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Fәnn : 8025 Menecment
1 Menecmentin mahiyyәtini daha dolğun xarakterizә edәn yanaşma hansı variantda göstәrilmişdir?

•

Menecment idarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarını tәtbiq etmәklә, material, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә etmәk
yolu ilә hәyata keçirilәn idarәetmә formasıdır.
Menecment idarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarını tәtbiq etmәklә, material, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә etmәk
yolu ilә,bazar şәraitindә istәnilәn fәaliyyәt növü ilә mәşğul olan firmanın qarşısına qoyduğu mәqsәdә nail olması üçün hәyata keçirilәn peşәkar fәaliyyәt növüdür.
Menecmentölkәnin iqtisadi mexanizminin tәsir elementlәrini tәtbiq etmәklә, ölkәnin tәbii resurslarından sәmәrәli istifadә etmәklә qarşıya qoyulan mәqsәdә nail
olmaq üçün hәyata keşirılәn peşәkar fәaliyyәt növüdür.
Menecment idarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarını tәtbiq etmәklә, material, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә etmәk
yolu ilә,bazar konyukturasını öyrәnmәk üçün hәyata keşirılәn peşәkar fәaliyyәt növüdür.
Menecmentbazar münasibәtlәri şәraitindә idarәetmәdir.

2 İdarәetmәnin mahiyyәtini düzgün xarakterizә edәn yanaşma hansı variantda göstәrilmişdir?

•

İdarәetmә fәaliyyәtlәri şüurlu surәtdә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur
İdarәetmә idarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә yönәldilәn mәqsәdyönlü tәsirdir
İdarәetmә birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә fәaliyyәtlәri vahid mәqsәdә yönәlәn müxtәlif tәbiәtli elementlәrin mәcmusudur.
İdarәetmә tabeçilikdә olanlara qarşı yönәldilәn tәsir üsulu vә metodudur.
İdarәetmә rәhbәrin qәbul etdiyi qәrardır.

3 İdarәetmәnin mahiyyәtini düzgün izah edәn variantı göstәrin.

•

İdarәetmәözünün tamlığını,struktur vahidliyini qoruyub saxlayan müxtәlif tәbiәtli sistemlәrin xüsusiyyәtlәridir vә bunun kömәyi ilә qarşıya qoyulan mәqsәdә
nail olunur.
İdarәetmәqarşiya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün qәrar alternativlәri içәrisindәn düzgün variantın seçilmәsi prosesidir.
İdarәetmәfәaliyyәtlәri şüurlu şәkildә әlaqәlәndrilәn insan qrupudur.
İdarәetmәtәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydaları vә qanunauyğunluqlarıdır
İdarәetmәidarәetmә obyekti tәrәfindәn idarәetmә subyektinә qarşı yönәldilәn mәqsdönlü tәsirdir.

4 Menecmentin elm kimi öyrәnilmәsinin әsası kimlәr tәrәfindәn qoyulmuşdur?

•

nәzәriyyәçilәr
Fabrik vә firma rәhbәrlәri
Qәdim yunan filosofları

Qәdim Misirlәr
İqtisadçı analitiklәr

5 Menecment elminin öyrәnilmә predmetinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Tәşkilatın idarә edilmәsi zamanı rәhbәredicı işçilәrin özlәrinin fәaliyyәti.
Cәmiyyәtin fәaliyyәt göstәrmәsi qanunları,prinsiplәri.
Tәşkilatın yaranması vә fәaliyyәt göstәrmәsi qanunları,prinsip vә metodları.
Tәşkilatın idarә edilmәsi zamanı rәhbәredici işçilәrin fәaliyyәtinin әsasında dayanan qanunlar vә prinsiplәr.
İdarәetmә prosesi zamanı insanlar arasında yaranan münasibәtlәr.

6 Menecment praktikasında kibernetikanın ümumi ideyalarının tәtbiqi kimin adı ilә bağlıdır?

•

Frederik Teylor
Çester Barnad
Piter Druker
AnriFayol
Elton Meyo

7 “ İdarәetmәnizamsız kütlәni effektiv mәqsәdyönlü vә mәhsuldar qrupa çevirәn xüsusi fәaliyyәt növüdür. “Bu fikir kimә mәxsusdur?

•

L.Urvik
Piter Druker
Frederik Teylor
H.Ford
F.Kotler

8 «Menecment digәr insanların kömәyilә yerinә yetirilmәsi tәmin edilәn işdir» fikri kimә mәxsusdur?

•

D.Makqreqor
M.Follet
H.Taun
A.Maslou
R.Ouen

9 Menecmentin yaranmasının ilkin tarixi şәrti nә olmuşdur?

•

insanların alıcıliq qabiliyyәtinin yüksәlmәsi

•

sәnayenin miqyasının genişlәndirilmәsi, әmәk mәhsuldarlığının artırılması
İnsanların maddi rifahının yüksәk sәviyyәdә tәmin edilmәsinә nail olmaq
menecment ixtisasının cәmiyyәt arasında nüfuz qazanması
elimin müxtәlif sahәlәrinin inkişaf etmәsi

10 “İdarәetmәnin fәlsәfәsi”әsәri kimә mәxsusdur?

•

E.Meyo.
Oliver Şeldon
Piter Druker
Henri Qant
F.Gilbret

11 İdarәetmәnin fәlsәfәsi”әsәrindә müәllif idarәetmәni hansı hissәlәrә bölüb? Düzgün variantı göstәrin.

•

menecment,tәnzimetmә,administrsiya
administrasiya,menecment,tәşkiletmә
administrasiya, tәşkilat, menecment
tәşkilat, menement,tәşkiletmә
tәşkiletmә,tәnzimetmә,administasiya

12 Qәdim filosoflar cәmiyyәtin yoxsul vәziyyәtdә yaşamasını nә ilә izah edirdilәr?

•

Müharibәlәrin teztez baş vermәsi ilә
Әdalәtli idarәetmәnin olmaması ilә
Texnika vә texnologiyanın yaxşı inkişaf etmәmәsi ilә
Vergilәrin yüksәk olması ilә
Mәhsuldarlığın aşağı sәviyyәsi ilә

13 Tәşkiletmә nәdir?

•

İnsanların fәaliyyәtinin koordinasiyasıdır.
Zәruri keyfiyyәtlәri olan insanlar qrupunun kombinәlәşdirilmiş әmәk formasında yerinә yetirdiklәri prosesdir.
Zәruri keyfıyyәtlәri olan insanlar qrupunun fәrdi әmәk formasında yerinә yetirdiklәri prosesdir
Tәşkilatın idarә edilmәsi prosesidir
İnsanlara qarşı yönәldilmiş tәsir vasitәsidir.

14 Müasir menecerin zәruri keyfıyyәtlәrini göstәrin.

•

Şәxsiyyәt,fiziki,yaradıcı
Fiziki, Şәxsiyyәt, İntelektual, Qabiliyyәt
Şәxsiyyәt, İntelektual, Qabiliyyәt
Fiziki, Sosial, İntelektual, Qabiliyyәt
Fiziki, Mәnәvi, Şәxsiyyәt, Qabiliyyәt

15 Sәnaye istehsalının elmi әsaslarla tәşkili ilk dәfә hansı ölkәdә hәyata keçirilmişdir?

•

Almaniyada
İngiltәrә
Fransa
ABŞ
Rusiya

16 Bazar münasibәtlәri şәraitindә idarәetmә olan menecment müәyyәn mәsәlәlәrin hәllini nәzәrdә tutur.Sәhv variantı gösrәrin.

•

Firmanın vә onun tәsәrrüfatca müstәqil bölmәlәrinin fәaliyyәtinin son nәticәlәri bazarda mübadilә prosesindә aşkar olunur.
Bazarın vәziyyәtindәn asılı olmayaraq mәqsәd vә proqramların işlәnib hazırlanması.
Firmanın fәaliyyәtinin bazarın ehtiyac vә tәlәbatına, konkret istehlakçıların tәlәblәrinә yönәldilmәsi vә elә növ mәhsullar istehsalının tәşkilidir ki,onlar firmaya
nәzәrdә tutulan mәnfәәti gәtirsin.
Az xәrclәrlә istehsalın effektivliyinin yüksәldilmәsinә, optimal nәticәlәrin әldә olunmasına daimi can atma.
Firmanın vә onun bölmәlәrinin son nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan insanlara azad qәrar qәbul edilmәsini tәmin edәn tәsәrrüfat müstәqilliyi.

17 Qәdim yunan filosofu Sokrat tәrәfindәn menecmentin inkişafına verilәn әsas töhfә nә olmuşdur?

•

Әmәyin elmi normalaşdırılması metodologiyasının işlәnib hazırlanması
Menecmentin universallığı prinsipinin formalaşdırılması
İdarәetmә funksiyalarının tәsvir olunması
Rәhbәlik üslublarının işlәnib hazıranması.
Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi

18 Aşağıdakı әsәrlәrin hansında menecmentin tarixi inkişaf mәrhәlәlәri öz әksini tapmışdır?

•

Q.Emerson ”Әmәk mәhsuldarlığının 12 prinsipi”
Kiçik Kold St. Corc «İdarәçilik fikrinin tarixi»
F.Teylor  «Elmi menecmentin prinsiplәri»
O.Şeldon  «İdarәetmә fәlsәfәsi»
A.Fayol  «Ümumi sәnaye idarәetmәsi»

19 Tәşkilatin iqtisadi mahiyyәti nәdir?

•

İnsanlara qarşı yönәldilәn tәsir üsuludur.
Ümumi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu surәtdә әlaqәlәndirilәn insanlar qrupudur
Zәruri keyfıyyәtlәri olan insanlar qrupunun birgә kombinәlәşdirilmiş әmәk formasında yerinә yetirdiklәri prosesdir
Öz tamlığını qoruyub saxlayan müxtәlif tәbiәtli elementlәrin mәcmusudur.
Birbiri ilә qarşılıqlı asılılıqda olan tamlıqdır

20 Formal tәşkilatların tәrkibindә kortәbii yaranmış qruplar necә adlanır?

•

kiçik qruplar
qeyriformal qruplar
formal qruplar
referent qruplar
real qruplar

21 Әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş üsullarla vә qabaqcadan müәyyәn edilmiş müddәtdә yerinә yetirilmәli olan müәyyәn işlәr, işlәr seriyası vә ya işin
bir hissәsi dedikdә nәyi başa düşürük?

•

strategiyanı
vәzifәni
mәqsәdi
tәşkilatın quruluşunu
texnologiyanı

22 Tәşkilatın fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn mühit neçә yerә bölünür?

•

6.0
2.0
3.0
4.0
5.0

23 Tәşkilatın xarici mühiti neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6.0
2.0
3.0

4.0
5.0

24 Birbaşa tәsir edәn xarici mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

rәqiblәr
iqtisadiyyatın inkişaf dinamikası
tәdarükçülәr
İstehlakçılar.
dövlәt orqanları

25 Xarici mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir ?

•

forsmajor hadisәlәr
tәşkilatın strategiyası
siyasi amillәr
iqtisadiyyatın vәziyyәti
beynәlaxalq hadisәlәr

26 Hansı variantda daxili mühit amillәri düzgün göstәrilmişdir?

•

taktika,strategiya,işsizlik
mәqsәd,vәzifә,tәşkilati quruluş ,heyәt
rәqiblәr,texnika vә texnologiya,heyәt
mәqsәd,vәzifә,inflyasiya
tәşkilatı quruluş,heyәt,alıcılar

27 Real daxili mühit amillәrinә aid deyildir:

•

tәşkilati quruluş
mәqsәd vә vәzifә
texnika vә texnologiya
heyәt

28 Dolayı xarici mühit amillәrinә aid deyildir:

•

mәşğulluğun sәviyyәsi
әhalinin alıcılıq sәviyyәsi

•
iqtisadiyyatın inkişaf dinamikası
ölkәnin demokratiklәşmә sәviyyәsi
xalqin mәnәviәxlaqi dәyәrlәri

29 Birbaşa xarici mühit amillәrinә aid deyildir:

•

istehlakçıların alıcılıq sәviyyәsi
dövlәtin iqtisadi siyasәti
rәqiblәrin strategiyası
alıcıların zövqlәri,tәlәbatları
dövlәt orqanlarının fәaliyyәti

30 İnsanın qavramasına tәsir edәn xarici amillәr sırasına aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

•

İnsanı әhatә edәn mühitin vәziyyәti
Verilәn siqnalın ektensivliyi.
Verilәn siqnalın intensivliyi.
Siqnalların mütәhәrrikliyi.
Siqnalın ölçüsü.

31 Fәrdin әsas ümidlәr qrupuna aşağıdakılardan hansı variant daxil deyildir?

•

Mәsuliyyәt vә risk dәrәcәsi.
İşin әhatәliliyi vә ekstensivliyi.
İşin mәzmunu, mәnası vә әhәmiyyәti.
Tәşkilatda şәxslәrarası münasibәtlәr
İşin orijinallığı vә yaradıcı xarakterliyi.

32 İdarәetmә nәzәriyyә vә tәcrübәsinin inkişafını tәmin edәn neçә yanaşma mövcuddur?

•

5.0
4.0
1.0
2.0
3.0

33 Qeyd edilәn yanaşmalardan biri sәhvdir.

•

sistem halında yanaşma
müxtlif idarәetmә qәrarlarının idarәetmәdә rolunun fәrqlәndirilmәsi baxımından yanaşma
situasiyalı yanaşma
proses halında yanaşma
müxtlif idarәetmә mәktәblәrinin idarәetmәdә rolunun fәrqlәndirilmәsi baxımından yanaşma

34 Menecmentdә prossesual yanaşmanın әsas funksiyaları hansılardır?

•

Planlaşdırma, tәşkiletmә, nәzarәt, koordinasiya sәrәncavermә
Planlaşdırma, tәşkiletmә, motivasiya, nәzarәt.
Planlaşdırma, koordinasiya, motivasiya, nәzarәt.
Planlaşdırma, tәşkiletmә, koordinasiya, nәzarәt.
Planlaşdırma, tәşkiletmә, nәzarәt, sәrәncavermә.

35 Sistemli yanaşmaya әsasәn tәşkilatın daxili mühiti hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

•

İstehsal,tәchizat,maliyyә,insan,mәqsәd
Struktur, vәzifә, texnologiya, insan, mәqsәd.
İnsanlar,struktur, mәqsәd,vәzifә , ünsiyyәt.
Struktur, tәchizat, texnologiya, insan mәqsәd
Tәchizat, texnologiya, insan, ünsiyyәt, mәqsәd

36 “Sistem” dedikdә nә başa düşülür?

•

Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olmayıb müstәqil fәaliyyәt göstәrәn, ümumi tam ilә heç bir әlaqәsi olmayan elementlәrin mәcmusudur.
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan, fәaliyyәtlәri vahid mәqsәdә doğru yönәlәn, tamın xarakteristikasına hәr birinin töhfә verdiyi elementlәrin mәcmusu başa
dülülür.
İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә yönәldilәn mәqsәdyönlü tәsirdir.
Qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu surәtdә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur.
Bir biri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur.

37 Sistemli yanaşma mәktәbi nә vaxt yaranmışdır vә onun nümayәndәlәri kimlәrdir?

•

XX әsrin sonunda; L. V. Bertalanfi, R. Ansoff, F. Teylor.
XX әsrin 50ci illәrindә; L. V. Bertalanfı, R. Anoff, R. Lyus.
XX әsrin 20ci illәrindә; L. V. Bertalanfi, P. Druker, F. Teylor.
XX әsrin 30cu illәrindә; L. V. Bertalanti. E. Meyo; R. Lyus.
XX әsrin әvvәlәrindә; L. V. Bertalanfı, E. Meyo, F. Teylor.

38 Sistemli yanaşmanın mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

•

Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, kommunikasiya
Mәqsәdqoyuluşu, minimal xәrclәrlә mәqsәdә çatma, hәrtәrәfli qiymәtlәndirmә.
Mәqsәdqoyuluşu, koordinasiya, hәrtәrәfli qiymәtlәndirmә.
Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, koordinasiya.
Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, nәzarәt.

39 Situasiyalı yanaşmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

İdarәetmәyә birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan elementlәrin mәcmusu kimi baxılır
Situasiyalı yanaşma nöqteyinәzәrindәn düzgün qәrar o qәrardı ki,konkret vaxtda konkret situasiyaya daha çox uyğun gәlir.
Tәşkilatın fәaliyyәtinә kompleks yanaşılır.
Tәşkilati mәqsәdlәrә çatmaq üçün güclü nәzarәt sistemi yaradılır.
Tәşkilati mәqsәdlәrә çatmaq üçün güclü seqmentasiya aparılır

40 İdarәetmәnin bir elm kimi tanınması kimin adı ilә bağlıdır?

•

Lindal Urvikin
Frederik Teylor
AnriFayolun
Henri Qantın
Elton Meyonun

41 Elmi menecmentin prinsiplәri ” әsәri kim tәrәfindәn yazılmışdır?

•

Abraam Maslou
Frederik Teylor
AnriFayolun
Abram Linkoln
Ceyms Muni

42 “Elmi menecmentin prinsiplәri“ әsәri neçәnci ildә yazılmışdır?

•

1914ci il
1911ci il
1905 –ci il
1910cu il

1912ci il

43 Qeyd edilәnlәrdәn biri elmi menecment mәktәbinin nümayәndәsi deyil.

•

Lilian Gilbert
Ulyam Ouçi
Frenk Gilbert
Henri Qant
Frederik Teylor

44 Kimi ilk praktiki menecer kimi qәbul etmişlәr?

•

JanBatıst –Sey
Robert Oueni
AnriFayolu
Adam Smiti
David Rikardo

45 Sәnaye istehsalının elmi әsaslarla tәşkili ilk dәfә hansı ölkәdә hәyata keçirilmişdir

•

İrlandiya
İngiltәrә
Rusiya
Amerika
Almaniya

46 İdarәetmәnin әnәnәvi olaraq bir elm kimi vә tәdqiqatların müstәqil sahәsı kimi qәbul edilmәsinin başlanğıcı hansı әsәr ilә bağlıdır?

•

Henri Qantın”Әmәyin tәşkili” әsәri ilә
Frederik Teylorun “Elmi idarәetmәnin prinsiplәri ”әsәri ilә
Oliver Şeldonun “İdarәetmәnin fәlsәfәsi ”әsәri ilә
Kiçik St.Corcun “İdarәetmә tәfәkkürünün tarixi”әsәri ilә
Xyuqo Myunsterberqin “Psixilogiya vә sәnayeneffektivliyi” әsәri ilә

47 1886cı ildә mühәndis mexaniklәrin Amerika mühәndis cәmiyyәtinә daxil olduqdan sonra Teylorun idarәetmә ilә bağlı fikirlәrinә hansı mәşhur
şәxsiyyәtin çıxışı güclü tәsir göstәrmişdir?

•

Q.Xopf

•

Q.Taun
AnriFayol
H.Qant
L.Gilbert

48 “Elmi idarәetmә “mәktәbinin nümayәndәlәri hesab erildilәr ki, dörd әsas metoddan istifadә edәrәk әl әmәyinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә bir
çox әmәliyyatları tәkmillәşdirmәk olar.Yanlış metodu göstәrin.

•

tәhlil
müzakırә
müşahıdә
mәntiq
ölçü

49 Elmi menecmentin metodologiyasınını ilk fazasını nә tәşkil edir?

•

İşin mәzmununun tәhlili vә onun effektivliyinin müәyyәn olunması
İşin mәzmununun tәhlili vә onun әsas komponentlәrinin müәyyәn olunması tәşkil edir.
әmәk motivasiyasının tәhlili vә onun tәşkilatın qarşısındakı mәqsәdlәrә doğru yönәlmәsi.
işin әsas vәzifәlәrinin müәyyәn olunması.
işin mәqsәdinin müәyyәn olunması vә onun әsas vәzifәlәrinin aydınlaşdırılması

50 Mikroxronometr adlı cihazı kәşf edәn alim kimdir?

•

Emmerson
Gilbertlәr.
Teylor
Maslou
Meyo

51 “Elmi idarәetmә “mәktәbinin idarәetmәdә roluna aid olmayan variantı göstәrin.

•

Planlaşdırma vә işin beyindә qurulmasının işin özündәn ayrılması.
Mürәkkәb situasiyalarda qәrar qәbul edәn rәhbәrlәrә kömәk mәqsәdilә kәmiyyәt metodalarının inkişafı
Vәzifәnin yerinә yetirilmәsinin әn yaxşı üsulunu müәyyәn etmәk üçün elmi tәhlildәn istifadә olunması
Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәk üçün maddi stimullaşdırmadan düzgün vә sistematik istifadә olunması
Vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün әn çox uyğun gәlәn işçilәrin seçilmәsı,onların tәhsilinin tәmin olunması

52 “Çox zәhmәtçox qazanc” motivasiya prinsipindәn hansı idarәetmә mәktәbinin nümayәndәlәri istıfadә edirdilәr?

•

“Klassik vә ya inzibati mәktәbin” nümayәndәlәri.
“Elmi idarәetmә mәktәbinin” nümayәndәlәri.
“ Psixologiya vә insan münasibәtlәri mәktәbinin” nümayәndәlәri.
“ Davranış mәktәbinin” nümayәndәlәrı
“ İdarәetmә mәktәbinin” nümayәndәlәrı

53 “Klassik vә ya inzibatı mәktәbin” banisi kimdir?

•

Elton Meyo
AnriFayol
Lindal Urvik
Frederik Teylor
Henri Ford

54 “Klassik vә ya inzibati mәktәbin”idarәetmәyә verdiyi töhfәyә aid olmayan variantı seçin.

•

İdarәetmәyә proses şәklindә yanaşma.
Tәşkilatın idarә olunmasına situasiyalı yanaşma.
İdarәetmә funksiyalarının tәsviri.
İdarәetmә prinsiplәrinin işlәnib hazırlanması.
Tәşkilatın idarә olunmasına sistemli yanaşma.

55 “Davranış mәktәbinin” nümayәndәlәrinә aid deyildir:

•

Kris Ardjiris
Lindal Urvik
Rensis Laykert
Duqlas Mak Qreqor
Frederik Hersberq

56 İdarәetmәdә qәrargah prinsipinin tәdqiqi ilә tanınmış alim kim olmuşdur?

•

L.Urvik
H.Emmerson
H. Qant
A.Fayol

O.Şeldon

57 Teylorun sisteminin әsasını tәşkil edәn idarәetmә prinsiplәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

fәrdi qabiliyyәtlәrin rolu
maliyyә resursları imkanları
әmәk bölgüsü
әmәyin ölçülmәsi
stimullaşdırma proqramları

58 İdarәetmәdә bürokratiya nәzәriyyәsinin tәrәfdarı aşağıdakılardan hansıdır?

•

E.Meyo
M.Veber
Q.Xopf
A.Fayol
H.Emmerson

59 E.Meyo “Vestern Elektrik” kompaniyasında apardığı tәdqiqatlar nәticәsindә hansı qәnaәtә gәlmişdir?

•

Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydalarının müәyyәn olunması әmәk mәhsuldarlığını bir mәnalı şәkildә artıırır.
Qeyriformal әlaqәlәr әmәk mәhsuldarlığına ciddi tәsir edir.
İdeal işçi emosiyasız vә formal şәxsiyyәtsiz olmalıdır
Tәşkilatda mәşğulluq işçilәrin texniki ixtisasına әsaslanır
Tәşkilat üzvlәri arasındakı harmoniya böyük qüvvәdir.

60 Menecmentdә sәlahiyyәt nәdir?

•

İdarәetmәdә sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsidir.
İdarәetmәdә qәrar qәbul etmәk hüququdur.
Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydalarıdır.
İdarәetmәdә daşınan cavabdehlikdir.
Heyәtin tabe olma mexanizmidir.

61 İdarәetmәnin mәrkәzlәşdirilmәsi nәdir?

•

İdarәetmә mәrkәzinin yaradılması
İdarәetmә funksiyalarının bir mәrkәzdә, bir әldә cәmlәnmәsi

•
Funksiya vә mәsuliyyәtin idarәetmәnin yuxarı sәviyyәsindәn aşağı sәviyyәsinә ötürülmәsi
İdarәetmә hәlqәlәri arasında üfüqi әlaqәlәrin yaradılması
İdarәetmәdә mәrkәzlәşmә ilә qeyri mәrkәzlәşmә arasında optimal әlaqәnin yaradılması.

62 Fәrdi müәssisәlәrin üstün cәhәtini göstәrin.

•

Rәqabәt qabiliyyәtini zәif olması
Motivasiyanın olması
Biznesin ölçüsünün kapital çәrçivәsindә mәhdudluğu
İri miqyaslı istehsala nail olmağın az perspektivli olması
İri müqyaslı tәdarükün hәyata keçirilmәsinin qeyri mәhdudluğu

63 İstehsal kooperativlәrinin çatışmayın cәhәtlәrini göstәrin

•

Kooperativin idarә edilmәsindә onun bütün üzvlәri bәrabәr hüquqa malikdir
Kooperativ üzvlәrinin sayı qanunvericiliklә mәhdudlaşdırılır
Kooperativin mәnfәәti onun üzvlәri arasında qoyduqları paya görә, peşәkarlığa görә deyil onların әmәk tövhәsinә görә bölüşdürülür
Kooperativ lәğv edildikdәn vә kreditorların tәlәblәri ödәnildikdәn sonra yerlә qalan әmlak eyni qaydada bölüşdürülür
Kooperativ üzvlәrinin sayı qanunvericıliklә mәhdudlaşdırılmır

64 Tәsәrrüfat yoldaşlığı vә cәmiyyәtin ümumi әlamәtlәrinә xas olmayan әlamәti göstәrin

•

Yoldaşlıq vә cәmiyyәtin tәsisçilәri kimi fıziki vә hüquqi şәxslәr çıxış edә bilәr
Cәmiyyәt vә yoldaşlıq bir nәfәr tәrәfindәn tәsir edilә bilәr
Bütün onlar hamısı hüquqi sәlahiyyәtә malik olan kommersiya tәşkilatı hesab olunur
Cәmiyyәt vә yoldaşlıq hüququ şәxs kimi digәr cәmiyyәt vә yoldaşlıq müәssisәlәrin iştirakçısı ola bilәr
Cәmiyyәt vә yoldaşlıq müәssisәlәri öz üzvlәrinin mәsuliyyәti nizamnamә ilә müәyyәn olunur

65 Birja sövdәlәşmәlәrinin әsas növü olan tәcili sövdәlәşmәyә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Fuyçers
Müstәsna
Möhkәm
Onkol
Opision

66 Müәssisәlәrin könüllü müqavilә birliklәrinin tәşkilinә aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı aid deyildir?

•

İştirakçıların arasındakı münasibәtlәrin müqavilә әsasında tәşkili
Birliyin tәşkilati formasının seçilmәsindә liderin rolunun müәyyәnliliyi
İqtisadi maraqların ümumiliyi әsasında birliklәrin könüllüyü
Birgә fәaliyyәtdә iştirakçıların hüquq bәrabәrliyi
İştirakçıların vә bütünlükdә birliyin özünü idarәetmәsi

67 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nöqsanı olan variantı seçin.

•

Kreditorlar üçün az cәlb edici olması
Nizamnamә kapitalı qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş hәcmdәn az olmamalı
Qısa müddәtdә iri hәcmli pul vasitәlәrinin cәlb edilmәsi imkanı
Bir şәxs tәrәfindәn yaradıla bilmәsi
Cәmiyyәtin üzvlәri onun öhdәliklәrinә görә mәhdud mәsuliyyәt daşıması

68 Bürokratik idarәetmә modelinin әsas meyarları hansılardır?

•

İdarәetmәdә iştirak, şaquli ierarxiya
Şaquli ierarxiya, inzibati metodlar
İdarәetmәdә kollegialıq
Demokratik yanaşma, inzibati iş metodları
Liberal yanaşma, yenilikçi fәaliyyәt

69 Fәrdi müәssisәlәrә aid olmayan hüquqi tәlәbi göstәrin.

•

Müvafiq sahibkarlıq fәaliyyәti növü haqqındakı mövcud qanun vә tәlәbatlar gözlәnilmәlidir
Әgәr başqa adamların әmәyindәn istifadә olunursa, muzdla işә götürmәk haqqında mövcud qanunvericllik gözlәnilmәmәlidir.
Fәrdi müәssisә şәxsin öz adı altında fәaliyyәt göstәrirsә, onun qeydiyyatından keçmәsi tәlәb olunmur
Ticarәt edilmәsi vә ya xidmәt göstәrilmәsi haqqında müvafıq sәlahiyyәtli orqanlardan lisenziya alınmalıdır
Әrazi vergilәr idarәsindә vergi ödәyicisi kimi qeydiyyatda alınmalıdır

70 Müәssisәlәr birliyinin tәşkili vә fәaliyyәt göstәrmәsi müәyyәn prinsiplәrә әsaslanmalıdır. Sәhv variantı göstәrin.

•

İştirakçılar arasında münasibәtlәrin müqavilә әsasında tәşkili
Birliyin tәşkilati formasının seçilmәsindә liderin rolunun müәyyәnliliyi
İqtisadi maraqların ümumiliyi әsasında birliklәrin könüllüyü
Birgә fәaliyyәtdә iştirakçıların hüquq bәrabәrliyi
İştirakçıların vә bütünlükdә birliyin özünü idarәetmәsi

71 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nöqsanı olan variantı seçin.

•

Nizamnamә kapitalı qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş hәcmdәn az olmalı
Kreditorlar üçün az cәlb edici olması
Qısa müddәtli xeyli vәsait cәlb edilmәsi imkanı
Bir şәxs tәrәfindәn yaradıla bilmәsi
Cәmiyyәtin üzvlәri onun öhdәliklәrinә görә mәhdud mәsuliyyәt daşıması

72 Fәrdi müәssisәlәri yaradanların mükafatı nә olur?

•

Çox zaman müflislәşmәnin baş vermәsi
Sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilәn gәlir vә işdәn mәmnun qalmaqdır
Cәmiyyәt tәrәfindәn müsbәt imicin formalaşması
İstehlakçıların tәlәbatlarının ödәnilmәsi
Daima riskin mövcud olması

73 Fәrdi müәssisәlәrin üstünlüklәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Motivasiya
Biznesin miqyasının kapital çәrçivәsindә mәhdudluğu
Müştәrilәr şәxsәn tanış olduğuna görә tәlәbatın dәyişilmәsinә gecikmәdәn reaksiya vermәk mümkündür
Çevik fәaliyyәt
Qәrarları operativ qәbul etmәk

74 Fәrdi müәssisәlәrin çatışmayan cәhәtlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

İri miqyaslı tәdarükün hәyata keçirilmәsinin qeyrimәhdudluğu
qәrarları operativ qәbul etmәk
Rәqabәt qabiliyyәtinin zәif olması
Biznesin miqyasının kapital çәrçivәsindә mәhdudluğu
İri miqyaslı istehsala nail olmağın az perspektivli olması

75 Fәrdi müәssisәlәrin ölkә iqtisadiyyatındakı roluna aid olmayan variantı göstәrin.

•

Xırda pәrakәndә tacirlәr istehsalçıları iri satıcıların fәaliyyәt göstәrmәsi mәcburi olmayan yerlәrdә satış bazarı ilә tәmin edir
İri miqyaslı istehsala nail olmağın perspektivli olması
İri şirkәtlәrin istehsal etmәyә vә satışa çıxarmağa hazır olmadığı xüsusi növ әmtәәlәr istehsal edә bilәr vә ya sata bilәr
Müxtәlif xidmәtlәri yerinә yetirә bilәr

Adәtәn әsas mәşğuliyyәt mәrkәzindәn kәnar regionlarda mәşğuliyyәti tәmin edә bilir,çәtinliklә gedilә bilәn zonalara xidmәt edirlәr

76 İstehsal kooperativlәrinin tәsis sәnәdini nә tәşkil edir?

•

Auditor yoxlaması
Üzvlәrinin ümumi yığıncağında tәsdiq olunmuş nizamnamә
Maliyyә hesabatları
Mühasıbat sәnәdlәri
Müqavilә öhdәliklәri

77 Kooperativ üzvlәrinin sayı nәqәdәrdir?

•

10 nәfәrdәn az olmamalıdır
5 nәfәrdәn az olmamalıdır
3 nәfәrdәn az olmamalıdır
7 nәfәrdәn az olmamalıdır
9 nәfәrdәn az olmamalıdır

78 Kooperativ üzvlәri borclarına görә necә mәsuliyyәt daşıyir ?

•

Heç bir mәsuliyyәt daşımır
Әvvәlcәdәn Nizamnamәdә müәyyәn edilmiş hәcmdә
Bütün әmlakı ilә
Әmlakının müәyyәn hissәsi ilә
Bu mәblәğ qanunda nәzәrdә tutulan minimumdan az ola bilәr

79 İstehsal kooperativlәrinin üstünlüklәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Kooperativin hәr üzvü bir sәsә malikdir
Kooperativin idarә edilmәsindә onun bütün üzvlәri eyni hüquqa malik deyildir
Kooperativin mәnfәәti onun üzvlәri arasında qoyduqları paya görә professional deyil, onaların әmәk töhfәsinә görә bölüşdürülür
Kooperativ lәğv edildikdәn vә kreditorların tәlәblәri ödәnildikdәn sonra yerdә qalan әmlak da eyni qaydada bölüşdürülür
Kooperativ üzvlәrinin sayı qanunvericiliklә mәhdudlaşdırılmır.Bu da kooperativә daxil olmaq üçün fiziki şәxslәrә böyük imkanlar verir

80 Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә uyğun olaraq әmlak paylarının bölünmәk hüququ olmayan mülkiyyәtçilәrin yaratdıqları tәşkilatlar
necә adlanır?

•

Sәhmdar müәssısәsi

•

Dövlәt müәssisәlәri
Yoldaşlıq müәssisәlәri
Mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr
Fәrdi müәssisәlәr

81 Dövlәt müәssisәsini digәrlәrindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәrә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Dövlәt müәssisәsinin әmlakı heç bir şәraitdә hissәlәrә,paylara ,dövlәt işçilәri arasında bölüşdürülә bilmәz
Dövlәt müәssısәlәrindә tәsәrrüfatçılığın әsasını korporativlik tәşkil edir
Dövlәt müәssisәsinin әmlakı bölünmәzdir
Dövlәt müәssisәsinin orqanı tәkbaşına rәhbәrdir
Dövlәt müәssisәsinin xüsusi әmlak statusu onun tәsisçilәrinin mülkiyyәt hüququnu üzündә saxlamasındadır vә yalnız mәhdud әşya hüququ ilә әmlakın dövlәt
müәssisәsinә tәhkim edilmәsindәn ibarәtdir

82 Müәssisәnin unitarlığı prinsipinin mahiyyәti nәdir?

•

Müәssisә bütün mәsәlәlәr üzrә müstәqil qәrar qәbul etmәk sәlahiyyәtinә malik deyildir
Müvafiq tәşkilat ona tәhkim olunmuş әmlakın mülkiyyәtçilәr arasında bölüşdürülmәsi hüququna malik deyildir
Müvafiq tәşkilat ona tәhkim olunmuş әmlakın mülkiyyәtçilәr arasınada bölüşdürülmәsi hüququna malikdir
Müvafiq tәşkilat ona tәhkim olunmuş әmlakın mülkiyyәtçilәr arasında bölüşdürülmәsi hüququna qismәn malikdirlәr
Müәssisә bütün mәsәlәlәr üzrә müstәqil qәrar qәbul etmәk sәlahiyyәtinә malikdir

83 Bir vә ya bir neçә şәxs tәrәfindәn tәsis edilәn, nizamnamә kapitalı nizamnamә ilә müәyyәnlәşdirilmiş miqdarda paylara bölünәn cәmiyyәt necә
adlanır?

•

kooperativlәr
mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt
әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt
açıq sәhmdar cәmiyyәti
qapalı sәhmdar cәmiyyәti

84 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin iştirakçılarının sayı ilә bağlı sәhv fikri göstәrin.

•

Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt öz iştirakçılarının üçüncü şәxslәr qarşısında öhdәliklәrinә görә mәsuliyyәt daşımır
Әks halda o üç il әrzindә sәhmdar cәmiyyәtә çevrilmәlidir
Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin iştirakçılarının sayı qanunvericiliklә müәyyәnlәşdirilmiş hәddi keçmәmәlidir
Bu müddәt bitәndәn sonra say azalmasa mәhkәmә qaydasında lәğv edilmәlidir
Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin yeganә iştirakçısı bir şәxsdәn ibarәt digәr tәsәrrüfat cәmiyyәti ola bilmәz

85 Nizamnamә kapitalı müәyyәn sayda sәhmlәrә bölünmüş cәmiyyәt necә adlanır?

•

Kooperativ
Sәhmdar cәmiyyәt
Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt
Әlavә mәsuliyyәyli cәmiyyәt
Fәrdi müәssisә

86 Bir vә ya bir neçә şәxs tәrәfindәn tәsis edilәn, nizamnamә kapitalı nizamnamә ilә müәyyәnlәşdirilmiş miqdarda paylara bölünәn cәmiyyәt necә
adlanır?

•

Kooperativ
Әlavә mәsuliyyәyli cәmiyyәt
Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt
Sәhmdar cәmiyyәt
Fәrdi müәssisә

87 Bu cәmiyyәtinin iştirakçıları onlara mәnsub sәhmlәri digәr sәhmdarların razılığı olmadan özgәninkilәşdirә bilәrlәr.

•

Dövlәt müәssisәsi
Açıq sәhmdar cәmiyyәti
Qapalı sәhmdar cәmiyyәti
Mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә
Әlavә mәsuliyyәtli müәssisә

88 Sәhmdarların sayı nә qәdәr olduqda sәhmdar cәmiyyәtinin direktorlar şurası (müşahidә şurası) yaradılır?

•

20dәn çox olduqda
50dәn çox olduqda
100dәn çox olduqda
80dan çox olduqda
30dan çox olduqda

89 Sosial mәsuliyyәtin lehinә olmayan arqumenti göstәrin.

•

Tәşkilat haqqında müsbәt imicin formalaşması
Sosial problemlәri hәll etmәk bacarığının çatışmaması
Biznes üçün uzun müddәtli әlverişli perspektivlәr

Sosial problemlәrin hәllinә kömәk etmәk üçün resursların kifayәt qәdәr miqdarı
Cәmiyyәtә münasibәtdә mәnәvi öhdәlik

90 Sosial mәsuliyyәtlin әleyhinә olmayan arqumenti göstәrin.

•

Sosial problemlәri hәll etmәk bacarığmın çatışmaması
Özünü sosial cәhәtdәn mәsuliyyәtli aparmaqla bağlı mәnәvi öhdәlik
Mәnfәәtin maksimuma endirmәsi pinsipinin pozulması
Sosial cәlbediciliyә çәkilәn xәrclәrin yüksәk sәviyyәsi
Geniş kütlәnin tәlәb etdiyi hesabat sәviyyәsinin yüksәk olmaması

91 Biznesin cәmiyyәt qarşısında mәhsuliyyәtinin üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

•

Qısamüddәtli öhdәlik, resursların artması
Uzunmüddәtli perspektiv, gözlәmәlәrin dәyişmәsi, resursların artması, mәnәvi öhdәlik
Uzunmüddәtli perspektiv, gözlәmәlәri dәyişmәsi, keşikçilәrin artması, mәnәvi öhdәlik
Uzunmüddәtli problemlәr, gözlәmәlәrin dәyişmәsi, resursların artması
Qısamüddәtli öhdәliklәr gözlәmәlәrin dәyişmәsi

92 Menecmentin etikası nәyi öyrәnir?

•

İşgüzar tәşkilatda idarәetmә strukturunu
İşgüzar tәşkilatda idarәçilik münasibәtlәrin mәnәvi prinsip, dәyәrlәrini
İşgüzar tәşkilatda danışıqların aparılmasını
İşgüzar tәşkilatda marketinq siyasәtini
İşgüzar tәşkilatda rәqabәtin mövcudluğunu

93 Korparativ vicdan yanaşmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Qәrarlar dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilir
Qәrarlar rәhbәrlәrin mәhsuliyyәtin nәticәlәridir
Qәrarlar bazar tәrәfindәn müәyyәn edilir
Qәrarlar istehlakçılıqdan asılıdır
Qәrarlar rәhbәrlikdәn asılı deyil

94 “...İdarәedәn vә idarәolunan sistemlәr arasında qarşılıqlı әlaqәni ciddi tabeçilik әsasında tәmin edәn idarәetmә bölmәlәrinin mәcmusudur.” Bu
tәrif nәyi xarakterizә edir?

•

İdarәetmә prinsiplәrini
Tәşkilati quruluşu
Heyәti
İdarәetmә metodunu
Tәşkilatı

95 Tәşkilatı quruluşun mahiyyәtini düzgün ifadә edәn tәrif hansı varıantda göstәrilmişdir?

•

Qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu şәkildә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur.
Әmәk bölgüsünü işçi tapşırıqlarına bölmәk vә onların hәlli üçün tәtbiq edilәn koordinasiya sistemidir.
İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә yönәldilәn mәqsәdyönlü tәsirdir
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqә vә asılılıqda olan vә fәaliyyәtlәri vahid mәqsәdә yönәlәn elementlәrin mәcmusudur.
İnsanlara qarşı yönәlәn tәsir üsulu vә vasitәsidir.

96 Tәşkilatın layihәlәşdirilmәsinә münasibәtdә aşağıdakı qәrarlardan düzgün olmayan variantı seçin.

•

koordinasiya yolları
iş bölgüsünün dәrәcәsi
departamentlәşdirmә tipi
koordinasiya üsulları
idarә olunabilmә miqyası

97 Mexanistik tipli tәşkilatlar üçün aşağıdakı variantlardan hansı xarakterik deyildir?

•

qәrarların yuxarı sәviyyә rәhbәrlәri tәrәfindәn qәbulu
formal qayda vә proseduralardan intensiv istifadә
formal qayda vә proseduralardan ekstensiv istifadә
qәrarların mәrkәzlәşdirilmiş qaydada qәbulu
işdә mәsuliyyәtin dar şәkildә müәyyәn edilmәsi

98 Bir çox mütәxәssislәr mexanistik yanaşmanı Veberin bürokratik tәşkilatın sinonimi hesab edirlәr. Düzgün olmayan variantı seçin.

•

qayda vә proseduralar әsas götürülür
qәrarların qәbul edilmәsindә mәrkәzlәşdirmә vә qeyrimәrkәzlәşdirmәnin nisbәti
tәşkilat işçilәrin davranışlarına nәzarәt etmәk üçün ali rәhbәrlik tәrәfindәn xüsusi olaraq yaradılmış qayda vә prosedurlara uyğun fәaliyyәt göstәrir
qәrar qәbul edәrkәn rәhbәrlәr şәxsiyyәtin üstün cәhәtlәrini deyil formal qayda vә proseduralarım әsas götürür
işçi idarәçilik vәzifәsini tutan şәxsә deyil, onun özünә, yәni idarәçilik vәzifәsinә tabe olur

99 Orqanik tipli tәşkilatlar üçün aşağıdakı xarakterik cәhәtlәrdәn uyğun gәlmәyәn variantı göstәrin.

•

mәsuliyyәt xәttinin yüksәk olması
rәhbәrin hakimiyyәtinin qanun kimi qәbul edilmәsi
mәrkәzlәşdirmә vә qәrarların qәbul edilmәsindә iştirak
işdә geniş müәyyәn edilәn mәsuliyyәt
hakimiyyәtin çevik strukturu

100 Matris tәşkilati quruluşun üstünlüklәrinә aid olmayan variantı ğöstәrin.

•

qeyrimәrkәzlәşmә meyllәrinin yüksәk olması
tabeçiliyin çәtin strukturu
funksional mәhsul vә mәhsul hazırlığı ilә mәşğul olan kadrlardan çevik istifadә imkanları
әmәk motivasiyasının yüksәk olması
effektiv nәzarәti tәşkil etmәk imkanı

101 Matris tәşkilatı quruluşun qarşılaşdığı çәtinliklәrdәn aşağıda düzgün olmayan variantı seçin.

•

mürәkkәb tabeçilik sistemi
çoxtabeçilik sistemi
ikili tabeçilik sistemi
rәhbәrlәr arasında çox hallarda qeyrisağlam rәqabәtin yaranması
tәtbiqin mürәkkәbliyi işçilәrin uzun müddәt әrzindә hazırlanmasını vә onlardan müvafıq tәşkilati mәdәniyyәt tәlәbidir

102 Divizional yanaşmanın nöqsanlarına aşağıdakı variantlardan düzgün olmayanı seçin.

•

iqtisadi xәrclәr yaranır
ziddiyyәtlәr, münaqişәlәr meydana çıxır
istehsal bölmәlәri daxilindә mәqsәdlәrin "qısaldılması" qalmaqda davam edir
şöbәlәr hesabına idarәetmә aparatının böyümәsi әlavә xәrclәri artırır
böyük divizional tәşkilatlarda şöbәlәrarası karyera çәtinlәşir

103 İdarәetmәnin funksional tәşkilati strukturunun çatışmazlığı hansı variantda ğöstәrilmişdir?

•

idarәetmә funksiyaları baxımından paralellik aradan qalxır.
bazar konyukturasının tәlәblәrinә kifayәt qәdәr çevik cavab vermir.
baş menecerin üzәrinә düşәn yük azalır.
hadisәlәr standartlaşır vә proqramlaşır

ixtisaslaşma nәticәsindә peşәkarlıq artır

104 Hansı hallarda mәrkәzlәsdirilmis idarәetmә strukturu mәqbul hәsab edilir?

•

Tәşkilat inkişaf etdikdә
Böyük ölçülü olmayan tәşkilatlarda
Texnologiyanın tez dәyişdiyi halda.
İstehsalın diversifıkasiyasında
Tәşkilatın ölşüsünün artmasında

105 Tәşkilati struktur nәyә istiqamәtlәnir?

•

Mәnfәәtә
İstehlaka
İstehsalçıya
Konkret vәzifәlәrin hәllinә
Rәqiblәrә

106 Tәşkilatın rasional burokratik quruluşunun hansı xarakterıstıkası onun qeyriçevikliyini yüksәk dәrәcәdә xarakterizә edir?

•

Tabeçilik sistemi
Formal qaydalar vә standartlar
Әmәyin dәqiq bölgüsü
İdarәetmә ierarxiyası
Formal simasızlıq

107 Adaptiv tәşkilati qurulusa hansılar daxildir?

•

Xәtti
Matris vә layihә
Xәtti vә funksional
Xәtti vә qәrargah
Xәttifunksional vә divizional

108 Matris tәşkilatı quruluş hansı tәşkilati quruluşun növlәrindәn biridir?

•

Funksional
Adaptiv

•
Divizional
Bürokratik
Xәtti

109 Mәhsulun tәşkilati quruluşu hansı tәşkilatı quruluşun növlәrindәn biridir?

•

Proqrammәqsәdli
Divizional
Funksional
Bürokratik
Xәtti

110 Şöbәlәrin aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә ixtisaslaşdırılmasında düzgün olmayan variantı seçin.

•

mәhsul növü üzrә
xidmәt növü üzrә
istehsal növü üzrә
coğrafı zonalar üzrә
fәaliyyәt növü üzrә

111 Horinzontal (üfıqi) әlaqәlәr necә ola bilmәz?

•

harmoniyalı
ziddiyәtli
indifferent (birinin hәyata keçmәsi digәrinin hәyata keçmәsinә gәtirib çıxarır)
rәqabәtli
komplementar

112 İdarәetmәnin sәmәrәli tәşkilinә tәsir edәn amillәr sırasında bir amil yanlışdır.

•

әgәr işә sistem halında nәzarәt olunmursa
әgәr işә prosesli şәkildә nәzarәt olunmursa
әgәr işә asanlıqla nәzarәt olunmursa
әgәr işә kompleks şәkildә nәzarәt olunmursa
geniş tәşkiletmә o yerdә özünü doğruldur ki, orada tabeçilikdә olanlar bir birindәn asılı olmayaraq işlәyirlәr

113 İdarәetmәnin tәşkilati strukturunun formalaşmasına birbaşa tәsir edәn amillәrdәn biri yanlışdır. Sәhv variantı göstәrin

•

Tәşkilatın fәaliyyәt xüsusiyyәtlәri
Cәmiyyәtin siyasi vәziyyәti
Tәşkilatın miqyası
Tәşkilatın avtomatlaşdırma sәviyyәsi
Tәşkilati mәdәniyyәt sәviyyәsi

114 Sәlahiyyәtlәrin könüllü olaraq tabeçilikdә olan işçilәrә verilmәsini sürәtlәndirmәk vә genişlәndirmәk üçün idarәetmә tәcrübәsindә
aşağıdakılardan hansı variantı tәtbiq etmәk mәqsәdә uyğun deyildir?

•

işçilәrdә motivasiya yaratmaq
ixtisarlar aparmaq
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә әlavә funksiyaların yerinә yetirilmәsini qәbul edәn vә onların reallaşdırılması üçün mәsuliyyәt daşımağa hazır olan işçilәri
stimullaşdırmaq
bölmә rәhbәrlәrinә vә icraya mәsul olan şәxslәrә öz sәlahiyyәtlәri daxilindә qәrar qәbul etmәk vә sәnәdlәri imzalamaq hüquqları vermәk
qayda müәyyәn etmәk

115 Korporativ tәşkilat aşağıdakı variantlardan nәyi nәzәrdә tutmur?

•

mәrkәzlәşmәnin yüksәk inkişaf etmәmәsini
iyerarxik hakimiyyәt strukturunun üstünlük tәşkil etmәmәsi
insanların sosial, peşә vә s. meyarları üzrә bölüşdürmәklә birlәşmәsi
resursların birlәşdirilmәsindәn, monopoliyadan әlavә başlıca olaraq informasiya üzәrindә monopoliyanı
davranışlardakı ikili mәnәviyyat

116 Effektiv tәşkilati quruluşa olan tәlәblәrdәn biri yanlışdır:

•

qәnaәtcillik
qeyriçeviklilik
optimallıq
operatıvlik
etibarlılıq

117 Yunan sözü olan «metod»un hәrfi mәnası nә demәkdir?

•

tәdqiqat tsikli
tәdqiqat üsulu
tәdqiqat sistemi
tәdqiqatın mәqsәdi

tәdqiqatın tәşkili

118 Metodun iqtisadi tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

mәnfәәt
yoxlama sistemi
planlaşdırma
tәsәrrüfat hesabı
rentabellik

119 İnzibati metodun tәşkilatisәrәncam tәsiri vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

•

әsasnamә
tәcrübә mübadilәsi
әmr
sәrәncam
tәlimat

120 İdarәetmә metodları neçә qrupa bölünür?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

121 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi tәşkilat sәviyyәsindә aşağıdakı metod vә vasitәlәrin kömәyi ilә hәyata keçirilmәsi mәqsәdә uyğun deyildir?

•

dövlәt sifarişi
bütün növdәn olan ehtiyatlara qәnaәt
qiymәtin әmәlә gәlmәsinin tәnzimlәnmәsinә dövlәt siyasәtinin formalaşdırılması
mәhsul istehsalı üçün dövlәt sifarişlәri sisteminin formalaşdırılması
malların vә xidmәtlәrin sertifikasiyası

122 İdarәetmә metodunun tәrifi aşağıdakılardan hansılardır?

•

İdarәetmә metodu dedikdә bir biri ilә әlaqәdә olan elementlәrin mәcmusu başa düşülür.
İdarәetmә metodu idarәetmә subyektinin idarәetmә sisteminin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinin praktik hәyata keçirilmәsi üzrә idarәetmә obyektinә tәsir metodudur

•
İdarәetmә metodu elmi yanaşmaların, idarәetmә funksiya vә metodlarının, mәqsәdi, tәminedici, idarә olunan vә idarә edәn yarımsistemlәrin mәcmusudur
İdarәetmә metodu xarici, yaxud daxili bazarlarda hasil edilәn mәhsulun, yerinә yetirilәn xidmәtlәrin vә tәşkilatın rәqabәt qabiliyyәtinә nail olmaqdan ibarәtdir
İdarәetmә metodu istehsal kollektivinә vә ya onun hәr hansı bir üzvünә mәqsәdyönlü tәsir edilmәsi vasitәsidir

123 İdarәetmә metodlarının ... idarәetmәnin obyektiv qanunauyğunluqları ilә bağlıdır. Bu cümlәni tamamlayın

•

mexanizmi
mәzmunu
tәşkili prinsiplәrini
sistemini
mәqsәdini

124 İdarәetmә metodlarının әsas ... istehsalın sәmәrәliyini yüksәltmәklә, idarәetmә komandalarının dürüst vә vaxtında yerinә yetirilmәsindә maraq
yaratmaq vә onu inkişaf etdirmәkdir. Bu cümlәni tamamlayın

•

funksiyası
vәzifәsi
mәqsәdi
yeri vә rolu
mexanizmi

125 İnzibatisәrәncam metodunun aşağıdakı tәsir vasitәlәrindәn hansı yanlışdır?

•

sәrәncamverici tәsir
sosialiqtisadi tәsir
tәşkilati normalaşdırma
tәşkilati planlaşdırma
inzibatisәrәncamverici tәsir

126 İdarәetmә metodunun iqtisadi mahiyyәtini düzgün izah edәn variantı göstәrin

•

Metodidarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә mәqsәdyönlü tәsirdir.
Metod fәnd, üsul vә ya hәr hansı idarәetmә, insan fәaliyyәtinin fәndlәrinin mәcmusu, hәr hansı mәqsәdә çatmaq imkanı , hәr hansı vәzifәnin, tapşırığın,
sәrәncamın, göstәrişin, tәlimatın hәlli yolları vә onların yerinә yetirilmәsi vasitәsidir.
Metodtәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qayda vә qanunauyğunluqlarıdır.
Metod hәr bir insana xas olan fәndlәr vә metodlar birliyidir.
Metodiqtisadi kateqoriyadır.

127 İdarәetmә metodunun başlıca ...... idaretmә prosesinin düzgün tәşkilinә şәrait yaratmaq, qarşıya qoyulan mәqsәdә tam çatmaq üçün, müasir
texnikadan, әmәyin vә istehsalın tәşkilinin mütәrәqqi formalarından sәmәrәli istifadә etmәkdәn ibarәtdir.Cümlәni tamamlayın.

•

mahiyyәti
rolu vә mәqsәdi
vәzifәsi
әsas prinsipi
mәzmunu

128 Dolayı tәsir metodlarına aid olmayan variantı göstәrin.

•

Optimal idarәetmә qәrarları, sistem vә qәydanın tәhlili üçün әmәliyyatın tәdqiqi metodları
Kollektivdә müsbәt auranı yaratmaq üçün tәtbiq edilәn sosialpsixoloji metodlar
Elmitexniki, sosial vә perspektiv inkişafın proqnozlaşdırılması, onların xüsusi metodları.
Tәdqiqatlar vә mәlumat proseslәrinin modellәşdirilmәsi üçün kibernetik metodlar.
İqtisadi hәyatın tәkrarlanan halları haqqında mәlumatı yığmaq üçün statistik metodlar.

129 İqtisadi metodun iqtisadi tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı tapın.

•

planlaşdırma.
sәrәncam
mәnfәәt vә rentabellik
әmәk haqqı vә mükafatlandırma
qiymәt vә kredit

130 İnzibati metodun tәşkilati – sәrәncam tәsiri vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin:

•

tәlimat
tәsәrrüfat hesabı
әmr
sәrәncam
yoxlama sistemi

131 Sosial tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin .

•

Әmәk kollektivnin birlәşdirilmәsinә tәsir edәn metodlar.
Әmәk münasibәtlәrinin hüquqi tәrәflәrinin öyrәnilmәsi
Qabaqcıl tәcrübә vә yeniliklәrin genişlәndirilmәsi;

Tәcrübә mübadilәsi
Sosial hәvәslәndirmә;

132 Psixoloji tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Sosial psixologiya
Sosial hәvәslәndirmә
Psixoloji tәhrik
Әmәyin humanizm psixologiyası;
Tәhsil vә peşә seçilmәsi psixologiyası.

133 Hüquqi metodların növlәrindәn biri yanlış göstәrilmişdir.

•

mülki hüquq
kommersiya hüququ
inzibati hüquq
әmәk hüququ
maliyyә hüququ

134 İnzibati sәrәncam metodlarının tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Tәşkilati planlaşdırma.
Tәşkilati strukturlaşdırma
Tәşkilati normalaşdırma (reqlamentlәşdirmә).
Tәşkilati layihәlәşdirmә.
İnzibati – sәrәncamverici tәsir.

135 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin hәyata keçirildiyi istiqamәt, sahә vә problemlәr aşağıda göstәrilmişdir.Onlardan biri sәhvdir.

•

Maliyyә sisteminin inkişafı
İstehsalın planlaşdırılması
Sosial siyasәt
Sәhiyyә
Elm vә tәhsilin inkişafı

136 Şәxsiyyәtin psixoloji portreti müәyyәn komponentlәrlә xarakterizә olunur.Onlardan biri yanlışdır.

•

özünüqiymәtlәndirmәk

•

rәhbәrin işçiyә münasibәti
temperament
emosionallılıq
ümumi vә xüsusi qabiliyyәtlәr

137 Şәxsiyyәtin psixoloji portretinin öyrәnilmәsi metodlarına aid olmayanı müәyyәnlәşdirin .

•

sorğusual
yazılı imtahan
testlәşdirmә
müşahidә
anketlәşdirmә

138 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi tәşkilat sәviyyәsindә aşağıdakı metod vә vasitәlәrin kömәyi ilә hәyata keçirilmәsi mәqsәdә uyğun deyildir?

•

dövlәt sifarişi
bütün növdәn olan ehtiyatlara qәnaәt
qiymәtin әmәlә gәlmәsinin tәnzimlәnmәsinә dövlәt siyasәtinin formalaşdırılması
mәhsul istehsalı üçün dövlәt sifarişlәri sisteminin formalaşdırılması
malların vә xidmәtlәrin sertifikasiyası

139 İdarәetmә metodunun tәrifi aşağıdakılardan hansılardır?

•

İdarәetmә metodu dedikdә bir biri ilә әlaqәdә olan elementlәrin mәcmusu başa düşülür.
İdarәetmә metodu idarәetmә subyektinin idarәetmә sisteminin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinin praktik hәyata keçirilmәsi üzrә idarәetmә obyektinә tәsir metodudur
İdarәetmә metodu elmi yanaşmaların, idarәetmә funksiya vә metodlarının, mәqsәdi, tәminedici, idarә olunan vә idarә edәn yarımsistemlәrin mәcmusudur
İdarәetmә metodu xarici, yaxud daxili bazarlarda hasil edilәn mәhsulun, yerinә yetirilәn xidmәtlәrin vә tәşkilatın rәqabәt qabiliyyәtinә nail olmaqdan ibarәtdir
İdarәetmә metodu istehsal kollektivinә vә ya onun hәr hansı bir üzvünә mәqsәdyönlü tәsir edilmәsi vasitәsidir

140 İdarәetmә metodlarının ... idarәetmәnin obyektiv qanunauyğunluqları ilә bağlıdır. Bu cümlәni tamamlayın

•

mexanizmi
mәzmunu
tәşkili prinsiplәrini
sistemini
mәqsәdini

141 İdarәetmә metodlarının әsas ... istehsalın sәmәrәliyini yüksәltmәklә, idarәetmә komandalarının dürüst vә vaxtında yerinә yetirilmәsindә maraq

yaratmaq vә onu inkişaf etdirmәkdir. Bu cümlәni tamamlayın

•

funksiyası
vәzifәsi
mәqsәdi
yeri vә rolu
mexanizmi

142 İnzibatisәrәncam metodunun aşağıdakı tәsir vasitәlәrindәn hansı yanlışdır?

•

sәrәncamverici tәsir
sosialiqtisadi tәsir
tәşkilati normalaşdırma
tәşkilati planlaşdırma
inzibatisәrәncamverici tәsir

143 İdarәetmә metodunun iqtisadi mahiyyәtini düzgün izah edәn variantı göstәrin

•

Metodidarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә mәqsәdyönlü tәsirdir.
Metod fәnd, üsul vә ya hәr hansı idarәetmә, insan fәaliyyәtinin fәndlәrinin mәcmusu, hәr hansı mәqsәdә çatmaq imkanı , hәr hansı vәzifәnin, tapşırığın,
sәrәncamın, göstәrişin, tәlimatın hәlli yolları vә onların yerinә yetirilmәsi vasitәsidir.
Metodtәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qayda vә qanunauyğunluqlarıdır.
Metod hәr bir insana xas olan fәndlәr vә metodlar birliyidir.
Metodiqtisadi kateqoriyadır.

144 İdarәetmә metodunun başlıca ...... idaretmә prosesinin düzgün tәşkilinә şәrait yaratmaq, qarşıya qoyulan mәqsәdә tam çatmaq üçün, müasir
texnikadan, әmәyin vә istehsalın tәşkilinin mütәrәqqi formalarından sәmәrәli istifadә etmәkdәn ibarәtdir.Cümlәni tamamlayın.

•

mahiyyәti
rolu vә mәqsәdi
vәzifәsi
әsas prinsipi
mәzmunu

145 Dolayı tәsir metodlarına aid olmayan variantı göstәrin.

•

Optimal idarәetmә qәrarları, sistem vә qәydanın tәhlili üçün әmәliyyatın tәdqiqi metodları
Kollektivdә müsbәt auranı yaratmaq üçün tәtbiq edilәn sosialpsixoloji metodlar

Elmitexniki, sosial vә perspektiv inkişafın proqnozlaşdırılması, onların xüsusi metodları.
Tәdqiqatlar vә mәlumat proseslәrinin modellәşdirilmәsi üçün kibernetik metodlar.
İqtisadi hәyatın tәkrarlanan halları haqqında mәlumatı yığmaq üçün statistik metodlar.

146 İqtisadi metodun iqtisadi tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı tapın.

•

planlaşdırma.
sәrәncam
mәnfәәt vә rentabellik
әmәk haqqı vә mükafatlandırma
qiymәt vә kredit

147 İnzibati metodun tәşkilati – sәrәncam tәsiri vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin:

•

tәlimat
tәsәrrüfat hesabı
әmr
sәrәncam
yoxlama sistemi

148 Sosial tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin .

•

Әmәk kollektivnin birlәşdirilmәsinә tәsir edәn metodlar.
Әmәk münasibәtlәrinin hüquqi tәrәflәrinin öyrәnilmәsi
Qabaqcıl tәcrübә vә yeniliklәrin genişlәndirilmәsi;
Tәcrübә mübadilәsi
Sosial hәvәslәndirmә;

149 Psixoloji tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Sosial psixologiya
Sosial hәvәslәndirmә
Psixoloji tәhrik
Әmәyin humanizm psixologiyası;
Tәhsil vә peşә seçilmәsi psixologiyası.

150 Hüquqi metodların növlәrindәn biri yanlış göstәrilmişdir.

•

mülki hüquq
kommersiya hüququ
inzibati hüquq
әmәk hüququ
maliyyә hüququ

151 İnzibati sәrәncam metodlarının tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Tәşkilati planlaşdırma.
Tәşkilati strukturlaşdırma
Tәşkilati normalaşdırma (reqlamentlәşdirmә).
Tәşkilati layihәlәşdirmә.
İnzibati – sәrәncamverici tәsir.

152 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin hәyata keçirildiyi istiqamәt, sahә vә problemlәr aşağıda göstәrilmişdir.Onlardan biri sәhvdir.

•

Maliyyә sisteminin inkişafı
İstehsalın planlaşdırılması
Sosial siyasәt
Sәhiyyә
Elm vә tәhsilin inkişafı

153 Şәxsiyyәtin psixoloji portreti müәyyәn komponentlәrlә xarakterizә olunur.Onlardan biri yanlışdır.

•

özünüqiymәtlәndirmәk
rәhbәrin işçiyә münasibәti
temperament
emosionallılıq
ümumi vә xüsusi qabiliyyәtlәr

154 Şәxsiyyәtin psixoloji portretinin öyrәnilmәsi metodlarına aid olmayanı müәyyәnlәşdirin .

•

sorğusual
yazılı imtahan
testlәşdirmә
müşahidә
anketlәşdirmә

155 Metodun iqtisadi tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

mәnfәәt
yoxlama sistemi
planlaşdırma
tәsәrrüfat hesabı
rentabellik

156 İnzibati metodun tәşkilatisәrәncam tәsiri vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

•

әsasnamә
tәcrübә mübadilәsi
әmr
sәrәncam
tәlimat

157 İdarәetmә metodları neçә qrupa bölünür?

•

6.0
2.0
3.0
4.0
5.0

158 İdarәetmә metodunun tәrifi aşağıdakılardan hansılardır?

•

İdarәetmә metodu dedikdә bir biri ilә әlaqәdә olan elementlәrin mәcmusu başa düşülür
İdarәetmә metodu idarәetmә subyektinin idarәetmә sisteminin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinin praktik hәyata keçirilmәsi üzrә idarәetmә obyektinә tәsir metodudur
İdarәetmә metodu elmi yanaşmaların, idarәetmә funksiya vә metodlarının, mәqsәdi, tәminedici, idarә olunan vә idarә edәn yarımsistemlәrin mәcmusudur
İdarәetmә metodu xarici, yaxud daxili bazarlarda hasil edilәn mәhsulun, yerinә yetirilәn xidmәtlәrin vә tәşkilatın rәqabәt qabiliyyәtinә nail olmaqdan ibarәtdir
İdarәetmә metodu istehsal kollektivinә vә ya onun hәr hansı bir üzvünә mәqsәdyönlü tәsir edilmәsi vasitәsidir

159 İdarәetmә metodlarının ... idarәetmәnin obyektiv qanunauyğunluqları ilә bağlıdır. Bu cümlәni tamamlayın .

•

mexanizmi
mәzmunu
tәşkili prinsiplәri
sistemi

mәqsәdi

160 İdarәetmә metodlarının әsas ... istehsalın sәmәrәliyini yüksәltmәklә, idarәetmә komandalarının dürüst vә vaxtında yerinә yetirilmәsindә maraq
yaratmaq vә onu inkişaf etdirmәkdir. Bu cümlәni tamamlayın

•

funksiyası
vәzifәsi
mәqsәdi
yeri vә rolu
mexanizmi

161 İnzibatisәrәncam metodunun aşağıdakı tәsir vasitәlәrindәn hansı yanlışdır?

•

sәrәncamverici tәsir
sosialiqtisadi tәsir
tәşkilati normalaşdırma
tәşkiati planlaşdırma
inzibatisәrәncamverici tәsir

162 Sosial tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

kollektivdә olan psixolojo iqlim
әmәyin humanizmlәşdirmәsi
qabaqcıl tәcrübә vә yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
sosial hәvәslәndirmә
әmәk kollektivinin birlәşdirilmәsinә tәsir edәn metodlar

163 Psixoloji tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

Psixoloji tәsir
qaydaqanun psixologiyası
psixoloji tәhrik
sosial psixologiya
tәhsil vә peşә seçilmәsi psixologiyası

164 İctimai istehsalın hüquqi metodlarına aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

•

әmәkhüquq

•

alihüquq
inzibatihüquq
mülkihüquq

165 Planlaşdırma funksiyasının mahiyyәtini hansı yanaşma düzgün ifadә edir:

•

planlaşdırma   tәşkişlatın mәqsәdlәrinә nail olmaq vasitәsidir
planlaşdırma  tәşkişlatın qarşısına qoyduğu mәqsәdә çatmaq yollarını vә vasitәlәrini birlәşdirәn prosesi әks etdirir
planlaşdırma  plan göstәricilәri vә standartlardan kәnarlaşmaları müәyyәnlәşdirәn bir prosesdir
planlaşdırma  tәşkişlatın strategiyasım müәyyәnlәşdirәn bir prosesdir
planlaşdırmai idarәetmә obyektinә tәsir üsuludur.

166 Hansı variant planlaşdırma strategiyası üzrә qәrarlara aiddir?

•

işçilәrin ixtisasının tәkmillәşdirilmәsi
mәhsulun reallaşdırılması planının tәsdiq olunması
tәşkilatın filialının vә ya qız firmasının açılması
tәşkilatın strukturunun formalaşdırılması
tәşkilatın xidmәt vә bölmәlәrinin işinin qiymәtlәndirilmәsi

167 Hansı variant planlaşdırmanın tәşkilata gәtirliyi üstünlüklәrә aid edilә bilmәz?

•

Әmәk motivasiyasına yaxşı tәsir edir.
işçilәrin peşәixtisas sәviyyәsinin yüksәlmәsini tәmin edir.
tәşkilatda yerinә yetirilәn hәrәkәtlәrin koordinasiyası yaxşılaşır
tәşkilata xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәri tez nәzәrә aimağa imkan verir
tәşkilatda nәzarәt prosesini yaxşılaşdırır

168 Hansı variant tәşkilatda planlaşdırmanın olmaması nәticәsindә yaranmış çәtinliklәrә aid edilә bilmәz?

•

tәşkilatın fәaliyyәt sәmәrәliliyi aşağı düşür.
tәşkilatda kadr axıcılığının sәviyyәsi yüksәlir
cari fәaliyyәt strateji fәaliyyәtә üzvi şәkildә әlaqәlәndirilә bilinmir
tәşkilat bazar orientiri itirir, belә ki, yalnız qısa müddәtli mәqsәdlәri әsas götürür vә baş verәn hadisәlәrin dәrin kökünü dәrk edә bilmir
tәşkilat üzvlәri qoyulmuş mәqsәd vә vәzifәlәri başa düşmür

169 Strateji mәqsәd vә vәzifәlәrә nail olmaq yolunda aralıq mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsini nәzәrdә tutan planlaşdırma növü hansıdır?

•

Riyazi planlaşdırma
taktiki planlaşdırma
strateji planlaşdırma
operativ planlaşdırma
biznes planlaşdırma

170 Planlaşdırmanın әsasında duran prinsiplәrә aid deyildir:

•

effektivlik prinsipi
ahәngdarlıq prinsipi
fasilәsizlik prinsipi
effektivlik prinsipi
dәqiqlik prinsipi

171 Strateji planlaşdırma prosesinin modelindә mövcud olmayan mәrhәlә hansıdır?

•

strategiyanın seçilmәsi
tәşkilati strukturun seçilmәsi vә planlaşdırılması
tәşkilatın mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi
әtraf mühitin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
strateji alternativlәrin tәhlili

172 Missiyanın mahiyyәtini düzgün ifadә edәn yanaşma hansıdır?

•

missiya dedikdәqarşıya qoyulan vәzifә başa düşülür.
missiya dedikdә  tәşkilatın әsas mәqsәdlәrinin mәcmusunun ifadә olunması vә tәşkilatın mövcudluğunun әsaslandırılması başa düşülür
missiya dedikdә  tәşkilatın mәqsәdlәrinin kәmiyyәtcә ifadә olunması başa düşülür
missiya dedikdә  tәşkilatın arzuladığı fәaliyyәt nәticәsi başa düşülür
missiya dedikdә qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün vasitә başa düşülür

173 Missiyanın mahiyyәtini hansı sual doğru ifadә edir?

•

konkret olaraq nә istehsal etmәk istәyirik?
biz etdiyimiz işi nә üçün edirik?
biz nәyә nail olmaq istәyirik?
biz hara doğru hәrәkәt edirik?
konkret olaraq nәyi yerinә yetirmәk lazımdır?

174 Operativistehsal planlaşdırılması özündә hansı әsas elementlәri birlәşdirmir?

•

işi müәyyәn edәn vәzifәlәri
resursların limitsizliyini
işi müәyyәn edәn tapşırıqları
keyfiyyәt göstәricilәrini
tәşkilatitexniki tәdbirlәr planı

175 İdarәetmәnin sәmәrәli tәşkilinә tәsir edәn amillәr sırasında aşağıdakdardan hansı variant düz deyildir?

•

әgәr işә sistem halında nәzarәt olunmursa
әgәr işә prosesli şәkildә nәzarәt olunmursa
әgәr işә asanlıqla nәzarәt olunmursa
әgәr işә kompleks şәkildә nәzarәt olunmursa
geniş tәşkiletmә o yerdә özünü doğruldur ki, orada tabeçilikdә olanlar bir birindәn asılı olmayaraq işlәyirlәr

176 Sәlahiyyәtlәrin könüllü olaraq tabeçilikdә olan işçilәrә verilmәsini sürәtlәndirmәk vә genişlәndirmәk üçün idarәetmә tәcrübәsindә
aşağıdakılardan hansı variantı tәtbiq etmәk mәqsәdә uyğun deyildir?

•

işçilәrdә motivasiya yaratmaq
ixtisarlar aparmaq
öz sәlahiyyәtlәri daxilindә әlavә funksiyaların yerinә yetirilmәsini qәbul edәn vә onların reallaşdırılması üçün mәsuliyyәt daşımağa hazır olan işçilәri
stimullaşdırmaq
bölmә rәhbәrlәrinә vә icraya mәsul olan şәxslәrә öz sәlahiyyәtlәri daxilindә qәrar qәbul etmәk vә sәnәdlәri imzalamaq hüquqları vermәk
qayda müәyyәn etmәk

177 Mәqsәdlәrin strateji idarәetmә prosesinin әhәmiyyәtli hissәsinә çevrilmәsi üçün yuxarı rәhbәrlik bәzi addımlar atmalıdır. Hansı addım bu halda
yanlışdır?

•

mәqsәdlәr real olmalııdır.
mәqsәdlәri vaxtaşırı olaraq dәyişdirmәlidir
mәqsәdlәr düzgün ifadә olunmalıdır
mәqsәdlәr haqda informasiya vermәlidir
onların hәyata keçmәsini bütün tәşkilatda stimullaşdırmalıdır

178 Tәsәrrüfatçılığın mәrkәzlәşdirilmiş plan sisteminin devizi nәdir?
plantaktikadır.

•

•

planqanundur
plansistemdir
planqaydadır
planstrategiyadır

179 Qeyd edilәn variantlar içәrisindә hansı planlaşdırma prosesi çәrçivәsindә idarәçilik fәaliyyәtinin funksiyalarına aid deyildir?

•

tәşkilati strategiyanın dәrk edilmәsi
xarici koordinasiya
resusrların bölüşdürülmәsi
xarici mühitә adaptasiya
daxili koordinasiya

180 Qeyd edilәn yanaşmalar içәrisindә hansı mәqsәd kriteriyasına aid edilә bilmәz?

•

Mәqsәdlәr aydın olmalıdır.
Mәqsәdlәr kәmiyyәtcә ifadә olunmalıdır.
Mәqsәdlәrin ifadә olunmasında semantik maneә olmamalıdır.
Mәqsәdlәr real olmalıdır.
Mәqsәdlәr konkret olmalıdır.

181 Daxili mühitin tәdqiqi aşağıdakı funksiyaların tәhlilini nәzәrdә tutur.Sәhv variantı göstәrin.

•

İnsan resursları
İstehlakçılar
Marketinq
Maliyyә
Әmәliyyәt

182 Marketinq funksiyası tәdqiq edilәrkәn tәhlil edilәsi funksiyalar içәrisindә aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri sәhvdir.

•

Satış,reklam vә әmtәәlәrin irәlilәdilmәsi
İstehsal xәrclәri
Bazar payı vә rәqabәtqabiliyyәtliliyi
Demoqrafik bazar statistikası
Mәnfәәt

183 Biznesplanın әsas mәqsәdlәri hansılardır?

•

Birgә müәssisәlәrin yaradılması.
Kreditlәrin cәlb edilmәsi, fәaliyyәtin genişlәndirilmәsi.
İnvestisiyalar cәlb etmәk.
İstehsalın genişlәndirilmәsi.
Yeni mәhsulun istehsalı.

184 Biznesplanın strukturu hansı әsas elementlәrdәn ibarәtdir?

•

Maliyyә planı, istehsal planı, texnoloci plan.
Maliyyә planı, istehsal planı, marketinq planı, HRM planı, texnoloci plan.
Texnoloci plan, HRM plan, investisiya plan.
Maliyyә planı, istehsal, büdcә, HRM planı, texnoloci plan.
Maliyyә planı, istehsal planı, texnoloci plan, keyfiyyәt planı, investisiya planı.

185 İdarәetmәdә sәviyyәlәrin iştirakı ardıcıllığına uyğun olaraq planların növlәri?

•

Müәssisәlәr arasında.
Yuxarıdan aşağı, aşağıdanyuxarı.
yuxarıdan aşağı.
Aşağıdan yuxarı.
Soldansağa.

186 Planlaşdırma zamanı mühitin öyrәnilmәsi üçün istifadә edilәn model hansıdır?

•

Xәtti.
SWOT Matrisası.
Büdcә.
Tәqvimlәrdәn.
Konbon.

187 Plannәdir?

•

plantabeçilikdә olanlar üçün tәrtib olunan nizamnamәdir.
plantәşkilatın müәyyәn dövr әrzindә keçәcәyi yol xәritәsidir
planhüquqi sәnәddir
planrәhbәrin tәqribi müәyyәnlәşdirdiyi yol xәritәsidir.
planrәhbәrin arzuladığı vәziyyәtdir.

188 İdarәetmәnin tәşkiletmә funksiyasının mahiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma hansıdı?

•

İdarәedәn vә idarәolunan sistemlәr arasındakı informasiya mübadilәsinin, әks vә bir başa әlaqәlәrinin tәşkili.
Hәr hansı bir dövr üçün nәzәrdә tutlan obyektin real vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi,aşkara çıxarılmasının tәşkili.
İstehsal vә әmәk prosesinin tәşkili mәsәlәlәri.
İdarәetmә sisteminin özünün tәşkili.
Mövcud әmәk kooperasiyası әsasında işçilәrin idarәetmә bölmәlәri,istehsal sahәlәri üzrә yerlәşdirilmәsinin tәşkili.

189 İdarәetmәdә ixtisaslaşdırmanın neçә növü vardır?

•

6.0
5.0
2.0
3.0
4.0

190 Tәşkiletmә menecmentin neçәnci funksiyasıdır?

•

6cı
2ci
1ci
c) 4cü
5ci

191 İşin tәşkili neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

6.0
3.0
2.0
5.0
4.0

192 İdarәetmәnin tәşkiletmә funksiyasının mahiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma hansıdır

•

İdarәedәn vә idarәolunan sistemlәr arasındakı informasiya mübadilәsinin, әks vә bir başa әlaqәlәrinin tәşkili
Hәr hansı bir dövr üçün nәzәrdә tutlan obyektin real vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi,aşkara çıxarılmasının tәşkili
İstehsal vә әmәk prosesinin tәşkili mәsәlәlәri
İdarәetmә sisteminin özünün tәşkili

Mövcud әmәk kooperasiyası әsasında işçilәrin idarәetmә bölmәlәri,istehsal sahәlәri üzrә yerlәşdirilmәsinin tәşkili

193 İdarәetmәdә ixtisaslaşdırmanın neçә növü vardır?

•

6.0
5.0
2.0
3.0
4.0

194 Tәşkiletmә menecmentin neçәnci funksiyasıdır?

•

6ci
2ci
1ci
4cü
5ci

195 İşin tәşkili neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

7.0
3.0
2.0
4.0
5.0

196 İşin tәşkilindә olan mәrhәlәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

işin bölüşdürülmәsi
әmәk bölgüsü
İşin әlaqәlәndirilmәsişi
vәzifәlәrin qruplaşdırılması
işin koordinasiyası

197 İqtisadiyyatın istehsaltәsәrrüfat hәlqәlәrindә baş verәn әmәk bölgüsündәn asılı olaraq ixtisaslaşdırmanın aşağıdakı növlәrindәn hansı düzgün
qeyd edilmәmişdir

•

Sahәlәr arası

•

Firmalar arası
Bölmәdaxili
Firmadaxili
Sahә daxili

198 İxtisaslaşdırmanın iqtisadi effektivliyi görülәn bütün tәdbirlәr üzrә iqtisadiyyәtın maraqları nәzәrә alınmaqla idarәetmәnin bütün sәviyyәlәrindә
müәyyәn edilir vә aşağıdakılarla xarakterizә olunur. Bunlardan hansı düzgün deyildir ?

•

Kapital mәsrәflәrinin sürәtlә özünü ödәmәsilә
Yeni ixtisaslı kadrların cәlb edilmәsi
İstehsala çәkilәn cari xәrclәrә qәnaәt vә mәhsulların istehlakçılara çatdırılması
Kapital qoyuluşuna qәnaәt edilmәsi
Ümumi iqtisadi effektә nail olunması

199 İqtisadiyyatın istehsal tәsәrrüfat hәlqәlәrindә baş verәn әmәk bölgüsündәn asılı olaraq ixtisaslaşmanın növlәri fәrqlәndirilir.Sәhv variantı
göstәrin.

•

sahәlәrarası
iş yerlәriarası
bölmәdaxili
firmadaxili
sahәdaxili

200 İdarәetmәnin tәşkiletmә funksiyasının mahiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma hansıdır

•

İdarәedәn vә idarәolunan sistemlәr arasındakı informasiya mübadilәsinin, әks vә bir başa әlaqәlәrinin tәşkili
Hәr hansı bir dövr üçün nәzәrdә tutlan obyektin real vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi,aşkara çıxarılmasının tәşkili
İstehsal vә әmәk prosesinin tәşkili mәsәlәlәri
İdarәetmә sisteminin özünün tәşkili
Mövcud әmәk kooperasiyası әsasında işçilәrin idarәetmә bölmәlәri,istehsal sahәlәri üzrә yerlәşdirilmәsinin tәşkili

201 İdarәetmәdә ixtisaslaşdırmanın neçә növü vardır?

•

3.0
5.0
4.0
6.0
2.0

202 Tәşkiletmә menecmentin neçәnci funksiyasıdır?

•

6ci
2ci
1ci
4cü
5ci

203 İşin tәşkili neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

7.0
3.0
2.0
4.0
5.0

204 İşin tәşkilindә olan mәrhәlәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

j) işin bölüşdürülmәsi
әmәk bölgüsü
İşin әlaqәlәndirilmәsişi
vәzifәlәrin qruplaşdırılması
işin koordinasiyası

205 Yәginlik amillәrin nәzәrә alındığı motivasiya nәzәriyyәsi hansıdır?

•

PorterLouler nәzәriyyәsi
İki amil nәzәriyyәsi
Möhkәmlәndirmә nәzәriyyәsi
Tәlәbatlar iyerarxiyasi
Gözlәmә nәzәriyyәsi

206 Müvәffәqiyyәt tәlәbatının әsasını hansı nәzәriyyә qoymuşdur?

•

Tәlәbatların iyerarxiyası nәzәriyyәsi
D.Makklelandın tәlәbat nәzәriyyәsi
Gözlәmә nәzәriyyәsi
Әdalәt nәzәriyyәsi

PorterLouler modeli

207 Hersberqin iki amil nәzәriyyәsinin yәginlik amillәrinә aid deyildir?

•

İstehsal şәraiti
Ozünüifadә
Әmәk şәraiti
Әmәk haqqı
Şirkәtin siyasәti

208 Motivlәşdirici tәlәbatların hansı tipi tәlәbatlar iyerarxiyasi nәzәriyyәsinә aid deyildir?

•

Özünüifadә
Müvәffәqiyyәt
Fizioloji
Tәhlükәsizlik
Mәnsubiyyәt

209 Tәlәbatın hәr bir insan üçün fәrdi xarakter daşıdığını hansı motivasiya nәzәriyyәsi tәsdiq edir?

•

Tәlәbatların iyerarxiyası
Gözlәmә nәzәriyyәsi
D.Makklelandın tәlәbatlar nәzәriyyәsi
Әdalәtlilik nәzәriyyәsi
PortәrLoulәr modeli

210 A.Maslou aşağıdakılardan hansı nәzәriyyәnin yaradıcısıdır?

•

Porter louler nәzәriyyәsinin
Tәlәbatların ierarxiyası nәzәriyyәsinin
Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsinin
Әdalәtlilik nәzәriyyәsinin
Gözlәmә nәzәriyyәsinin

211 Adları çәkilәn alimlәrdәn hansı Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsinin müәllifıdir?

•

C.Muni
D.Makkleland

•
A.Maslou
F.Hersberq
S.Adams

212 Azәrbaycanda Dövlәt büdcәsinin icrasına operativnәzarәt hansı dövlәt orqanına mәxsusdur?

•

Prezident aparatına
Milli mәclisin Hesablama Palatasına
Maliyyә nazirliyinә
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinә
Milli Mәclisә

213 Nәzarәt prosesi necә mәrhәlәlrdәn ibarәtdir?

•

6.0
3.0
2.0
4.0
5.0

214 Nәzarәtin әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansılar aid deyildir.

•

Bunlar әsasında yoxlanılan obyektin fәaliyyәtinin qaydaya salınması üçün tәsirli tәdbirlәrin görülmәsi.
Әldә edilәn informasiya resurslarınıngizlәdilmәsi
Hәr hansı bir dövr üçün nәzarәt edilәn obyektin real vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi.
Ümumi dövlәt qaydalarından kәnarlaşma hallarının konkret istiqamәtinin müәyyәn edilmәsi;
Kәnarlaşma hallarının sәbәblәrinin aşkara çıxarılması;

215 Tәşkilatın qarşısına qoyduğu mәqsәdә çatmasını tәmin edәn effektiv nәzarәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

•

motivasiyaya müsbәt tәsir göstәrmәlıdir
Nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail olmaq nöqteyi nәzәrindәn geniş vә gizli olmalıdır.
Strateji cәhәtdәn mәqsәdyönümlü olmalıdır.
Konkret nәticәlәrә istiqamәtlәnmәlidir.
Nәzarәt edilәn fәaliyyәt növünә müvafiq olmalıdır.

216 Kassa, hesablaşma, kredit vә digәr әmәliyyatların hәyata keçirilmәsinin düzgünlüyünü tәmin edәn sistem necә adlanır?

•

İstehsal nәzarәti
Bank daxili nәzarәt
Bank nәzarәti
Tәsәrrüfatdaxili nәzarәt
Müfәttiş nәzarәti

217 Nәzarәt prosesindә qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi nәzarәtin hansı funksiya ilә qovuşmasını nümayiş etdirir?

•

Proqnozlaşdırma
Planlaşdırma
Tәşkiletmә
Motivasiya
Koordinasiya

218 Nәzarәtin başlıca mәqsәdi tәhlükәli xarakter alan ... aradan qaldırmaqdır. Cümlәni tamamlayın

•

situasiyanı
kәnarlaşmaları
informasiyanı
ölçmәlәri
problemlәri

219 Cari nәzarәtin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

vaxtasırı hәyata keçirilәn nәzarәt formasıdır.
Bilavasitә işlәrin yerinә yetirilmәsi gedişindә hәyata keçirilir.
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının yerinә yetirmәyә başlayana qәdәr hәyata keçirilir.
Nәzarәt prosesindә әks әlaqәdәn iş yerinә yetirildikdәn sonra istifadә olunur.
Vaxtı vә ya texnoloci әmәliyyatlar başa çatdıqdın sonra mәhsul vә ya poseslәri yerinә yeirdikdәn sonra istifadә olunur

220 İlkin nәzarәtin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Vaxtı vә ya texnoloci әmәliyyatları başa çatdıqdan sonra mәhsul vә ya proseslәri yerinә yetirildikdәn sonra istifadә olunur.
Tәsәrrüfat әmәliyyatları yerinә yetirilmәyә başlayana qәdәr hәyata keçirilir.
Bilavistә işlәrin yerinә yetirilmәsi gedişindә hәyata keçirilir.
Nәzarәt prosesindә әks әlaqәdәn iş yerinә yetirldikdәn sonra istifadә olunur.
Tәsәrrüfat mәsәlәri üzrә yoxlamaları yerinә yetirildikdәn sonra istifadә olunur.

221 Son nәzarәtin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Tәsәrrüfat mәsәlәri üzrә yoxlamaları yerinә yetirdikdәn sonra istifadә olunur.
Vaxt vә ya texnoloji әmәliyyatlar başa çatdıqdan sonra, mәhsul vә ya proseslәri yerinә yetirildikdәn sonra istifadә olunur.
Bilavasitә işlәrin yerinә yetirilmәsi gedişindә hәyata keçirilir.
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarını yerinә yetirmәyә başlayana qәdәr hәyata keçirilir.
Nәzarәt prosesindә әks әlaqәnin iş yerinә yetirildikdәn sonra istifadә olunur.

222 Hökümәtin aldığı xarici kreditlәr vә borclardan sәmәrәli istifadә edilmәsinә nәzarәt qaydası hansı dövlәt orqanının sәlahiyyәtlәrindәdir?

•

Vergi nazirliyinin
Hesablama Palatası
Maliyyә Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Milli Bank

223 İstehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә ona nәzarәt forması hansı bölmәyә xasdır?

•

Madditexniki tәchizat şöbәsinә
İnformasiya mәrkәzlәri
Mühasibatlıq şöbәsi
Marketinq şöbәsi
Tәsәrrüfat şöbәsi

224 Nәzarәt menecment prosesinin neçәnci funksiyasıdır?

•

5ci funksiyası
4cü funksiyası
1ci funksiyası
2ci funksiyası
3cü funksiyası

225 Nәzarәt tәşkilatların dәyişәn xarici mühiti üçün xarakterik olan... aradan qaldırır.

•

gәrginliyi
qeyrimüәyyәnliyi
müәyyәnliyi
stresi

adaptasiyası

226 ...böhranlı situasiyaların meydana gәlmәsi haqqında xәbәrdarlıq edir. Cümlәni tamamlayın.

•

Tәşkiletmә
Nәzarәt
Tәşkilat
Menecer
Planlaşdırma

227 Verilmiş kreditlәrin mәqsәdәuyğun xәrclәnmәsi üzәrindәki nәzarәt növü necә adlanır?

•

Tәsәrrüfatdaxılı nәzarәt
bank nәzarәti
büdcә nәzarәti
valyuta nәzarәti
bankdaxili nәzarәt

228 Kommunikasiya ... bir subyektdәn digәrinә ötürülmәsi kimi şәrh olunur. Cümlәni tamamlayın

•

әmrin
informasiyanın
sәsin
elektrik cәrәyanın
әmtәәlik mәhsulun

229 Göstәrilәn variantlardan hansı kommunikasiyanın subyekti kimi çıxış etmir?

•

şöbәlәr
mәlumatlar
şәxslәr
qruplar
tәşkilatlar

230 Problemin dәrk edilmәsinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edәn vasitә necә adlanır?

•

informasiyanın qәrәzliliyi
informasiyanın bolluğu

•
informasiyanın asılığı
informasiyanın yoxluğu
informasiyanın natamam olması

231 Tәşkilatın yüksәlәn kommunikasiya şәraitindә informasiyanın yuxarı idarәetmә sәviyyәlәrinә verilmәsi nәyә tәsir edir?

•

tәşkilatın imicinә
әmәk mәhsuldarlığına
sәmәrәliyә
idarәetmәyә
qәnaәtçiliyә

232 Hesabat, tәklif vә izah verici qeydlәr formasında hәyata keçirilәn informasiya mübadilәsi necә adlanır?

•

qeyriverbal
yüksәlәn
yuxarı
aşağı
azalan

233 Kommunikasiya prosesinin әsas mәqsәdi ... dәrk edilmәsinin tәmin edilmәsidir? Cümlәni tamamlayın.

•

vәzifәlәrin
informasiyanın
hәqiqәtin
siyasәtin
demokratiyanın

234 Kommunikasiya prosesinin modeli neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

5 mәrhәlәdәn
4 mәrhәlәdәn
1 mәrhәlәdәn
2 mәrhәlәdәn
3 mәrhәlәdәn

235 Kommunikasiya prosesindә iştirakçıların rollarının dәyişdirilmәsi nәticәsindә baş verәn mәrhәlә necә adlanır?

•

kanalın seçilmәsi
әks әlaqә
göndәrәn
kodlaşdırma prosesi
kodun açılması

236 Şәxsin digәrlәri ilә münasibәtlәrini qurmağa üstünlük verdiyi qaydaların mәcmusu necә adlanır?

•

stereotip
kommunikasiya üslubu
әks әlaqә
Davranış
neqativ әks әlaqә

237 Şәxslәrarası kommunikasiyada sözdәn başqa istәnilәn simvollardan istifadә olunması hansı maneәlәr qrupuna daxildir ?

•

texnniki vasitәlәrdә nasazlıq
qeyriverbal maneәlәr
semantik maneәlәr
qәbul etmә ilә şәrtlәnәn maneәlәr
neqativ әks әlaqә

238 Qәrar nәdir?

•

Qәrartәsir üsuludur
Qәrar – insanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsi olub, onu hәr hansı bir nәticәyә vә ya tәlәb edilәn fәaliyyәtә gәtirib çıxarır
Qәrar – insanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsidir
Qәrar – insan әqlinin mәhsuludur
Qәrar  insanı hәr hansı bir nәticәyә gәtirib çıxarır

239 İdarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

Nәticә,mәsuliyyәt,işgüzarlıq
Mәqsәd, Nәticә, Әmәk bölgüsü, Peşәkarlıq
Mәqsәd, Vәzifә, Peşәkarlıq
Mәqsәd, Mәsuliyyәt, Peşәkarlıq
Mәqsәd, Nәticә, Mәsuliyyәt, Әmәk bölgüsü

240 İdarәetmә qәrarlarının әsas növlәri hansılardır?

•

İnsayt,qeyriordinar
İntuitiv, insayt vә mülahizәlәrә әsaslanan
İntuitiv, inert vә insayt
İnert, ordinar vә mülahizәlәrә әsaslanan
İntuitiv, inert, insayt vә ordinar

241 İnsayt qәrarlar nәdir?

•

Gecikmiş qәrarlardır
Konkret problemin hәllinin başa düşülmәsi vә ya dәrk edilmәsidir
İri şirkәtlәrdә qәbul edilәn qәrardır
Kompüter şirkәtlәrindә qәbul edilәn qәrardır
Saytlarla bağlı qәrardır

242 İmpulsiv qәrarlar nәdir?

•

Ani qәbul edilәn qәrarlardır
Belә qәrarların müәlliflәri çoxlu sayda ideyalar yaradırlar, lakin onları yoxlaya bilmirlәr. Buna görә dә belә qәrarlar çox vaxt tam reallaşmır
Konkret problemin hәllinin başa düşülmәsi vә ya dәrk edilmәsidir
Belә qәrarlar real vәziyyәtin tәhlili әsasında qәbul edilir vә tam reallaşdırılır
Belә qәrarlar keçmiş tәcrübәyә әsaslanır

243 Rasional qәrarlar nәdir?

•

Kollegial şәkildә qәbul olunan qәrarlardır
Belә qәrarlar keçmiş tәcrübәdәn asılı olmayıb, obyektiv analitik proses vasitәsi ilә әsaslandırılır
Keçmiş tәcrübәyә әsaslanır
Risk şәraitindә qәbul edilәn qәrarlardır
Ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir

244 Proqnozlaşdırılan sәmәrәliyә uyğun olaraq qәrarların hansı növlәri vardır?

•

Ordinar,inert,asineretik
Ordinar, asinergetik vә sinergetik
Ordınar, inert vә sinergetik
Ginergetik, bisinergetik vә asinergetik

Ordinar, rasional vә sinergetik

245 Asinergetik qәrarlar nәdir?

•

Tәsadüfәn qәbul olunan qәrarlardır
Әmәliyyatların vә sistemin effektivliyini aşağı salır
Nәticә vahidinә resursların sәrfi sәmәrәliliyini normalara uyğun saxlayır
Nәticә vahidinә resursların sәrfi sәmәrәliliyini kәskin artırır
Risk şәraitindә qәbul edilәn qәrardır

246 Hamı tәrәfindәn başa düşülәn qәrar necә adlanır?

•

İmpulsiv qәrarlar
İnsayt qәrarlar
İntuitiv qәrarlar
İnert qәrarlar
Tarazlaşmış qәrarlar

247 Orijinallıq müşahidә olunmayan, köhnә qәrarların tәkrarı kimi sәslәnәn qәrarlar adlanır

•

İnsayt qәrarlar
İnert qәrarlar
İntuitiv qәrarlar
İmpulsıv qәrarlar
Tarazlaşmış qәrarlar

248 Rasional qәrarlar mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlardan hansı xüsusiyyәtinә görә fәrqlәnir

•

Heç bir xüsusiyyәtinә görә
Keçmiş tәcrübәdәn asılı deyil
Keçmiş tәcrübәdәn asılıdır
Obyektinә görә
Subyektinә görә

249 Mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlar rasional qәrarlardan hansı xüsusiyyәtinә görә fәrqlәnir ?

•

Obyektivliyinә görә
Keçmiş tәcrübәdәn asılıdır

•
Keçmiş tәcrübәdәn asılı deyil
Obyektinә görә
Subyektinә görә

250 Kollegial qәrarların qәbulu nә ilә әlaqәdardır

•

işçilәr arasında qarşılıqlı anlaşmanın tәşkil ilә
sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi ilә
mәsәlәlәrin yalnız rәhbәrlәr tәrәfindәn hәlli ilә
işçilәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәrin tәşkili ilә
işçilәr arasında qarşılıqlı anlaşma ilә

251 Hansı yanaşma tәşkilatın üğür qazanmasında mәqsәdә uyğun deyildir ?

•

Yaşama (mövcud olma)
Ümumi nәticәlәrin çıxarılması
a Nәticәlik
Effektivlik
Qәbul edilәn qәrarların praktiki reallaşması

252 Strateji menecmentin yaranması nә vaxt baş vermişdir?

•

XXәsrin20ci illәrindә
XXci әsrin 60cı illәrindә
XXci әsrin 30cu illәrindә
XXci әsrin 40cı illәrindә
XX ci әsrin 50ci illәrindә

253 Strateji menecment anlayışının yaradıcısı kimdir?

•

H.Qant
İ. Ansoff.
D. Makreqor
A. Maslou.
H. Mintsberq

254 Strateji menecment neçә ili әhatә edir?

•

6 ayı
10 ildәn artıq
1 il
3 il
5 il

255 Strateji menecmentlә hansı idarәetmә sәviyyәsindә daha çox mәşqul olur?

•

İdarәçilk sәviyyәsindә
Yuxarı
Orta
Aşagı
Texniki sәviyyәdә

256 “Strategiya strukturu müәyyәn edir” konsepsiyanın müәllifi kimidir?

•

A.Maslou
A. Çandler
İ. Ansoff
F. Kotler
H. Minstberq

257 Biznes sәviyyәli strategiyaların hansı növlәri vardır?

•

taktiki
Aşağı qiymәtlәr, differensasiya, tәmәrküzlәşmә
Biznesplan
Şaquli, üfuqi
Strateji

258 Strateji menecment nәdәn başlayır?

•

Strateji alternativlәrin müәyyәn edilmәsindәn
Tәşkilatın gәlәcәyinә dair baxışın müәyyәn edilmәsindәn
Taktiki mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsindәn
Strateji mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsindәn
Tәşkilatın missiyasının (niyyәtinin) müәyyәn edilmәsindәn

259 Şirkәtlәrin korporativ strategiyası hansı alt strategiyalardan ibarәtdir?

•

Açıq,gizli
Hücum, sabitlәşdirmә, müdafiә
Üfuqi, şaquli
Maliyyә, texnologiya, informasiya
Daxili, xarici

260 M. Porterin strateji menecmentә daxil etdiyi model M. Porterin strateji menecmentә daxil etdiyi model necә adlanır?

•

Heç biri
Rәqabәt üstünlüklәri modeli
Boston konsaltinq modeli
GE modeli
Deminq modeli

261 SWOT tәhlilin mәqsәdi nәdir?

•

Maliyyә durumunu tәnzimlәmәk
Daxili zәiflik vә üstünlüklәrin, xarici imkan vә tәhlükәlәrin müәyyәn edilmәsi
Bazarı seqmentlәşdirmәk
Texnoloji strategiyanın hazırlanması
Biznes strategiyasının hazırlanması

262 Boston konsaltinq şirkәti modelinin heyvanlarla әlaqәsi necәdir?

•

Demәk olar ki,yoxdur
Bazarın seqmentlәşdirilmәsi üçün mәcazi modellәr kimi istifadә edilir
Heç bir әlaqәsi yoxdur
Onların davranışını modellәşdirir
Onlar üçün әmtәә hazırlanması strategiyasıdır

263 Akkordeon metodu strateji menecmentdә nә üçün istifadә olunur?

•

Tәşkilatın missiyasını müәyyәnlәşdirmәk üçün
Dәşikliәrә qarşı müqavimәtin idarә olunması üçün
Strateji bazarların seqmentlәşdirilmәsi üçün
Tәşkilatın mәqsәdlәrini müәyyәn etmәk üçün

Yeni mәhsullar hazırlanır

264 M. Porterin sahәdә rәqabәti müәyyәn edәn 5 әsas qüvvәsinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

Yeni rәqiblәrin çıxması
Yeni rәqiblәrin çıxması, әvәzedici mәhsulların çıxması
Yeni rәqiblәrin çıxması, dövlәt siyasәti
Yeni rәqiblәrin çıxması, texnoloji çәtinlik
Әvәzedici mәhsulların çıxması, dövlәt siyasәti

265 Strateji meneementdә tәşkilati davranışın hansı modellәri vardır?

•

Açıqgizli
Artım vә sahibkar
Üfuqi vә şaquli
Regional vә mıllı
Sahibkar vә tәchizat

266 Stateji sinergizmin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Tәşkilatın fәaliyyәtinin diversifikasiya olunması yolu ilә sәmәrәliliyin artırılması
Tәşkilatın fәaliyyәtinin birlәşmә vasitәsilә sәmәrәliliyi artırılır
Tәşkilatın fәaliyyәtinin bölünmә vasitәsilә sәmәrәliliyi artırılır
Tәşkilatın fәaliyyәtinin yeni bazarlara çıxmaqla sәmәrәliliyi artırılır
Tәşkilatın fәaliyyәtinin yeni mәhsulların istehsalı ilә sәmәrәliliyi artırılır

267 SVOP nәdir?

•

İqtisadi tәhlil formasıdır
Valyuta әmәliyyatıdır
Vergidir
Gömrük rüsumudur
Mәnfәәt növüdür

268 Hansı variant düzgün şәkildә strateji alternativlәri ifadә edir?

•

mәhdudlaşdırılmış artım vә ixtisar
mәhdudlaşdırılmış artım, artım, ixtisar vә üç startegiyanın uyğunlaşdırılması

•
sürәtli artım, artım, ixtisar vә üç strategiyanın uyğunlaşdırılması
mәhdudlaşdırılmamış artım, bazarı әlә keçirmә, ixtisar, fәaliyyәtin dayanması
mәhdudiaşdırılmamış artım, sürәtli artım, ixtisar vә üç startegiyanın uyğunlaşdırılması

269 İxtisar alternativlәri çәrçivәsindә hansı variant ola bilmәz?

•

lәğvolunma
uyğunlaşdırma
lәğvetmә
artığın kәsilmәsi
ixtisar vә oriyentasiyanm dәyişmәsi

270 Mәhdud artım strategiyasından hansı hallarda istifadә olunur?

•

tәşkilatda problem yarandıqda
tәşkilatın inkişafı vә rentabelliyi rәhbәrliyi qane edirsә
tәşkilatın artım potensialı olmadıqda
tәşkilat böhranlı vәziyyәtdә olduqda
resurs çatışmazlığı olduqda

271 İxtisar strategiyası üçün hansı yanaşma xarakterikdir?

•

keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn fәrqli mәqsәdlәrin qoyulması xarakterikdir
keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn daha aşağı mәqsәdlәrin qoyulması xarakterikdir
keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn daha yuxarı mәqsәdlәrin qoyulması xarakterikdir
mәqsәdlәr dәyişmәz qalır
mәqsәdlәr teztez dәyişikliyә uğrayır

272 Şaquli inteqrasiyanm tiplәrinә aid deyildir:

•

Paralel inteqrasiya
vizual inteqrasiya
tam inteqrasiya
qismәn inteqrasiya
kvaziinteqrasiya

273 Tәşkilatın strateji vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prosesinә aid deyildir:

•

Tәşkilatın müasir durumunun tәhlil edimәsi
qiymәtlәndirmә metodlarının işlәnib hazırlanması
tәşkilatın müasir durumu haqqında informasiya yığılması
planlasdınlmış vәziyyәtdәn kәnarlaşmaların tәhlili
tsiklin mәntiqi sonluğu kimi ssenarinin layihәlәşdirilmәsi

274 Biznesplanın әsas mәqsәdlәri hansılardır?

•

Birgә müәssisәlәrin yaradılması
Kreditlәrin cәlb edilmәsi, fәaliyyәtin genişlәndirilmәsi
İnvestisiyalar cәlb etmәk
İstehsalın genişlәndirilmәsi
Yeni mәhsulun istehsalı

275 Biznesplanın strukturu hansı әsas elementlәrdәn ibarәtdir?

•

Maliyyә planı, istehsal planı, texnoloci plan
Maliyyә planı, istehsal planı, marketinq planı, HRM planı, texnoloci plan
Texnoloci plan, HRM plan, investisiya plan
Maliyyә planı, istehsal, büdcә, HRM planı, texnoloci plan
Maliyyә planı, istehsal planı, texnoloci plan, keyfiyyәt planı, investisiya planı

276 İdarәetmәdә sәviyyәlәrin iştirakı ardıcıllığına uyğun olaraq planların növlәri?

•

Müәssisәlәr arasında
Yuxarıdan aşağı, aşağıdanyuxarı
yuxarıdan aşağı
Aşağıdan yuxarı
Soldansağa

277 Planlaşdırma zamanı mühitin öyrәnilmәsi üçün istifadә edilәn model hansıdır?

•

Xәtti
SWOT Matrisası
Büdcә
Tәqvimlәrdәn
Konbon

278 Plannәdir?

•

plantabeçilikdә olanlar üçün tәrtib olunan nizamnamәdir
plantәşkilatın müәyyәn dövr әrzindә keçәcәyi yol xәritәsidir
planhüquqi sәnәddir
planrәhbәrin tәqribi müәyyәnlәşdirdiyi yol xәritәsidir
planrәhbәrin arzuladığı vәziyyәtdir

279 Planlaşdırmanın mahiyyәti nәdir?

•

planlaşdırmai idarәetmә obyektinә tәsir üsuludur
planlaşdırma   tәşkişlatın mәqsәdlәrinә nail olmaq vasitәsidir
planlaşdırma  tәşkişlatın qarşısına qoyduğu mәqsәdә çatmaq yollarını vә vasitәlәrini birlәşdirәn prosesi әks etdirir
planlaşdırma  plan göstәricilәri vә standartlardan kәnarlaşmaları müәyyәnlәşdirәn bir prosesdir

280 Hansı variant planlaşdırma strategiyası üzrә qәrarlara aiddir?

•

işçilәrin ixtisasının tәkmillәşdirilmәsi
mәhsulun reallaşdırılması planının tәsdiq olunması
tәşkilatın filialının vә ya qız firmasının açılması
tәşkilatın strukturunun formalaşdırılması
tәşkilatın xidmәt vә bölmәlәrinin işinin qiymәtlәndirilmәsi

281 Hansı variant planlaşdırmanın tәşkilata gәtirliyi üstünlüklәrә aid edilә bilmәz?

•

Әmәk motivasiyasına yaxşı tәsir edir
işçilәrin peşәixtisas sәviyyәsinin yüksәlmәsini tәmin edir
tәşkilatda yerinә yetirilәn hәrәkәtlәrin koordinasiyası yaxşılaşır
tәşkilata xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәri tez nәzәrә aimağa imkan verir
tәşkilatda nәzarәt prosesini yaxşılaşdırır

282 Hansı variant tәşkilatda planlaşdırmanın olmaması nәticәsindә yaranmış çәtinliklәrә aid edilә bilmәz?

•

tәşkilatın fәaliyyәt sәmәrәliliyi aşağı düşür
tәşkilatda kadr axıcılığının sәviyyәsi yüksәlir
cari fәaliyyәt strateji fәaliyyәtә üzvi şәkildә әlaqәlәndirilә bilinmir
tәşkilat bazar orientiri itirir, belә ki, yalnız qısa müddәtli mәqsәdlәri әsas götürür vә baş verәn hadisәlәrin dәrin kökünü dәrk edә bilmir
tәşkilat üzvlәri qoyulmuş mәqsәd vә vәzifәlәri başa düşmür

283 Strateji mәqsәd vә vәzifәlәrә nail olmaq yolunda aralıq mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsini nәzәrdә tutan planlaşdırma növü hansıdır?

•

Riyazi planlaşdırma
taktiki planlaşdırma
strateji planlaşdırma
operativ planlaşdırma
biznes planlaşdırma

284 Planlaşdırmanın әsasında duran prinsiplәrә aid deyildir:

•

effektivlik prinsipi
ahәngdarlıq prinsipi
fasilәsizlik prinsipi
effektivlik prinsipi
dәqiqlik prinsipi

285 Strateji planlaşdırma prosesinin modelindә mövcud olmayan mәrhәlә hansıdır?

•

strategiyanın seçilmәsi
tәşkilati strukturun seçilmәsi vә planlaşdırılması
tәşkilatın mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi
әtraf mühitin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
strateji alternativlәrin tәhlili

286 Missiyanın mahiyyәtini düzgün ifadә edәn yanaşma hansıdır?

•

missiya dedikdәqarşıya qoyulan vәzifә başa düşülür
missiya dedikdә  tәşkilatın әsas mәqsәdlәrinin mәcmusunun ifadә olunması vә tәşkilatın mövcudluğunun әsaslandırılması başa düşülür
missiya dedikdә  tәşkilatın mәqsәdlәrinin kәmiyyәtcә ifadә olunması başa düşülür
missiya dedikdә  tәşkilatın arzuladığı fәaliyyәt nәticәsi başa düşülür
missiya dedikdә qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün vasitә başa düşülür

287 Missiyanın mahiyyәtini hansı sual doğru ifadә edir?

•

konkret olaraq nә istehsal etmәk istәyirik
biz etdiyimiz işi nә üçün edirik
biz nәyә nail olmaq istәyirik
biz hara doğru hәrәkәt edirik

konkret olaraq nәyi yerinә yetirmәk lazımdır

288 Operativistehsal planlaşdırılması özündә hansı әsas elementlәri birlәşdirmir?

•

işi müәyyәn edәn vәzifәlәri
resursların limitsizliyini
işi müәyyәn edәn tapşırıqları
keyfiyyәt göstәricilәrini
tәşkilatitexniki tәdbirlәr planı

289 İdarәetmәnin sәmәrәli tәşkilinә tәsir edәn amillәr hansı variant düz deyildir?

•

әgәr işә sistem halında nәzarәt olunmursa
әgәr işә prosesli şәkildә nәzarәt olunmursa
әgәr işә asanlıqla nәzarәt olunmursa
әgәr işә kompleks şәkildә nәzarәt olunmursa
geniş tәşkiletmә o yerdә özünü doğruldur ki, orada tabeçilikdә olanlar bir birindәn asılı olmayaraq işlәyirlәr

290 Heyәtin idarә edilmәsinin mahiyyәtini düzgün ifa edәn yanaşma hansıdır?

•

heyәtin idarә edilmәsimenecmentin bir qoludur.
heyәtin idarә edilmәsi  tәşkilatın kadr potensialının normal fәaliyyәt göstәrmәsi, inkişafı vә ondan sәmәrәli istifadә olunması üçün şәraitin yaradılması üzrә bir
biri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan tәşkilatiiqtisadi vә sosial tәdbirlәr sistemidir
heyәtin idarә edilmәsi  tәşkilatın kadr potensialının inkişafı üzrә tәdbirlәri әhatә edir
heyәtin idarә edilmәsi  tәşkilatın kadr potensialının normal fәaliyyәt göstәrmәsi, düzgün qiymәtlәndirilmәsi üçün şәraitin yaradılması üzrә birbiri ilә qarşılıqlı
әlaqәdә olan tәşkilatiiqtisadi vә sosial tәdbirlәr sistemidir

291 Tәşkilatda insanlara tәsir göstәrәn üç әsas ümumilәşdirilmiş amil hansı variantda göstәrilmişdir?

•

heyәt,istehsal,bazar
tәşkilatın iyerarxiq quruluşu, mәdәniyyәt, bazar
tәşkilatın iyerarxik quruluşu, mәdәniyyәt, texnologiya
informasiya, mәdәniyyәt, bazar
tәşkilatın iyerarxiq quruluşu, informasiya, bazar

292 Heyәtin idarә edilmәsi konsepsiyasına aşağıdakıldardan hansı aid deyildir?
heyәtin idarә edimәsi sisteminin formalaşması vә inkişafı

•

•

heyәtә olan tәlәbatın hesablanması
heyәtin idarә edilmәsi metodologiyasının işlәnib hazırlanması
heyәtin idarә edilmәsi sisteminin formalaşması
heyәtin idarә edilmәsi texnologiyasının işlәnib hazırlanması

293 İşçi karyerasının vә xidmәtipeşәkar irәlilәmәnin idarә edilmәsi hansı varianta aiddir?

•

heyәtin idarә edilmәsi metodlarına
heyәtin idarә edilmәsi texnologiyasına
heyәtin idarә edilmәsi sisteminә
heyәtin idarә edilmәsi prinsiplәrinә
heyәtin idarә edilmәsi metodologiyasına

294 Tam mәşğulluq dedikdә hansı variant başa düşülür?

•

bütün әmәk qabiliyyәtli әhalinin iş yerlәri ilә tәmin olunması
işçi әllәrinә olan tәlәb onun tәklifinә bәrabәr olduqda
işçi әllәrinә olan tәlәb onun tәklifindәn üstün olduqda
işçi әllәrinә tәlәb olan tәklifdәn az olduqda
işsizlik sәviyyәsinin minimuma endirilmәsi

295 Tәbii işsizlik sәviyyәsi (norması) dedikdә hansı variant başa düşülür?

•

işsizliyin normal sәviyyәsi
işçi qüvvәsinin tәklifı ona olan tәlәbi üstәlәdikdә
işçi qüvvәsinin tәlәbi ona olan tәklifı üstәlәdikdә
işçi qüvvәsinә tәlәb olmadıqda
işçi qüvvәsinin tәklifı ona olan tәlәbә bәrabәr olduqda

296 Marjinal işsizlik dedikdә hansı variant başa düşülür?

•

müflislәşmә ilә bağlı işsizlik formasıdır.
әhalinin zәif müdafıә olunmuş tәbәqәlәrinin işsizliyidir
yeni texnika vә texnologiyaya keçid ilә bağlı işsizlik başa düşülür
iqtisadiyyatın struktur dәyişikliklәri ilә bağlıdır
hәrbi sahәdә ixtisarlarla bağlı işsizlik formasıdır

297 Hansı variantda kadr siyasәtinin növlәrinin düzgün tәsniflәşdirilmәsi göstәrilmişdir?

•

reaktiv, preventiv, açıq, qapalı
passiv, aktiv, reaktiv, preventiv, açıq, qapalı
proqres, reqres, reaktiv, preventiv, açıq, qapalı
passiv, aktiv, açıq, qapalı

298 Әmәk münasibәtlәrinin idarә edilmәsi altsisteminin vәzifәlәrinә aid deyildir?

•

tәşkilatda streslәrin idarә edılmәsi
әmәyin psixofıziologiyası vә erqonomikasına olan tәlәblәrә riayәt edilmәsi
istehsalatda münaqişәlәrin idarә edilmәsi
sosial psixoloji müayinә
şәxsi vә qrup halında münasibәtlәrin nizama salınması vә tәhlili

299 Tәşkilati strukturun idarә edilmәsinin inkişafı alt sisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Ştat cәdvәlinin işlәnib hazırlanması
Heyәtin elmitexniki mәlumatla tәmini
İşdә meydana çıxan tәşkilatistruktur mürәkkәbliklәrinin tәhlili
Yeni tәşkilati strukturun planlaşdırılması
İdarәetmәnin tәşkilatı strukturunun formalaşdırılması

300 Sosial inkişafın idarә edilmәsi alt sisteminin vәzifәlәrinә aid deyildir?

•

Mәnzilkommunal xidmәtinin idarә olunmasını
әmәk haqqının ödәnilmәsi sisteminin işlәnib hazırlanması
fiziki vә mәnәvi tәrbiyәnin inkişafı
sağlamlığın vә istirahәtin qorunmasının tәminatı
sosial sığortanın tәşkili

301 Heyәtin planlaşdırılması vә marketinqi altsisteminin funksiyalarına aid olmayan variantı göstәrin.

•

Kadr planlaşdırmasının tәşkili
Sosial münaqişә vә streslәrin idarә edilmәsi
Kadr siyasәti vә heyәtin idarәedilmәsi strateqiyasının işlәnib hazırlanması
Kadr potensialının tәhlili
Әmәk bazarının tәhlili

302 Heyәtin idarә edilmәsi vә uçotu altsisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

kargüzarlıq tәminatı
kadr potensialının tәhlili
heyәtin muzdla qәbulunun tәşkili
müsahibәnin tәşkili
heyәtin seçiminin tәhlili

303 Әmәk münasibәtlәrinin idarәedilmәsi altsisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Münasibәtlәrdә etik normalara riayәt olunmasını
Kadr tәşkilinin tәmini
Şәxsi vә qrup halında münasibәtlәrin nizama salınma vә tәhlilini
Rәhbәrliklә münasibәtlәrin nizama salınma vә tәhlilini
İstehsalatda münaqişә vә streslәrin idarә edilmәsini

304 Әmәyin normal şәraitinin idarә edilmәsi alt sisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

tәşkilatın hәrbi mühafizәsi
Rәhbәrliklә münasibәtlәrin nizama salınma vә tәhlilini
әmәyin psixofiziologiyası vә erqanomikasına olan tәlәbә riayәt edilmәsi
texniki estetikaya riayәt edilmәsi
әmәyin mühafizәsi vә әtraf mühitin tәhlükәsizliyi

305 Heyәtin davranışının motivasiya ilә idarә edilmәsi altsisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

heyәtin kapital vә gәlirdә iştirak formasını
heyәtin muzdla qәbulunun tәşkili
әmәk motivasiyasının idarә edilmәsi
әmәk haqqının ödәnilmәsi sisteminin işlәnib hazırlanması
heyәtin idarә edilmәsi ssteminin normativ metodiki tәminatının tәşkili

306 Tәşkilati strukturun idarә edilmәsinin inkişafı alt sisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Ştat cәdvәlinin işlәnib hazırlanması
Heyәtin uçotu vә statistikası
İşdә meydana çıxan tәşkilatistruktur mürәkkәbliklәrinin tәhlili
Yeni tәşkilati strukturun planlaşdırılması
İdarәetmәnin tәşkilatı strukturunun formalaşdırılması

307 Heyәtin hüquqi tәminatının idarә edilmәsi alt sisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Heyәtin hüquqi tәminatı mәsәlәlәri
Ştat cәdvәlinin işlәnib hazırlanması
Әmәk münasibәtlәrinә dair hüquqi mәsәlәlәr hәllini
Tәsәrrüfat fәaliyyәtindә hüquqi mәsәlәlәrә dair mәslәhәtlәrin verilmәsi
Heyәtin idarә edilmәsinә dairsәnәdlәrә öz razılığını vermәyi

308 Heyәtin idarәedilmәsinin informasiya tәminatı sisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Patent lisenziya fәaliyyәtinin aparılması
Heyәtin hühuqi tәminatı
Heyәtin uçotu vә statistikası
Heyәtin idarә edilmәsinin informasiya vә texniki tәminatı
Heyәtin elmitexniki mәlumatla tәminatı

309 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı insan resurslarının idarә edilmәsi mәrhәlәlәrinә aid deyildir?

•

ixtisasın artırılması
kadr axıcılığı
insan resurslarının planlaşdırılması
peşәyә istiqamәtlәnmә vә adaptasiya
әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

310 Heyәtin idarә edilmәsi sisteminin tәşkili prinsiplәri neçә yerә bölünür?

•

6.0
2.0
3.0
4.0
5.0

311 Hansı variant adaptasiyanın mahiyyәtini daha düzgün ifadә edir?

•

Adaptasiya dedikdәnәzarәt forması başa düşülür.
adaptasiya dedikdә  yeni işçinin şirkәtin tәşkilati mәdәniyyәtinә, öz ilkin kollektivinә, şirkәtin ondan gözlәdiyi tәlәblәrә vә öz iş yerinә olan uyğunlaşmanın
idarә olunan prosesidir;
adaptasiya dedikdә  işçinin öz mәqsәd vә vәzifәlәrini düzgün başa düşmәk vә onu mәsuliyyәtli şәkildә icra etmәk prosesidir;

adaptasiya dedikdә  yeniliklәrin dәrk olunması prosesidir;
adaptasiya dedıkdә  seçmәdә istifadә olunan geniş yayılmış metodudur.

312 Adaptasiya prosesinin mәrhәlәlәrinin ardıcıllıqla düzüldüyü variantı tapın.

•

ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, ilkin tanışlıq, tәsirli adaptasiya, fәaliyyәtdә olma.
yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi, ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, tәsirli adaptasiya, fәaliyyәtdә olmaq;
adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi, ilkin tanışlıq, tәsirli adaptasiya, fәaliyyәtdә olma;
ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi, fәaliyyәtdә olma, tәsirli adaptasiya;

313 Menecerin karyerasında irәlilәyiş mәrhәlәsi hansı yaş hәddini nәzәrdә tutur?

•

70 yaşadәk
45 yaşadәk;
25 yaşadәk;
60 yaşadәk;
30 yaşadәk;

314 Heyәtin idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsindә hansı metod daha çox inkişaf edib?

•

Heç biri kifayәt qәdәr inkişaf etmәyib
analogiyalar metodu;
balans metodu
normativ metod;
d) mәqsәdlәrin struktrulaşdırılması metodu.

315 Tәşkilatda heyәtin idarә edilmәsi sisteminin formalaşdırılmasına tәlәblәri xarakterizә edәn prinisplәrdәn biri kimi heyәtin idarәedilmәsi
funksiyalarının birinciliyi prinsipinin mahiyyәtini hansı variantda әks olunub?

•

heyәtin idarәetmә sisteminin formalaşması zamanı kadr ehtiyatını nәzәrә almaq lazım deyil.
heyәtin idarәedilmәsi sisteminin altsistemlәrinin tәrkibi, tәşkilati struktur, işçilәrә vә onların sayma olan tәlәblәr heyәtin idarә edilmәsi funksiyalarının
tәrkibindәn, miqdarından vә әmәk tutumundan asılıdır.
heyәtin idarәedilmәsi funksiyaları özözünә deyil, istehsalın tәlәbat vә mәqsәdlәrinә uyğun olaraq formalaşır vә dәyişir;
heyәti idarәetmә sisteminin tәşkilinә yönәldilmiş funksiyalarla (infrafunksiya) heyәti idarәetmә funksiyaları (infrafunksiya) arasında proporsiyanı müәyyәn edir;
heyәtin idarәetmә sisteminin formalaşması zamanı inkişaf perspektivlәrini nәzәrә almaq lazımdır;

316 Ödәniş qabiliyyәti olmamaq üçün … funksiya xarakterikdir. Cümlәni tamamlayın.

•

әtalәt
indikativ
inert
adantiv
innovasiya

317 Pul kütlәsinin bir şәxsin әlindә cәmlәnmәsi vә minlәrlә insanda pulun olmaması bazarın … tәsir imkanınını mәhdudlaşdırır. Cümlәni
tamamlayın.

•

işçi qüvvәsinin dәyәrinә
әmtәә istehsalına
tәlәbә
әmtәә istehlakına
xammal vә material almasına

318 Bu gün әmtәәyә tәlәbatın olmaması … onu istehsal edәn müәssisәnin müflislәşmәsi demәkdir. Cümlәni tamamlayın.

•

dünәn
sabah
bu gün
bir neçә gündәn sonra
bir hәftәdәn sonra

319 Hüquqi vә yaxud fiziki şәxsi ödәmә qabiliyyәtinin olmamasının mәhkәmә tәrәfindәn tәsdiq edilmәsi necә adlanır?

•

sanasiya
iflas
müflis
ödәmә qabiliyyәti
ödәmә qabiliyyәtinin olmaması

320 Müflislәşmә elementinin … normal iqtisadi sistemin fәaliyyәt göstәrmәsinә dәlalәt edir.

•

biruzә vermәsi
olması
olmaması
olacağı
olduğu şәrait

321 Müflislәşmә … dәyişikliklәrinә zәmin yaradır.

•

istehlakçı
struktur
kadr
tәrәfdaş
tәdarükçülәrin

322 Müflislәşmә әmәk resurslarının … etmәsinә tәkan vermәklә kadrların yenidәn hazırlanmasına – mütәrәqqi peş әvә ixtisaslara yiyәlәnmәsinә
şәrait yaradır.Cümlәni tamamla.

•

riskli hәrәkәt
çevik hәrәkәt
әtalәtli hәrәkәt
cәld hәrәkәt
cәld hәrәkәt

323 Müflislәşmә tәhlükәsi iş adamlarını vә investorları daha çox … davranmağa sövq edir

•

tacir kimi
sahibkar kimi
menecer kimi
mütәxәssis kimi
ekspert kimi

324 Müflislәşmә tәhlükәsi azad tәsәrrüfat subyektlәri arasında gedәn rәqabәt mübarizәsini … . Cümlәni tamamla

•

normallaşdırır
güclәndirir
tәnzimlәyir
sürәtlәndirir
lәngidir

325 Müflislәşmә prosedurasının ençә ayrılmaz tәrkib hissәsi vardır?

•

8.0
2.0
3.0

4.0
6.0

326 Müflislәşmә prosedurasının ayrılmaz tәrkib hissәlәri hansı variantda düzgün verilir?

•

müflislәşmiş müәssisәnin bir hissәsinin satılması vә xarici idarә edicilәrә verilmәsi
sanasiya vә yenidәn qurma
sanasiya vә antiböhranlı idarәetmә
sanasiya vә biznesplan
yenidәn qurma vә müflislәşmiş müәssisәnin bir hissәsinin satılması

327 Antiböhranlı idarәetmә mәfhumu özündә aşağıdakılardan hansını birlәşdirmir?

•

yenidәn qurma
biznesplan
müflislәşmә
sanasiya
iflas

328 Qeyrimüәyyәnliyin mәnbәyi tәkrar istehsalın hansı mәrhәlәsi ola bilәr?

•

heç biri
bütün
I vә II
ancaq birinci
ancaq sonuncu

329 Müәssisәnin müflislәşmәsinә doğru özünә biruzә verәn birinci addım nә ola bilәr?

•

mәnfәәtin tamamilә kәsilmәsi
mәnfәәtin aşağı düşmәsi
mәnfәәtin çoxalması
mәnfәәtin stabillәşmәsi

330 Müflislәşmә sistemi iqtisadiyyatda çalışan bütün tәsәrrüfat subyektlәrinin mәnfәәtlә işlәmәsinә yönәldilmişdir. Bu isә aşağıdakı prinsiplәri
gözlәmәklә reallaşa bilәr. Hansı variantda bu prinsiplәrdәn biri düzgün әks olunmur?

•

iflas zamanı müsabiqә kütlәsinin bölüşdürülmәsi qaydası vә növbәliliyin gözlәnilmәsi

•

müflislәşmә zamanı bütün tәsәrrüfat subyektlәrinә qarşı eyni prosedurlarının tәtbiqi, onların hüquq vә vәzifәlәrinin eyni olmaması
müflislәşmә zamanı bütün tәsәrrüfat subyektlәrinә qarşı eyni prosedura qaydalarının tәtbiqi, onların hüquq vә vәzifәlәrinin eyni olması
sәliqә ilә borc öhdәliklәrini yerinә yetirәn müәssisәlәrin sağlamlaşdırılması sisteminin yaradılması
maliyyә çәtinliyi ola perspektivli müәssisәlәrin saxlanması

331 Tәşkilata tәsir göstәrәn xarici mühit amillәri müxtәlif xarakterik keyfiyyәtlәrә malik olduqlarına görә şәrti olaraq neçә qrupa bölünürlәr?

•

9.0
2.0
3.0
5.0
6.0

332 Tәşkilata tәsir edәn xarici mühit amillәri müxtәlif xarakterik xüsusiyyәtlәrinә görә şәrti olaraq iki qrupa bölünmәsi hansı variantda düh\zgün
tәsvir olunur?

•

makro vә mikro
birbaşa vә dolayı
makro vә mikro
birbaşa vә makro
dolayı vә mikro

333 Dövlәt idarәçiliyinin müasir vәziyyәtә gәlib çatması Qәrbi Avropa ölkәlәrindә yaranmağa başlamışdır.

•

XVIIIXIX әsrlәr
XV XVI әsrlәr
XVIXVII әsrlәr
XIVXV әsrlәr
XVIIXVIII әsrlәr

334 Dövlәtin әsas vәzifәsi nәdir?

•

sosial, siyasi vә iqtisadi inkişafa nail olmaq
ictimai rejimi qoruyub saxlamaq
daima qazanc әldә etmәk
әhalinin rifah vәziyyәtini yaxışlaşdırmaq
xarici düşmәndәn qorumaq

335 Dövlәt nә әsasında fәaliyyәt göstәrir?

•

Yuxarıda deyilәnlәrin hamısının icazәsi ilә
Vәtәndaşlar arasında bağlanmış ictimai müqavilә әsasında fәaliyyәt göstәrir
İstimai qrupların razılığı ilә fәaliyyәt göstәrir
Ayrı –ayrı zümrәlәrin arasında bağlanmış ictimai müqavilә әsasında fәaliyyәt göstәrir
Digәr dövlәtlәrin arasında bağlanmış ictimai müqavilә әsasında fәaliyyәt göstәrir

336 Hansı müqavilә әsasında dövlәt orqanlarına lazımi sәlahiyyәtlәr vә hüquqlar verilir?

•

icarә müqavilә
ictimai müqavilә
siyasi müqavilә
әmәk müqavilә
hüquqi müqavilә

337 Vәtәndaşların dövlәt hakimiyyәtindәn razı olma sәviyyәsi nә ilә ölçülür?

•

milli vә dini maqarlarının uzlaşdırma sәviyyәsi ilә
ayrıayrı insanların, qrupların vә bütövlükdә cәmiyyәtin maraqlarını uzlaşdırma sәviyyәsi ilә
әsas makroiqtisadi göstәricilәrinin sәviyyәsi ilә
әrazi maqarlarının uzlaşdırma sәviyyәsi ilә
ayrıayrı partiyaların maqarlarının uzlaşdırma sәviyyәsi ilә

338 Cәmiyyәtdә sosial münaqişәlәr nә zaman baş verir?

•

vәtandaşların seçki hüququ tapdandıqda
cәmiyyәt qruplarının maraqları tәnzimlәnmәdikdә
dövlәt mәmurları harınladıqda
korrupsiya sәviyyәsi yüksәldikdә
dimoniya baş verdikdә

339 Ölkәdә mövcud olan sosialiqtisadi proseslәrin tәnzimlәnmәsi necә baş veriri?

•

dövlәt vә yerli özünüidarә orqanlarının birgә fәaliyyәti nәticәsindә
bütün hakimiyyәt qollarının (qanunverici, icraedici, mәhkәmә) birgә fәaliyyәti nәticәsindә
hakimiyyәtdәn istifadә etmәk nәticәsindә
icra orqanlarının birgә fәaliyyәti nәticәsindә

mәrkәzi vә yerli icra orqanlarının birgә fәaliyyәti nәticәsindә

340 Dövlәt aparatı nәyә deyilir?

•

dövlәt aparatı dedikdә cәmiyyәtdә gedәn sosialsiyasi, mәdәni iqtisadi proseslәri nizamlayan mәmurlar ordusu başa düşülür
dövlәt aparatı dedikdә cәmiyyәtdә gedәn sosialiqtisadi ,siyasi vә mәdәni iqtisadi proseslәri nizamlayan dövlәt orqanları vә idarәlәlәrin mәcmusu başa düşülür
dövlәt aparatı dedikdә icraedici vә mәhkәmә orqanlarının vә idarәlәlәrin mәcmusu başa düşülür
dövlәt aparatı dedikdә cәmiyyәtdә gedәn sosialsiyasi, mәdәni iqtisadi proseslәri nizamlayan mәrkәzi orqanlarının mәcmusu başa düşülür
dövlәt aparatı dedikdә cәmiyyәtdә gedәn sosialsiyasi, mәdәni iqtisadi proseslәri nizamlayan mәrkәzi orqanlarının mәcmusu başa düşülür

341 Dövlәt aparatı çox vaxt nә ilә eynilәşdirilir?

•

prezident aparatı ilә
dövlәt mexanizmi ilә
dövlәt müәssisәsi ilә
dövlәt idarәsi ilә
mәrkәzi hakimiyyәti ilә

342 Demokratik dövlәtin iqtisadi әsasları nә ilә ölçülür?

•

ayrıayrı vәtandaş qruplarının demokratik dәyәrlәrә sadiq olması sәviyyәsi ilә
dövlәtin vә bütünkükdә cәmiyyәtin demokratik dәyәrlәrә sadiq olması sәviyyәsi ilә
ayrıayrı zümrәlәrin demokratik dәyәrlәrә sadiq olması sәviyyәsi ilә
dövlәt aparatının demokratik dәyәrlәrә sadiq olması sәviyyәsi ilә
ayrıayrı partiyaların demokratik dәyәrlәrә sadiq olması sәviyyәsi ilә

343 Dövlәt idarәçiliyindә mәhsuldarlıq hansı meyarlar әsasında tәsbit olunur?

•

siyasi, sosial, regional vә dövlәt
siyasi, sosial, iqtisadi vә tәşkilatiinzibati
hüquqi, inzibati, әmәk, vә siyasi
siyasi, sosial, hüquqi vә inzibati
sosial, hüquqi, regional vә dövlәt

344 Siyasi meyar әsasında dövlәt idarәçiliyinin mәhsuldarlığı nә ilә qiymәtlәndirilir?

•

ölkәdә sabit, siyasi mühitin formalaşması, insan hüquq vә azadlıqlarının qorunması, ayrıayrı müәsissәlәrin normal fәaliyyәt göstәrmәsi ilә qiymәtlәndilir
ölkәdә sabit, siyasi mühitin formalaşması, insan hüquq vә azadlıqlarının qorunması, siyasi partiya vә qurumların normal fәaliyyәt göstәrmәsi ilә qiymәtlәndilir

•

ölkәdә sabit, siyasi mühitin formalaşması, insan hüquq vә azadlıqlarıns mәhdudiyyәtlәrin qoyulması, siyasi partiya vә qurumların normal fәaliyyәt göstәrmәsi ilә
qiymәtlәndilir
ölkәdә sabit, siyasi mühitin formalaşması, insan hüquq vә azadlıqlarının qorunması, vahid partiya vә ya qurumun normal fәaliyyәt göstәrmәsi ilә qiymәtlәndilir
ölkәnin bir vә ya bir neçә әrazisindә sabit, siyasi mühitin formalaşması, insan hüquq vә azadlıqlarının qorunması siyasi partiya vә qurumların normal fәaliyyәt
göstәrmәsi ilә qiymәtlәndilir

345 Sosial baxımdan dövlәt idarәçiliyinin mәhsuldarlığı qiymәtlәndirilәrkәn nә әsas götürülür?

•

әhalinin mәdәni vә hәyat sәviyyәsinin vәziyyәti, sosial xidmәtlәrlә tәmin olunması vә s. istiqamәtlәr әsas götürülür
cәmiyyәtdәki sosial mühit, sosial münaqişәlәrin vә ziddiyyәtlәrin olması, әhali mәdәni vә hәyat sәviyyәsinin vәziyyәti, sosial xidmәtlәrlә tәmin olunması vә s.
istiqamәtlәr әsas götürülür
cәmiyyәtdәki sosial mühit, sosial münaqişәlәrin vә ziddiyyәtlәrin olması, әrazilәrin mәdәni vә iqtisadi sәviyyәsinin vәziyyәti, sosial xidmәtlәrlә tәmin olunması
vә s. istiqamәtlәr әsas götürülür
cәmiyyәtin sosial xidmәtlәrlә tәmin olunması vә s. istiqamәtlәr әsas götürülür
cәmiyyәtdәki sosial mühit, sosial münaqişәlәrin vә ziddiyyәtlәrin olması әsas götürülür

346 İqtisadi baxımdan dövlәt idarәçiliyinin mәhsuldarlığı hansı göstәricilәrlә әks olunur.

•

sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatında artım timpi
makroiqtisadi
mikroiqtisadi
milli gәlir
pul emissiyasının hәcmi

347 İctimai istehsalda әldә nәyin sәmәrәliyi, bütün digәr sahәlәrdә sәmәrәliliyi şәrtlәndirir?

•

ayrıayrı regionların
әmәk mәhsuldarlığının
Yeni texnikanın
Xammal vә materilların
maşın vә avadanlıqlarının

348 Tәşkilatiinzibati meyar әsasında dövlәt idarәçiliyinin mәhsuldarlığı nә ilә ölçülür?

•

ölkәdә mövcud olan dövlәt idarәetmә sisteminin çevik olması ilә, iqtisadiyyatda baş verәn hadisәlәrә tez reaksiya vermәsi ilә, elmi әsaslandırılmış idarәetmә
qәrarlarının qәbul edilib onu hәyata keçirmәsi, ayrıayrı proseslәrin tәnzimlәnmәsi, nizamlanması vә nazarәtdә saxlanılması ilә müәyyәn olunur
ölkәdә mövcud olan dövlәt idarәetmә sisteminin çevik olması ilә, iqtisadiyyatda vә digәr sahәlәrdә baş verәn hadisәlәrә tez reaksiya vermәsi ilә, elmi
әsaslandırılmış idarәetmә qәrarlarının qәbul edilib onu hәyata keçirmәsi, ayrıayrı proseslәrin tәnzimlәnmәsi, nizamlanması vә nazarәtdә saxlanılması ilә müәyyәn
olunur

ölkәdә mövcud olan dövlәt idarәetmә sisteminin çevik olması ilә, iqtisadiyyatda baş verәn hadisәlәrә reaksiya vermәsi ilә, idarәetmә qәrarlarının qәbul edilib onu
hәyata keçirmәsi, ayrıayrı proseslәrin tәnzimlәnmәsi, nizamlanması vә nazarәtdә saxlanılması ilә müәyyәn olunur
ölkәdә mövcud olan dövlәt idarәetmә sisteminin olması ilә, iqtisadiyyatda baş verәn hadisәlәrә tez reaksiya vermәsi ilә, elmi әsaslandırılmış idarәetmә qәrarlarının
qәbul edilmәsi ilә, ayrıayrı proseslәrin tәnzimlәnmәsi, nizamlanması vә nazarәtdә saxlanılması ilә müәyyәn olunur
ölkәdә mövcud olan dövlәt idarәetmә sisteminin çevik olması ilә, iqtisadiyyatda baş verәn hadisәlәrә tez reaksiya vermәsi ilә, elmi әsaslandırılmış idarәetmә
qәrarlarının hәyata keçirmәsi, ayrıayrı proseslәrin tәnzimlәnmәsi ilә müәyyәn olunur

349 Dövlәt idarәçiliyinin sәmәrәli olması hәr bir idarәetmә sәviyyәsinin vә orqanının vәzifә vә hüquqlarını status vә rollarını normal hәyata
keçirilmәsi nәdәn aslıdır.

•

әdalәtlilikdәn
mәsuliyyәtdәn
vәzifә bölgüsündәn
sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsindәn
demoniyadan

350 Dövlәt idarәçiliyindә mәsuliyyәti kimlәr daşıyır

•

mәmurlar, icra orqanları vә qanunverici orqanları
qanunverici orqanları, dövlәt orqanı vә dövlәt idarәsi
mәmurlar, icra orqanları vә mәhkәmәlәr
mәmurlar, әrazilәr vә mәhkәmәlәr
dövlәt orqanı, dövlәt idarәsi vә mәmurlar

