
“İdareətmə  nəzəriyyəsi” fənnindən imtahan sualları 

 

1. İdarəetmə nəzəriyyəsi elminin predmeti 

2. Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsinin metodu  

3. Cəmiyyətin idarə olunmasına qoyulan tələblər 

4. Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsinın xüsusiyyətləri 

5. Yaranma mənbəyinə görə dövlət idarəçilik nəzəriyyəsinin məqsədləri 

6. Q.V.Atamançuk: dövlət idarəçilik nəzəriyyəsinin məqsədlər “ağacı” 

7. Dövlətin yaranma səbəbləri haqqında nəzəriyyələr 

8. Dövlət haqqında mövqe və fikirlərin müxtəlif olma səbəbləri 

9. Hakimiyyət qüvvəsinin mənbəyinə görə dövlətin tipləri 

10. İdarəetmə formasına görə dövlətin tipləri 

11. Dövlətin idarəetmə funksiyalarının ərazi bölgüsünə (quruluşuna) görə 

dövlətin tipləri 

12. Hakimiyyətin yaratdığı siyasi rejimə görə dövlətin tipləri 

13. Dövlətin rolunun artmasına səbəb olan amillər 

14. Dövlətin funksiyaları 

15. Dövlət idarəçilik sistemi anlayışını əmələ gətirən təməl kateqoriyalar 

16. Dövlət idarəçilik sisteminə klassik sistemli yanaşma  

17. Dövlət idarəçilik sisteminə yanaşmalar 

18. Dövlət idarəçilik sistemində sistemlər nəzəriyyəsinin rolu 

19. Sistemlər nəzəriyyəsinin mühüm müddəaları 

20. İctimai idarəetmənin geneoloji ağacı 

21. İstehsal nədir və İdarəetmənin bir elim kimi öyrənilməsinin artıran səbəblər 

nələrdir? 

22. İdarəetmə nədir və İdarəetmənin bir elim kimi öyrənilməsinə gətirən 

səbəblər nələrdir? 



23. Neo-Klassik İdarəetmə nəzəriyyəciləri ilə Klassik İdarəetmə nəzəriyyəçiləri 

arasında əsas yanaşma fərqi nədir? 

24. İdarəetmə nəzəriyəçilərindən Max Weber və Mac Gregorun idarəetmədəki 

yanaşmaları? 

25. İdarəetmə metodları hansılardır və müasir idarəetmə nəzəriyyəçilərinin 

önərdiyi idarəetmə metodları? 

26. İdarəetmə funkusyaları hansılardır və idarəetmədə planlamanın önəmi nədir? 

27. İdarəetmə funkusyaları hansılardır və idarəetmədə tənzimləmənin önəmi 

nədir? 

28. İdarəetmədə motivasyanın rolu və önəmi nədir? 

29. Təşkilat və müəsisə tərifi və günümüzün istehsal funkusyalarından 

sahibkarlıq ruhunun önəmi? 

30. İdarəçi kimdir və idarəçi ilə lider arasındakı fərqlər nələrdir? 

31. Formal təşkilatlar hansılardır və təşkilata dolayı təsir edən xarici mühit 

amilləri? 

32. Qeyri-formal təşkilatlar hansılardır və təşkilata birbaşa təsir edən xarici 

mühit amilləri? 

33. Təşkilatın xarici və daxili amilləri hansılardır? 

34. İstehsalın ixtisaslaşdırılması və əmək bölgüsündən asılı olaraq dövlətlərarası  

ixtisaslaşdırma nədir? 

35. İdarəetmənin təşkilatı formaları hansılardır və fərdi müəsisələrin üstün 

cəhətləri? 

36. Stratejik planlama prosesində yararlanılan taktika, siyasət, prosedura 

nədir? 



37. Təlabat və motivasya nədir? Müasir motivasyaların əsasının 

yaradılması prosesində önəmi olan bildiyiniz nəzəriyyələr (yalnız 

adlarını çəkməklə) hansılardır? 

38. Motivasyanın məzmunuyla bağlı Alderferin ERG nяzяriyyяsini açıqlayın? 

39. Motivasyanın məzmunuyla bağlı nəzəriyyələrdən Hersberqin ikiamilli 

nяzяriyyяsindəki motivatorlar nədir? 

40. Motivasyanın prosersual nəzəriyyəsi nədir? Sıralayın və partisipativ 

nəzəriyyəsini anlatın. 

41. Motivasyanın prosersual nəzəriyyəsi nədir? Sıralayın və V.Vrumun 

motivasiya modeli ilə Mяqsяd qoyуluшu vasitяsilя motivasiya prosesinin 

modelini yazın. 

42. İdarəetmənin funksiyalarından nəzarət əsas növləri hansılardır? İlkin 

nəzarəti açıqlayın. 

43. İdarəetmənin funksiyalarından nəzarət əsas növləri hansılardır? Cari 

nəzarəti və effektiv nəzarətin xarakteristikasını açıqlayın. 

44. İdarəetmə qərarları və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi 

prosesinə təsir edəcək amillər hansılardır? 

45. İdarəetmədə kommunikasiya və kommunikasiya prosesi? 

46. İdarəetmədə kommunikasiya və şəxslərarası kommunikasiya? 

47. İdarəetmədə kommunikasiya və təşkilatı kommunikasiya? 

48. İdarəetmədə qərarlar və olabiləcək qərar növləri hansılardır? 

Sıralayın və insayt qərar növünü açıqlayın. 

49. İdarəetmə qərarları və iдаряетмя гярарларынын ишляниб щазырланмасы 

prosesini açıqlayın? 

50. İdarəetmə qərarları və iдаряетмя гярарларынын гябул едилмяси prosesini 

açıqlayın?   

 


