruluğunun yoxlanılması 4 

Modelin tətbiq edilməsi 
1 Modelin qurulması 2 Modelin doğruluğunun yoxlanılması 3 Modelin tətbiq edilməsi 
1 Modelin qurulması 2 Modelin tətbiq edilməsi 3 Modelin təzələnməsi 
1 Məsələnin qoyuluşu 2 Modelin qurulması 3 Modelin doğruluğunun yoxlanılması 4 

Modelin tətbiq edilməsi 5 Modelin təzələnməsi 
1 Məqsədin qoyuluşu 2 Modelin qurulması 

Sual: İdarəetmə qərarları qərar qəbul edən şəxslərin (təşkilat rəhbərlərinin, menecerlərinin və 
belə səlahiyyəti olan digər şəxslərin) yerinə yetirdikləri digər işlərdən fərqli olaraq … xarakter 
daşıyır (Çəki: 1)

yaradıcı
məntiqi 
strateji
epizodik 
daimi

Sual: İdarəetmə qərarlarının qəbulunda rəhbərlərin hansı fəaliyyəti düzgün qeyd edilmir (Çəki: 
1)

istehsal-təsərrьfat fəaliyyətidir
 məntiqi-təfəkkür fəaliyyətidir 
emosional-psixoloji aktdır 
idarəetmə prosedurasıdır 



hamısı 

Sual: İnformasiyanın işlənməsi metodlarına görə idarəetmə qərarlarının neçə növü vardır (Çəki: 
1)

2
4
6
7
8

Sual: İqtisadi-riyazi metodlardan və mьasir kompьter texnologiyasından istifadə edilməklə 
qəbul edilən qərarlar necə adlanır (Çəki: 1)

alqoritmik 
kibernetik
evristik 
innovativ
avtomatlaşdırılmış 

BÖLMƏ: 1403 
Ad 1403 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəyyən edilmişdir ki, səmərəli qərarlar qəbul etmək üçün alqoritmik qərarlar kifayət 
deyildir. Bununla bərabər qərar qəbul edən şəxslərin məntiqi-təfəkkür fəaliyyətinin öyrənilməsi 
də zəruridir. Bununla hansı bilik sahəsi məşğul olur (Çəki: 1)

evristika 
məntiq 
sosiologiya 
psixologiya 
kibernetika 

Sual: Proqnozlaşdırıcı xüsusiyyətlərinə görə idarəetmə qərarlarının neçə növü var (Çəki: 1)
3
6
7
9
10

Sual: İdarəetmə təcrübəsində ən sadə, lakin çox az hallarda rast gəlinən qərar növlü aşağıdakı 
variantlardan hansında doğru verilmişdir (Çəki: 1)

nəticələri əvvəlcədən yaxşı məlum olan qərarlar 
nəticələri nəzərdə tutula bilən qərarlar
nəticələri əvvəlcədən məlum olmayan qərarlar 
nəticələri proqnozlaşdırılan qərarlar 



strateji qərarlar 

Sual: Qəbul edilməsi üçün müəyyən məntiqi-təfəkkür əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi, 
hesablamalar, eksperimentlər, təhlillər aparılması və digər bu kimi işlərin yerinə yetirilməsi ilə 
əlaqədar olan qərarlar necə adlanır (Çəki: 1)

nəticələri nəzərdə tutula bilən qərarlar
nəticələri nəzərdə tutula bilməyən qərarlar 
mülahizələrə əsaslanan qərarlar
proqnozlaşdırılan qərarlar
strateji qərarlar

Sual: Aşağıdakı variantların hansında idarəetmə sisteminə görə verilən qərarlar düzgün təsvir 
olunmuşdur (Çəki: 1)

idarəedən və idarə olunan sistem 
idarəedən və idarə olunmayan sistem 
idarəedən və öz-özünə formalaşan sistem
idarə olunan və idarə olunmayan sistem
heç birində

Sual: Normativ qərarları hansı orqan qəbul edir (Çəki: 1)
Nazirlər kabineti 
ölkə prezidenti
parlament 
iqtisadi inkişaf nazirliyi 
yerli icarə hakimiyyəti orqanları

Sual: Qanunverici qərarları hansı orqan tərəfindən qəbul edilir (Çəki: 1)
Parlament 
Baş nazir 
Prezident 
Parlament və Prezident 
Prezident və Baş nazir 

Sual: İdarəetmə funksiyalarına görə qərarların neçə növü vardır (Çəki: 1)
4
6
8
9
10

Sual: Aşağıdakı variantların hansında idarəetmə funksiyalarına görə verilən qərar düzgün qeyd 
edilməmişdir (Çəki: 1)

istehsal
planlaşdırma 
təşkiletmə 
motivasiya 
nəzarət 

Sual: İdarəetmə qərarlarının qəbulunda neçə modeldən istifadə edilir (Çəki: 1)



8
6
10
7
9

Sual: Aşağıdakı variantların hansında qərar qəbulu modelləri düzgün verilmir (Çəki: 1)
proqramlaşdırma və proqnozlaşdırma
oyunlar nəzəriyyəsi və növbələr nəzəriyyəsi
ehtiyatların idarə edilməsi və xətti proqramlaşdırma 
iqtisadi təhlil və fiziki
analoji və riyazi 

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İşi tamamlamaq üçn yerinə yetirilməsi zəruri olan hərəkətləri detallarına qədər təsvir edən 
sistem necə adlanır (Çəki: 1)

Prosedura
Missiya
Strategiya
Qabaqcadan görmə
Kommunikasiya

Sual: Təşkilatın öz gücünün son nəticəyə istiqamətləndirilməsi necə adlanır (Çəki: 1)
Məqsəd
Missiya
Strategiya
Qabaqcadan görmə
Taktika

Sual: SWOT təhlilin daxili elementləri hansı variantda düzgün verilib (Çəki: 1)
Üstünlüklər və nöqsanlar
İmkanlar və təhlükələr
İmkanlar və üstünlüklər
İmkanlar və nöqsanlar
Təhlükələr və nöqsanlar

Sual: SWOT təhlil dedikdə nə qədər başa düşülür (Çəki: 1)
Təşkilat və onun əhatə mühiti təhlil etmək aləti
Xarici təhlil 
Daxili təhlil
İqtisadi təhlil



Siyasi təhlil

Sual: SWOT təhlilin xarici elementləri hansı variantda düzgün verilmişdir (Çəki: 1)
Üstünlüklər və nöqsanlar
İmkanlar və təhlükələr
İmkanlar və üstünlüklər
İmkanlar və nöqsanlar
təhlükələr və nöqsanlar

Sual: SWOT təhlildə strateji alyansların yaranmasına (meydana çıxmasına) necə baxılır (Çəki: 
1)

Üstünlük
İmkanlar
İmkanlar və üstünlüklər
Nöqsanlar
Təhlükə

Sual: SWOT təhlil zamanı təşkilatda marketinq üzrə ekspertin olmamasına necə baxılır (Çəki: 
1)

Üstünlüklər
İmkan
İmkan və üstünlüklər
Nöqsan
Təhlükə

Sual: SWOT təhlildə rəqib tərəfindən yeni innovasiyalı mıəhsul yaradılmasına necə baxılır 
(Çəki: 1)

Üstünlük
İmkan
İmkan və üstünlük
Nöqsan
Təhlükə

Sual: SWOT təhlildə yerli özünüidarəetmə orqanın sizin kompariya üçün razılıq verməməsinə 
necə baxılır (Çəki: 1)

Üstünlük
İmkan 
İmkan və üstünlük
Nöqsan
Təhlükə

Sual: SWOT təhlildə sizin kompaniyanın zəif imicinə necə baxılır (Çəki: 1)
Üstünlük
İmkan
İmkan və üstünlük
Nöqsan
Təhlükə



Sual: SWOT təhlildə sizin kompaniyanın yeni innovasiyalı məhsul yaratmasına necə baxılır 
(Çəki: 1)

Üstünlük
İmkan 
İmkan və üstünlük
Nöqsan
Təhlükə

Sual: Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi kriteriyaları üzrə 
iqtisadi effektivliyin hesablanması və istehsal tapşırıqlarının optimallaşdırılmasına kompleks 
yanaşmanın tətbiq edilməsi nəyin mühüm vəzifəsidir (Çəki: 1)

Təhlilin
Prinsipin
Planın
Proqnozun
Missiyanın

Sual: Gələcək konkret şəraitdə obyektin mümkün vəziyyəti və onun mövcüdluğunun alternativ 
yolları və müddəti haqqındakı elmi cəhətdən əsaslandırılmış mülahizə necə adlanır (Çəki: 1)

Plan
Proqnoz
Görmək
Missiya
Prinsip

Sual: Sahənin regionun bütövlükdə ölkədə hazırlanan məhsulun rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsi və keyfiyyət göstəricilərinin inkişaf tendensiyalarının elmi cəhətdən 
əsaslandırılmış variantlarının hesablanması necə adlanır (Çəki: 1)

İdarəetmə qərarlarının proqnozlaşdırılmasının məqsədləri
İdarəetmə qərarlarına nəzarətin məqsədi
İdarəetmə qərarlarının icrasının məqsədi
İdarəetmə qərarları strategiyasının məqsədi
İdarəetmə qərarlarının reallaşdırılmasının məqsədi

Sual: Elmi – texniki proqnozlaşdırmanın hansı prinsipi proqnozlaşdırılan obyekt və ya proqnoz 
fonu haqqında yeni məlumatların daxil olması dərəcəsi üzrə proqnozun dəqiqləşdirilməsini 
tələb edir (Çəki: 1)

Fasiləsizlik
Adekvatlıq
Optimalıq
Sistemlilik
Proqnoz

Sual: Elmi – texniki proqnozlaşdırmanın hansı prinsipi obyektin inkişafının qarşılıqlı əlaqələrini 
və sabit tendensiyalarını, həmçinin tam və dəqiq imitasiya ilə nəzəri analoq yaradılmasını 
xarakterizə edir (Çəki: 1)

Fasiləsizlik
Adekvatlıq
Optimalıq
Sistemlilik
Proqnoz



Sual: Elmi – texniki proqnozlaşdırmanın hansı prinsipi sosial nəticələri nəzərə almaqla faydalı 
effektivliyi nail olmaq kriteriyası üzrə çoxlu mümkün varianlardan daha yaxşısını işləyib 
hazırlamağı nəzərdə tutur (Çəki: 1)

Fasiləsizlik
Adekvatlıq
Optimallaşdırma
Sistemlilik
Proqnoz

Sual: Elmi – texniki proqnozlaşdırmanın hansı prinsipi obyektin və proqnozlaşdırma fonun 
inkişafının qarşılıqlı əlaqəsini və tabeçiliyini tələb edir (Çəki: 1)

Fasiləsizlik
Adekvatlıq
Optimalıq
Sistemlilik
Proqnoz

Sual: Aşağıdakılardan hansı proqnozlaşdırma metoduna aid deyil (Çəki: 1)
Ekstropolyasiya
Parametrik
Ekspert
Modellaşdırma
Sistemlilik

Sual: Metodlardan hansının istehsalçı və istehsalçıda gələcək obyektin məlum parametrləri və 
istehsalın təşkilatı –texniki səviyyəsinə göstəricilərini ilkin işləmə mərhələsində tətbiq etmək 
məqsədəuyğundur (Çəki: 1)

Ektropolyasiya
Parametrik
Ekspert
Modelləşdirmə
Sistemlilik


