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2413y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2413Y İdarәetmә qәrarları
1 Burәhbәri hәr hansı bir nәticәyә gәlmәyә vә lazimi hәrәkәtlәri etmәyә mәcbur edәn düşünülmüş,analitik
vә tәşkilati fәaliyyәtin nәticәsidir:

•

proqnoz
informasiya
indikatorlar
qәrar
subyekt

2 Tәşkilati qәrarlara görә mәsuliyyәt daha çox ................ yükdür.

•

psixi
mәnәvi
әxlaqi
fiziki
әqli

3 İdarәetmә qәrarlarının mahiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma hansıdır.

•

Zidiyyәtlәrin aradan qaldırılması vә situasiyanın dәyişdirilmәsinә istiqamәtlәnmiş rәhbәrliyin fәaliyyәtidir
Fәaliyyәt mәqsәdlәrin vә ona nail olma üsulların seçilmәsindәn ibarәt iradı fәaliyyәt anlarından biridir
Alternativlәrin seçilmәsi
Fәaliyyәt alternativinin vә ya fәaliyyәt qamәtinin seçilmәsidir.
İnsan davranışında variantların seçilmәsindәn ibarәt idarә edilәn aktdır.

4 Idarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

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

5 Qәrar nәdir?

•

Qәrarinsanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsi olub,onu hәr hansı bir nәticәyә vә ya tәlәb edilәn fәaliyyәtә çıxarır
Qәrarinsanı hәr hansı bir nәticәyә gәtirib çıxarır
Qәrarinsan әqlinin mәhsuludur
Qәrarinsanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsidir

6 İdarәetmә qәrarı bir tәzahür forması kimi nә ilә xarakterizә edilir?

•

tәdbirlәr planı, mәsәlә qoyuluşu, sәrәncam
differensiasiya, inteqrasiya
axtarış, qruplaşdırma, tәsdiq vә realizasiya
induksiya, deduksiya
analiz, sintez

7 İdarәetmә qәrarı bir proses kimi nә ilә xarakterizә edilir?

•

analiz, sintez
differensiasiya, inteqrasiya
tәdbirlәr planı, mәsәlә qoyuluşu, sәrәncam
induksiya, deduksiya
axtarış, qruplaşdırma, tәsdiq vә realizasiya
1/103

22.12.2016

8 İdarәetmә qәrarının istiqamәti deyil

•

kommunikasiyaların idarә edilmәsi
insan resurslarının idarә edilmәsi
әmәk bölgüsü
strateji planlaşdırma
idarәetmә fәaliyyәtinin idarә edilmәsi

9 İdarәetmә qәrarları hansı sistemdә qәbul edilir?

•

texniki
sosial
mürәkkәb
differensial
bioloji

10 İdarәetmә qәrarının strukturuna aid deyil:

•

cavabdeh şәxsin atributları
etika
forma
ad
informasiya hissәsi

11 İdarәetmә qәrarının xarakterinә aiddir:

•

sosialpsixoloji xarakter
sosial ictimai xarakter
sosial fәrdi xarakter
sosial kollektiv xarakter
ictimaiiqtisadi xarakter

12 Qәrarı xarakterizә edәn әlamәtlәr aşağıdakılardan hansıdır?

•

Çoxlu alternativ variantlardan bu vә ya digәrinin seçilmәsidir.
hamısı
Qәrar seçәrkәn onu qәbul edәn şәxsin iradi aktının mövcud olması
Mәqsәdlәrin mövcudluğu. Mәqsәdsiz seçmә qәrar kimi baxmaq olmaz
Әgәr alternativ yoxdursa demәk seçmәdә yoxdur vә belәliklә dә qәrar da yoxdur

13 Hansı alim qeyd edir ki, hәr bir idarәedicinin әn vacib keyfiyyәti, onun vacib vә çox zaman çәtin qәrarlar
qәbul etmәk istәyi vә hazılığıdır.

•

Çaster Bernard
Kelvin
M.Beter
F.Xarrison
R.Merton

14 İnsanın vә ya qrupun formalaşmış situasiya ilә әlaqәdar bir necә fәaliyyәt variantından birinin seçilmәsi
adlanır:

•

intuisiya
mәqsәd
fәrziyyә
qәrar
tapşırıq
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15 Hansı alim öz klassik әsәrindә idarәetmә qәrarları prosesini rәhbәrlik prosesinә sinonim kimi qәbul
etmişdir

•

M.Beter
H. Saymon
Çaster Bernard
R.Merton
F.Xarrison

16 Qәrar haqqında fikirlәrdәn hansı düzgün göstәrilmişdir?

•

hamısı
hәr hansı rәhbәrin fәaliyyәtindә tәşkilatda icra etdiyi vәzifә öhdәliklәri çәrcivәsindә qeyri müәyyәnliyә
istiqamәtlәnmiş, әsaslandırılmağı mümkün olmayan frazadır
insanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsi olub, hәr hansı bir nәticәyә vә ya tәlәb edilәn fәaliyyәtә gәtirib çıxarır
müxtәlif peşәkarlıq sәviyyәsinә malik insanlar tәrәfindәn tәşkil etdiyi vә әsaslandırdığı düzәlişlәrdir
buna uyğun olaraq tam formalaşmamışdan, dәqiq hesablanmış xüsusiyyәtlәrә malik olub cәlb edici xarakter
daşıyırlar

17 Menecment üzrә mәşhur tәdqiqatcı hansı iqtisadçı menecmentә  idarәetmә qәranının hazırlanması kimi
baxmışdır.

•

M.Beter
Çaster Bernard
F.Xarrison
R.Merton
A.Fayol

18 İdarәetmә qәrarı nәdir?

•

idrak prosesinin nәticәsi
kollektiv yaradıcı әmәyin nәticәsi
kollektiv fiziki әmәyin nәticәsi
kollektiv әqli әmәyin nәticәsi
kollektiv özünütәsdiqin nәticәsi

19 Hansı mәrhәlәdә tapşırıqların icraçılara çatması, icraçıların bütün zәruri şeylәrlә tәmin edilmәsi, işin
tәşkilinin sәmәrәli metodunun seçilmәsi, lazımi kadrların seçilmәsi vә öyrәdilmәsi, qәrarın konkret
mәqsәdinin icraçılara izah edilmәsi vә bu mәqsәdә nail olunmasında hәr bir icraçının konkret rolunun
müәyyәnlәşmәsi, hәmçinin qәrarın sәmәrәli şәkildә yerinә yetirlmәsi üçün vacib olan stimullaşma
metodlarının tәyin edilmәsi hәyata keçirilir?

•

Vahid qәrarın seçilmәsi mәrhәlәsi
Qәrarın yerinә yetirilmәsi üzrә vacib olan işlәrin tәmini mәrhәlәsi
Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Alternativlәrin tam siyahısının müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Mәqsәdin formalaşması mәrhәlәsi

20 Hansı mәrhәlәdә eksperimental yoxlama mәlumatlarını vә digәr әlavә informasiyaları nәzәrdәn keçirәrәk
yekun vahid qәrarı qәbul edirlәr?

•

Problem stüasiyanın aşkara çıxarılması vә tәhlili mәrhәlәsi
Vahid qәrarın seçilmәsi mәrhәlәsi
Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Alternativlәrin tam siyahısının müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Mәqsәdin formalaşması mәrhәlәsi

21 Hansı mәrhәlәdә әvvәlki mәrhәlәlәrdәn alınmış mәlumatların vә informasiyaların kömәyilә konkret
mәqsәdә nail olmağın daha yaxşı üsulunun seçilmәsinә başlanılır, yәni, yaxşı hesab edilәn alternativin qәrar
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qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi aparılır?

•

Seçilmiş alternativin eksperimental qaydada yoxlanılması
Hәlli mümükün olan alternativin seçilmәsi mәrhәlәsi
Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Yaxşı alternativin ilkin seçilmәsi mәrhәlәsi
Seçilmiş alternativlәrin qәrar qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi

22 Hansı mәrhәlәdә qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq, resursların mәsrәfi, alternativin konkret şәraitә uyğun
olması nöqteyi nәzәrdәn bütün alternativlәrin mümkün olan hәrtәrәfli tәhlili aparılır?

•

Seçilmiş alternativlәrin qәrar qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi
Hәlli mümükün olan alternativin seçilmәsi mәrhәlәsi
Seçilmiş alternativin eksperimental qaydada yoxlanılması
Yaxşı alternativin ilkin seçilmәsi mәrhәlәsi
Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi

23 Hansı mәrhәlәdә aşkar edilmiş alternativlәri müxtәlif mәhdudlaşdırıcı süzgәcdәn, yәni ehtiyatların
mövcudluğu, hüquqi, sosial, iqtisadi, etikәxlaqi vә s. baxımından süzgәcdәn keçirirlәr?

•

Hәlli mümükün olan alternativin seçilmәsi mәrhәlәsi
Seçilmiş alternativin eksperimental qaydada yoxlanılması
Yaxşı alternativin ilkin seçilmәsi mәrhәlәsi
Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Seçilmiş alternativlәrin qәrar qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi

24 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә realllaşdırılması zamanı rasional qәrarların
qәbulu prosesindә “Mәqsәdin formalaşması mәrhәlәsi” neçәnci mәrhәlәdir?

•

5.0
1.0
3.0
4.0
2.0

25 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә realllaşdırılması zamanı rasional qәrarların
qәbulu prosesindә “Vahid qәrarın seçilmәsi mәrhәlәsi” neçәnci mәrhәlәdir?

•

9.0
5.0
8.0
10.0
7.0

26 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә realllaşdırılması zamanı rasional qәrarların
qәbulu prosesindә “Seçilmiş alternativin eksperimental qaydada yoxlanılması” neçәnci mәrhәlәdir?

•

4.0
7.0
3.0
5.0
8.0

27 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә realllaşdırılması zamanı rasional qәrarların
qәbulu prosesindә “Alternativlәrin tam siyahısının müәyyәn edilmәsi” mәrhәlәsindәn sonra hansı mәrhәlә
gәlir?

•

Seçilmiş alternativlәrin qәrar qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәsi
Hәlli mümükün olan alternativin seçilmәsi mәrhәlәsi
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Seçilmiş alternativin eksperimental qaydada yoxlanılması
Yaxşı alternativin ilkin seçilmәsi mәrhәlәsi
Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi

28 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә realllaşdırılması zamanı rasional qәrarların
qәbulu prosesindә sonuncu mәrhәlә hansıdır?

•

Vahid qәrarın seçilmәsi mәrhәlәsi
Qәrarın yerinә yetirilmәsi vә ona nәzarәt mәrhәlәsi
Problem stüasiyanın aşkara çıxarılması vә tәhlili mәrhәlәsi
Qәrarın yerinә yetirilmәsi üzrә vacib olan işlәrin tәmini mәrhәlәsi
Alternativlәrin tam siyahısının müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi

29 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә realllaşdırılması zamanı rasional qәrarların
qәbulu prosesindә 9cu mәrhәlә hansıdır?

•

Problem stüasiyanın aşkara çıxarılması vә tәhlili mәrhәlәsi
Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Vahid qәrarın seçilmәsi mәrhәlәsi
Alternativlәrin tam siyahısının müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Mәqsәdin formalaşması mәrhәlәsi

30 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә realllaşdırılması zamanı rasional qәrarların
qәbulu prosesindә 8ci mәrhәlә hansıdır?

•

Problem stüasiyanın aşkara çıxarılması vә tәhlili mәrhәlәsi
Vahid qәrarın seçilmәsi mәrhәlәsi
Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Alternativlәrin tam siyahısının müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Mәqsәdin formalaşması mәrhәlәsi

31 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә realllaşdırılması zamanı rasional qәrarların
qәbulu prosesindә 3cü mәrhәlә hansıdır?

•

Mәqsәdin formalaşması mәrhәlәsi
Problem stüasiyanın aşkara çıxarılması vә tәhlili mәrhәlәsi
Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Alternativlәrin tam siyahısının müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Vahid qәrarın seçilmәsi mәrhәlәsi

32 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә realllaşdırılması zamanı rasional qәrarların
qәbulu prosesindә 2ci mәrhәlә hansıdır?

•

Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Mәqsәdin formalaşması mәrhәlәsi
Problem stüasiyanın aşkara çıxarılması vә tәhlili mәrhәlәsi
Alternativlәrin tam siyahısının müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Vahid qәrarın seçilmәsi mәrhәlәsi

33 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә realllaşdırılması zamanı rasional qәrarların
qәbulu prosesindә 1ci mәrhәlә hansıdır?

•

Qәbul edilәn qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçıların müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
Vahid qәrarın seçilmәsi mәrhәlәsi
Problem stüasiyanın aşkara çıxarılması vә tәhlili mәrhәlәsi
Mәqsәdin formalaşması mәrhәlәsi
Alternativlәrin tam siyahısının müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi

34 3  cü yanaşmaya görә qәrarlar hansı әlamәtlәrinә әsasәn tәsniflәşdirilir?
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•

Üçüncü yanaşmaya әsasәn qәralar mәkan, subyekt, obyekt, zaman vә funksiyalarına görә tәsniflәşdirilir.
Üçüncü yanaşmaya әsasәn qәralar mәkan vә funksiyalarına görә tәsniflәşdirilir.
Üçüncü yanaşmaya әsasәn qәralar mәkan. zaman vә funksiyalarına görә tәsniflәşdirilir.
Üçüncü yanaşmaya әsasәn qәralar mәkan, tәsir mexanizmi vә funksiyalarına görә tәsniflәşdirilir.
Üçüncü yanaşmaya әsasәn qәralar mәkan, subyekt, obyekt vә funksiyalarına görә tәsniflәşdirilir.

35 2 – ci yanaşmaya görә qәrarlar hansı әlamәtlәrinә әsasәn tәsniflәşdirilir?

•

Subyektobyekt münasibәtlәrinә, mәzmununa, formalarına görә.
Subyektobyekt münasibәtlәrinә, mәzmununa, formalarına vә fәaliyyәt müddәtinә görә.
Subyektobyekt münasibәtlәrinә, mәzmununa, tәsir mexanizminә, formalarına vә fәaliyyәt müddәtinә görә.
Mәzmununa, formalarına vә fәaliyyәt müddәtinә görә.
Subyektobyekt münasibәtlәrinә, mәzmununa vә fәaliyyәt müddәtinә görә.

36 Qәrarların tәsniflәşdirilmәsinә neçә cür yanaşma mövcuddur?

•

7.0
5.0
4.0
3.0
6.0

37 Mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlar rasional qәrarlardan hansı xüsusiyyәtinә görә fәrqlәnir?

•

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

38 Rasional qәrarlar mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlardan hansı xüsusiyyәtinә görә fәrqlәnir?

•

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

39 "Yüz ölç, bir biç” prinsipi әsasında hansı qәrarlar qәbul edilir?

•

İnsayt qәrarlar.
İmpulsiv qәrarlar.
İntuitiv qәrarlar.
Tarazlaşmış qәrarlar.
İnert qәrarlar.

40 Orijinallıq müşahidә olunmayan, köhnә qәrarların tәkrarı kimi sәslәnәn qәrarlar necә adlanır?

•

İnsayt qәrarlar.
İmpulsiv qәrarlar
İntuitiv qәrarlar
İnert qәrarlar
Tarazlaşmış qәrarlar.

41 Sona qәdәr reallaşdırıla bilmәyәn qәrarlar necә adlanır?
İnsayt qәrarlar.
İnert qәrarlar
İntuitiv qәrarlar.

•
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•

İmpulsiv qәrarlar.
Tarazlaşmış qәrarlar.

42 Çılğın xarakterli rәhbәrlәrin qәbul etdiyi qәrarlar necә adlanır?

•

İnsayt qәrarlar.
İnert qәrarlar.
İntuitiv qәrarlar.
İmpulsiv qәrarlar
Tarazlaşmış qәrarlar.

43 Hamı tәrәfindәn başa düşülәn qәrar necә adlanır?

•

İmpulsiv qәrarlar.
İnert qәrarlar.
İntuitiv qәrarlar
İnsayt qәrarlar.
Tarazlaşmış qәrarlar.

44 Rәhbәrin şәxsi intuisiyasına әsaslanan qәrarlar hansılardır?

•

İmpulsiv qәrarlar.
İnert qәrarlar.
İnsayt qәrarlar
İntuitiv qәrarlar
Tarazlaşmış qәrarlar.

45 Qәrarların formasına görә tәsniflәşdirilmәsi hansı variantda düzgün verilmişdir

•

kollektiv
qrup
individual
qruplarası
qarışıq

46 Qәrarların zaman fәaliyyәtinә vә müddәtinә görә tәsniflәşdirilmәsi hansı varintda düzgün verilmir

•

real
sinergetik
ordinar
realaşdırma
asinergetik

47 Qәrarların tәsniflәşdirilmәsi hansı variantda düzgün verilmir

•

qәbulu әzifәlәrinә görә
formasına görә
mәzmununa görә
reallaşdırılmasına görә
zaman fәaliyyәtinә vә müddәtinә görә

48 Mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlar çox vaxtı ... qәrarlar kimi başa düşülür. Cümlәni tamamlayın.

•

mürәkkәb
emprik
insayt
intuitiv
sadә
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49 İnsayt qәrarlar konkret problemin hәllinin başa düşülmәsi vә ya ... edilmәsidir. Cümlәni tamamlayın.

•

izah
hiss
qәbul
dәrk
şәrh

50 İntuitiv qәrarlar düzgün olması, ...... әsasında qәbul edilәn seçimidir. Cümlәni tamamlayın.

•

duymaq
görmәk
eşitmәk
hiss
yadda saxlamaq

51 Sosial,ekoloji,etik,ictimai problemlәr haqda qәrar:

•

kollektiv
qeyrikommersiya
kommersiya
kollegial
tәkbaşına

52 Mәhsul satışından gәlir әldә edilmәsi,daşınmaz әmlakın icarәyә verilmәsi haqda qәrar necә qәrardır?

•

kollektiv
kommersiya
qeyrikommersiya
kollegial
tәkbaşına

53 Ancaq bir bölmәyә vә ya bu bölmәdә çalışan qrupa aid olan problemlәrә aid qәrar:

•

kollektiv
xüsusi
ümumi
kollegial
tәkbaşına

54 Tәşkilatın әn müxtәlif bölmәlәrinә aid olan,iş gününün başlaması vә bitmәsi,әmәk haqqının ödәnilmәsi
müddәti haqda qәrarlar necә qәrarlardır?

•

xüsusi
ümumi
kollektiv
tәkbaşına
kollegial

55 Qәbul edilmiş qәrarın hәyata keçirilmәsi haqda qәrar:

•

tәşkilati
nәzarәtedici
aktivlәşdirici
tәnzimlәyici
koordinasiyaedici

56 İdarәetmә sistemindә maddi stimullaşdırma vә gözlәnilәn yerdәyişmәlәr haqda qәrar necә qәrardır?
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•

nәzarәtedici
aktivlәşdirici
tәşkilati
koordinasiyaedici
tәnzimlәyici

57 Qaydalar,bölgü,normalarnecә qaydalardır?

•

nәzarәtedici
koordinasiyaedici
tәşkilati
tәnzimlәyici
aktivlәşdirici

58 Cari işin icraçılar arasında bölüşdürülmәsi haqda qәrar necә adlanır?

•

tәnzimlәyici
koordinasiyaedici
nәzarәtedici
aktivlәşdirici
tәşkilati

59 Qısamüddәtli qәrar hansı müddәti әhatә edir?

•

6 ay
5 ildәn çox
1 ildәn 5 ilә qәdәr
1 ilә qәdәr
11 ay

60 İqtisadi tәhlil,әsaslandırma vә optimallaşdırma metodları әsasında verilmiş qәrar:

•

kollektiv
inert
intuitiv
rasional
ehtiyyatlı

61 İntuntiv qәrar qәbulu nә ilә әlaqәdardır?

•

yeddinci” hissi ilә
ağıl ilә
özünüdәrketmә ilә
altıncı” hissi ilә
şüur ilә

62 Ehtiyyatlı axtarış nәticәsindә qәbul edilmiş qәrar:

•

kollektiv
intuitiv
tarazlaşdırılmış
inert
tәkbaşına

63 Verilәn ideyanı formalaşdıran vә onu saxlayan qәrar:
kollektiv
kollegial
intuitiv

•
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•

tarazlaşdırılmış
tәkbaşına

64 Rәhbәrin öz qәrarının düzgün olması haqda gümanına әsalanan qәrar:

•

kollektiv
kollegial
inert
intuitiv
tәkbaşına

65 Risqli qәrarlar mümkün itkilәrin aşağı salınmasının hansı metodlarını nәzәrdә tutur?

•

peşәixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
işdәn azad etmәk
cәzalandırma
sığortalama
mükafatlandırma

66 Risqli qәrar qәbulunda hansı meyar әsas götürülür?

•

ciddi ierarxiya
kadr axıcılığının qarşısını almaq
rentabiliyin yüksәldilmәsi
minimal itkilәrlә müvәffәqiyyәt qazanmaq
heyәtin mükafatlandırılması

67 İnert qәrarlara xasdır:

•

heyәt tәrkibinin dәyişdirilmәsi
stimullaşdırma
heyәtin aktivliyi
heyәtin passivliyi
kadr axıcılığı

68 Vaxta görә lәngiyәn qәrarlar necә adlanır?

•

sosial
sәfәrbәredici
risqli
inert
aktivlәşdirici

69 İmpulsiv qәrarların sәmәrәli realizasiyası üçün nә tәlәb edilir?

•

sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi
әmәk bölgüsü
nәzarәt
rәhbәrin yüksәk xarizması
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi

70 Maraqlı tәrәflәrin mәnafelәrinin balansını nәzәrә alan qәrar necә adlanır?

•

evristik
impulsiv
inert
tarazlı
korporativ
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71 İntuisiya, ümumilәşdirmә vә keçmiş tәcrübәyә әsaslanan qәrarlar hansılardır?

•

kollegial
aktivlәşdirici
alternativsiz
mövsümi
evristik

72 Problemlәrin rasional hәlli mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

alternativlәrin seçimi
meyarların identifikasiyası
problemin diaqnostikası
keçmiş tәcrübәdәn istifadә
alternativlәrin qiymәtlәndirilmәsi

73 Rasional qәrarların әsasını nә tәşkil edir?

•

obyektiv sintez prosesi
obyektiv induksiya prosesi
subyektiv analitik proses
obyektiv analitik proses
obyektiv deduksiya prosesi

74 Hansı hallarda mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlar sәmәrәli hesab olunur?

•

tәşkilat üçün yeni olan istәnilәn situasiyalar zamanı
yeni texnologiyanın işlәnib hazırlanması zamanı
mәhsulların yeni çeşidlәrinin bazara çıxışı zamanı
situasiyaların tәkrarlandığı zaman
әmәyin ödәnilmәsinin yeni sisteminin tәtbiqi zamanı

75 Proqramlaşdırılan qәrarların qәbuluna hansı situasiya sәbәb olur?

•

gözlәnilmәz situasiya
qeyrimüәyyәn situasiya
situasiyaların dәyişkәnliyi
situasiyaların oxşarlığı
situasiyalı yanaşma

76 Mülahizәlәrә әsaslanan qәrarların әsas faydası nә zaman tәzahür edir?

•

münaqişәlәrin hәlli zamanı
yeniliklәrin tәtbiqi zamanı
xarici mühit qeyrimüәyyәn olduğu zaman
situasiyalar tәkrarlanan zaman
proseslәrin ardıcıllığı zamanı

77 Sosial vә ekoloji nәticәlәri nәzәrә alaraq hәr hansı bir optimallaşdırma meyarına görә bütün alternativ
variantlardan tәrtib edilәn qәrarlar necә adlanır?

•

Siyasi qәrarlar
Ekoloji qәrarlar
Sosial qәrarlar
Optimal qәrarlar
İqtisadi qәrarlar

78 Ortamüddәtli qәrar hansı müddәti әhatә edir?
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•

6 ay
1 ilә qәdәr
5 ildәn çox
1 ildәn 5 ilә qәdәr
11 ay

79 Uzunmüddәtli qәrar hansı müddәti әhatә edir?

•

6 ay
1 ilә qәdәr
1 ildәn 5 ilә qәdәr
5 ildәn çox
11 ay

80 Bugünkü günün ehtiyaclarının ödәmәyә istiqamәtlәnәn qәrarlar:

•

strateji
alternativ
perspektiv
cari
qısamüddәtli

81 Gәlәcәkdә reallaşdırılacaq qәrarlar necә qәrarlardır?

•

qısamüddәtli
operativ
cari
perspektiv
alternativ

82 Qәrarın bu növü tәşkilatda idarәetmәnin aşağı sәviyyәsi tәrәfindәn qәbul edilir:

•

dövlәt
strateji
ictimai özünüidarә
taktiki
operativ

83 Qәrarın bu növü tәşkilatda idarәetmәnin әn yüksәk sәviyyәsi tәrәfindәn qәbul edilir:

•

dövlәt
taktiki
ictimai özünüidarә
strateji
operativ

84 Hәr iş günü,hәr ay üçün plan tapşırıqlarının hazırlanması haqda qәrar necә qәrardır?

•

operativ
taktiki
strateji
ictimai özünüidarә
dövlәt

85 Buraxılan mәhsulun rәqabәtqabilliyyәtliliyinin artırılması mәqsәdilә tәşkilatın lazımi tәdbirlәrin
keçirilmәsi haqda qәrarı necә qәrardır?
dövlәt
strateji
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•

ictimai özünüidarә
taktiki
operativ

86 Tәşkilatın xarici bazara çıxmaq haqda qәrarı necә qәrardır?

•

dövlәt
taktiki
ictimai özünüidarә
strateji
operativ

87 Hәr bir bölmә vә iş yeri üçün idarәetmә vә istehsal prosesini konkretlәşdirәn qәrarlar:

•

dövlәt
strateji
ictimai özünüidarә
operativ
taktiki

88 Strateji qәrarların konkret mәqsәdә çatma vasitәlәrini müәyyәn edәn qәrarlar:

•

dövlәt
strateji
ictimai özünüidarә
taktiki
operativ

89 Tәşkilatın inkişafının әsas üsullarını müәyyәn edәn qәrarlar:

•

dövlәt
taktiki
ictimai özünüidarә
strateji
operativ

90 Konkret sәhmdar cәmiyyәtinin dividentlәrinin verilmәsi,gәlir vә zәrәrin bölüşdürülmәsi,idarәedici
orqanların seçilmәsi haqda qәrarlar hansı qәrarlardır?

•

dövlәt
taktiki
strateji
ictimai özünüidarә
operativ

91 Tәşkilati qәrarların növlәri aşağıdakılardır:

•

çevik vә lәng
әqli vә fiziki
obyektiv vә subyektiv
proqramlaşdırıla bilәn vә proqramlaşdırıla bilmәyәn
potensial vә kinetik

92 Rasional qәrarlar nәdir?

•

Ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir
Risk şәraitindә qәbul edilәn qәrarlardır
Keçmiş tәcrübәyә әsaslanır
Belә qәrarlar keçmiş tәcrübәdәn asılı olmayıb, obyektiv analitik proses vasitәsi ilә әsaslandırılır
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93 İnert qәrarlar nәdir?

•

Qısa müddәtdә qәbul edilәn qәrarlardır
İntuisiya әsasında qәbul edilәn qәrarlardır
Rәhbәrin şәxsi seçimidir
Ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir

94 Qәrarları zaman müddәtinә görә tәsniflәşdirәrkәn hansı növlәri yaranır?

•

Uzun müddәtli orta müddәtli vә birdәfәlik
Uzun müddәtli, orta müddәtli vә qısa müddәtli
Uzun müddәtli vә qısa müddәtli
Uzun müddәtli, orta müddәtli, qısa müddәtli vә birdәfәlik

95 Tarazlaşmış qәrarlar nәdir?

•

Belә qәrarlarda orijinallıq, yenilik olmur
Belә qәrarlar ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir
Tarazlaşmış qәrarlar kifayәt qәdәr әsaslandırılmır
Bu qәrarları öz fәaliyyәtinә, irәli sürülәn mülahizәlәrә vә onların yoxlanılmasına diqqәtlә vә tәkidlә yanaşan
rәhbәrlәr qәbul edirlәr vә onlar bu zaman formalaşmış ilkin ideyaya malik olurlar

96 İnsayt qәrarlar nәdir?

•

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

97 İlkin olaraq idarәetmә qәrarlar intuitiv, insayt vә ....... әsaslanmış qәrarlar ola bilәr. Cümlәni tamamlayın.

•

tәhlilә
hesablamara
tövsiyyәlәr
mülahizәlәr
ekspementә

98 Qәrarların qәbulu baxımından idarәetmә prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

7.0
5.0
4.0
3.0
6.0

99 Aşağıdakılardan hansı idarәetmә qәrarlarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtinә aid deyil

•

mәqsәd
peşәkarlıq
әmәk bölgüsü
nәticәlәr
mәsuliyyәt

100 Digәr şәxslәrin cәlb etmәklә qәbul edilәn qәrarlar necә adlanır

•

emosionalpsixoloji
tәkbaşına
alternativ
kollegial
mәntiqitәfәkkür
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101 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi prosesinә tәsir etmәyәn amilәr hansıdır.

•

İnformasiya bolluğu
Qәrarın qәbul edilmәsi şәraiti.
Rәhbәrin şәxsi dәyәrlәri.
İnformasiya mәhdudiyyәtlәri
Zaman vә dәyişәn mühit.

102 Aşağıdakı variantlardan hansı qәrarın qәbul edilmәsinә aiddir

•

Qәrarın yerinә yetirilmәsi
Mümkün olan alternativin ilkin seçilmәsi
Alternativ tam siyahısını aşkar edilmәsi
qәrar qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn alternativin ilkin qiymәtlәndirilmәsi
Yaxşı alternativin ilkin seçilmәsi

103 Düzgün qәrar qәbulu üçün sosialpsixoloji uyğunluğun әsas tәrkib hissәsi nәdәn ibarәtdir?

•

sәrәncam
şüur
idrak prosesi
tәlәbatlar
әmr

104 Aşağıdakı varinatlardan hansı qәrarın qәbul edilmәsi mәrhәlәsini özündә әks etdirmir

•

mümkün olan alternativin seçilmәsi
alternativin ekspermental qaydada yoxlanması vә vә vahid qәrarın seçilmәsi
qәrar qәbul edәn sәxslәr tәrәfindәn alternativin ilkin qiymәtlәndirilmәsi
mәqsәdlәrin formalaşması, mümkün olan alternativin seçilmәsi
mәqsәdlәrin formalaşması

105 Qәrarın qәbul edilmәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

8.0
5.0
2.0
3.0
6.0

106 Aşağıdakı varinatlardan hansı qәrarın işlәnib hazırlanamsı mәrhәlәsinә aid deyil

•

Mümkün olan alternativ seçilmәsi
Mәqsәdlәrin formalaşması
Problem situasiyanın aşkaara çıxarılması vә tәhlili
vahid qәrarın seçilmәsi
Alternativlәrin tam situasiyanın aşkar edilmәsi

107 Qәrarrin işlәnib hazırlanması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

11.0
6.0
3.0
5.0
8.0

108 Qәrarların qәbulu vәzifәlәrinә görә tәsniflәşdirilmәsi hansı variantda düzgün әks olunmayıb
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•

mәqsәdlәrin sayı
qәrar qәbul edәn şәxslәrin sayı
informasiyanın müәyyәnliyi sәviyyәsi
informasiyanın qeyrimüәyyәnliyi sәviyyәsi
qәrarların mәzmunu

109 Qәrar qәbulu ilә әlaqәdar Q.Saymon hansı termini kompyuter texnologiyaları sferasından götürmüşdür?

•

tәdiyә matrisası metodu
proqramlaşdırıla bilmәyәn qәrar
avtomatlaşdırılmış sistem
proqramlaşdırılan qәrar
oyunlar nәzәriyyәsi

110 Tәşkilati qәrarlar qәbulunda hansı alternativlәrә üstünlük verilir?

•

insanın yaradıcı inkişafına şәrait yaradan
konqlomerat strukturların yaradılmasına şәrait yaradan
hakimiyyәt sәlahiyyәtlәrinin optimal qarşılıqlı münasibәtlәrini tәmin edәn
menecerin tәşkilatların vәziyyәtinә uyğun öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsinә tәminat verәn
formal informasiya sisteminә tәlәbatı ödәyәn

111 Qәrar qәbulu – istәnilәn tәşkilatın menecmentinin ayrılmaz hissәsidir” ifadәsi kimә aiddir?

•

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

112 Qәrar qәbulu nә demәkdir?

•

mövcud aqteriotivlәrdәn birinin seçimi;
münaqişәlәrin erkәn mәrhәlәsindә komporismә nail olmaq;
hakimiyyәtin optimal balansının yaradılması;
informasiya doğruluğuna nәzarәt;
keyfiyyәt vә mәhsuldarlığa nail olmaq

113 İdarәetmә qәrarlarının hәyata keçirilmәsinә hansı mәrhәlә aiddir.

•

Qәrarların müәyyәn olunması
Alternativin eksperimental qaydada yoxlanılması.
Qәrar qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn alternativin ilkin qiymәtlәndirilmәsi.
Qәrarın yerinә yetirilmәsi üzrә işlәnib tәmin olunması.
Yaxşı alternativin ilkin seçilmәsi

114 İdarәetmә qәrarların qәbul edilmәsi hansı mәrhәlә aiddir.

•

Mәqsәdin müәyyәn olunması
Alternativin tam siyahisinin aşkar edilmәsi.
Mәqsәdin formalaşması.
Vahid qәrarın seçilmәsi.
Mümkin olan alternativin seçilmәsi

115 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanmasına hansı mәrhәlә aid deyildir.
Planın müәyyәn olunması
Mәqsәdin formalaşması.
Problemin situasiyasının aşkara çıxarılması vә tәhlili;

•
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•

Vahid qәrarın seçilmәsi.
Alternativin tam siyahisinin aşkar edilmәsi.

116 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir.

•

6.0
4.0
2.0
3.0
5.0

117 Qәrarların qәbulu baxımından idarәetmә prosesi hansı mәrhәlәlәrә ayrılır?

•

Qәrarların işlәnib hazırlanması
Qәrarların işlәnib hazırlanması vә qәbul edilmәsi
Qәrarların işlәnib hazırlanması
Qәrarların işlәnib hazırlanması

118 Qәrar qәbul edәrkәn tәşkilatın hәqiqәti әks etdirmәyәn sirrinin nümayiş etdirilmәsi necә adlanır

•

aspekt
Dezinformasiya
Mәxvilik
Sirrin imitasiyası
Hüquq

119 Mәqsәdә çatmaq üçün alternativlәr içәrisindәn uyğun olanının seçilmәsi prosesi adlanır:

•

koordinasiya
kadrların qәbulu
tәşkilat
qәrar qәbulu
planlaşdırma

120 İdarәetmә qәrarlarının sәmәrәliliyi әlaqәdardır:

•

qәrarın yerinә yetirilmә vaxtı ilә
idarәetmә texnologiyası ilә
kreativliklә
resurs nәticәliyi ilә
әmәyin ödәnilmәsi ilә

121 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması vә realizasiyası prosesinin keyfiyyәtinә tәsir etmir:

•

idarәetmә texnologiyası
idarәetmә mәqsәdi
informasiya
işçilәrin sayı norması
idarәetmә qәrarlarının hazırlanması metodları

122 Qәrarların hazırlanması vә realizasiyası proseduralarının ifadә üsulları mәcmuyu hansı metoda
әsaslanır?

•

morfoloji
ssenari
labirint
nominal qrup texnikası
sinektika
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123 Qәrar qәbulu alternativlәrinin tәhlilindә ekspert metodundan hansı halda istifadә edilmir?

•

qeyriformal mәsәlәlәrdә
analitik mәsәlәlәrdә
proqnostik mәsәlәlәrdә
tam müәyyәnlik xas olan mәsәlәlәrdә
layihә mәsәlәlәrindә

124 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması texnologiyasına aid deyil:

•

problemin hәlli üçün lazımi vәsaitlәrin ayrılması
problem situasiyanın hәlli müddәtinin müәyyәn edilmәsi
problem situasiyanın hәlli üçün çәxslәr qrupunun müәyyәn edilmәsi
problemin xarici elementlәrinin aşkarı
fәaliyyәt üsullarının qiymәtlәndirilmәsi

125 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanmasının tәşkili mәrhәlәlәrinә aid deyil:

•

istehsal proseslәrinin rasionallaşdırılması
alternativlәrin qiymәtlәndirilmәsi
problemin diaqnostikası
situasiyanın qiymәtlәndirilmәsi
qәrar qәbulu

126 Qәrarların funksiyalarına aiddir:

•

filtredici vә nәzarәtedici
stimullaşdırma vә mükafatlandırma
tәşkiletmә vә koordinasiya
filtredici vә әlaqәlәndirici
qәbuledici vә filtredici

127 Qәrar qәbulu nәzәriyyәsinin inkişaf istiqamәtidir:

•

iqtisadi nәzәriyyә
ehtimal nәzәriyyәsi
oyunlar nәzәriyyәsi
normativ nәzәriyyә
destruktiv nәzәriyyә

128 Deskriptiv nәzәriyyәnin әsas mәqsәdi nәdir?

•

makromühit vәziyyәti haqqında hipotezlәrin inkişafı
istehsal faktorları potensialı haqqında hipotezlәrin inkişafı
sistemin gәlәcәk inkişafı haqqında hipotezin inkişafı
insanlar vә ya qrupların münasibәtlәri haqqında hipotezlәrin inkişafı
yeniliklәrin tәtbiqi haqqında hipotezlәrin inkişafı

129 Deskriptiv nәzәriyyә başqa sözlә necә adlanır?

•

sistem nәzәriyyәsi
oyunlar nәzәriyyәsi
normativ nәzәriyyә
empirik – realistik nәzәriyyә
empirik nәzәriyyә

130 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması vә realizasiyasında sistem yanaşma proseduralarına aid deyil:
istehlakçı, onun tәlәblәri vә mәnafelәrinin müәyyәn edilmәsi
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•

fәaliyyәtin bioloji sferasında prioritetlәrin müәyyәn edilmәsi
fәaliyyәtin texniki sferasındakı (mәnfәәt, satış hәcmi, keyfiyyәt vә s.) prioritetlәrin müәyyәn edilmәsi
şirkәtin tәşkilati strukturunun müәyyәn edilmәsi
fәaliyyәtin sosial sferasındakı prioritetlәrin müәyyәn edilmәsi

131 Tәzahür hadisәsi kimi mәqsәd qәrar qәbulunda nәyi әks etdirir?

•

idarәetmә fәaliyyәtinin keyfiyyәtini
risq sәviyyәsini
ümumilәşdirilmiş modellәri
motivlәşdirilmiş sәnәdlәri
sosial cavabdehliyi

132 Bir proses kimi şirkәtin mәqsәdi nәyi әks etdirir?

•

differensiasiya vә inteqrasiyanı
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsini
әmәyin stimullaşdırılmasını
qәbul olunmuş inkişaf istiqamәtini
sistem elementlәrinin koordinasiyasını

133 Qәrar qәbulu nәzәriyyәsinin inkişafının istiqamәtidir:

•

iqtisadi nәzәriyyә
oyunlar nәzәriyyәsi
destruktiv
deskriptiv
ehtimal nәzәriyyәsi

134 Qәrar qәbulu üçün zәruri olan elementlәr sırasına aid deyil

•

qәrarın mövcudluğu
bir vә ya bir neçә mәqsәdә yönәlmә
şüurlu seçimin mövcudluğu
heyәt ilә iş prosesindә tәlimatların müәyyәnlәşdirilmәsi
bitmiş fәaliyyәt mövcudluğu

135 İdarәetmә qәrarı qәbulunun alqoritminә aid deyil:

•

idarәetmә fәaliyyәtinin keyfiyyәtini yüksәltmәk üçün bir vә ya bir neçә metod seçilir
seçilmiş texnologiyaya uyğun bir vә ya bir neçә prosessor texnologiya seçilir
idarәetmәnin 3 mәqsәdli texnologiyalarından biri seçilir
tәşkilat inkişafının müvәqqәti qrupu yaradılır
hәr bir prosessor texnologiya üçün bir vә ya bir neçә metod seçilir

136 Qәrar qәbulunda reqlamentlәşdirilmiş texnologiyadan sәmәrәli istifadә edilmәsi şәrtlәrinә aid deyil:

•

idarәetmә qәrarları qәbulunun innovasiyalı xarakteri
tapşırığın yerinә yetirilmә müddәti dәqiq deyil
qәrar sayı 10000dәn az olmayan heyәt üçün işlәnib hazırlanır
tipik prosedurların böyük hәcmi
resursların mәhdudluğu

137 Qәrar qәbulunda rәhbәr tәrәfindәn yerinә yetirilmә vasitәlәri vә onların mümkün mәhdudiyyәtlәri,
tәqribi metodları vә zamanı göstәrilmәklә tapşırıqların verilmәsi hansı texnologiyaya әsaslanır?
proqram  mәqsәdli texnologiya
idarәetmә texnologiyası
tәşәbbüskar – mәqsәdli texnologiya

•
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•

reqlamentlәşdirilmiş texnologiya
mәqsәd seçimi texnologiyası

138 Qәrar qәbulunda proqram – mәqsәdli texnologiyadan sәmәrәli istifadә edilmәsi şәrtlәrinә aid deyil:

•

idarәetmә vә istehsal resurslarının müәyyәn edilmәsi
idarәetmә vә istehsal әmәyinin dәqiq ifadә olunmuş bölgüsü
qәrar sayı 10001500 nәfәrdәn çox olmayan heyәt üçün işlәnib hazırlanar
idarәetmә qәrarları qәbulunun innovasiyalı xarakteri
uzunmüddәtli dövr üçün seriyalı vә kütlәvi mәhsul buraxılışı

139 Qәrar qәbulunda rәhbәr tәrәfindәn yerinә yetirilmә vasitәlәri, metodları vә zamanı göstәrilmәklә
tapşırıqların verilmәsi hansı texnologiyaya әsaslanır?

•

mәqsәd seçimi texnoogiyası
reqlamentlәşdirilmiş texnologiya
idarәetmә texnologiyası
proqram – mәqsәdli texnologiya
tәşәbbüskar – mәqsәdli texnologiya

140 Qәrar qәbulunda tәşәbbüskar – mәqsәdli texnologiyanın sәmәrәli istifadә edilmәsi şәrtlәrinә aid deyil:

•

kollektivdә sabit qeyriformal münasibәtlәr mövcud olduqda
tapşırığın yerinә yetirilmә müddәti 1 aydan çox olmamalıdır
qәrar sayı 10 nәfәrdәn çox olmayan heyәt üçün işlәnilir
tapşırığın yerinә yetirilmә müddәti 1 ildәn çox olmamalıdır
heyәtin yüksәk peşәkarlığı zәruridir

141 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması vә realizasiyası üçün yerinә yetirilmә vasitәlәri vә metodları
göstәrilmәdәn tapşırıqların verilmәsi hansı texnologiyaya aiddir?

•

idarәetmә texnologiyası
reqlamentlәşdirilmiş texnologiya
proqram – mәqsәdli texnologiya
tәşәbbüskar – mәqsәdli texnologiya
mәqsәd seçimi texnologiyası

142 Qәrar qәbulunda mәqsәdin xassәlәrinә aid deyil

•

prosesin dinamikasına yönümlülük
әks әlaqә
superasılılıq
informasiya emalı
mütlәq kәmiyyәtlәrin әlçatmamazlığı

143 Qәrar qәbulunda mәqsәd әlamәtlәrinә aid deyil

•

әtraf mühit üçün uyğunluğu
yerinә yetirilmә mümkünlüyü
onun tәşәbbüskarının arzusu
innovasiyaların tәtbiqi
şirkәt kollektivi vә cәmiyyәt üçün zәruriliyi

144 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması vә realizasiyasında sistem yanaşma proseduralarına aiddir:

•

qәrarların monitorinqinin hәyata keçirilmәsi
sosialәmәk münasibәtlәrindә işçinin şәxsi keyfiyyәtlәrindәn istifadә
peşәkar mәsuliyyәtin müәyyәn edilmәsi
son mәhsulun әldә edilmәsi prosesinә istiqamәtlәrin müәyyәn edilmәsi
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qanunvericiliyin fәaliyyәtdә olan normalarından istifadә

145 Qәrarın hazırlanması vә realizasiyası zamanı insanın düşüncә fәaliyyәtindә sistemliliyin qısamüddәtli
itirilmәsi necә adlanır?

•

risq
münaqişә
disfunksiya
panika
xaos

146 Qәrar qәbul edәn şәxs necә adlanır?

•

sosial varlıq
metodist
menecer
rәhbәr
tәlimatçı

147 Qәrarların işlәnib hazırlanmasında әsas rol kimә aiddir?

•

metodistlәr
layihәçilәr
konstruktorlar
mәslәhәtçilәr
tәlimatçılar

148 Qәrarları işlәyib hazırlayan mütәxәssislәrә aid deyil:

•

modelyerlәr
konstruktorlar
layihәçilәr
fәhlәlәr
menecerlәr

149 Qәrar qәbulu üçün zәruri olan informasiyanın toplanmasının formal üsuluna aid deyil:

•

işçilәrin rәyinin öyrәnilmәsi vasitәsilә
maliyyә hesabatlarının tәhlili vasitәsilә
bazarın tәhlil vasitәsilә
şәxsi müşahidә vasitәsilә
mütәxәssislәrin cәlb edilmәsi vasitәsilә

150 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә reallaşdırılması prosesi neçә mәrhәlәdәn
ibarәtdir?

•

9.0
12.0
10.0
11.0

151 Sistem yanaşmanın әsasını hansı metod tәşkil edir?

•

inzibati
dialektik
sosial
psixoloji
iqtisadi
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152 Sistem yanaşma yönәlir:

•

şәxsiyyәtin hәrtәrәfli inkişafına
istehsal sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә
proses tәdqiqindә elmi tәfәkkürün formalaşmasına
obyektlәrin uyğun yerlәşdirilmәsinә
idarәetmә qәrarlarının yerinә yetirilmәsinә

153 Tәşkilatın layihәlәşdirilmәsinә münasibәtdә aşağıdakı qәrarlardan düzgün olmayan variantı seçin.

•

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

154 İşin tәşkilindә olan mәrhәlәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

vәzifәlәrin qruplaşdırılması
işin koordinasiyası
işin bölüşdürülmәsi
әmәk bölgüsü
İşin әlaqәlәndirilmәsi

155 Sistem yanaşmanın әsas vәzifәsi nәdir?

•

şәxsiyyәtin davranış qanunauyğunluqlarının tәdqiqi
sosial sferadakı üstünlüklәr
şirkәt mәqsәdinin proses kimi nәzәrdәn keçirilmәsi
ümumilәşdirilmiş modellәrin qurulması
idarәetmә proseduralarının formalaşma metodları

156 Sistem yanaşmanın әsas tәlәbi nәdir?

•

iş yerindә tәhlükәsizlik texnikasına riayәt
prosessor texnologiyalarının seçimi
tәşkilati struktur sәnәdinә uyğun olması
şirkәtin mәqsәdinin bölmәlәrin mәqsәdinә uyğunluğu
situasiyanın hәlli variantlarının seçimi

157 Sistemin başlıca elementinә aiddir:

•

altsistem
xarici mühit
texnika
nisbi
daxili mühit

158 Sistem әlamәtlәrinә aid deyil:

•

ümumi mәqsәd
idarәetmә ierarxiyası
elementlәr arasında әlaqә
elementlәrin birbirindәn mütlәq azadlığı
elementlәrin birbirindәn nisbi azadlığı

159 Müәyyәn әlamәt üzrә qarşılıqlı әlaqәyә malik qaydalı elementlәr çoxluğu adlanır:
kompleks
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•

vәhdәt
tam
sistem
bütöv

160 Hәr hansı bir fәaliyyәtin peşәkarcasına yerinә yetirilmәsi üçün metodlar mәcmuyunu әks etdirәn sәnәd
necә adlanır?

•

deklarasiya
preyskurant
normativ
metodika
hesabat

161 İdarәetmә qәrarlarının yerinә yetirilmәsi texnikasında tabeçilikdә olanlarda rәhbәrin nüfuzuna oxşama
effektinin inkişafı üzrә fәaliyyәt necә adlanır?

•

mәslәhәt
çıxarış
metodika
şәxsi nümunә
hesabat

162 Tәşkilati mәsәlәlәrin hәlli üçün dar çәrçivәli müşavirә necә adlanır?

•

tәlimat
mәşvәrәt
müqavilә
iclas
kompromiss

163 Real proseslәrin imitasiya modellәri әsasında idarәetmә qәrarlarının hazırlanması vә realizasiyası üzrә
işçilәrin xüsusi tәşkil edilmiş intensiv fәaliyyәti necә adlanır?

•

müqavilә
müşavirә
iclas
işgüzar oyun
hesabat

164 Rәhbәrin sosial cavabdehliyi nәdә özünü göstәrmir?

•

qәrarların realizasiya metodlarında
mәqsәdlәrdә
qәrarlarda
aktivlәrdә
prioritetlәrdә

165 Menecer qәrarlarının variasiyalı xarakteri nә ilә әlaqәdardır?

•

qәrar qәbulu prosesinin geniş miqyaslı xarakteri ilә
idarәetmә elminin xarakteristikası ilә
idarәçilik әmәyinin xarakteri ilә
menecer işinin xarakterinin idarәetmә sәviyyәsindәn asılı olması ilә
menecerlәrin özgә mülkiyyәtini idarәetmәsi sәbәbi ilә

166 Hәr hansı bir tәşkilatın fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qaydalar toplusu necә adlanır?
sәrәncam
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•

tәlimat
qanun
nizamnamә
kodeks

167 Metodiki, texnoloji xarakterli qәrar necә adlanır?

•

protokol
sәrәncam
әmr
göstәriş
akt

168 Dövlәt başçısının parlament tәrәfindәn tәsdiq edilmiş qәrarı necә adlanır?

•

deklarasiya
aksept
akt
fәrman
bülleten

169 Hәr hansı bir fәaliyyәt üçün ümumi pozitiv infrastrukturu formalaşdıran qәrar necә adlanır?

•

oferta
protokol
bәyanat
razılıq
sәnәd

170 Adminstrativ funksiyalara malik olmayan rәhbәrin qәrarı necә adlanır?

•

müqavilә
protokol
akt
sәrәncam
saziş

171 Hәr hansı bir hadisәnin әks olunması haqqındakı qәrar necә adlanır?

•

sәrәncam
akt
plan
protokol
siyahı

172 Hakimiyyәtә malik olan rәhbәrin tәşkilatdakı qәrarı necә adlanır?

•

akt
xahiş
konsepsiya
әmr
protokol

173 Dövlәt hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn buraxılan hüquqi akt necә adlanır?

•

preyskurant
tәlimat
әsasnamә
qәtnamә
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oferta

174 Düzgün fәaliyyәt üçün obyektlәrin mәqsәdәuyğun yerlәşdirilmәsi haqqında sәnәd necә adlanır?

•

әsasnamә
bәyanat
tәlimat
qayda
konsepsiya

175 Hәr hansı bir fәaliyyәti reqlamentlәşdirәn qanunlar, qaydalar vә tәlimatlar yığımı necә adlanır?

•

plan
әsasnamә
qayda
bәyanat
protokol

176 Fәaliyyәtin mәqsәdi, konkret vәzifәlәri vә onların realizasiya formaları vә metodlarını әks etdirәn qәrar
necә adlanır?

•

kodeks
akt
protokol
plan
tәlimat

177 Hәr hansı bir şәxsә müvafiq şәrtlәrә uyğun sövdәlәşmә bağlamaq üzrә tәklif haqqında qәrar necә
adlanır?

•

saziş
sәrәncam
press – realiz
oferta
plan

178 Tәşkilati, texnoloji, iqtisadi, sosial norma göstәricilәri necә adlanır?

•

oferta
protokol
preyskurant
norma
normativ

179 Hәr hansı bir sahәdәki fәaliyyәt qaydası necә adlanır?

•

deklarasiya
bildiriş
tәlimat
norma
akt

180 Real prosesin reaksiyalarını lazımi dәqiqliklә tәkrarlayan, müәyyәn elementlәr vә әlaqәlәr yığımını
özündә әks etdirәn qәrar necә adlanır?

•

kodeks
sәrәncam
akt
model
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protokol

181 Rәhbәrin hәr hansı bir sәnәddә әks olunan baxışları sistemi necә adlanır?

•

protokol
müqavilә
qayda
konsepsiya
sәrәncam

182 Qanunlar toplusu necә adlanır?

•

konsepsiya
model
norma
kodeks
bәyanat

183 Hәr hansı bir fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsi üsulu vә ya hәr hansı bir qaydanın bәrqәrar edilmәsi ilә
әlaqәdar olan qәrar necә adlanır?

•

müqavilә
model
kodeks
tәlimat
akt

184 Ali ranq rәhbәrinin rәsmi mәlumatı:

•

razılıq
aksept
deklarasiya
bәyәnat
bülleten

185 Ali dövlәt hakimiyyәtinin qәrarı necә adlanır?

•

әmr
müqavilә
konsepsiya
qanun
akt

186 Qarşılıqlı hüquq vә öhdәliklәrin göstәrilmәsi ilә birgә işlәrin hәyata keçirilmәsi haqqındakı qәrar necә
adlanır?

•

preyskurant
protokol
әmr
müqavilә
oferta

187 Rәhbәrin tәntәnәli proqram bәyәnatı necә adlanır?

•

bildiriş
norma
model
deklarasiya
konsepsiya
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188 İctimai әhәmiyyәtә malik hadisәlәr üzrә tabeçilikdә olanların qısa mәlumatlandırılması haqqında
rәhbәrin qәrarı necә adlanır?

•

deklarasiya
müqavilә
akt
bülleten
norma

189 Ofertada tәqdim edilmiş şәrtlәrә әsasәn sövdәlәşmә bağlanması haqqında tәklifin qәbulu haqqındakı
qәrar necә adlanır?

•

müqavilә
deklarasiya
kodeks
aksept
akt

190 Dövlәt vә ictimai tәşkilatların geniş әhatәsinin qәrarı necә adlanır?

•

norma
bülleten
müqavilә
akt
kodeks

191 Rәhbәrlәrә tәşәbbüsdә mәhdudiyyәtlәr qoyan idarәetmә qәrarı hansıdır?

•

korporativ
proqnozlaşdırılan
impulsiv
evristik
virtual

192 Rәhbәrin fәaliyyәtinin realizasiya formalarına aid deyil:

•

әmr
işgüzar söhbәt
sәrәncam
mәnfәәt
tәlimat

193 İstәnilәn rәhbәrin fәaliyyәti nә ilә әlaqәdardır?

•

proseslәrә nәzarәt ilә
tәşkiletmә ilә
planlaşdırma ilә
idarәetmә funksiyalarının yerinә yetirilmәsi ilә
koordinasiya ilә

194 İdarәetmә qәrarlarının realizasiyasının prosedurları üzrә risqin әmәlә gәlmә sәbәbi hansıdır?

•

milli valyutanın devolvasiyası
valyutanın yönәrli olmaması
aktivlәrin ucuzlaşması
icraçıların az peşәkarlığı
sürәtli amortizasiya ayrımları
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195 “Әgәr informasiya hәcminin çoxalması orta hәllә menecerlәrinә qәrar qәbul etmәyә kömәk edirsә, ali
sәviyyә rәhbәrlәri hәlli milә olduğu kimi yenә dә intuisiyaya arxalanmağa mәcbur olurlar” ifadәsi kimә
aiddir?

•

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

196 aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı idarәetmә qәrarları qәbul edәrkәn rәhbәrlәrdәn fәaliyyәtdә olan xarici ölkә
qanunvericiliyindә normanı mütlәq nәzәrә almağı tәlәb edir

•

Kollektiv mәsuliyyәt
Korporativ mәsuliyyәt
Vәtәndaş mәsuliyyәti
Hüquqi müdafiә
Fәrdi mәsuliyyәt

197 Burәhbәri hәr hansı bir nәticәyә gәlmәyә vә lazimi hәrәkәtlәri etmәyә mәcbur edәn
düşünülmüş,analitik vә tәşkilati fәaliyyәtin nәticәsidir:

•

indikatorlar
informasiya
proqnoz
qәrar
subyekt

198 Qәrarın işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә reallaşdırıması rәhbәrin fәaliyyәtindә әn mühüm vә әn
vacib ........

•

amilidir
әsasdır
şәrtdir
proseduralar
elementdir

199 Rәhbәrlәrin neçә tiplәri mövcuddur?

•

8.0
2.0
3.0
4.0
7.0

200 Qәrarın işlәnib hazırlanması vә qәbul edilmәsi prosesindә hansı tip işçilәr iştirak etmirlәr?

•

hamısı
2, 3,5
1, 3, 4
4, 5
2, 5

201 Hansı tip işçilәr tәhlili tam hәcmdә aparmaq üçün müasir metodlara malik olmalı, hәmçinin rәhbәrlәr
qәrarların qәbul edilmәsindә sistem yanaşmaya sahib olmalı, o cümlәdәn qәrarların işlәnib hazırlanması vә
qәbul edilmәsi prosesindә istifadә olunan metodlar vә vasitәlәr haqqında ümumi tәsәvvürә malik olmalıdır?
Ayrıayrı mәsәlәlәrin hәlli üçün konkret müәyyәn problemlәrin hәlli üzrә sahә ekspertlәri
Fәhlәlәr
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•

Rәhbәrlәr
Sistem analitiklәr
Bank kredit mütәxәssizlәri

202 Qәrarın işlәnib hazırlanması vә qәbul edilmәsi prosesindә hansı tip işçilәr iştirak edirlәr? 1) Sistem
analitiklәr; 2) Ayrıayrı mәsәlәlәrin hәlli üçün konkret müәyyәn problemlәrin hәlli üzrә sahә ekspertlәri; 3)
Rәhbәrlәr; 4) Fәhlәlәr; 5) Bank kredit mütәxәssizlәri

•

hamısı
2, 3,5
1, 3, 4
1, 2, 3
2, 5

203 Qәrarların işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә reallaşdırılması prosesindә rәhbәrlәr hansı
funksiyaları yerinә yetirirlәr?

•

Rәhbәrlәr qәbul edilmiş qәrarların reallaşdırılması mәrhәlәsindәki işlәrә rәhbәrlik edәrәk qәrarın yerinә
yetirilmәsini tәşkil edir
Rәhbәr qәrarın hәlli üçün vacib olan konkret vәzifәlәr irәli sürür vә bu vәzifәlәrin daha da konkretlәşdirilmәsindә
qiymәt meyarının seçilmәsindә yaxından iştirak edirlәr
Rәhbәr qәrarın işlәnib hazırlanması prosesini idarә edir
hamısı
Rәhbәrlәr qәrarın qәbulu üzrә mürәkkәb işlәri yerinә yetirir

204 SWOT tәhlildә sizin kompaniyanın yeni innovasiyalı mәhsul yaratmasına necә baxılır?

•

Tәhlükә
İmkan vә üstünlük
İmkan
Üstünlük
Nöqsan

205 SWOT tәhlildә sizin kompaniyanın zәif imicinә necә baxılır?

•

Tәhlükә
İmkan
Üstünlük
Nöqsan
İmkan vә üstünlük

206 SWOT tәhlildә yerli özünüidarәetmә orqanın sizin kompariya üçün razılıq vermәmәsinә necә baxılır?

•

Nöqsan
İmkan
Üstünlük
Tәhlükә
İmkan vә üstünlük

207 SWOT tәhlildә rәqib tәrәfindәn yeni innovasiyalı mıәhsul yaradılmasına necә baxılır?

•

Nöqsan
İmkan
Üstünlük
Tәhlükә
İmkan vә üstünlük

208 SWOT tәhlil zamanı tәşkilatda marketinq üzrә ekspertin olmamasına necә baxılır?
Tәhlükә
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•

İmkan
Üstünlüklәr
Nöqsan
İmkan vә üstünlüklәr

209 SWOT tәhlildә strateji alyansların yaranmasına (meydana çıxmasına) necә baxılır?

•

Tәhlükә
İmkanlar vә üstünlüklәr
Üstünlük
İmkanlar
Nöqsanlar

210 SWOT tәhlilin xarici elementlәri hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

tәhlükәlәr vә nöqsanlar
İmkanlar vә üstünlüklәr
Üstünlüklәr vә nöqsanlar
İmkanlar vә tәhlükәlәr
İmkanlar vә nöqsanlar

211 SWOT tәhlil dedikdә nә qәdәr başa düşülür?

•

Xarici tәhlil
Tәşkilat vә onun әhatә mühiti tәhlil etmәk alәti
İqtisadi tәhlil
Daxili tәhlil

212 SWOT tәhlilin daxili elementlәri hansı variantda düzgün verilib?

•

Tәhlükәlәr vә nöqsanlar
İmkanlar vә üstünlüklәr
İmkanlar vә tәhlükәlәr
Üstünlüklәr vә nöqsanlar
İmkanlar vә nöqsanlar

213 Menecerin gәlәcәyi proqnozlaşdırması vә alternativ hәrәkәtlәri tәyin etmәsi prosesi necә adlanır?

•

Koordinasiya
Tәşkilat
Qәrar qәbulu prosesi
Planlaşdırma
Kadr qәbulu

214 Alternativlәr seçimindә morfoloji metod nәyә әsaslanır?

•

ideyaların konferensiyasına
psixoloji inersiyaya
hadisәlәrin ardıcıllığının tәsvirinә
tipik mәntiqi әlaqәlәrin qurulmasına
beyin hücumuna

215 Tәşkilatın öz gücünün son nәticәyә istiqamәtlәndirilmәsi necә adlanır?

•

Taktika
Strategiya
Missiya
Mәqsәd
Qabaqcadan görmә
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216 Arzulanan nәticәnin әldә olunması mәqsәdilә ideyaların başqalarına ötürülmәsi prosesi necә adlanır?

•

Nәzarәt
Tәşkilat
Qәrar qәbulu prosesi
Kommunikasiya
Kadr qәbulu

217 Şirkәtin sosial mәqsәdi hesab edilmir:

•

tәqaüd tәminatı
sosial әdalәt
әtraf mühitin qorunması
inzibati hüquqların qorunması
müsbәt әmәk motivasiyası

218 Tәfәkkür kartlarının sistem bazisi tәrәfindәn yeni ideyaların aşkarlanması yollarına aid deyil:

•

intuisiya vasitәsilә
ümumi tәxәyyül vasitәsilә
şüurdakı ayrıayrı tәsәvvürlәr arasındakı әlaqә vasitәsilә
mәqsәdә çatma dәrәcәsinin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmә vasitәsilә
assosiasiyalar vasitәsilә

219 Meyarlara qoyulan tәlәblәrә aid deyil:

•

ölçülә bilmәk
tamlıq
dekompozisiyalılıq
müxtәlif mәnalı qoyuluş
kifayәtlilik

220 Qarşıya qoyulan mәqsәdә çatma imkanına görә alternativlәrin qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәri necә
adlanır?

•

ölçü
prinsip
dәrәcә
meyar
cәhәt

221 Problem tәdqiqinin metodoloji prinsiplәrinә aid deyil:

•

müәyyәn meyarının seçilmәsi
ziddiyyәtlәrin qiymәtlәndirilmәsi
ziddiyyәtlәrin aşkar edilmәsi
tәdqiqat obyektinin tәsnifatı
qanunauyğunluqların müәyyәn edilmәsi

222 Problem qoyuluşunun yüksәk sәviyәsi xarakterizә olunur:

•

tәşkilati struktura uyğun problemin tәhlili
problemin sәbәblәrinin rәhbәr tәrәfindәn intuntiv hiss edilmәsi
qәbul edilmiş qaydalara әsasәn problemin әks edilmәsi
tәşkilatın strategiyasına uyğun problemin tәhlili
tәşkilatın taktikasına uyğun problemin tәhlili

223 Problem qoyuluşunun orta sәviyyәsi xarakterizә olunur:
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•

tәşkilatın strategiyasına uyğun problemin tәhlili
ziddiyyәtlәrin rәhbәr tәrәfindәn intuntiv hiss edilmәsi
yeni formaların axtarışı
qәbul edilmiş qaydalara uyğun problemin әks edilmәsi
tәşkilatın mәqsәdinә uyğun problemin tәhlili

224 Problem qoyuluşunun aşağı sәviyyәsi xarakterizә olunur:

•

qәbul edilmiş qaydalara uyğun problemin әks edilmәsi
problemin hәyat tsiklinin hansı mәrhәlәsindә olması
yeni firmaların axtarışı
tәşkilatın mәqsәd vә strategiyasına uyğun olaraq problemin tәhlili
idarәetmә sistemindәki ziddiyyәtlәrin rәhbәr tәrәfindәn intuntiv hiss edilmәsi ilә

225 Problemin konkretlәşdirilmәsinә aid deyil:

•

tövsiyyәlәrin hazırlanması
sәbәbnәticә әlaqәlәrinin aşkar edilmәsi
problemin hissәlәrә bölünmәsi
induksiya prosesi
fәaliyyәtin tәhlili

226 Problemin formalaşması üzrә әmәliyyatdır:

•

idarәetmәnin operativliyi
әmәyin mexaniklәşdirilmәsi
texniki tәminat
başlıca ziddiyyәtin müәyyәnlәşdirilmәsi
ünsiyyәtin formalaşması

227 Problem parametrlәrinә aid deyil:

•

nәticәnin qiymәtliliyi
aktual
real
qeyrireal
resurs tәminatı

228 Problemli situasiyanın tәzahür forması deyil:

•

xarici mühit vәziyyәti
subyektin vәziyyәti
subyektlәrin mәqsәdlәri mәcmuyu
müәyyәnlik vәziyyәti
obyektin vәziyyәti

229 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanmasının altıncı mәrhәlәsi hansıdır?

•

Alternativlәrin işlәnmәsi
Problemlәrin identifikasiyası
Situasiyanin tәhlili
Qәrarın reallaşdırılması
Seçim meyarlarının müәyyәnlәşdirilmәsi

230 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanmasının tәşkilinә tәsir edәn amillәrdәn biri sәhvdir:
Davranış, yaxud rәhtar mәhdudiyyәti.
Qәrarların qәbul edildiyi mühit.
Rәhbәrin şәxsi qiymәtlәndirilmәlәri.

•
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•

yalnış informasiya
İnformasiya mәhdudluğu.

231 Qәrarların işlәnib hazırlanmasının yüksәk sәmәrәliliyini tәmin edәn fasilәsizlik prinsipinә xas olan
xüsusiyyәt hansıdır?

•

heç biri
Әmәk vasitәlәrinin, informasiyanın vә s. idarәetmә qәrarlarının hazırlanması prosesindә keçdiklәri yolun
sәmәrәliliyini sәciyyәtәndirәn tәşkilati prosesin rasionallıq göstәricisi
idarәetmә qәrarlarının hazırlanması әmәliyyatlarına çәkilәn vaxt mәsrәflәrinin sәviyyәsini xarakterizә edir
iş vaxtı vә bötüvlükdә qәrarın hazırlıq prosesin sәrf edilәcok vaxtın nisbәti ilә müәyyәn edilәn prosesin sәmәrәli
tәşkili başa düşülür.
hazırlıq prosesinin müxtәlif iş yerlәrindә bәrabәr buraxılış qabiliyyәrini, mütәnasib hәcmdә informasiya, material
resursları, kadrlarla tәminini hәyata keçirir

232 Qәrarların işlәnib hazırlanmasının yüksәk sәmәrәliliyini tәmin edәn hansı prinsip idarәetmә qәrarlarının
hazırlanması әmәliyyatlarına çәkilәn vaxt mәsrәflәrinin sәviyyәsini xarakterizә edir

•

mütәnasiblik
fasilәsizlik
ahәngdarlıq
paralellik
dәqiqlik

233 Әmәk vasitәlәrinin, informasiyanın vә s. idarәetmә qәrarlarının hazırlanması prosesindә keçdiklәri
yolun sәmәrәliliyini sәciyyәtәndirәn tәşkılati prosesin rasionallıq göstәricisi qәrarların işlәnib
hazırlanmasının yüksәk sәmәrәliliyini tәmin edәn hansı prinsipinin xüsusiyyәtlәridir?

•

mütәnasiblik
fasilәsizlik
ahәngdarlıq
dәqiqlik
paralellik

234 ......... “hazırlıq prosesinin müxtәlif iş yerlәrindә bәrabәr buraxılış qabiliyyәrini, mütәnasib hәcmdә
informasiya, material resursları, kadrlarla tәminini hәyata keçirәn” qәrarların işlәnib hazırlanmasının yüksәk
sәmәrәliliyini tәmin edәn prinsipidir

•

dәqiqlik
mütәnasiblik
ahәngdarlıq
fasilәsizlik
paralellik

235 Qәrarların işlәnib hazırlanmasının yüksәk sәmәrәliliyini tәmin edәn әsas prinsiplәrinә aiddir deyil:

•

dәqiqlik
fasilәsizlik
mütәnasiblik
adaptivlik
paralellik

236 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması prosesindә “İdarәetmәnin reallaşdırılması” mәrhәlәsindәn sonra
hansı mәrhәlә gәlir?

•

Alternativlәrin işlәnmәsi
Daha sәrfәli alternativin seçilmәsi
Seçim meyarlarının müәyyәnlәşdirilmәsi
Nәticәlәrә nәzarәt vә qiymәtlәndirmә
Situasiyanin tәhlili
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237 . İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması prosesindә “Situasiyanin tәhlili” mәrhәlәsindәn sonra hansı
mәrhәlә gәlir?

•

Problemlәrin identifikasiyası
Situasiyanin tәhlili
Daha sәrfәli alternativin seçilmәsii
Seçim meyarlarının müәyyәnlәşdirilmәsi
Alternativlәrin işlәnmәsi

238 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması prosesindә “Problemlәrin identifikasiyası” mәrhәlәsindәn sonra
hansı mәrhәlә gәlir?

•

Alternativlәrin işlәnmәsi
Daha sәrfәli alternativin seçilmәsi
Situasiyanin tәhlili
Seçim meyarlarının müәyyәnlәşdirilmәsi
Problemlәrin identifikasiyası

239 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanmasının sonuncu mәrhәlәsi hansıdır?

•

Alternativlәrin işlәnmәsi
Problemlәrin identifikasiyası
Situasiyanin tәhlili
Nәticәlәrә nәzarәt vә qiymәtlәndirmә
Seçim meyarlarının müәyyәnlәşdirilmәsi

240 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması ümumi neçә mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

•

5.0
11.0
6.0
8.0
4.0

241 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanmasının tәşkilinә aşağıdakı hansı amillәr tәsir edirlәr

•

Rәhbәrin şәxsi qiymәtlәndirilmәlәri.
İnformasiya mәhdudluğu.
Qәrarların qәbul edildiyi mühit
hamısı
Davranış, yaxud rәhtar mәhdudiyyәti.

242 Qәrarların hazırlanması vә tәşkili prosesi aşağıdakı hansı faktorlarla sәciyyәtәnir

•

tәşkilati mühitin sosial vә siyasi durumu çәrçivәsindә alternativ seçimidi
faktlara vә dәyәrlәrә әsaslanan fәaliyyәtdir;
insanlar tәrәfindәn hәyata keçirilәn şüurlu vә mәqsәdәyönlü prosesdir
hamısı
tәşkilat üzvlәrinin qarşılıqlı әlaqә prosesidir;

243 «İdarәetmә probleminin aşkar edilmәsi» mәrhәlәsi aşağıdakı hansı әmәliyyatın yerinә yetirilmәsini tәlәb
edir:

•

elmi әdәbiyyat mәnbәәlәrinin, informasiya fondunun, hesabatların araşdırılması vә tәhlili
obyektin effektliliyinin mәlum sahә üzrә beynәlxalq nailiyyәtlәrlә müqayisәsi;
situasiyanın yaxud obyektin keyfıyyәt vә resurs göstәricilәrinә görә tәhlili;
hamısı
tәhlil edilәn obyektlәrin fәrqli göstәricilәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
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244 Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyindә idarәetmә qәrarlarının hazırlanması proseslәrinin ilkin
mәrhәlәsini göstәrin:

•

Problemin ilkin sәciyyәlәrinin müәyyәn mәhdudiyyәtlәrlә tәyın edılmәsi;
Zәruri informasiyaların toplanması
Mәqsәdin ilkin qoyuluşu;
İdarәetmә probleminin yaxud vәzifәsinin aşkar edilmәsi;
İnformasıyaların tәhlili

245 Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyindә idarәetmә qәrarlarının hazırlanması proseslәrinin sonuncu
mәrhәlәsini göstәrin:

•

Seçilmiş hәll modelinin iqtisadi cәhәtdәn araşdırılması vә әsaslandırılması;
Qәrarın son rәsmilәşdirilmәsi vә tәsdiqi;
Qәrarın icrasına nәzarәt;
İşlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, resurslara qәnaәt vә tapşırıqların vaxtında yerinә yetirilmәsinә görә işlәrin
maddi hәvәslәndirilmәsi;
Qәrarın idarәetmә aparatı, idarә, departament vә xidmәtlәrlә razılaşdırılması

246 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması mәrhәlәlәrindәn sәhv olanı tapın

•

Alternativlәrin işlәnmәsi
Problemlәrin identifikasiyası
Situasiyanin tәhlili
idarәetmәnin transformasiyası
Seçim meyarlarının müәyyәnlәşdirilmәsi

247 Daim bu vә ya digәr dәrәcәdә qeyrimüәyyәnlik vә risklә әlaqәdar olan qәrarların hazırlanması
fәaliyyәti aşağıdakı mürәkkәb kompleks işlәrdәn birini әhatә etmir:

•

altenrativlәrin seçilmәsi.
alternativ ideyaların nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi;
situasiya haqqında subyektiv tәsәvvürün yaradılması
ideya bankının qeyri mükәmmәliyinin artması
nәticәlәrin müәyyәn edәn şәrtlәrin proqnozlaşdırılması

248 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanmasının tәşkili prosesi özündә hansı kriteriyaları nәzәrdә tutur?

•

icraya nәzarәtin koordinasiyasını
resursları, icraçıları, vaxtı
mәqsәdlәri
hamısı
texnologiyaları müәyyәn mәkan daxilindә birlәşdirәn qәrarlarının işlәnibhazırlanmasını

249 Qәrarın işlәnib hazırlanması, qәbul edilmәsi vә reallaşdırılması prosesindә rәhbәrlәrin yerinә yetirәcәyi
metodoloji yanaşmaya aid olan prinsipi göstәrin.

•

Burada sosiallıq әmillәrinin ehtimal olunan dәyişmә xarakterlәrinin uçotu aparılmalıdır
Әsas fikir qәrarın bir neçә variantının aşkara çıxarılmasına vә tәhlilinә yönәlmәlidir
Bu zaman rәhbәrin әsas diqqәti son nәticәlәrә istehlakçıların tәlәblәrinin ödәnilmәsinә, marketinq
konsepsiyasının reallaşdırılmasına istiqamәtlәnmәsidir
hamısı
Qәrarların işlәnib hazırlanmasında kәmiyyәt vә keyfiyyәt metodları әlaqәlәndirilmәlidir

250 İdarәetmә qәrarlarını keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

Elmi cәhәtdәn әsaslılıq, vәhdәtlik, sәlahiyyәtçilik, mәqsәd aydınlığı, qısalıq, vaxtın konkretliyi, operativlik
Mәqsәd aydınlığı, qısalıq, vaxtın konkretliyi, opeativlik
Elmi cәhәtdәn әsaslılıq, vәhdәtlik, qısalıq, mәqsәd aydınlığı, operativlik
Operativlik, vaxtın konkretliyi, qısalıq, mәqsәd aydınlığı, sәlahiyyәtçilik, vәhdәtlik, mәsuliyyәtçilik
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251 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәti neçә amildәn asılıdır?

•

5.0
9.0
6.0
10.0
12.0

252 Hansı variant qәrarların qәbulu keyfiyyәtin aid deyil

•

mәqsәd aydınlığı
elmi cәhәtdәn әsaslılıq
müddәsizlik
vәhdәdlik
sәlahiyyәtlilik

253 Tәşkilati fәaliyyәt prosesi kimi idarәetmә prosesi dә fasilәsiz bir prosesdir. Bu prosesi öyrәnmәk
mәqsәdilә onu neçә mәrhәlәyә bölürlәr

•

4.0
3.0
5.0
8.0
11.0

254 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma hansıdır

•

Elmi cәhәtdәn әsaslılıq.
Vaxtın müddәtsizliyi.
Mәsuliyyәtlilik
Sәlahiyyәtçilik.
Vәhdәdlilik.

255 Mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi kriteriyaları üzrә iqtisadi
effektivliyin hesablanması vә istehsal tapşırıqlarının optimallaşdırılmasına kompleks yanaşmanın tәtbiq
edilmәsi nәyin mühüm vәzifәsidir?

•

Missiyanın
Prinsipin
Planın
Proqnozun
Tәhlilin

256 Mәhsul keyfiyyәtinin idarә edilmәsinә sistem yanaşma nә ilә әlaqәdardır?

•

istehsal texnologiyasının üstünlüyü
birbaşa mәhsul keyfiyyәtinә tәsir edәn idarәetmә elementlәrinin üstünlüyü
idarәetmәnin ali vә orta hәlqәsindә idarәetmә fәaliyyәtinin formalaşdırılması
istehsalın texnologiyası sәviyyәsindә keyfiyyәtin formalaşdırılması
keyfiyyәtin idarә edilmәsi sistemindә idarәetmә fәaliyyәtinin keyfiyyәtinin formalaşdırılması

257 Tәfәkkürün şüuraltı sәviyyәsindә stimullaşdırılması necә adlanır?

•

hipnoz
beyin hücumu
ehtimal modellәşdirmә
hipermneziya
psixi fәaliyyәt
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258 İdeyaların konferensiyası metoduna aid deyil:

•

müzakirә müddәti 3050 dәqiqә
birbirindәn asılı olan 23 tapşırıq formalaşır
hәr cür tәnqid qadağan edilir
tәnqid ön plana çәkilir
iştirakçıların sayı 412

259 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanmasında alternativlәrin seçimi zamanı istifadә edilәn aktivlәşdirici
metodlara aid deyil:

•

mәslәhәtçilәrlә iş
beyin hücumu
ideyaların konferensiyası
oyunlar nәzәriyyәsi
sual vә cavab

260 İqtisadi – riyazi metodların çatışmayan cәhәti nәdir?

•

alternativlәrin olmaması
az sәmәrәliliyi
xәrclәrin yüksәk olması
insan amilinin nәzәrә alınmaması
situasiyaların ehtimal xarakteri

261 Optimal qәrar qәbulunu tәmin edәn iqtisadi riyazi metodlara daxil deyil:

•

ehtimal modellәşdirmә
riyazi proqramlaşdırma
oyunlar nәzәriyyәsi
beyin hücumu
kütlәvi xidmәt nәzәriyyәsi

262 Stress nәzәriyyәsinin ümumi müddәaları ilk dәfә kim tәrәfindәn formalaşdırılmışdır?

•

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

263 Qәrarlar neçә әsas meyara görә qruplaşdırılır?

•

8.0
6.0
5.0
4.0
7.0

264 Tәşkilatda verilәn qәrarlar birbirinә zidd ola bilmәz vә birbirinin davamı kimi sәslәnmәlidir. Bu,
qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi ifadә edir?

•

Sәlahiyyәtçilik
Vaxtın konkretliyi
Operativlik.
Vәhdәtlik
Elmi cәhәtdәn әsaslandirma

265 Qәrar mümkün qәdәr qısa vә dәqiq olmalıdır. Bu, qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi ifadә edir?
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•

Sәlahiyyәtçilik.
Vaxtın konkretliyi.
Operativlik.
Lakoniklik.
Elmi cәhәtdәn әsaslandirma

266 Hәr bir idarәetmә qәrarının dәqiq ünvanının olması ilә yanaşı onun konkret icra müddәti dә qәrarda öz
әksini tapmalıdır. Bu, qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi ifadә edir?

•

Sәlahiyyәtçilik.
Lakoniklik.
Operativlik.
Vaxtın konkretliyi
Elmi cәhәtdәn әsaslandirma

267 İstәnilәn idarәetmә qәrarını lazımi yerdә vә lazımi vaxtda qәbul etdikdә yüksәk sәmәrә verә bilәr. Bu,
qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi ifadә edir?

•

Sәlahiyyәtçilik
Lakoniklik
Vaxtın konkretliyi.
Operativlik.
Elmi cәhәtdәn әsaslandirma

268 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qarşı neçә tәlәb qoyulur?

•

8.0
10.0
11.0
12.0
9.0

269 Aşağıdakılardan hansı qәrarların qruplaşdırma meyarlarını әks etdirir?

•

Sistemlilik, ierarxiya, mәsuliyyәt, tabeçilik vә tsiklik.
Sistemlilik, ierarxiya vә tsiklik.
Sistemlilik, ierarxiya, tabeçilik, sәlahiyyәtçilik vә tsiklik.
Sistemlilik, ierarxiya, tabeçilik vә tsiklik

270 Mürәkkәb iqtisadi problemlәrin hәlli zamanı işgüzar tәşkilatların menecerlәri obyektiv qәrarların qәbulu
üçün optimallaşdırma metodlarından istifadә edirlәr. Bu elmi optimallaşdırma metodları ayrılır:

•

modellәşdirmә metodları vә fәaliyyәtin tәşkili
modellәşdirmә metodları vә estetik qiymәtlәr
sosialpsixoloji metodları vә fәaliyyәtin tәşkili
modellәşdirmә metodları vә ekspert qiymәtlәr
sosialpsixoloji metodları vә estetik qiymәtlәr

271 İqtisadi әsaslandırmanın hansı prinsip vә metodları mövcuddur: 1. vaxt amili uçotu; 2. әmtәәnin hәyat
dövrünә xәrc vә nәticәlәrin uçotu; 3. hesablamalara sistemli yanaşmanm tәtbiqi; 4. hesablamalara kompleks
yanaşmanın tәtbiqi; 5. sorğu keçirmәk uçotu

•

1,2,3,5
2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4
1,2,4,5
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272 İdarәetmә qәrarının effektivliyini tәmin etmәk mәqsәdi ilә alternativ idarәetmә qәrarının müqayisәsı
üçün rәhbәrlәr hansı prinsip vә qaydalardan istifadә edirlәr:

•

vaxtın ixtisarı, qәrarın keyfiyyәtinin artırılması vә xәrclәrin azaldılması üçün kodlaşdırma metodlarından vә
idarәetmә qәrarının prosesinin informasiya tәlimatının müasir texniki vasitәlәrindәn istifadә etmәk mәslәhәtdir.
idarәetmә qәrannın baza variantı kimi vaxt amili üzrә әn yeni variant qәbul edilmişdir. Digәr allernativ idarәetmә
qәrarının variantları korrektә edici koofisentlәr vasitәsilә baza variantına uyğunlaşdırılır;
alternativ idarәetmә qәrarının variantlarının sayı üçdәn az olmamalıdır;
hamısı
alternativ idarәetmә qәrarı variantlarının formalaşdırılması

273 Tәşkilatın effektiv fәaliyyәti aşağıdakı hansı amildәn asılıdır:

•

istehsala cәlb edilәn resursların hәcmi vә keyfiyyәti
tәşkilat üzvlәrini mәqsәdlәrә çatmağa hәvәslәndirәn motivasiyanın gücü vә istiqamәti;
mәqsәdqoymanın keyfiyyәti  planlaşdırılan mәqsәdlәr xarici mühitә, müәssisәnin imkanlarına vә heyәtin
maraqlarına uyğun olmalıdır
hamısı
seçilmiş strategiyaların qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğunluğu vә adekvatlılığı;

274 İqtisadi effektivliyin hesablanması üçün çox zaman hansı metodlardan geniş istifadә olunur

•

Fәaliyyәtin birbaşa nәticәlәri üzrә metod.
Son nәticәlәr üzrә metod;
Müxtәlif variantların müqayisә edilmәsinin dolayı metodu;
hamısı

275 İdarәetmә qәrarlarının texnoloji effektivliyi aşağıdakı hansı tәlәbatların ödәnilmәsi, reallaşdınlması ilә
әlaqәdardır?

•

mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyi, heyәtin peşәkarlığı üzrә tәlәbatlar
yaradıcı әmәk, mәhәbbәt, ünsiyyәt, özünüidarә vә özünüreallaşdırma tәlәbatlar
psixoloji mühit, qarşılıqlı başa düşmә, qeyriformal münasibәtlәr qaydaya qoyulması üzrә tәlәbatlar
biliklәrә, informasiyaya, özünüifadәyә, müasir istehsala maraq tәlәbatlar
heyat, tәhlükәsizlik, idarәetmә, sabitlik vә nizamintizama olan tәlәbatlar

276 İdarәetmә qәrarlarının sosial effektivliyi aşağıdakı hansı tәlәbatların ödәnilmәsi, reallaşdınlması ilә
әlaqәdardır?

•

heyat, tәhlükәsizlik, idarәetmә, sabitlik vә nizamintizama olan tәlәbatlar
yaradıcı әmәk, mәhәbbәt, ünsiyyәt, özünüidarә vә özünüreallaşdırma tәlәbatlar b) heyat, tәhlükәsizlik, idarәetmә,
sabitlik vә nizamintizama olan tәlәbatlar
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyi, heyәtin peşәkarlığı üzrә tәlәbatlar
biliklәrә, informasiyaya, özünüifadәyә, müasir istehsala maraq tәlәbatlar
psixoloji mühit, qarşılıqlı başa düşmә, qeyriformal münasibәtlәr qaydaya qoyulması üzrә tәlәbatlar

277 İdarәetmә qәrarlarının tәşkilati effektivliyi aşağıdakı hansı tәlәbatların ödәnilmәsi, reallaşdınlması ilә
әlaqәdardır?

•

yaradıcı әmәk, mәhәbbәt, ünsiyyәt, özünüidarә vә özünüreallaşdırma tәlәbatlar
heyat, tәhlükәsizlik, idarәetmә, sabitlik vә nizamintizama olan tәlәbatlar
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtliliyi, heyәtin peşәkarlığı üzrә tәlәbatlar
biliklәrә, informasiyaya, özünüifadәyә, müasir istehsala maraq tәlәbatlar
psixoloji mühit, qarşılıqlı başa düşmә, qeyriformal münasibәtlәr qaydaya qoyulması üzrә tәlәbatlar

278 İdarәetmә qәrarlarının psixoloji effektivliyinә aid olan xüsusiyyәti tapın

•

daha çoxlu sayda işçilәr vә әhali üçün qısa vaxt әrzindә, daha az sayda işçilәr vә psixoloji xәrclәr vasitәsilә
psixoloji mәqsodlorә nail olunmasının nәticәsidir
bu sahәvi, milli vә ya dünya istehsalınn texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsinin nәticәsidir
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tәşkilati mәqsәdlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsinin nәticәsidir
konkret idarәetmә qәrarının reallaşdırılması hesabına әldә edilәn әlavә mәhsulun dәyәrinin, idarәetmә qәrarının
hazırlanması vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin nisbәti ilә müәyyәn edilir
daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha çox işçi vә şirkәtlәr üçün sosial mәqsәdlәrin
әldә edilmәsinin nәticәsi başa düşülür

279 İdarәetmә qәrarlarının texnoloji effektivliyinә aid olan xüsusiyyәti tapın

•

daha çoxlu sayda işçilәr vә әhali üçün qısa vaxt әrzindә, daha az sayda işçilәr vә psixoloji xәrclәr vasitәsilә
psixoloji mәqsodlorә nail olunmasının nәticәsidir
konkret idarәetmә qәrarının reallaşdırılması hesabına әldә edilәn әlavә mәhsulun dәyәrinin, idarәetmә qәrarının
hazırlanması vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin nisbәti ilә müәyyәn edilir
tәşkilati mәqsәdlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsinin nәticәsidir
bu sahәvi, milli vә ya dünya istehsalınn texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsinin nәticәsidir
daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha çox işçi vә şirkәtlәr üçün sosial mәqsәdlәrin
әldә edilmәsinin nәticәsi başa düşülür

280 İdarәetmә qәrarlarının sosial effektivliyinә aid olan xüsusiyyәti tapın

•

tәşkilati mәqsәdlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsinin nәticәsidir
daha çoxlu sayda işçilәr vә әhali üçün qısa vaxt әrzindә, daha az sayda işçilәr vә psixoloji xәrclәr vasitәsilә
psixoloji mәqsodlorә nail olunmasının nәticәsidir
bu sahәvi, milli vә ya dünya istehsalınn texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsinin nәticәsidir
konkret idarәetmә qәrarının reallaşdırılması hesabına әldә edilәn әlavә mәhsulun dәyәrinin, idarәetmә qәrarının
hazırlanması vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin nisbәti ilә müәyyәn edilir
daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha çox işçi vә şirkәtlәr üçün sosial mәqsәdlәrin
әldә edilmәsinin nәticәsi başa düşülür

281 İdarәetmә qәrarlarının iqtisadi effektivliyinә aid olan xüsusiyyәti tapın

•

daha çoxlu sayda işçilәr vә әhali üçün qısa vaxt әrzindә, daha az sayda işçilәr vә psixoloji xәrclәr vasitәsilә
psixoloji mәqsodlorә nail olunmasının nәticәsidir
daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha çox işçi vә şirkәtlәr üçün sosial mәqsәdlәrin
әldә edilmәsinin nәticәsi başa düşülür
tәşkilati mәqsәdlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsinin nәticәsidir
konkret idarәetmә qәrarının reallaşdırılması hesabına әldә edilәn әlavә mәhsulun dәyәrinin, idarәetmә qәrarının
hazırlanması vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin nisbәti ilә müәyyәn edilir
bu sahәvi, milli vә ya dünya istehsalınn texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsinin nәticәsidir

282 İdarәetmә qәrarlarının tәşkilati effektivliyinә aid olan xüsusiyyәti tapın

•

daha çoxlu sayda işçilәr vә әhali üçün qısa vaxt әrzindә, daha az sayda işçilәr vә psixoloji xәrclәr vasitәsilә
psixoloji mәqsodlorә nail olunmasının nәticәsidir
daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha çox işçi vә şirkәtlәr üçün sosial mәqsәdlәrin
әldә edilmәsinin nәticәsi başa düşülür
konkret idarәetmә qәrarının reallaşdırılması hesabına әldә edilәn әlavә mәhsulun dәyәrinin, idarәetmә qәrarının
hazırlanması vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin nisbәti ilә müәyyәn edilir
tәşkilati mәqsәdlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsinin nәticәsidir
bu sahәvi, milli vә ya dünya istehsalınn texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsinin nәticәsidir

283 Fatxutdinov R.A. idarәetmә qәrarlarının keyfiyyәt parametrlәrinә aid edir:

•

Adekvatlıq sәviyyәsi vә dәrәcәsi
İnvestisiya qoyuluşlarının risq sәviyyәsi
Entropiya göstәricisi
Hamısı
Keyfivyәt, xәrc vә müddәt göstәricilәri üzrә qәrarın reallaşması ehtimalı vә mümkünlüyü

284 Rәhbәr kollektivın effektiv işi üçün stimullaşdırıcı şәrait yaratmalıdır. Bu әsas şәrtlәrә daxildir:
kollektivdә mütәxәssislәri dә cәlb etmәklә beyin hücumunun keçirilmәsi vә onların nәticәsindә әldә edilmiş
ideya, tәkliflәrin tәsbiq edilmәsi.
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•

idarәetmә qәrarının hazırlayan mütәxәssislәrin tam vә әtraflı işgüzar informasiya ilә tәmin edilmәsi;
idarәetmә qәrarının hazırlanması prosesindә yaradıcı şәrait vә münasibәtlәrin yaradılması, idarә edilmәsi;
hamısı
iş prosesindә dünya tәcrübәsindә tәtbiq edilәn müasir informasiya texnologiyalarından istifadә olunması;

285 İdarәetmә qәrarının keyfıyyәtinin әsas tәrkib elementlәrinә aid deyil:

•

Sosial
İqtisadi
Tәşkilati
Risk
Etik

286 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması vә reallaşdırılması prosesinin keyfiyyәtinә aşağıdakı hansı amil tәsir
etmir?

•

istifadә edilәn idarәetmә texnologiyası
idarәetmә qәrarlarının hazırlanması metodları
informasiya, idarәetmә mәqsәdlәrinin mәcmusu
iqtisadi lazımsız informasiya
şirkәtin konseptual modelinә aid olan obyektlәrin mәcmusu

287 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması vә reallaşdırılması prosesinin keyfiyyәtinә aşağıdakı hansı amil tәsir
edir

•

istifadә edilәn idarәetmә texnologiyası
idarәetmә qәrarlarının hazırlanması metodları
informasiya, idarәetmә mәqsәdlәrinin mәcmusu
hamısı
şirkәtin konseptual modelinә aid olan obyektlәrin mәcmusu

288 Keyfiyyәt hansı nisbi vahidlәrlә müәyyәn edilir?

•

«0»dan, «1000»ә qәdәr
«0»dan, «100»ә qәdәr
«1»dan, «1»ә qәdәr
0»dan, «1»ә qәdәr
«0»dan, «10»ә qәdәr

289 İdarәetmә prosesindә qәrarların keyfiyyәtinә aşağıdakılardan hansı tәsir etmir?

•

idarәetmә qәrarlarının mәdәniyyәti vә peşәkarlığı
qtisadiyyat vәziyyәt
istehsalın texniki sәviyyәsi
tәlәbatlar ierarxiyası sәviyyәsi
istehsalın tәşkili

290 İdarәetmә prosesindә qәrarların keyfiyyәtinin müәyyәn edilmәsinә aid olanı seçin.

•

Mәhsulun keyfiyyәti
İdarәetmә funksiyasının keyfiyyәti
İdarәetmә fәaliyyәtinin keyfiyyәti
hamısı
İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәti

291 İdarәetmә fәaliyyәtinin keyfiyyәti
hamısı
menecerin tәşkilatların vәziyyәtinә uyğun öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsinә tәminatıdır
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•

layihәlәndirmәnin әsas mәrhәlәlәrini özündә birlәşdirәn ardıcıl idarәetmә prosesidir
onun qәbul edilmiş tәlәblәrә vә standartlara uyğun olması dәrәcәsidir
biznes mәqsәdlәrinә çatmanın stimullaşdırılmasıdır

292 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan tәlәblәrdәn biri sәhvdir?

•

Qәrarın optimallığı
Elmi cәhәtdәn әsaslandırılması
Qәrarların kәmiyyәt vә keyfiyyәt müәyyәnliyi
Tәşkilati ierarxik sәviyyә
Qәrarların mәqsәdә uyğunluğu

293 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “ Operativlik” tәlәbinә aid xüsusiyyәt hansı variantda
göstәrilmişdir?

•

İstәnilәn idarәetmә qәrarını lazımi yerdә vә lazımi vaxtda qәbul etdikdә yüksәk sәmәrә verә bilmәsi
Bütün idarәetmә qәrarları konkret mәqsәdә yönәlmәli vә birbirinin davamı kimi sәslәnmәsi
Hәr bir idarәetmә qәrarının dәqiq ünvünı olması
İstәnilәn idarәetmә qәrarı onu qәbul edәn rәhbәrә verilәn hüquqular vә sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә olması
Konkret icraçıya yönәlmәsi, bundan әlavә icraçı qәrarın oxunub qavranılmasına az vaxt sәrf edilmәsi mәqsәdilә
çalışmaq lazımdır ki, qәrar mümükün qәdәr qısa vә lokanik olunması

294 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “ Vaxtın konkretliyi” tәlәbinә aid xüsusiyyәt hansı
variantda göstәrilmişdir?

•

Konkret icraçıya yönәlmәsi, bundan әlavә icraçı qәrarın oxunub qavranılmasına az vaxt sәrf edilmәsi mәqsәdilә
çalışmaq lazımdır ki, qәrar mümükün qәdәr qısa vә lokanik olunması
Hәr bir idarәetmә qәrarının dәqiq ünvünı olması
İstәnilәn idarәetmә qәrarı onu qәbul edәn rәhbәrә verilәn hüquqular vә sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә olması
Hәr bir idarәetmә qәrarın dәqiq ünvanının olması ilә yanaşı onun konkret icra müddәti dә qәrarda öz әksini
tapması
Bütün idarәetmә qәrarları konkret mәqsәdә yönәlmәli vә birbirinin davamı kimi sәslәnmәsi

295 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “ Qısalıq vә ya lokaniklik” tәlәbinә aid xüsusiyyәt hansı
variantda göstәrilmişdir?

•

Hәr bir idarәetmә qәrarın dәqiq ünvanının olması ilә yanaşı onun konkret icra müddәti dә qәrarda öz әksini
tapması
Hәr bir idarәetmә qәrarının dәqiq ünvünı olması
İstәnilәn idarәetmә qәrarı onu qәbul edәn rәhbәrә verilәn hüquqular vә sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә olması
Konkret icraçıya yönәlmәsi, bundan әlavә icraçı qәrarın oxunub qavranılmasına az vaxt sәrf edilmәsi mәqsәdilә
çalışmaq lazımdır ki, qәrar mümükün qәdәr qısa vә lokanik olunması
Bütün idarәetmә qәrarları konkret mәqsәdә yönәlmәli vә birbirinin davamı kimi sәslәnmәsi

296 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “ Vәhdәtlik” tәlәbinә aid xüsusiyyәt hansı variantda
göstәrilmişdir?

•

Hәr bir idarәetmә qәrarın dәqiq ünvanının olması ilә yanaşı onun konkret icra müddәti dә qәrarda öz әksini
tapması
Hәr bir idarәetmә qәrarının dәqiq ünvünı olması
İstәnilәn idarәetmә qәrarı onu qәbul edәn rәhbәrә verilәn hüquqular vә sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә olması
Bütün idarәetmә qәrarları konkret mәqsәdә yönәlmәli vә birbirinin davamı kimi sәslәnmәsi
Konkret icraçıya yönәlmәsi, bundan әlavә icraçı qәrarın oxunub qavranılmasına az vaxt sәrf edilmәsi mәqsәdilә
çalışmaq lazımdır ki, qәrar mümükün qәdәr qısa vә lokanik olunması

297 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “ Mәqsәdaydınlığı” tәlәbinә aid xüsusiyyәt hansı variantda
göstәrilmişdir?
Hәr bir idarәetmә qәrarın dәqiq ünvanının olması ilә yanaşı onun konkret icra müddәti dә qәrarda öz әksini
tapması
Bütün idarәetmә qәrarları konkret mәqsәdә yönәlmәli vә birbirinin davamı kimi sәslәnmәsi
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•

İstәnilәn idarәetmә qәrarı onu qәbul edәn rәhbәrә verilәn hüquqular vә sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә olması
Hәr bir idarәetmә qәrarının dәqiq ünvünı olması
Konkret icraçıya yönәlmәsi, bundan әlavә icraçı qәrarın oxunub qavranılmasına az vaxt sәrf edilmәsi mәqsәdilә
çalışmaq lazımdır ki, qәrar mümükün qәdәr qısa vә lokanik olunması

298 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “ Sәlahiyyәtçilik” tәlәbinә aid xüsusiyyәt hansı variantda
göstәrilmişdir?

•

Hәr bir idarәetmә qәrarın dәqiq ünvanının olması ilә yanaşı onun konkret icra müddәti dә qәrarda öz әksini
tapması
Bütün idarәetmә qәrarları konkret mәqsәdә yönәlmәli vә birbirinin davamı kimi sәslәnmәsi
Hәr bir idarәetmә qәrarının dәqiq ünvünı olması
İstәnilәn idarәetmә qәrarı onu qәbul edәn rәhbәrә verilәn hüquqular vә sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә olması
Konkret icraçıya yönәlmәsi, bundan әlavә icraçı qәrarın oxunub qavranılmasına az vaxt sәrf edilmәsi mәqsәdilә
çalışmaq lazımdır ki, qәrar mümükün qәdәr qısa vә lokanik olunması

299 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “ Qәrarların kompleksliyi vә sistemliliyi” tәlәbinә aid
xüsusiyyәt hansı variantda göstәrilmişdir?

•

Qәrarların qәbulunda optimal variantların seçilmәsi, yәni qәrarların az xәrclәrlә yüksәk nәticәlәr әldә edilmәsinә
xidmәt etmәsini, hәmçinin, qәrarların optimal iqtisadi vә sosial meyarlara uyğun gәlmәsi
Subyektin obyektә tәsirindә konkret göstәricilәrin, nәticәlәrin nәzәrә alınması vә idarәetmә qәrarlarının
mәzmununun idarәetmә vәzifәlәri ilә kәmiyyәt göstәricilәri baxımdan әlaqәlәndirilmәsi, hәmçinin, qәrarlarla
vәzifәlәr arasında qeyrimüәyәnliyin aradan qaldırılması kimi tәlәblәr
İdarәetmә qәrarları iqtisadi, idarәetmә vә digәr ictimai qanunların fәaliyyәtini nәzәrә almaqla konkret istehsal
şәraitinin tәhlili әsasında qәbul olunması
Qәrar qәbul etmәmişdәn әvvәl idarәetmә obyektinin texniki, texnoloji, istehsal, iqtisadi, sosial,psixoloji tәrәflәri
vә cәhәtlәri dәqiq öyrәnilmәli vә nәzәrә alınması
Qәrarların mәqsәdyönlülüyü, mәqsәdәçatma, yaxınlaşma qәrarlarla mәqsәdin vәhdәtliliyinin tәmin edilmәsi kimi
tәlәblәr

300 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “ Qәrarın hüquqi vә qanuni müddәalara uyğun gәlmәsi”
tәlәbinә aid xüsusiyyәt hansı variantda göstәrilmişdir?

•

Qәrarların qәbulunda optimal variantların seçilmәsi, yәni qәrarların az xәrclәrlә yüksәk nәticәlәr әldә edilmәsinә
xidmәt etmәsini, hәmçinin, qәrarların optimal iqtisadi vә sosial meyarlara uyğun gәlmәsi
Subyektin obyektә tәsirindә konkret göstәricilәrin, nәticәlәrin nәzәrә alınması vә idarәetmә qәrarlarının
mәzmununun idarәetmә vәzifәlәri ilә kәmiyyәt göstәricilәri baxımdan әlaqәlәndirilmәsi, hәmçinin, qәrarlarla
vәzifәlәr arasında qeyrimüәyәnliyin aradan qaldırılması kimi tәlәblәr
İdarәetmә qәrarları iqtisadi, idarәetmә vә digәr ictimai qanunların fәaliyyәtini nәzәrә almaqla konkret istehsal
şәraitinin tәhlili әsasında qәbul olunması
Qәrar qәbul edilәrkәn firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi dövlәtin qanunları vә hüquqi aktları nәzәrә alınması
Qәrarların mәqsәdyönlülüyü, mәqsәdәçatma, yaxınlaşma qәrarlarla mәqsәdin vәhdәtliliyinin tәmin edilmәsi kimi
tәlәblәr

301 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “ Qәrarın optimallığı” tәlәbinә aid xüsusiyyәt hansı
variantda göstәrilmişdir?

•

Qәrar qәbul edilәrkәn firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi dövlәtin qanunları vә hüquqi aktları nәzәrә alınması
Subyektin obyektә tәsirindә konkret göstәricilәrin, nәticәlәrin nәzәrә alınması vә idarәetmә qәrarlarının
mәzmununun idarәetmә vәzifәlәri ilә kәmiyyәt göstәricilәri baxımdan әlaqәlәndirilmәsi, hәmçinin, qәrarlarla
vәzifәlәr arasında qeyrimüәyәnliyin aradan qaldırılması kimi tәlәblәr
İdarәetmә qәrarları iqtisadi, idarәetmә vә digәr ictimai qanunların fәaliyyәtini nәzәrә almaqla konkret istehsal
şәraitinin tәhlili әsasında qәbul olunması
Qәrarların qәbulunda optimal variantların seçilmәsi, yәni qәrarların az xәrclәrlә yüksәk nәticәlәr әldә edilmәsinә
xidmәt etmәsini, hәmçinin, qәrarların optimal iqtisadi vә sosial meyarlara uyğun gәlmәsi
Qәrarların mәqsәdyönlülüyü, mәqsәdәçatma, yaxınlaşma qәrarlarla mәqsәdin vәhdәtliliyinin tәmin edilmәsi kimi
tәlәblәr

302 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “ Qәrarların mәqsәdә uyğunluğu” tәlәbinә aid xüsusiyyәt
hansı variantda göstәrilmişdir?
Qәrar qәbul edilәrkәn firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi dövlәtin qanunları vә hüquqi aktları nәzәrә alınması
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•

Subyektin obyektә tәsirindә konkret göstәricilәrin, nәticәlәrin nәzәrә alınması vә idarәetmә qәrarlarının
mәzmununun idarәetmә vәzifәlәri ilә kәmiyyәt göstәricilәri baxımdan әlaqәlәndirilmәsi, hәmçinin, qәrarlarla
vәzifәlәr arasında qeyrimüәyәnliyin aradan qaldırılması kimi tәlәblәr
İdarәetmә qәrarları iqtisadi, idarәetmә vә digәr ictimai qanunların fәaliyyәtini nәzәrә almaqla konkret istehsal
şәraitinin tәhlili әsasında qәbul olunması
Qәrarların mәqsәdyönlülüyü, mәqsәdәçatma, yaxınlaşma qәrarlarla mәqsәdin vәhdәtliliyinin tәmin edilmәsi kimi
tәlәblәr
Qәrarların qәbulunda optimal variantların seçilmәsi, yәni qәrarların az xәrclәrlә yüksәk nәticәlәr әldә edilmәsinә
xidmәt etmәsini, hәmçinin, qәrarların optimal iqtisadi vә sosial meyarlara uyğun gәlmәsi

303 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “Qәrarların kәmiyyәt vә keyfiyyәt müәyyәnliyi” tәlәbinә
aid xüsusiyyәt hansı variantda göstәrilmişdir?

•

Qәrar qәbul edilәrkәn firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi dövlәtin qanunları vә hüquqi aktları nәzәrә alınması
Qәrarların mәqsәdyönlülüyü, mәqsәdәçatma, yaxınlaşma qәrarlarla mәqsәdin vәhdәtliliyinin tәmin edilmәsi kimi
tәlәblәr
İdarәetmә qәrarları iqtisadi, idarәetmә vә digәr ictimai qanunların fәaliyyәtini nәzәrә almaqla konkret istehsal
şәraitinin tәhlili әsasında qәbul olunması
Subyektin obyektә tәsirindә konkret göstәricilәrin, nәticәlәrin nәzәrә alınması vә idarәetmә qәrarlarının
mәzmununun idarәetmә vәzifәlәri ilә kәmiyyәt göstәricilәri baxımdan әlaqәlәndirilmәsi, hәmçinin, qәrarlarla
vәzifәlәr arasında qeyrimüәyәnliyin aradan qaldırılması kimi tәlәblәr
Qәrarların qәbulunda optimal variantların seçilmәsi, yәni qәrarların az xәrclәrlә yüksәk nәticәlәr әldә edilmәsinә
xidmәt etmәsini, hәmçinin, qәrarların optimal iqtisadi vә sosial meyarlara uyğun gәlmәsi

304 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan “Elmi cәhәtdәn әsaslandırılma” tәlәbinә aid xüsusiyyәt
hansı variantda göstәrilmişdir?

•

Qәrar qәbul edilәrkәn firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi dövlәtin qanunları vә hüquqi aktları nәzәrә alınması
Qәrarların mәqsәdyönlülüyü, mәqsәdәçatma, yaxınlaşma qәrarlarla mәqsәdin vәhdәtliliyinin tәmin edilmәsi kimi
tәlәblәr
Subyektin obyektә tәsirindә konkret göstәricilәrin, nәticәlәrin nәzәrә alınması vә idarәetmә qәrarlarının
mәzmununun idarәetmә vәzifәlәri ilә kәmiyyәt göstәricilәri baxımdan әlaqәlәndirilmәsi, hәmçinin, qәrarlarla
vәzifәlәr arasında qeyrimüәyәnliyin aradan qaldırılması kimi tәlәblәr
İdarәetmә qәrarları iqtisadi, idarәetmә vә digәr ictimai qanunların fәaliyyәtini nәzәrә almaqla konkret istehsal
şәraitinin tәhlili әsasında qәbul olunması
Qәrarların qәbulunda optimal variantların seçilmәsi, yәni qәrarların az xәrclәrlә yüksәk nәticәlәr әldә edilmәsinә
xidmәt etmәsini, hәmçinin, qәrarların optimal iqtisadi vә sosial meyarlara uyğun gәlmәsi

305 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә qoyulan tәlәb hansıdır?

•

Qәrarın optimallığı
Elmi cәhәtdәn әsaslandırılma
Qәrarların kәmiyyәt vә keyfiyyәt müәyyәnliyi
hamısı
Qәrarların mәqsәdә uyğunluğu

306 Menecment sisteminin konkret mәqsәdlәrә çatması variantlarından alternativin seçilmәsi vә iqtisadi
әsaslandırılması,optimallaşdırılması,proqnozlaşdırılması,tәhlilinin nәticәsi belә adlanır:

•

idarәetmәnin planlaşdırılması
idarәetmә nәzarәti
idarәetmә qәrarları
idarәetmә tәhlili
idarәetmә proqnozu

307 İdarәetmә qәrarlarının tәhlilindә istifadә edilәn evristik metodlar nәyә әsaslanır?

•

kompetentliyә
kreativliyә
әtraf mühitin çevikliyinә
mәntiqә
nüfuza
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308 İdarәetmә qәrarının realizasiyası zamanı rәhbәrin qarşısında duran әn başlıca vәzifә nәdir?

•

heyәtin mükafatlandırılması
qәrarın icraçılara çatdırılma formasının seçilmәsi
qәrar seçimindә alternativlәrin qiymәtlәndirilmәsi
qәrarın realizasiyasında risqlәrin azaldılması
rasional qәrarların qәbulu

309 İdarәetmә qәrarının sosial mahiyyәtinә aid deyil:

•

motivlәr
stimullar
nәzarәt
insan tәlәbatları
insan mәnafelәri

310 İdarәetmә qәrarının sosial mahiyyәtidir:

•

işçilәrin zәruri texnika ilә tәminatı
idarәetmә qәrarının mәqsәdi
idarәetmә qәrarının dәyәri
nәzarәt sisteminin tәşkili
qanunvericilik aktlarına riayәt

311 Tәşkilatın mәqsәdlәrә çatması ilә birbaşa vә ya dolayı yolla bağlı olan hәrәkәtlәrin yerinә yetirilmәsinә
düşünülmüş yanaşma necә adlanır:

•

idarәetmә proqnozu
idarәetmә qәrarları
idarәetmә planlaşdırması
idarәetmә tәhlili
idarәetmә nәzarәti

312 İdarәetmә qәrarının iqtisadi mahiyyәti ilә әlaqәdar deyil:

•

hәr bir idarәetmә qәrarı әlverişli sosialpsixoloji iqlimin tәmin olunmasını nәzәrә almalıdır
hәr bir idarәetmә qәrarının işlәnib hazırlanması vә realizasiyası üçün xәrc tәlәb edilir
sәhv idarәetmә qәrarı şirkәti zәrәrә salır
sәmәrәli idarәetmә qәrarının realizasiyası şirkәtә birbaşa vә ya dolayı gәlir gәtirir
hәr bir idarәetmә qәrarı real dәyәrә malikdir

313 Qәrarın predmetinә aid deyil:

•

proses
konkret mövzu
risk
stimullaşdırma
informasiya

314 Qәrar obyektinin әsas vәzifәsi:

•

sorğu keçirmәk
icra etmәk
stimullaşdırmaq
sәrәncam vermәk
münaqişәlәri hәll etmәk

315 Qәrar subyektlәrinin әsas vәzifәsi:
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•

koordinasiya
nәzarәt
tәşәbbüsçü olmaq
planlaşdırma
tәşkiletmә

316 Qәrarların subyektlәrinә aid deyil:

•

konkret insan
rәhbәr
şöbә
mütәxәssis
texnologiya

317 Aşağıdakı variantların hansında idarәetmә funksiyalarına görә verilәn qәrar düzgün qeyd edilmәmişdir

•

planlaşdırma
nәzarәt
istehsal
tәşkiletmә

318 İdarәetmә funksiyalarına görә qәrarların neçә növü vardır

•

6.0
4.0
9.0
8.0

319 Qanunverici qәrarları hansı orqan tәrәfindәn qәbul edilir

•

Parlament
Prezident
Prezident vә Baş nazir
Baş nazir

320 Normativ qәrarları hansı orqan qәbul edir

•

parlament
iqtisadi inkişaf nazirliyi
Nazirlәr kabineti
ölkә prezidenti

321 Aşağıdakı variantların hansında idarәetmә sisteminә görә verilәn qәrarlar düzgün tәsvir olunmuşdur

•

idarә olunan vә idarә olunmayan sistem
idarәedәn vә özözünә formalaşan sistem
idarәedәn vә idarә olunan sistem
idarәedәn vә idarә olunmayan sistem

322 Qәbul edilmәsi üçün müәyyәn mәntiqitәfәkkür әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi, hesablamalar,
eksperimentlәr, tәhlillәr aparılması vә digәr bu kimi işlәrin yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar olan qәrarlar necә
adlanır

•

nәticәlәri nәzәrdә tutula bilmәyәn qәrarlar
nәticәlәri nәzәrdә tutula bilәn qәrarlar
proqnozlaşdırılan qәrarlar
mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlar

46/103

22.12.2016

323 İdarәetmә tәcrübәsindә әn sadә, lakin çox az hallarda rast gәlinәn qәrar növlü aşağıdakı variantlardan
hansında doğru verilmişdir

•

nәticәlәri proqnozlaşdırılan qәrarlar
nәticәlәri әvvәlcәdәn mәlum olmayan qәrarlar
nәticәlәri әvvәlcәdәn yaxşı mәlum olan qәrarlar
nәticәlәri nәzәrdә tutula bilәn qәrarlar

324 Müәyyәn edilmişdir ki, sәmәrәli qәrarlar qәbul etmәk üçün alqoritmik qәrarlar kifayәt deyildir. Bununla
bәrabәr qәrar qәbul edәn şәxslәrin mәntiqitәfәkkür fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi dә zәruridir. Bununla hansı
bilik sahәsi mәşğul olur

•

mәntiq
sosiologiya
kibernetika
evristika

325 İqtisadiriyazi metodlardan vә müasir kompüter texnologiyasından istifadә edilmәklә qәbul edilәn
qәrarlar necә adlanır

•

kibernetik
avtomatlaşdırılmış
alqoritmik
evristik

326 İnformasiyanın işlәnmәsi metodlarına görә idarәetmә qәrarlarının neçә növü vardır

•

4.0
2.0
7.0
6.0

327 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda rәhbәrlәrin hansı fәaliyyәti düzgün qeyd edilmir

•

emosionalpsixoloji aktdır
idarәetmә prosedurasıdır
mәntiqitәfәkkür fәaliyyәtidir
istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtidir

328 İdarәetmә qәrarları qәrar qәbul edәn şәxslәrin (tәşkilat rәhbәrlәrinin, menecerlәrinin vә belә sәlahiyyәti
olan digәr şәxslәrin) yerinә yetirdiklәri digәr işlәrdәn fәrqli olaraq … xarakter daşıyır

•

yaradıcı
mәntiqi
daimi
strateji

329 Optimallıq baxımından işlәnibhazırlanmış qәrar layihәsi hansı әmәliyyatlar vasitәsi ilә qәbul olunur? 1.
işә hazırlıq; 2. problemin aşkar edilmәsi; 3. mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi; 4. informasiya axtarışı; 5. onun
işlәnmәsi vә interpretasiyası; 6. tapşırıqların reallaşdırılması 7. vәzifә mәdәniyyәti

•

2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,7
1,2,3,4,5,6
1,3,4,5,6,7
1,2,4,5,6,7

330 Qara yeşik» metodunun son mәrhәlәsi hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?
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•

qәrarın proqnozlaşdırılması
qәrarın qәbulu prosesi
heç biri
qәrarın keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prosesidir
qәrarın icrasına nәzarәt

331 Qara yeşik» metodu aşağıdakı hansı komponentlәrdәn idarәtdir: 1. «Giriş» 2.«Xaricxi mühit» 3. әmәk
nizam 4. sosial tәftiş

•

1.4
2.3
1.2
1.3
2.4

332 İdarәetmә qәrarlarının optimallaşdırılma metodlarından biri aşağıdakı variantlardan hansıdır?

•

tәcrübә әyrisi
qara yeşik
әmәk nizam
sosial tәftiş
koordinasiya

333 Sinergizm strategiyası

•

diversifikasiyaya nail olmaq üzrә nailiyyәtdir
iqtisadi fәaliyyәtdә rәqabәt üstünlüyü qazanmaq üçün tәşkilatın bir neçә biznes strukturunu vahid idarәetmә
tәşkilatı kimi birlәşdirmәsidir
әsas fәaliyyәt sahәlәrindә normal fәaliyyәtin tәmin olunmasıdır
aşağı mәnfәәtli, lakin perspektivli sahәlәrdә işgüzarlıq fәallığının bәrpası vә dәstәklәnmәsi
cәlbedici olmayan vә şirkәtin korporativ strategiyasına uyğun olmayan biznes sahәlәrinin bağlanması

334 Hәr bir idarәetmә qәrarı neçә mәrhәlәli prosedurdan ibarәtdir?

•

5.0
8.0
10.0
9.0
12.0

335 R.Akkofun fikrincә menecerlәr çox vaxt nәyin qurbanı olurlar?

•

әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsinin
lazımsız informasiya çoxluğunun
kadr axıcılığının
mәnfәәtin azalmasının
keyfiyyәtin aşağı düşmәsinin

336 Problem diaqnostikasında çәtinliklәrin simptomuna aid deyil:

•

çoxsaylı münaqişәlәr
aşağı mәnfәәt
sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi
yüksәk xәrclәr
kadr axıcılığı

337 Problemin hәlli normal, standart vәziyyәti yalnız bәrpa edir, lakin nәticәlәri imkanlardan istifadә edәrәk
әldә etmәk zәruridir” fikri kimә aiddir?
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•

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

338 Tәşkilati qәrarlara görә mәsuliyyәt hansı sәviyyәlәrdә daha çox tәzahür edir?

•

layihәlәndirmәnin әsas mәrhәlәlәrindә
dövlәt idarәetmәsinin ali sәviyyәsindә
tәşkilat sәviyyәsindә;
tәlәbatlar ierarxiyası sәviyyәsindә
әmәk sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi prosesindә

339 Aşağıdakı qәrarlardan hansıları qeyriproqramlaşdırılan qәrarlar tipinә aid deyil?

•

müәyyәn ardıcıl mәrhәlәli vә standart prosedurlara malik qәrarlar
işçilәrin motivasiyasının yüksәldilmәsi qәrarı
idarәetmә bölmәlәri strukturunun tәkmillәşdirilmәsi qәrarı
mәhsul keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi qәrarı
situasiyaya görә tәşkilat mәqsәdlәrinә uyğun qәrarlar

340 Proqramlaşdırılan qәrarların neqativ nәticәsinә aiddir:

•

prosedurların standartlılığı
vaxta qәnaәt
sәhvlәrin ehtimalının azalması
sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi
qeyriadeptivliyi

341 Hansı halda qәrarlar proqramlaşdırıla bilmir?

•

an informasiyalar şәffafdır
tәşkilat strukturu sabitdir
xarici mühit qeyrimüәyyәnliyi maksimumdur
xarici mühitin qeyrimüәyyәnliyi minimaldır
dәqiq prosedurlardan istifadә etmәk mümkündür

342 Proqramlaşdırılan qәrarın әsas xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

diversifikasiya strategiyasının işlәnib hazırlanmasını tәmin edir
mәrhәlәlәrin müәyyәn ardıcıllığından keçmәk nәticәsindә qәbul edilir
davranış amillәrinin nәzәrә alınması vә münaqişәlәrin hәllinә şәrait yaradır
informasiyanın qiymәtlәndirilmәsi üçün optimal nәzarәt sisteminin yaradılmasını tәmin edir
layihәlәşdirmә mәrhәlәlәrinin sәmәrәliliyini tәmin edir

343 Minsberq kateqoriyasındakı menecerin roluna aid deyil:

•

daşınmaların iştirakçısı
motivasiya problemlәrinin tәdqiqatçısı
sahibkar
işdә dayanmaların olmaması üçün mәsuliyyәt daşıyan şәxs
resursların bölüşdürücüsü

344 Aşağıdakı variantlartdan hansı qәrarın reallaşdırılmasını özündә әks etdirmir

•

Vahid qәrarın seçilmәsi
Heç biri
Mәqsәdlәrin formalaşması
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Mümkün olan alternativin seçilmәsi
Alternativlәrin qiymәtlәndirilmәsi

345 Qәrarın reallaşdırılması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

4.0
3.0
11.0
9.0
6.0

346 İşi tamamlamaq üçn yerinә yetirilmәsi zәruri olan hәrәkәtlәri detallarına qәdәr tәsvir edәn sistem necә
adlanır?

•

Missiya
Prosedura
Kommunikasiya
Qabaqcadan görmә
Strategiya

347 Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә çatılması üçün hәyata keçirilmәsi tәsdiq olunmuş hәrәkәtlәr ardıcıllığı
necә adlanır?

•

Strategiya
Missiya
Kadr qәbulu
Proqram
Uzaqgörmә

348 Daxili vә xarici şәrtlәrin dәyişmәsi zamanı nail olunma mәqsәd vә alqoritminin dәyişilmәsini nәzәrә
almaq,idarәetmә obyektinin vәziyyәtinin tәsvirini әhatә etmәk,hansı ki,bu halda qәrarın icrası dayandırılmalı
vә yeni qәrar qәbul edilmәlidirbu nәyi tәlәb edir?

•

reallaşdırıla bilәn olmağı
çevik olmağı
real olmağı
reallaşdırma mexanizmini tәhlil etmәyi
real vaxt hәcmindә qәbul vә icra edilmәyi

349 Münaqişәlәrin yaranması nәticәsindә qәrarların icrasına mane olan vәziyyәtdәn qaçmaq bacarığı nәyi
tәlәb edir?

•

çevik olmağı
real vaxt hәcmindә qәbul vә icra edilmәyi
reallaşdırıla bilәn olmağı
real olmağı
reallaşdırma mexanizmini tәhlil etmәyi

350 Tәşkilatı әhatә edәn bölmәlәr daxil olmaqla stimullaşdırma,qәrarın reallaşmasına nәzarәt nәyi tәlәb
edir?

•

çevik olmağı
reallaşdırma mexanizmini tәhlil etmәyi
real olmağı
real vaxt hәcmindә qәbul vә icra edilmәyi
reallaşdırıla bilәn olmağı

351 Әldә edilmiş nailiyyәtlәrә,real yerlәşdirilmiş resurslara vә vaxta әsaslanma nәyi tәlәb edir?
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•

çevik olmağı
real olmağı
reallaşdırma mexanizmini tәhlil etmәyi
real vaxt hәcmindә qәbul vә icra edilmәyi
reallaşdırıla bilәn olmağı

352 Qәrarların parametrlәrinin onların reallaşdırılmasını tәmin edәn vә konkret istehlakçını razı salan
mәcmusu necә adlanır?

•

ötürmә vasitәlәri
idarәetmә qәrarlarının keyfiyyәti
idarәetmә qәrarlarının subyekti
idarәetmә qәrarlarının obyekti
formalizasiya metodu

353 Maqnit daşıyıcıları,tabulyaqrammlar kimi xüsusi vasitәlәrә aid qәrarlar:

•

kollektiv
kodlaşdırılmış
intuitiv
inert
ehtiyyatlı

354 Yazılı,verbal,elektron mәlumatlar nәyi ifadә edir?

•

idarәetmә subyektlәrini
ötürmә vasitәlәrini
qәrarların tәzahür formalarını
formalizasiya metodlarını
idarәetmә obyektlәrini

355 Mәtnlәr,qrafiklәr,formalar,riyazi tapşırıq planlarınәdir?

•

qәrarların tәzahür formaları
formalizasiya metodları
idarәetmә subyektlәri
idarәetmә obyektlәri
ötürmә vasitәlәri

356 Әmrlәr,tapşırıqlar,planlar,hәdәflәrnәdir?

•

formalizasiya metodları
qәrarların tәzahür formaları
idarәetmә subyektlәri
idarәetmә obyektlәri
kodlaşdırma

357 Hәr hansı bir sәnәdin bitmiş fraqmenti necә adlanır?

•

çıxarış
mәktub
mәslәhәt
mәlumat
tәhsil

358 Qәrarın tәqdim olunması formalarına aid deyil:
konsepsiya
müqavilә
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•

kodeks
model
hesabat

359 Qәrarın tәqdim olunması formalarına aiddir:

•

mәlumat
işgüzar söhbәt
oferta
mәktub
metodika

360 Qәrarın icraçılara çatdırılması formalarına aid deyil:

•

çıxarış
bülleten
metodika
mәslәhәt
hesabat

361 Qәrarın icraçılara çatdırılması formasına aiddir:

•

müqavilә
işgüzar söhbәt
model
konsepsiya
norma

362 ........ insanı fәaliyyәtә, işlәmәyә tәhrik etmәk üçün olduqca vacib olan tәlәbatdır.

•

Әxlaq
Motiv
Ehtiyac
Etika
Davranış

363 Rәhbәr, mühәndis  texniki işçilәr vә qulluqcuların әmәyinin hәvәslәndirilmәsi dövlәt sahibkarlığı
sistemindә mәrkәzlәşdirilmiş qaydada tәsdiq olunmuş ......... ilә tәnzimlәnir.

•

Hüquqmühafizә orqanları
Vahid Tarif Dәrәcәlәri
hamısı
İctimai Maraqların Dәyәri
Diferensial әmәk haqqı sistemi

364 Mәnfәәtin maksimumlaşdırılmasına yönәldilәn satış hәcminin artırılması üzrә qәbul edilmiş qәrarlar
hәmçinin hansı istiqamәt üzrә tәdbirlәri dә әhatә edir?

•

rәqiblәrin hәvәslәndirilmәsi
istehlakçıların hәvәslәndirilmәsi
heyәtin konkret sahәlәr üzrә peşәkarlığının mәhdudlaşdırılması
isçilәrin ixtisarı
rәqiblәrin çaşdırılması

365 İdarәetmә qәrarlarının reallaşdırılması zamanı mәnәvi hәvәslәndirmә metoduna aid olan xüsusiyyәti
göstәrin
ictimai birliklәrin fәaliyyәtinә kömәk mәqsәdilә atılan maddi yardımlardır
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•

fәhlәlәrin, qulluqçuların, mühәndis texniki heyәtin istehsala qoyduqları şәxsi әmәklәrinә görә tәlәbatlarını
ödәmәk üçün bu vә ya digәr rifahların әldә, olunmasına yönәldilmiş tәdbirlәr toplusu nәzәrdә tutulur
icraçılar rәhbәrliyin hәm müsbәt, hәm dә mәnfi maraqlandırma potensialının tәsiri altında fәaliyyәt göstәrirlәr
idarәetmә qәrarlarının icrası prosesinin fәrdin sosial tәlәbatları ilә, onun şәxsiyyәtinә hörmәtlә uzlaşdırılmasını
nәzәrdә tutur
işçilәrin idarә edilmәsi üzrә bacarıqların süzgәcdәn keçirilmәsidir

366 İşgüzar tәşkilatlara, ticarәt firmalarına, ticarәtlә mәşğul olan fıziki şәxslәrә istehlакçıları hәvәslәndirmәk
üçün aşağıdakı hansı mәslәhәti tövsiyyә etmәk olmaz

•

Bahalı әmtәәnin satışını hәvәslәndirmәk üçün onun yanına pulsuz olaraq әlavә әmtәә qoymaq
Әmtәәlәrin satış yerlәrindә rәqib firmaların sәrgisini tәşkil etmәk, izahat vә şәrhlәr vermәk
Konkret әmtәәlәrin satışında әvvәlcәdәn şәrtlәnmiş qәnaәtlә satış kuponlarını qәzetlәr, poçt, reklamlar vasitәsi ilә
yaymaq
Güzәştlı qiymәtlәrlә bağlamalar satışı. Bir neçә әmtәәdәn birinin pulsuz satılması, mәsәlәn, tualet vasitәlәri
dәstindә pulsuz sabun vә
Satılan qutuların içәrisinә priz qoyaraq tәblig etmәk

367 İdarәetmә qәrarlarının reallaşdırılması zamanı inzibati hәvәslәndirmә formasına aid olan xüsusiyyәti
göstәrin:

•

hamısı
işçilәrin idarә edilmәsi üzrә bacarıqların süzgәcdәn keçirilmәsi
icraçılar rәhbәrliyin hәm müsbәt, hәm dә mәnfi maraqlandırma potensialının tәsiri altında fәaliyyәt göstәrirlәr
fәhlәlәrin, qulluqçuların, mühәndis texniki heyәtin istehsala qoyduqları şәxsi әmәklәrinә görә tәlәbatlarını
ödәmәk üçün bu vә ya digәr rifahların әldә, olunmasına yönәldilmiş tәdbirlәr toplusu nәzәrdә tutulur
ictimai birliklәrin fәaliyyәtinә kömәk mәqsәdilә atılan psixoloji atdımlar

368 İdarәetmә qәrarlarının reallaşdırılması zamanı hәvәslәndirmәnin aşağıdakı hansı qrup formasından
istifadә edilә bilәr

•

psixoloji hәvәslәndirmә
hamısı
inzibati hәvәslәndirmә
iqtisadi hәvәslәndirmә
mәnәvi hәvәslәndirmә

369 Tәşkilatın işçilәrinin hәvәslәndirilmәsi prosesinin qarşısında duran problem yaxud әngәl isә ...........
adlanır.

•

nәzarәt
motivasiya
peşәkarlıq
vәzifә mәdәniyyәti
etik dәyәrlәr

370 Idarәetmә qәrarları hansı xüsusiyyәtlәrinә görә digәr qәrarlardan fәrqlәnir?

•

Mәqsәd, nәticә, әmәk bölgüsü, vaxtın konkretliyi.
Mәqsәd, nәticә, әmәk bölgüsü, sәlahiyyәt.
Mәqsәd, nәticә, әmәk bölgüsü, operativlik.
Mәqsәd, nәticә, әmәk bölgüsü, peşәkarlıq.
Mәqsәd, nәticә, әmәk bölgüsü, mәsuliyyәt.

371 Rәqibi әsl hәqiqәti bilmәkdәn yayındıran informasiya necә adlanır

•

Aspekt
Sirr
Mәxvilik
Dezinformasiya
53/103

22.12.2016

Hüquq

372 informasiyanın qorunmasının bu sistemi müxtәlif informasiya sistemlәrindә serverlәrdә vә
kompüterlәrin yaddaşında saxlanılan qiymәtli informasiyanın müdafiәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Doğru
variant hansıdır

•

Texniki element
Tәşkilatı element
Mühәndis texniki element
Proqram  aparat elementi
Hüquqi element

373 informasiya üzәrindә mülkiyyәt hüququnun qorunmasında sızmaların qarşısının alınması necә adlanır

•

Informasiya obyektliyi
Informasiya sistemi
Informasiya daşıyıcıları
Informasiya tәhlükәsizliyi
Hüquqi element

374 informasiyanın hәrәkәtinin hansı mәrhәlәsindә dekodlaşdırma (kodun açılması) aparılır

•

Hazırlıq mәrhәlәdә
Ikinci mәrhәlәdә
Birinci mәrhәlәdә
Dördüncü mәrhәlәdә
Üçüncü mәrhәlәdә

375 informasiyanin hәrәkәtinin hansı mәhrәlәsindә kodlaşdırılmış informasiya ötürücüsündәn qәbul edilәnә
verilir

•

Hazırlıq mәrhәlәdә
Ikinci mәrhәlәdә
Birinci mәrhәlәdә
Üçüncü mәrhәlәdә
Dördüncü mәrhәlәdә

376 informasiyanın hәrәkәtinin hansı mәrhәlәsindә seçilmiş informasiyanın kodlaşdırılması hәyata keçirilir

•

Hazırlıq mәrhәlәdә
Üçüncü mәrhәlәdә
Birinci mәrhәlәdә
Ikinci mәrhәlәdә
Dördüncü mәrhәlәdә

377 informasiyanın hәrәkәtinin hansı mәrhәlәsindә informasiya ötürücüdәn qәbul edәn verilir

•

Hazırlıq mәrhәlәdә
Üçüncü mәrhәlәdә
Ikinci mәrhәlәdә
Birinci mәrhәlәdә
Dördüncü mәrhәlәdә

378 Aşağıdakılardan hansı daxili informasiyanın mәnbәyi deyil

•

Elektron şәkildә sorğu üzrә informasiya tәdqim edәn informasiya agentliklәri
Elektron bazadan götürülәn sәnәdlәr
Istehsal daxili elektron sәnәd dövriyyәsi sistemi әmәliyyat işlәri üçün nәzәrdә tutulan daxili sistem
Elektron şәkildә sorğu üzrә informasiya tәdqim edәn informasiya agentliklәri
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Kağız daşıyıcılarında әks olunan sәnәdlәr

379 Aşağıdakılardan hansı xarici informasiyanın mәnbәyi deyil

•

Elektron bazadan sәnәdlәr
Müştәrilәr
Elektron sorğu asasında informasiya tәdqim edәn informasiya agentliklәri
Qanunverici vә tәnzimlәyici orqanlar
Kreditorlar

380 Yeni konstruksiya materiallarının, rabitә vasitәlәrinin yaranması nәticәsindә istehsal texnologiyasındakı
dәyişikliklәr hansı amillәrlә bağlıdır?

•

Iqtisadi
Tәbii
Demoqrafik
Texnoloji
Qanunverici

381 Әmәk bazarının, әhalinin sosial müdafiәsi vә әmәkqabiliyyәtli әhalinin mәşğulluq sәviyyәsinin
dәyişmәsi hansı amillәrlә әlaqәdardır?

•

Iqtisadi
Texnoloji
Tәbii
Demoqrafik
Qanunverici

382 Hansı şәrtlәr ehtiyatların mövcudluğunu vә müәssisәnin әmәli fәaliyyәtindә nәzәrә alınmalı olan
regionun xarici mühitinin vәziyyәtini xarakterizә edir?

•

Iqtisadi
Texnoloji
Demoqrafik
Tәbii
Qanunverici

383 Hansı dәyişikliklәr әmtәә vә xidmәtlәrin çeşidinә görә alıcı tәlәbatının dәyişmәsinә tәsir edir vә istehsal
proqramlarının formalaşması üçün idarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanmasında nәzәrә alınmalıdır?

•

Iqtisadi
Texnoloji
Tәbii
Demoqrafik
Qanunverici

384 İdarәetmә qәrarlarının yerinә yetirilmәsi,müqayisә,nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi,tәhlil,yeni qәrarların
hazırlanması haqqında informasiya nәyә aid edilir?

•

dolayı axınlara
maliyyә axınlarına
informasiya axınlarına
әks axınlara
düz axınlara

385 İstehsal parametrlәrini kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri üzrә reqlamentlәşdirәn informasiya,tapşırıqlar
vә onlara nail olma yolları nәyә aid edilir?
dolayı axınlara
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•

maliyyә axınlarına
informasiya axınlarına
düz axınlara
әks axınlara

386 Maliyyә,kapital,bank sisteminin vәziyyәti haqda informasiya nәyә aid edilir?

•

dolayı axınlara
düz axınlara
informasiya axınlarına
maliyyә axınlarına
әks axınlara

387 Әşyalaşmış canlı әmәk resursları haqqında informasiya axınları nәyә aid edilir?

•

dolayı axınlara
düz axınlara
maliyyә növünә
informasiya növünә
әks axınlara

388 İdarәetmәnin hәyata keçirilmәsi üçün tәşkilatların vәziyyәtini obyektiv әks etdirәn әlaqә kanalları
vasitәsilә ötürülәn mәlumatların mәcmusu:

•

reklam sistemi
marketinq sistemi
istehsal sistemi
informasiya axınıdır

389 İnformasiyanın saxlanmasını tәmin edәn hüquqi vә adminstrativ xarakterli xüsusi
әmәliyyatların,tәşkilati tәdbirlәrin,fiziki vә texniki qoruma vasitәlәrinin,xüsusi bölmәlәrin yığımının
mәcmusu necә adlanır?

•

reklam sistemi
marketinq sistemi
istehsal sistemi
qoruma sistemi

390 Mәtbuat,radio,televiziya nәyin daşıyıcılarıdır?

•

nәzarәt informasiyasının
marketinq informasiyasının
istehsal informasiyasın
reklam informasiyasının
daxili informasiyanın

391 İdarәetmә sistemindә istifadә edilәn verilәnlәrin yığımı,saxlanılması,toplanması,axtarışı vә ötürülmәsi
sistemi:

•

nәzarәt sistemi
marketinq sistemi
istehsal sistemi
informasiya sistemi
reklam sistemi

392 Uzunmüddәtә saxlanılan,qısamüddәtә saxlanılan,saxlanılmayaninformasiyanın nә üzrә tәsnifatına
daxildir?
kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri üzrә
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•

mәnbәyi üzrә
ötürülmә forması üzrә
obyekt üzrә
saxlanılma üzrә

393 Marketinq mәrhәlәsindә istifadә edilәn tәşkilatitexniki hazırlıq,istehsal,utilizasiyainformasiyanın nә
üzrә tәsnifatına daxildir?

•

mәnbәlәri üzrә
obyekt üzrә
kәnd tәsәrrüfatı üzrә
obyektin hәyat tsikli mәrhәlәsi üzrә
ötürülmә forması üzrә

394 İqtisadi,texniki,sosial,metodiki,qeydiyyat,hesabat,tәşkilatibunlar informasiyanın hansı tәsnifatını әks
etdirir?

•

mәnbәlәri üzrә
obyekt üzrә
kәnd tәsәrrüfatı üzrә
tәyinatı üzrә
ötürülmә forması üzrә

395 Müәyyәn vә ya reqlamentlәşdirilmәmiş müddәtdә tәlәb olunan informasiya necә tәsnifata daxildir?

•

mәnbәlәri üzrә
tәkrar istehsalın faza vә proseslәri üzrә
kәnd tәsәrrüfatı üzrә
ötürülmә rejimi üzrә
tәyinatı üzrә

396 Elektron,telefon,yazılı informasiya hansı tәsnifatı әks etdirir?

•

mәnbәlәri üzrә
tәkrar istehsalın faza vә proseslәri üzrә
kәnd tәsәrrüfatı üzrә
ötürülmә üsulu üzrә
tәyinatı üzrә

397 Verbal,mәtn,rәqәmsal,qrafik informasiyası hansı tәsnifata daxildir?

•

mәnbәlәri üzrә
tәkrar istehsalın faza vә proseslәri üzrә
kәnd tәsәrrüfatı üzrә
ötürülmә forması üzrә
tәyinatı üzrә

398 Әmtәәnin keyfiyyәt göstәricilәri,onun dәyәri,bazar infrastrukturu,әmәk kollektivinin sosial inkişafı
bunlar informasiyanın nә üzrә tәsnifatıdır?

•

mәnbәlәri üzrә
ötürülmә forması üzrә
kәnd tәsәrrüfatı üzrә
obyekt üzrә
tәyinatı üzrә

399 İstehsal,reallaşdırma,materialtexniki tәminat,davranış,bölgü vә istehlak üzrә informasiya necә
tәsnifatdır?
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•

mәnbәlәri üzrә
ötürülmә forması üzrә
kәnd tәsәrrüfatı üzrә
tәkrar istehsalın faza vә proseslәri üzrә
tәyinatı üzrә

400 Sәnaye,kәnd tәsәrrüfatı,nәqliyyat üzrә informasiyabu necә tәsnifatıdır?

•

mәnbәlәri üzrә
ötürülmә forması üzrә
tәkrar istehsalın faza vә proseslәri üzrә
kәnd tәsәrrüfatı üzrә
tәyinatı üzrә

401 Plan,normativmәlumat,qeydiyyat,operativbunlar informasiyanın hansı tәsnifatına aiddir?

•

әks olunma üsuluna görә
stabilliyinә görә
yaranma yerinә görә
idarәetmәnin üsuluna görә
hazırlanma mәrhәlәsinә görә

402 Test,qrafik üsuluinformasiyanın hansı tәsnifatına aid edilir?

•

idarәetmәnin üsuluna görә
stabilliyinә görә
yaranma yerinә görә
әks olunma üsuluna görә
hazırlanma mәrhәlәsinә görә

403 İlkin,ikincili,yekunbunlar informasiyanın hansı tәsnifatına daxildir?

•

idarәetmәnin üsuluna görә
hazırlanma mәrhәlәsinә görә
yaranma yerinә görә
stabilliyinә görә
әks olunma üsuluna görә

404 Dәyişәn,daimi,birdәfәlikbunlar informasiyanın hansı tәsnifatına aiddir?

•

stabilliyinә görә
yaranma yerinә görә
hazırlanma mәrhәlәsinә görә
әks olunma üsuluna görә
idarәetmәnin üsuluna görә

405 Giriş,çıxış,xarici vә daxilibunlar informasiyanın hansı tәsnifatına aiddir?

•

yaranma yerinә görә
idarәetmәnin üsuluna görә
әks olunma üsuluna görә
stabilliyinә görә
hazırlanma mәrhәlәsinә görә

406 İşgüzar tәşkilatlarda qәbul olunmuş qәrarların icrasına nәzarәt әsas etibarı ilә aşağıdakı hansı
istiqamәtdә aparılır:
İcra olunan qәrarın әsas tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
Qәrarın icrasına nәzarәt zamanı meydana çıxan kәnarlaşma sәbәblәrinin aşkar edilmәsi
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•

Problemli situasiyanın vәziyyәtinә nәzarәt
Qәrarın vaxtında icra olunmasına nәzarәt
hamısı

407 Nәzarәt әmәliyyatlarının icra müddәti hansı şәklindә olur?

•

nәzәri vә praktik
vahid Tarif Dәrәcәlәri
sadә vә mürәkkәb
aktiv vә passiv
bütöv vә seçmә

408 Nәzarәt obyektin әhatә olunma sәviyyәsinә görә hansı tip nәzarәt obyektlәrin hamısının vә bütöv
parametrlәr üzrә nәzarәtini tәmin edir?

•

seçmә
praktik
aktiv
bütöv
passiv

409 Nәzarәt obyektin әhatә olunma sәviyyәsinә görә hansı tip nәzarәt vasitәsi ilә reallaşdırılır?

•

nәzәri vә praktik
bütöv vә seçmә
aktiv vә passiv
daxili vә xarici
sadә vә mürәkkәb

410 Nәzarәt prosesindә hansı tip xarakterli nәzarәt isә qәrarların icrasından kәnarlaşmanın proqnoz
nәticәlәrinin qarşısının alınınasına xidmәt edirlәr.

•

praktik
mürәkkәb
passiv
aktiv
sadә

411 Nәzarәt prosesindә hansı tip xarakterli nәzarәt qәbul olunan qәrarlarda xәbәrdarlıq xarakterı daşıyırlar,
qәrarların icrası prosesindәki kәnarlaşmaların qarşısının vaxtında alınınasına xidmәt edirlәr?

•

praktik
aktiv
passiv
sadә
mürәkkәb

412 Nәzarәt prosesindә qәbul olunan qәrarlar hansı tip xarakterli olurlar?

•

daxili vә xarici
aktiv vә passiv
nәzәri vә praktik
uzun vә qısa
sadә vә mürәkkәb

413 Nәzarәt işinin yuxarı vәsilәsi hansı nәzarәt inistansiyasıdır?

•

nәzarәt strukturu üzrә texniki nәzarәt şöbәsidir
beynәlxalq nәzarәtidir
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ustadır
dövlәt nәzarәtidir
müfәttişlik nәzarәtidir

414 Nәzarәt işinin aşağı vәsilәsi hansı nәzarәtçisidir?

•

nәzarәt strukturu üzrә texniki nәzarәt şöbәsidir
ustadır
beynәlxalq nәzarәtidir
dövlәt nәzarәtidir
müfәttişlik nәzarәtidir

415 Nәzarәt obyektinә hansılar daxildir? 1. әmәk cisimlәri 2. istehsal vasitәlәri 3. texnologiya istehsal
proseslәrinin tәşkili 4. әmәk şәraiti 5. әmәk, әtraf tәbii mühit 6. rәhbәrin yüksәk xarizması

•

2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,3,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,3,4,6

416 İşgüzar tәşkilatlarda nәzarәt obyektin hansı hәyat tsikli mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

•

obektin fәaliyyәtә hazırlanması, istismarı, texniki xidmәt, tәmir mәrhәlәsindә
hamısı
strateji marketinq mәrhәlәsindә
istehsalın texniki planlaşdırılması mәrhәlәsindә
ETTKİ

417 Qәrarların icrasına nәzarәt müәssisәdә hansı prosedur ilә başlanır?

•

hakimiyyәtin optimal balansının yaradılması ilә
uçot işinin tәşkili ilә
әmәk sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi ilә
münaqişәlәrin hәll edilmәsi ilә
keyfiyyәt vә mәhsuldarlığın qiymәtlәndirilmәsi ilә

418 Aşağıdakı variantların hansında qәrar qәbulu modellәri düzgün verilmir

•

analoji vә riyazi
ehtiyatların idarә edilmәsi vә xәtti proqramlaşdırma
oyunlar nәzәriyyәsi vә növbәlәr nәzәriyyәsi
proqramlaşdırma vә proqnozlaşdırma
iqtisadi tәhlil vә fiziki

419 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda neçә modeldәn istifadә edilir?

•

9.0
10.0
6.0
8.0
7.0

420 Modelin qurulması hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?
1 Modelin qurulması 2 Modelin tәtbiq edilmәsi 3 Modelin tәzәlәnmәsi
1 Modelin qurulması 2 Modelin doğruluğunun yoxlanılması 3 Modelin tәtbiq edilmәsi
1 Mәsәlәnin qoyuluşu 2 Modelin qurulması 3 Modelin doğruluğunun yoxlanılması 4 Modelin tәtbiq edilmәsi

•
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•

1 Mәsәlәnin qoyuluşu 2 Modelin qurulması 3 Modelin doğruluğunun yoxlanılması 4 Modelin tәtbiq edilmәsi 5
Modelin tәzәlәnmәsi

421 Qәrarların reallaşdırılmasında analoqlu model nә üçün istifadә olunur?

•

Müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentobelliyinin qiymәtlәndirmәk üçün
Müәssisәnin analoji digәr müәssisә ilә fәrqli tәhlilinin aparılması üçün
Tәdqiq olunan obyektin anoloqunu әks etdirmәk üçün
İqtisadi problemlәrin hәlli üçün

422 Fiziki model nәdir?

•

Fiziki qanunların müәssisәnin işinә tәtbiq edilmәsi modelidir
Anbarlarda hazır mәhsul kütlәsini müәyyәn etmә modelidir
İqtisadi problemlәrin hәlli modelidir
Obyektin vә ya sistemin bir qәdәr fәrqli tәsvirini yaradılmasıdır

423 İqtisadi tәhlil modeli nә üçün nәzәrdә tutulub?

•

İqtisadi problemlәrin hәlli üçün
Obyektin vә ya sistemin tәsvirini yaratmaq üçün
Tәdqiq olunan obyektin anoloqunu әks etdirmәk üçün
Müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyini qiymәtlәndirmәk üçün

424 Xәtti proqramlaşdirma modeli nә üçün tәtbiq olunur?

•

Tәdqiq olunan obyektin analoqunu әks etdirir
Obyektin vә ya sistemin xarakteristikalarının riyazi simvollarla tәsvir etmәk üçün tәtbiq olunur
Obyektin vә ya sistemin tәsvirini yaratmaq üçün tәtbiq olunur
Defisit resursların bölüşdürülmәsinin optimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur

425 Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli nә üçün istifadә olunur?

•

Defisit resursların bölüşdürülmәsinin optimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
Tәdqiq olunan obyektin analoqunu әks etdirir
Tәlәbata dair xidmәt kanallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
Anbarlarda hazır mәhsul kütlәsinin müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur

426 Qәrarların modellәşdirilmәsindә növbәlәr nәzәriyyәsi modeli nә üçün istifadә olunur?

•

Tәdqiq olunan obyektin analoqunu әks etdirir
Anbarlarda hazır mәhsulun kütlәsini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
Defisit resursların bölüşdürülmәsinin optimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
Tәlәbata dair xidmәt kanallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur

427 Qәrarın qәbulunda oyunlar nәzәriyyәsi modeli necә başa düşülür

•

Rәqabәt aparan firmalarda defisit resursların bölüşdürülmәsinin optimal üsulunun müәyyәn edәn metoddur.
Anbarlarda hazır mәhsul kütlәsinin müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
Xidmәt kanallarının optimal sayının müәyyәn etmәk üçün istifadә olunan metoddur
Qәbul edilәn qәrarın rәqiblәrә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsinin modellәşdirilmәsi metodudur

428 Şenkonun fikrinә görә model nәdir?

•

Model  modellәşdirmәnin son nәticәsidir
Model  obyektin, sistemin vә ya ideyanın, tamın tamamilә eyni formada tәsvir edilmәsidir
Model  obyekt, ideya haqqında tәsәvvürün yaradılmasıdır
Model  obyektin, sistemin vә ya ideyanın, tamın özündәn bir qәdәr fәrqlәnәn formada tәsvir edilmәsidir

429 Barışdırıcı qәrarlar necә izah olunur?
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•

İşçilәrin stimullaşdırılması ilә bağlı qәrarlardır
İşçilәrdәn müsbәt әhvalruhiyyә yaradan qәrarlardır
Rәhbәrin şәxsi seçimidir
Münaqişәli tәrәflәr arasında kompromis variantın tapılmasıdır

430 Aşağıdakı varianrtlardan hansı qәrarın reallaşdırılması mәrhәlәlәridir?

•

1 Qәrarın yerinә yetirilmәsi üzrә işlәrin tәmin edilmәsi 2 Qәrarın yerinә yetirilmәsi
1 Vahid qәrarın seçilmәsi 2 Qәrarın yerinә yetirilmәsi üzrә işlәrin tәmin edilmәsi 3 Qәrarın yerinә yetirilmәsi
1 Mәqsәdlәrin formalaşması 2 Vahid qәrarın seçilmәsi 3 Qәrarın yerinә yetirilmәsi
1 Qәbul edilmiş qәrarın mәrhәlә, müddәt vә icraçılarının müәyyәn edilmәsi 2 Qәrarın yerinә yetirilmәsi üzrә işlәrin
tәmin edilmәsi 3 Qәrarın yerinә yetirilmәsi

431 Qәrarların qәbul edilmәsi mәrhәlәlәri hansılardır?

•

1 Qәrar qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn alternativinin ilkin qiymәtlәndirilmәsi 2 Vahid qәrarın seçilmәsi
1 Alternativin ekspermental qaydada yoxlanması 2 Qәrarın yerinә yetirilmәsi üzrә işlәrin tәmin edilmәsi 3 Qәrarın
yerinә yetirilmәsi
1 Qәrar qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn alternativinin ilkin qiymәtlәndirilmәsi 2 Vahid qәrarın seçilmәsi 3 Qәrarın
yerinә yetirilmәsi
1 Qәrar qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn alternativinin ilkin qiymәtlәndirilmәsi 2 Alternativin ekspermental qaydada
yoxlanması 3 Vahid qәrarın seçilmәsi

432 Modellәşdirmә metodu hәmçinin adlanır:

•

riyazi tәhlil metodu
nәzarәt sisteminin tәşkili
differensial fәaliyyәtin tәşkili metodu
әmәliyyatların tәdqiqi metodu
nisbi rentabelliyini qiymәtlәndirmә metodu

433 Qәrarlar zaman fәaliyyәtinә vә müddәtinә görә neçә cür olur?

•

Uzunmüddәtli vә qısamüddәtli.
Uzunmüddәtli, ortamüddәtli, qısamüddәtli, birdәfәlik vә çoxdәfәlik.
Uzunmüddәtli, ortamüddәtli, qısamüddәtli
Uzunmüddәtli, ortamüddәtli, qısamüddәtli vә birdәfәlik.
Birdәfәlik vә çoxdәfәlik.

434 qәrar qәbulunda hansı model tәdqiqatın real obyektini әks etdirir, adekvat struktura vә funksional
parametrә, xüsusiyyәtlәrә, qarşılıqlı әlaqәyә malikdir

•

Tәrәqqi
Fiziki
Mәntiqi
İqtisadi, riyazi
Riyazi

435 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda hansı model tәtbiq edilәn obyekt haqqında tam tәsәvvür әldә etmәyә
imkan verir

•

Tәrәqqi
Fiziki
Mәntiqi
Riyazi
Iqtisadi, riyazi

436 verilmiş parametrlәrin dәyişilmә hәcminin inkişaf qanunauyğunluqların hansı modelin kömәkliyi vә
müәyyәn etmәk olar
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•

Fiziki
Riyazi
Tәrәqqi
Iqtisadi, riyazi
Mәntiqi

437 tәbii obyektin tәsvirinin bir neçә dәfә proporsional şәkildә kiçildilmiş vә müxtәlif materiallardan
hazırlanmış hansı modeldәn istifadә edilir

•

Tәrәqqi
Riyazi
Mәntiqi
Fiziki
Iqtisadi, riyazi

438 Mәqsәdә çatmaq üçün nәticәnin blok sxemi vә alternativ fәaliyyәt üçün istifadә olunan mәqsәdlәr ağacı
hansı modeldir

•

Tәrәqqi
Riyazi
Fiziki
Mәntiqi
Iqtisadi, riyazi

439 Real obyektlәr modelinin kömәyi ilә formalaşdırılan qәrarlarının qәbul edilmәsi prosesi

•

Situasiya
Ektropolyasiya
Ekspert
Modellәşdirmә
Parametrik

440 İdarәetmә qәrarlarının qәbul modellәrinә aşağıdakı modellәrdәn hansılar daxil deyildir.

•

Müәyyәnlilik
Mürәkkәblik.
Modellәşdirmәnin vacibliyi.
Metodil olan ilkin fәrziyyәlәr
Ekpermentlәşdirmә

441 Tәfәkkür kartının әsas xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

qrafik vә xәtti
qrafik vә virtual
xәttilik vә obrazlılıq
qeyrixәttilik vә obrazlılıq
xәttilik vә virtual

442 Tәfәkkür kartının әsas rolu nәdәn ibarәtdir?

•

ierarxiya sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
problemlәr ağacının” müәyyәn edilmәsi
meyarların müәyyәn edilmәsi
problemin mahiyyәtinin müәyyәn edilmәsi
sәbәbnәticә әlaqәlәrinin müәyyәn edilmәsi

443 İdarәetmә prosesi kimi modelin qurulmasının neçә mәrhәlәsi var?
11.0
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•

3.0
2.0
5.0
7.0

444 İdarәetmә prosesi kimi modelin qurulması mәrhәlәlәrinә aid olmayanı seçin: 1) Mәsәlәnin qoyuluşu 2)
Modelin qurulması 3) Modelin doğruluğunun yoxlanılması 4) Modelin tәtbiq edilmәsi 5) Modelin
tәzәlәnmәsi 6) Ehtiyatların idarә edilmәsi 7) informasiya axtarışı

•

3, 6
2.6
2.3
6.7
3.7

445 Modelin qurulması prosesindә “Modelin tәzәlәnmәsi” mәrhәlәsinә xas olan xüsusiyyәti tapın:

•

ilkin olaraq modelin reallaşdırılması üçün bütün zәruri şәrtlәn tam yenidәn yoxlanıldıqdan sonra idarәetmә
prosesini mümkün qәdәr ehtiyatla vә әgәr mümkündürsә, qismәn tәtbiq edirlәr.
tәdqiqatçı problemi aydın dәrk etmәli modelin başlıca mәqsәdini müәyyәn etmәlidir, hәmçinin, o, hansı çıxış
normativlәrini vә ya son informasiyanı almaq istәdiyini әvvәlcәdәn bilmәlidir.
problemә dәqiq diaqnoz qoyulması, o cümlәdәn, mәsәlәnin münasib vә ya optimal hәllinin tapılmasında, әvvәlcә
elә mәsәlәnin özünün nә olduğunun dәrk olunması ilә sәciyyәlәnir
rәhbәrlik tәrәfindәn ilkin vә çıxış mәlumatların dәqiqliyinә şübhә ilә yanaşan vә ya әlavә yeni mәlumatların
meydana çıxmasını aşkar edilәn zaman mümkün dәyişikliklәrin edilmәsi ilә sәciyyәlәnir
real hәyata uyğunluq dәrәcәsini müәyyәn etmәk, habelә, onun keçmişdә baş vermiş stuaasiyalarda sınaqdan
keçmәsidir.

446 Modelin qurulması prosesindә “Modelin tәtbiq edilmәsi” mәrhәlәsinә xas olan xüsusiyyәti tapın

•

rәhbәrlik tәrәfindәn ilkin vә çıxış mәlumatların dәqiqliyinә şübhә ilә yanaşan vә ya әlavә yeni mәlumatların
meydana çıxmasını aşkar edilәn zaman mümkün dәyişikliklәrin edilmәsi ilә sәciyyәlәnir
tәdqiqatçı problemi aydın dәrk etmәli modelin başlıca mәqsәdini müәyyәn etmәlidir, hәmçinin, o, hansı çıxış
normativlәrini vә ya son informasiyanı almaq istәdiyini әvvәlcәdәn bilmәlidir.
problemә dәqiq diaqnoz qoyulması, o cümlәdәn, mәsәlәnin münasib vә ya optimal hәllinin tapılmasında, әvvәlcә
elә mәsәlәnin özünün nә olduğunun dәrk olunması ilә sәciyyәlәnir
ilkin olaraq modelin reallaşdırılması üçün bütün zәruri şәrtlәn tam yenidәn yoxlanıldıqdan sonra idarәetmә
prosesini mümkün qәdәr ehtiyatla vә әgәr mümkündürsә, qismәn tәtbiq edirlәr.
real hәyata uyğunluq dәrәcәsini müәyyәn etmәk, habelә, onun keçmişdә baş vermiş stuaasiyalarda sınaqdan
keçmәsidir.

447 Modelin qurulması prosesindә “Modelin doğruluğunun yoxlanılması” mәrhәlәsinә xas olan xüsusiyyәti
tapın

•

rәhbәrlik tәrәfindәn ilkin vә çıxış mәlumatların dәqiqliyinә şübhә ilә yanaşan vә ya әlavә yeni mәlumatların
meydana çıxmasını aşkar edilәn zaman mümkün dәyişikliklәrin edilmәsi ilә sәciyyәlәnir
real hәyata uyğunluq dәrәcәsini müәyyәn etmәk, habelә, onun keçmişdә baş vermiş stuaasiyalarda sınaqdan
keçmәsidir
problemә dәqiq diaqnoz qoyulması, o cümlәdәn, mәsәlәnin münasib vә ya optimal hәllinin tapılmasında, әvvәlcә
elә mәsәlәnin özünün nә olduğunun dәrk olunması ilә sәciyyәlәnir
tәdqiqatçı problemi aydın dәrk etmәli modelin başlıca mәqsәdini müәyyәn etmәlidir, hәmçinin, o, hansı çıxış
normativlәrini vә ya son informasiyanı almaq istәdiyini әvvәlcәdәn bilmәlidir.
ilkin olaraq modelin reallaşdırılması üçün bütün zәruri şәrtlәn tam yenidәn yoxlanıldıqdan sonra idarәetmә
prosesini mümkün qәdәr ehtiyatla vә әgәr mümkündürsә, qismәn tәtbiq edirlәr.

448 Modelin qurulması prosesindә “Modelin qurulması” mәrhәlәsinә xas olan xüsusiyyәti tapın:

•

rәhbәrlik tәrәfindәn ilkin vә çıxış mәlumatların dәqiqliyinә şübhә ilә yanaşan vә ya әlavә yeni mәlumatların
meydana çıxmasını aşkar edilәn zaman mümkün dәyişikliklәrin edilmәsi ilә sәciyyәlәnir
real hәyata uyğunluq dәrәcәsini müәyyәn etmәk, habelә, onun keçmişdә baş vermiş stuaasiyalarda sınaqdan
keçmәsidir.
problemә dәqiq diaqnoz qoyulması, o cümlәdәn, mәsәlәnin münasib vә ya optimal hәllinin tapılmasında, әvvәlcә
elә mәsәlәnin özünün nә olduğunun dәrk olunması ilә sәciyyәlәnir
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•

tәdqiqatçı problemi aydın dәrk etmәli modelin başlıca mәqsәdini müәyyәn etmәlidir, hәmçinin, o, hansı çıxış
normativlәrini vә ya son informasiyanı almaq istәdiyini әvvәlcәdәn bilmәlidir.
ilkin olaraq modelin reallaşdırılması üçün bütün zәruri şәrtlәn tam yenidәn yoxlanıldıqdan sonra idarәetmә
prosesini mümkün qәdәr ehtiyatla vә әgәr mümkündürsә, qismәn tәtbiq edirlәr.

449 Modelin qurulması prosesindә “Mәsәlәnin qoyuluşu” mәrhәlәsinә xas olan xüsusiyyәti tapın:

•

tәdqiqatçı problemi aydın dәrk etmәli modelin başlıca mәqsәdini müәyyәn etmәlidir, hәmçinin, o, hansı çıxış
normativlәrini vә ya son informasiyanı almaq istәdiyini әvvәlcәdәn bilmәlidir.
rәhbәrlik tәrәfindәn ilkin vә çıxış mәlumatların dәqiqliyinә şübhә ilә yanaşan vә ya әlavә yeni mәlumatların
meydana çıxmasını aşkar edilәn zaman mümkün dәyişikliklәrin edilmәsi ilә sәciyyәlәnir
ilkin olaraq modelin reallaşdırılması üçün bütün zәruri şәrtlәn tam yenidәn yoxlanıldıqdan sonra idarәetmә
prosesini mümkün qәdәr ehtiyatla vә әgәr mümkündürsә, qismәn tәtbiq edirlәr.
real hәyata uyğunluq dәrәcәsini müәyyәn etmәk, habelә, onun keçmişdә baş vermiş stuaasiyalarda sınaqdan
keçmәsidir.
problemә dәqiq diaqnoz qoyulması, o cümlәdәn, mәsәlәnin münasib vә ya optimal hәllinin tapılmasında, әvvәlcә
elә mәsәlәnin özünün nә olduğunun dәrk olunması ilә sәciyyәlәnir

450 Modelin qurulmasının sonuncu mәrhәlәsini göstәrin:

•

Mәsәlәnin qoyuluşu
Modelin doğruluğunun yoxlanılması
Modelin qurulması
Modelin tәzәlәnmәsi
Modelin tәtbiq edilmәsi

451 Modelin qurulmasının birinci mәrhәlәsini göstәrin:

•

Modelin tәzәlәnmәsi
Modelin doğruluğunun yoxlanılması
Modelin qurulması
Mәsәlәnin qoyuluşu
Modelin tәtbiq edilmәsi

452 İdarәetmә prosesi kimi modelin qurulması mәrhәlәlәrini göstәrin: 1) Mәsәlәnin qoyuluşu 2) Modelin
qurulması 3) Modelin doğruluğunun yoxlanılması 4) Modelin tәtbiq edilmәsi 5) Modelin tәzәlәnmәsi 6)
Ehtiyatların idarә edilmәsi 7) informasiya axtarışı

•

1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5,6
2,3,4,6,7
1,2,3,4,5
2,3,4,5,6,7

453 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Riyazi modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.

•

rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
tәşkilatın sxemi kimi iri tәşkilatın strukturunun mürәkkәb qarşılıqlı әlaqәsini ifadә etmәyin vә başa düşmәyin әn
sadә vә sәmәrәli üsulu sayılır
müәssisәnin göstәricilәrinin riyazi dәyişәn vә simvollarla ifadә olunaraq tәnliklәrin, matrislәrin vә modellәrinin
qurulmasını nәzәrdә tutur
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda
hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur

454 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Anoloji modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
vizual mәnimsәmәni sadәlәşdirir, layihәnin hәyata keçirilmәsini, yeni bölmәlәrin açılmasını, yeni qurğuların
yerlәşdirilmәsini vә digәr dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmәsini müәyyәn edir.

•
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•

tәşkilatın sxemi kimi iri tәşkilatın strukturunun mürәkkәb qarşılıqlı әlaqәsini ifadә etmәyin vә başa düşmәyin әn
sadә vә sәmәrәli üsulu sayılır
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda
hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur

455 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Fiziki modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.

•

rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
ilk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә
xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını
proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
vizual mәnimsәmәni sadәlәşdirir, layihәnin hәyata keçirilmәsini, yeni bölmәlәrin açılmasını, yeni qurğuların
yerlәşdirilmәsini vә digәr dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmәsini müәyyәn edir.
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda
hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur

456 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “İqtisadi tәhlil modeli”nә xas olan xüsusiyyәti seçin.

•

rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
ilk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә
xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını
proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin
qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir.
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda
hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur

457 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Xәtti proqramıaşdırma modeli”nә xas olan xüsusiyyәti
seçin.

•

iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin
qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir.
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
ilk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә
xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını
proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda
hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur

458 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli”nә xas olan
xüsusiyyәti seçin.

•

iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin
qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir.
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
ilk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә
xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını
proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda
hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.

459 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli”nә xas olan xüsusiyyәti
seçin.
iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin
qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir.
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda
hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
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•

ilk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә
xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını
proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.

460 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn “Oyunlar nәzәriyyәsi modeli”nә xas olan xüsusiyyәti
seçin.

•

iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti, habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin
qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә birlәşdirir
resurslara qarşı olan sifarişlәrin bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda
hazır mәhsul kütlәsinin hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur
İlk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına, әlavә
xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını
proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunur
rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur.

461 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model müәssisәnin göstәricilәrinin riyazi dәyişәn
vә simvollarla ifadә olunaraq tәnliklәrin, matrislәrin vә modellәrinin qurulmasını nәzәrdә tutur?

•

Xәtti proqramıaşdırma modeli
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Fiziki model.
Riyazi model.
Anoloji model.

462 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model tәşkilatın sxemi kimi iri tәşkilatın
strukturunun mürәkkәb qarşılıqlı әlaqәsini ifadә etmәyin vә başa düşmәyin әn sadә vә sәmәrәli üsulu sayılır?

•

Anoloji model.
Riyazi model.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Fiziki model.
Xәtti proqramıaşdırma modeli.

463 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı modelin tәtbiqi vizual mәnimsәmәni sadәlәşdirir,
layihәnin hәyata keçirilmәsini, yeni bölmәlәrin açılmasını, yeni qurğuların yerlәşdirilmәsini vә digәr
dәyişikliklәrinin hәyata keçirilmәsini müәyyәn edir?

•

Xәtti proqramıaşdırma modeli
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
İqtisadi tәhlil modeli.
Fiziki model.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.

464 Aşağıdakı göstәricilәri müәyyәnlәşdirmәk üçün hansı modeldәn istifadә edilir? 1)Bir mәhsul vahidinin
satış qiymәtini; 2)Hәr bir mәhsul vahidinә çәkilәn dәyişәn xәrclәri; 3)Hәr bir mәhsul vahidinә çәkilәn
ümumi vә daimi xәrclәri

•

Xәtti proqramıaşdırma modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Oyunlar nәzәriyyәsi modeli.
İqtisadi tәhlil modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.

465 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model iqtisadi tәhlil xәrclәri vә iqtisadi mәnfәәti,
habelә müәssisәnin fәaliyyәtinin nisbi rentabelliyinin qiymәtlәndirilmәsinin bütün metodlarını özündә
birlәşdirir?
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•

Xәtti proqramıaşdırma modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Oyunlar nәzәriyyәsi modeli
İqtisadi tәhlil modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.

466 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model rәqabәt şәraitindә qıt olan resursların
bölüşdürülmәsinin noptimal üsulunu müәyyәn etmәk üçün tәtbiq olunur?

•

İqtisadi tәhlil modeli
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Oyunlar nәzәriyyәsi modeli.
Xәtti proqramıaşdırma modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.

467 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı modelindәn resurslara qarşı olan sifarişlәrin
bölüşdürülmәsi, resurslardan istifadә vaxtını, onların sayını, hәmçinin anbarlarda hazır mәhsul kütlәsinin
hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur?

•

İqtisadi tәhlil modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Oyunlar nәzәriyyәsi modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.
Xәtti proqramıaşdırma modeli

468 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model rәhbәrliyi xәrclәrin miqdarı hәddәn artıq
çox vә ya hәddәn artıq az olduqda onları balanslaşdırmaq üçün lazım olan xidmәt kanallarının optimal sayını
müәyyәn edәn alәtlәr tәchiz edir?

•

İqtisadi tәhlil modeli
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.
Oyunlar nәzәriyyәsi modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Xәtti proqramıaşdırma modeli.

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

•

İdarәetmә prinsiplәrini
Tәşkilata adabtasiyası
İdarәetmә metodunu
Tәşkilati quruluşu
Heyәti

470 Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli aşağıdakı hansı stiuasiyalar üçün faydalı ola bilәr? 1) İnformasiya almaq
vә ya yer sifariş etmәk üçün adamların avia kompaniyalara etdiklәri zәnglәr; 2) Anbara boşaltmaq üçün yük
maşınlarının gözlәdiyi növbәlәr; 3) Bankın müştәrisinin kassiri gözlәmәsi; 4) formal qayda vә
proseduralardan ekstensiv istifadәsi 5) İşdә mәsuliyyәtin mәhdudlaşdırılmış şәkildә müәyyәn edilmәsi

•

1,2,4
2,3,4
3,4,5
1,2,3
2,4,5

471 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda istifadә edilәn hansı model müәssisәyә qarşı olan tәlәbata dair xidmәt
materiallarının optimal sayını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur?
İqtisadi tәhlil modeli.
68/103

22.12.2016

•

Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.
Oyunlar nәzәriyyәsi modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Xәtti proqramıaşdırma modeli

472 İlk dәfә hәrbçilәr istifadә edilmiş, biznesdә rәqiblәrin qiymәt dәyişmәsinә, satışın yeni kompaniyasına,
әlavә xidmәt tәklif edilmәsinә, yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsinә vә şәklinin dәyişilmәsini reaksiyalarını
proqnozlaşdırmaq üçün istifadә olunan idarәetmә qәrarlarının qәbulu modeli hansıdır?

•

İqtisadi tәhlil modeli.
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli.
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
Oyunlar nәzәriyyәsi modeli
Xәtti proqramıaşdırma modeli

473 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda aşağıdakı modellәrdәn biri sәhvdir:

•

İqtisadi tәhlil modeli
Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli
Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli.
İntelektual model
Xәtti proqramıaşdırma modeli.

474 İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda aşağıdakı hansı modellәrdәn istifadә olunur: 1) Oyunlar nәzәriyyәsi
modeli. 2) Növbәlәr nәzәriyyәsi modeli. 3) Ehtiyatların idarә edilmәsi modeli. 4) Xәtti proqramıaşdırma
modeli. 5) İqtisadi tәhlil modeli. 6) İntelektual model 7) Fiziki model. 8) Anoloji model. 9) Riyazi model.

•

1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,5,6,8,9
1,2,3,4,6,7,8,9
1,2,3,4,5,7,8,9
2,3,4,5,6,7,8,9

475 Kollektiv qәrar qәbul etmә metoduna aid deyil.....

•

beyin hücumu
nominal qruplar
interaktiv qruplar
qәrarlar ağacı
Delfi metodu

476 Rәhbәrlәrin istifadә etdiyi perseptiv üslubun әsas mahiyyәti nәdir?

•

Sistemli düşüncәlәrdir.
Burada ümumi problemin hәlli deyil, onun ayrı – ayrı detallarının hәlli metodları müәyyәn olunur
Bu üslub problemin rәhbәr tәrәfindәn şәxsәn dәrk edilmәsinә, bu sahәdәki qәrarın şәxsi intuisiya әsasında
verilmәsinә vә intuisiyaya uyğun hәll metodlarının seçilmәsinә yönәlmişdir
Bu zaman problemin ayrı – ayrı tәrkib hissәlәri arasında qarşılıqlı münasibәtlәrin qurulmasına diqqәt yönәlir
Qәrarların hәlli metodunun müәyyәn edilmәsidir

477 Rәhbәrlәrin istifadә etdiyi resentiv üslubun әsas mahiyyәti nәdir?

•

Bu zaman problemin ayrı – ayrı tәrkib hissәlәri arasında qarşılıqlı münasibәtlәrin qurulmasına diqqәt yönәlir
Burada ümumi problemin hәlli deyil, onun ayrı – ayrı detallarının hәlli metodları müәyyәn olunur
Sistemli düşüncәlәrdir.
Qәrarların hәlli metodunun müәyyәn edilmәsidir.
Bu üslub problemin rәhbәr tәrәfindәn şәxsәn dәrk edilmәsinә, bu sahәdәki qәrarın şәxsi intuisiya әsasında
verilmәsinә vә intuisiyaya uyğun hәll metodlarının seçilmәsinә yönәlmişdir

478 Rәhbәrlәrin istifadә etdiyi intuitiv üslubun әsas mahiyyәti nәdir?
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•

Sistemli düşüncәlәrdir
Bu zaman problemin ayrı – ayrı tәrkib hissәlәri arasında qarşılıqlı münasibәtlәrin qurulmasına diqqәt yönәlir
Burada ümumi problemin hәlli deyil, onun ayrı – ayrı detallarının hәlli metodları müәyyәn olunur.
Bu üslub problemin rәhbәr tәrәfindәn şәxsәn dәrk edilmәsinә, bu sahәdәki qәrarın şәxsi intuisiya әsasında
verilmәsinә vә intuisiyaya uyğun hәll metodlarının seçilmәsinә yönәlmişdir
Qәrarların hәlli metodunun müәyyәn edilmәsidir

479 Rәhbәrlәrin istifadә etdiyi sistemli üslubun әsas mahiyyәti nәdir?

•

Sistemli düşüncәlәrdir
Burada ümumi problemin hәlli deyil, onun ayrı – ayrı detallarının hәlli metodları müәyyәn olunur
Bu üslub problemin rәhbәr tәrәfindәn şәxsәn dәrk edilmәsinә, bu sahәdәki qәrarın şәxsi intuisiya әsasında
verilmәsinә vә intuisiyaya uyğun hәll metodlarının seçilmәsinә yönәlmişdir
Qәrarların hәlli metodunun müәyyәn edilmәsidir
Bu zaman problemin ayrı – ayrı tәrkib hissәlәri arasında qarşılıqlı münasibәtlәrin qurulmasına diqqәt yönәlir

480 Rәhbәrlәrin istifadә etdiyi neçә tәfәkkür üslubu vardır?

•

8.0
6.0
5.0
4.0
7.0

481 Maşın, avadanlıqların yaradılmasında vә optimallaşdırma üçün olan texnologiyalarda, müәssisәlәrin
tәşkilati strukturunun vә bölmәlәrinin, istehsalın tәşkili metodlarının tәkmillәşdirilmәsi zamanı hansı tәhlil
tәtbiq olunur?

•

Detallaşdırma vә ümumilәşdirmә üsulu
Dinamik sıralar üsulu
Mütlәq vә nisbi üstünlüklәr üsulu
Funksional dәyәr tәhlili
Ümumi vә seçmә müşahidәlәr üsulu

482 Bu tәhlil tәdqiqat obyektinin hәyat tsiklinә görә mәcmu xәrclәrin hәr vahidinә düşәn faydalılıq
effektinin artırılması metodunu özündә ifadә edir.

•

Detallaşdırma vә ümumilәşdirmә üsulu
Dinamik sıralar üsulu
Mütlәq vә nisbi üstünlüklәr üsulu
Funksional dәyәr tәhlili
Ümumi vә seçmә müşahidәlәr üsulu

483 Bu tәhlil әsas göstәricinin ayrıayrı tәrkib hissәlәrә bölünmәsi üçün tәtbiq olunur.

•

Ümumi vә seçmә müşahidәlәr üsulu
Orta üstünlüklәr üsulu
Mütlәq vә nisbi üstünlüklәr üsulu
Detallaşdırma vә ümumilәşdirmә üsulu
Dinamik sıralar üsulu

484 Müәssisәnin fәaliyyәtinin hәr hansı bir tәrәfini xarakterizә edәn bütün hadisәlәrin mәcmusunun
öyrәnilmәsi üçün bu tәhlildәn istifadә olunur.

•

Tәhlil vә svodka (axırıncı yoxlama) üsulu
Orta üstünlüklәr üsulu
Mütlәq vә nisbi üstünlüklәr üsulu
Ümumi vә seçmә müşahidәlәr üsulu
Dinamik sıralar üsulu
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485 Bu tәhlil göstәricilәrin zamana görә inkişaf qanunauyğunluqlarının vә meyllәrinin üzә çıxarılmasındakı
dәyişikliklәrin xarakteristikasını tәxmin edir.

•

Tәhlil vә svodka (axırıncı yoxlama) üsulu
Orta üstünlüklәr üsulu
Mütlәq vә nisbi üstünlüklәr üsulu
Dinamik sıralar üsulu
Ümumi vә seçmә müşahidәlәr üsulu

486 Bu, kütlәvi, keyfiyyәtcә bircinsli hadisәlәrin xarakteristikalarının ümumilәşdirilmәsidir, verilmiş
hadisәlәr mәcmusunun nisbi xüsusiliyini ifadә edir, onun daha tipik xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edir.

•

Ümumi vә seçmә müşahidәlәr üsulu
Mütlәq vә nisbi üstünlüklәr üsulu
Tәhlil vә svodka (axırıncı yoxlama) üsulu zamanı
Orta üstünlüklәr üsulu
Dinamik sıralar üsulu

487 Bu üstünlük mütlәq nisbәtlәri özündә ifadә edir, plan tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi, normalara, xüsusi
çәki, intensivlik göstәricilәrinә riayәt edilmә sәviyyәsini xarakterizә edir.

•

Orta ölçülü
Orta üstünlüklәr
Mütlәq üstünlüklәr
Nisbi üstünlüklәr
Hesabi

488 Bu üstünlüklәr iqtisadi üstünlüklәrin kәmiyyәt xarakteristikası üçün istifadә olunur

•

Orta ölçülü
Orta üstünlüklәr
Nisbi üstünlüklәr
Mütlәq üstünlüklәr
Hesabi

489 İstehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumilәşdirici göstәricisinә müxtәlif amillәrin tәsirinin ümumi
nәticәsinin әsaslandırılması nәzәrdә tutulur

•

Ümumi vә seçmә müşahidәlәr üsulu
Orta üstünlüklәr üsulu
Mütlәq vә nisbi üstünlüklәr üsulu
Tәhlil vә svodka (axırıncı yoxlama) üsulu zamanı
Dinamik sıralar üsulu

490 Tәhlil edilәn mürәkkәb hadisәlәrin vә maddәlәrin onların xüsusiyyәtlәrinin sonradan bütövlükdә,
qarşılıqlı әlaqәdә vә qarşılıqlı asılılıqda müzakirәsindә dәrindәn öyrәnilmәsi üçün tәrkib hissәlәrә
bölünmәsini nәzәrdә tutan prinsip necә adlanır?

•

Aparıcı hәlqәnin ayırılması prinsipi
Kәmiyyәtin tәyin edilmәsi prinsipi
Operativlik vә vaxtlıvaxtında olma prinsipi
Hәcm, keyfiyyәt vә vaxt üzrә tәhlil variantlarının uyğunluğunun tәmin edilmәsi prinsipi
Tәhlil vә sintezin tamlıq prinsipi

491 Qәrarların qәbulu ..... tәrәfindәn istәnilәn növ işgüzar tәşkilatda vә sәviyyәdә hәyata keçirilәn әn vacib
fәaliyyәt növüdür. Cümlәni tamamlayın.
idarәedicilәr
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•

mütәxәssislәr
rәhbәrlәr
menecerlәr
qulluqçular

492 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә “Dәyişkәn gәlәcәyi öncә görmә metodu” modelinә xas olan xüsusiyyәt
hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

Bu modelin kömәyilә tәşkilat vә ya onun hәr hansı bir bölmәsi әn yaxşı vә mәhşur rәqiblәrlә müqayisә olunur.
Belә ki, tәşkilatın işindә yaranmış problemlәri hәll etmәk mәqsәdilә onun istehsal tәcrübәsi bazarda yüksәk
nüfuza malik rәqib firmaların istehsal tәcrübәsilә müqayisә olunur.
Bu model fövqәladә hallarda ideyaların yaranmasını nәzәrdә tutur. Belә ki, şirkәtlәr tәşkilat üçün yarana bilәcәk
fövqәladә halları 6 qrupa, tәşkilatın idarә heyәtini 3 qrupa, fövqәladә hallarda çıxış yollarını isә 5 qrupa
bölmüşdür.
İnteraktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş
ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri
sakitlәşdirmәyi bacarmalıdır.
Bu metod müәyyәn mәnada Napaleon metoduna oxşayır. Lakin, Napaleon metodunun daha da tәkmillәşdirilmiş
metodu hesab olunur
Bu modeldә xüsusi diaqramlardan istifadә olunur vә belә ki, diaqramda gülün mәrkәzindә әsas anlayış kimi
problemin özü, gülün budaqlarında isә problemin hәlli variantları vә ya ideyaları dayanır.

493 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә “Napaleon metodu” modelinә xas olan xüsusiyyәt hansı variantda
düzgün verilmişdir?

•

Bu modelin kömәyilә tәşkilat vә ya onun hәr hansı bir bölmәsi әn yaxşı vә mәhşur rәqiblәrlә müqayisә olunur.
Belә ki, tәşkilatın işindә yaranmış problemlәri hәll etmәk mәqsәdilә onun istehsal tәcrübәsi bazarda yüksәk
nüfuza malik rәqib firmaların istehsal tәcrübәsilә müqayisә olunur.
Bu model fövqәladә hallarda ideyaların yaranmasını nәzәrdә tutur. Belә ki, şirkәtlәr tәşkilat üçün yarana bilәcәk
fövqәladә halları 6 qrupa, tәşkilatın idarә heyәtini 3 qrupa, fövqәladә hallarda çıxış yollarını isә 5 qrupa
bölmüşdür.
İnteraktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş
ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri
sakitlәşdirmәyi bacarmalıdır.
Bu metodun kömәyilә problemi hәll edәn şәxsin cәmiyyәtdәki vә tәşkilatdakı mövqeyini dәyişmәk mümkündür.
Belә ki, bu metoddan istifadә etmәklә problemi hәll edilәn şәxs liderә çevrilә bilәr.
Bu modeldә xüsusi diaqramlardan istifadә olunur vә belә ki, diaqramda gülün mәrkәzindә әsas anlayış kimi
problemin özü, gülün budaqlarında isә problemin hәlli variantları vә ya ideyaları dayanır.

494 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә “Etalon testlәşdirmә modeli” modelinә xas olan xüsusiyyәt hansı
variantda düzgün verilmişdir?

•

Bu metodun kömәyilә problemi hәll edәn şәxsin cәmiyyәtdәki vә tәşkilatdakı mövqeyini dәyişmәk mümkündür.
Belә ki, bu metoddan istifadә etmәklә problemi hәll edilәn şәxs liderә çevrilә bilәr.
Bu model fövqәladә hallarda ideyaların yaranmasını nәzәrdә tutur. Belә ki, şirkәtlәr tәşkilat üçün yarana bilәcәk
fövqәladә halları 6 qrupa, tәşkilatın idarә heyәtini 3 qrupa, fövqәladә hallarda çıxış yollarını isә 5 qrupa
bölmüşdür.
İnteraktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş
ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri
sakitlәşdirmәyi bacarmalıdır.
Bu modelin kömәyilә tәşkilat vә ya onun hәr hansı bir bölmәsi әn yaxşı vә mәhşur rәqiblәrlә müqayisә olunur.
Belә ki, tәşkilatın işindә yaranmış problemlәri hәll etmәk mәqsәdilә onun istehsal tәcrübәsi bazarda yüksәk
nüfuza malik rәqib firmaların istehsal tәcrübәsilә müqayisә olunur
Bu modeldә xüsusi diaqramlardan istifadә olunur vә belә ki, diaqramda gülün mәrkәzindә әsas anlayış kimi
problemin özü, gülün budaqlarında isә problemin hәlli variantları vә ya ideyaları dayanır.

495 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә “Lotos gülü modeli” modelinә xas olan xüsusiyyәt hansı variantda
düzgün verilmişdir?
Bu metodun kömәyilә problemi hәll edәn şәxsin cәmiyyәtdәki vә tәşkilatdakı mövqeyini dәyişmәk mümkündür.
Belә ki, bu metoddan istifadә etmәklә problemi hәll edilәn şәxs liderә çevrilә bilәr.
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•

Bu model fövqәladә hallarda ideyaların yaranmasını nәzәrdә tutur. Belә ki, şirkәtlәr tәşkilat üçün yarana bilәcәk
fövqәladә halları 6 qrupa, tәşkilatın idarә heyәtini 3 qrupa, fövqәladә hallarda çıxış yollarını isә 5 qrupa
bölmüşdür
İnteraktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş
ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri
sakitlәşdirmәyi bacarmalıdır.
Bu modeldә xüsusi diaqramlardan istifadә olunur vә belә ki, diaqramda gülün mәrkәzindә әsas anlayış kimi
problemin özü, gülün budaqlarında isә problemin hәlli variantları vә ya ideyaları dayanır.
Bu modelin kömәyilә tәşkilat vә ya onun hәr hansı bir bölmәsi әn yaxşı vә mәhşur rәqiblәrlә müqayisә olunur.

496 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә “635 modeli” modelinә xas olan xüsusiyyәt hansı variantda düzgün
verilmişdir?

•

Bu metodun kömәyilә problemi hәll edәn şәxsin cәmiyyәtdәki vә tәşkilatdakı mövqeyini dәyişmәk mümkündür.
Belә ki, bu metoddan istifadә etmәklә problemi hәll edilәn şәxs liderә çevrilә bilәr.
Bu modeldә xüsusi diaqramlardan istifadә olunur vә belә ki, diaqramda gülün mәrkәzindә әsas anlayış kimi
problemin özü, gülün budaqlarında isә problemin hәlli variantları vә ya ideyaları dayanır.
İnteraktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş
ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri
sakitlәşdirmәyi bacarmalıdır.
Bu model fövqәladә hallarda ideyaların yaranmasını nәzәrdә tutur. Belә ki, şirkәtlәr tәşkilat üçün yarana bilәcәk
fövqәladә halları 6 qrupa, tәşkilatın idarә heyәtini 3 qrupa, fövqәladә hallarda çıxış yollarını isә 5 qrupa
bölmüşdür.
Bu modelin kömәyilә tәşkilat vә ya onun hәr hansı bir bölmәsi әn yaxşı vә mәhşur rәqiblәrlә müqayisә olunur.

497 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә “Әqli fırtına modeli” modelinә xas olan xüsusiyyәt hansı variantda
düzgün verilmişdir?

•

Bu metodun kömәyilә problemi hәll edәn şәxsin cәmiyyәtdәki vә tәşkilatdakı mövqeyini dәyişmәk mümkündür.
Belә ki, bu metoddan istifadә etmәklә problemi hәll edilәn şәxs liderә çevrilә bilәr
Bu modeldә xüsusi diaqramlardan istifadә olunur vә belә ki, diaqramda gülün mәrkәzindә әsas anlayış kimi
problemin özü, gülün budaqlarında isә problemin hәlli variantları vә ya ideyaları dayanır.
Fövqәladә hallarda ideyaların yaranmasını nәzәrdә tutur vә ilk dәfә Yaponiya şirkәtlәrindә tәtbiq edilmişdir.
İnteraktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş
ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri
sakitlәşdirmәyi bacarmalıdır
Bu modelin kömәyilә tәşkilat vә ya onun hәr hansı bir bölmәsi әn yaxşı vә mәhşur rәqiblәrlә müqayisә olunur.

498 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә “Qulyabanının vәkili modeli” modelinә xas olan xüsusiyyәt hansı
variantda düzgün verilmişdir?

•

İnteraktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş
ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri
sakitlәşdirmәyi bacarmalıdır.
Problemә vә onun hәllinә şübhәli yanaşan iştirakçıların inandırılmasına vә ya problemin düzgün dәrk edilmәsinә
yönәldilmişdir.
Qәrarların qәbulu prosesindә tabe olanların birlik formasında iştirakı sәmәrәli qәrarların qәbulu üçün әlverişli
şәrait yaradır ki, lider tabe olanların hәr bir üzvü ilә real görüşә bilmәdikdә bu modelindәn istifadә olunur.
Kollektivin bәzi üzvlәri qәrarın qәbulu üzrә keçirilәn diskusiyalarda çox aktiv iştirak edirlәr, buna görә dә hәmin
üzvlәrin fikirlәri qәrarların qәbulunda dominantlıq tәşkil edir.
Rәhbәr tәhlil olunan problem üzrә ekspertlәrin rәylәrini aydınlaşdırmalı, onları rәy sahiblәri ilә birgә müzakirә
etmәlidir ki, bu müzakirә nәticәsindә sәmәrәli qәrar axtarılıb tapılır.

499 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә “Delfi hüquqları modeli” modelinә xas olan xüsusiyyәt hansı variantda
düzgün verilmişdir?
Problemә vә onun hәllinә şübhәli yanaşan iştirakçıların inandırılmasına vә ya problemin düzgün dәrk edilmәsinә
yönәldilmişdir.
Qәrarların qәbulu prosesindә tabe olanların birlik formasında iştirakı sәmәrәli qәrarların qәbulu üçün әlverişli
şәrait yaradır ki, lider tabe olanların hәr bir üzvü ilә real görüşә bilmәdikdә bu modelindәn istifadә olunur.
İnteraktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş
ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri
sakitlәşdirmәyi bacarmalıdır.

•
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•

Rәhbәr tәhlil olunan problem üzrә ekspertlәrin rәylәrini aydınlaşdırmalı, onları rәy sahiblәri ilә birgә müzakirә
etmәlidir ki, bu müzakirә nәticәsindә sәmәrәli qәrar axtarılıb tapılır.
Kollektivin bәzi üzvlәri qәrarın qәbulu üzrә keçirilәn diskusiyalarda çox aktiv iştirak edirlәr, buna görә dә hәmin
üzvlәrin fikirlәri qәrarların qәbulunda dominantlıq tәşkil edir.

500 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә “Nominal qruplar modeli” modelinә xas olan xüsusiyyәt hansı variantda
düzgün verilmişdir?

•

Qәrarların qәbulu prosesindә tabe olanların birlik formasında iştirakı sәmәrәli qәrarların qәbulu üçün әlverişli
şәrait yaradır ki, lider tabe olanların hәr bir üzvü ilә real görüşә bilmәdikdә bu modelindәn istifadә olunur.
Kollektivin bәzi üzvlәri qәrarın qәbulu üzrә keçirilәn diskusiyalarda çox aktiv iştirak edirlәr, buna görә dә hәmin
üzvlәrin fikirlәri qәrarların qәbulunda dominantlıq tәşkil edir.
Rәhbәr tәhlil olunan problem üzrә ekspertlәrin rәylәrini aydınlaşdırmalı, onları rәy sahiblәri ilә birgә müzakirә
etmәlidir ki, bu müzakirә nәticәsindә sәmәrәli qәrar axtarılıb tapılır.
Problemә vә onun hәllinә şübhәli yanaşan iştirakçıların inandırılmasına vә ya problemin düzgün dәrk edilmәsinә
yönәldilmişdir.
İnteraktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş
ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri
sakitlәşdirmәyi bacarmalıdır.

501 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә “İnteraktiv qruplar” modelinә xas olan xüsusiyyәt hansı variantda
düzgün verilmişdir?

•

Qәrarların qәbulu prosesindә tabe olanların birlik formasında iştirakı sәmәrәli qәrarların qәbulu üçün әlverişli
şәrait yaradır ki, lider tabe olanların hәr bir üzvü ilә real görüşә bilmәdikdә bu modelindәn istifadә olunur.
Kollektivin bәzi üzvlәri qәrarın qәbulu üzrә keçirilәn diskusiyalarda çox aktiv iştirak edirlәr, buna görә dә hәmin
üzvlәrin fikirlәri qәrarların qәbulunda dominantlıq tәşkil edir.
İnteraktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş
ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri
sakitlәşdirmәyi bacarmalıdır.
Problemә vә onun hәllinә şübhәli yanaşan iştirakçıların inandırılmasına vә ya problemin düzgün dәrk edilmәsinә
yönәldilmişdir.
Rәhbәr tәhlil olunan problem üzrә ekspertlәrin rәylәrini aydınlaşdırmalı, onları rәy sahiblәri ilә birgә müzakirә
etmәlidir ki, bu müzakirә nәticәsindә sәmәrәli qәrar axtarılıb tapılır.

502 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı model “Napaleon metodu”nun daha da tәkmillәşdirilmiş metodu
hesab olunur?

•

Әqli fırtına modeli
Dәyişkәn gәlәcәyi öncә görmә metodu
Etalon testlәşdirmә modeli
Lotos gülü modeli
635” modeli

503 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә problemi hәll edәn şәxsin cәmiyyәtdәki vә tәşkilatdakı
mövqeyini dәyişmәk mümkün edir. Belә ki, bu metoddan istifadә etmәklә problemi hәll edilәn şәxs liderә
çevrilә bilәr.

•

Napaleon” metodu
Etalon testlәşdirmә modeli
Lotos gülü modeli”
Әqli fırtına modeli
635” modeli

504 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelin kömәyilә tәşkilat vә ya onun hәr hansı bir bölmәsi әn
yaxşı vә mәhşur rәqiblәrlә müqayisә olunur?

•

Әqli fırtına modeli
Etalon testlәşdirmә modeli
635” modeli
Napaleon” metodu
Lotos gülü modeli”
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505 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә xüsusi diaqramlardan istifadә olunur?

•

Lotos gülü modeli”
Napaleon” metodu
Etalon testlәşdirmә modeli
Әqli fırtına modeli
635” modeli

506 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modeli fövqәladә hallarda ideyaların yaranmasını nәzәrdә tutur vә
ilk dәfә Yaponiya şirkәtlәrindә tәtbiq edilmişdir.

•

Lotos gülü modeli”
635” modeli
Әqli fırtına modeli
Napaleon” metodu
Etalon testlәşdirmә modeli

507 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modeli interaktiv qruplarda tәtbiq olunur, belә ki, interaktiv
qrupların bәzi iştirakçıları problemin hәllinә yönәlmiş ideyalara çılğın reaksiya verdikdә rәhbәr onların
ideyalarından düzgün istifadә etmәli vә belә şәxslәri sakitlәşdirmәyi bacarmalı sayılır

•

Әqli fırtına modeli
Napaleon” metodu
Etalon testlәşdirmә modeli
Lotos gülü modeli”
635” modeli

508 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә problemә vә onun hәllinә şübhәli yanaşan iştirakçıların
inandırılmasına vә ya problemin düzgün dәrk edilmәsinә yönәldilmişdir?

•

Qulyabanının vәkili modeli
İnteraktiv qruplar
VurmCaqo modeli
Nominal qruplar modeli
Delfi hüquqları modeli

509 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә rәhbәr tәhlil olunan problem üzrә ekspertlәrin rәylәrini
aydınlaşdırmalı, onları rәy sahiblәri ilә birgә müzakirә etmәlidir ki, bu müzakirә nәticәsindә sәmәrәli qәrar
axtarılıb tapılmalıdır?

•

Delfi hüquqları modeli
Qulyabanının vәkili modeli”
İnteraktiv qruplar
VurmCaqo modeli
Nominal qruplar modeli

510 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә kollektivin bәzi üzvlәri qәrarın qәbulu üzrә keçirilәn
diskusiyalarda çox aktiv iştirak edirlәr, buna görә dә hәmin üzvlәrin fikirlәri qәrarların qәbulunda
dominantlıq tәşkil edir.

•

Nominal qruplar modeli
Qulyabanının vәkili modeli”
Delfi hüquqları modeli
İnteraktiv qruplar
VurmCaqo modeli

511 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә hansı modelindә qәrarların qәbulu prosesindә tabe olanların birlik
formasında iştirakı sәmәrәli qәrarların qәbulu üçün әlverişli şәrait yaradır ki, lider tabe olanların hәr bir üzvü
ilә real görüşә bilmәdikdә bu modelindәn istifadә olunur.
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•

Qulyabanının vәkili modeli”
İnteraktiv qruplar
Nominal qruplar modeli
VurmCaqo modeli
Delfi hüquqları modeli

512 VurmCaqo modeli hansı әsas bloku özündә birlәşdirir? 1. Qara yeşik; 2. Rәhbәrlik üslubu; 3.
Stuasiyanın tәhlili üçün vacib olan diaqnostik suallar dәstini; 4. Qәrarın qәbulu qaydaları dәstini. 5. Mәhşur
rәqiblәrlә müqayisә.

•

1,3,5
2,3,4
1,2,5
2,3,5
1,2,3

513 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә standart modellәrdәn sәhv olanları seçin? 1. VurmCaqo modeli 2.
İnteraktiv qruplar 3. Nominal qruplar modeli 4. Delfi hüquqları modeli 5. “Qulyabanının vәkili modeli” 6.
Әqli fırtına modeli 7. “635” modeli 8. “Lotos gülü modeli” 9. Riyazi model. 10. Etalon testlәşdirmә modeli
11. “Napaleon” metodu 12. Dәyişkәn gәlәcәyi öncә görmә metodu 13. Fiziki model. 14. Xәtti
proqramıaşdırma modeli.

•

3,7,13
2,3,9
9,13,14
2,6,13
3, 6,14

514 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә standart modellәr hansılardır? 1. VurmCaqo modeli 2. İnteraktiv qruplar
3. Nominal qruplar modeli 4. Delfi hüquqları modeli 5. “Qulyabanının vәkili modeli” 6. Әqli fırtına modeli
7. “635” modeli 8. “Lotos gülü modeli” 9. Riyazi model. 10. Etalon testlәşdirmә modeli 11. “Napaleon”
metodu 12. Dәyişkәn gәlәcәyi öncә görmә metodu 13. Fiziki model. 14. Xәtti proqramıaşdırma modeli.

•

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12
2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12

515 Qәrarların qәbulu üsulları üzrә neçә standart model mövcuddur.

•

7.0
11.0
2.0
3.0
5.0

516 Qәrarları qiymәtlәndirәn işçilәr necә adlanır?

•

ekspertlәr
tәlimatçılar
pedaqoqlar
metodistlәr
konstruktorlar

517 Qәrarları ağacı” metoduna xas olmayan xüsusiyyәt hansıdır?
statistik
qrafik
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•

analiz
sintez
proqramlaşdırma

518 Risqlәr idarәetmә qәrarlarının realizasiyasının hansı proseduru ilә әlaqәdar deyil:

•

qәrarların yerinә yetirilmәsinin tәşkili
idarәetmә qәrarlarının realizasiya formasının seçimi
pablik rileyşnz
faktorinq
nәzarәt

519 İdarәetmә qәrarlarının sığortalanmasında әsaslandırılan yanaşmalara aid deyil:

•

naturalәşya elementlәri dәyәri
idarәetmә qәrarlarının realizasiyası zamanı mümkün ola bilәcәk zәrәrlәrin dәyәri
idarәetmә qәrarlarının dәyәri
idarәetmә qәrarlarının hazırlanmasına vaxtın dәyәri
idarәetmә qәrarlarının qiymәti

520 Obyekt haqqında informasiya toplanması metodlarına aid deyil:

•

sәnәdlәrin ekspertizası
tәşkilati strukturun diaqramının qurulması
standartlaşdırılmış sorğu vәrәqәsi
xedjilәşdirmә
mütәxәssislәrin mәslәhәti

521 Risqlәrin tәhlili zamanı ilk növbәdә zәruri olan nәdir?

•

problemlәr matrisasının qurulması
fәaliyyәtin psixoloji tәrәfinin müәyyәnlәşdirilmәsi
strukturlaşdırma dәrәcәsinin optimallığı
çevik vә doğru informasiya
nәticәlәrә nәzarәt

522 Bu istehsal risqi deyil:

•

avadanlığın fiziki vә mәnәvi aşınması
әmәyin ödәnilmәsi fondunun artımı
әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsi nәticәsindә istehsal hәcminin azalması
tәdavül xәrclәrinin artımı
material xәrclәrinin artımı

523 İstehsal prosesindәki risq әmәlәgәtirәn amillәrә aid deyil:

•

istehsalın yeni metodlarından istifadә
maya dәyәrinin artımı
xammaldan qeyriadekvat istifadә
alıcının tәdiyә qabiliyyәtinin dәyişilmәsi
iş vaxtı itkisinin artımı

524 Texniki risqlәr idarәetmә qәrarlarının hansı cәhәti ilә әlaqәdar deyil?

•

avadanlığın işindәki dayanmalar ilә
planda nәzәrdә tutulmuş texniki parametrlәrin әldә edilmәmәsi
elmitәdqiqat işlәrinin mәnfi nәticәlәri ilә
idarәetmә texnologiyalarının realizasiyası ilә
istehsalın texnoloji imkanlarının aşağı sәviyyәsi
77/103

22.12.2016

525 Hüquqi risqlәr idarәetmә qәrarlarının hansı cәhәti ilә әlaqәdar deyil?

•

qanunvericilik aktlarının realizasiyası ilә
әmәkdaşlıq formalarının seçimi ilә
müqavilә formalarının seçimi ilә
istehsalın tәşkili dәrәcәsi ilә
qanunvericilik aktlarının seçimi ilә

526 Sosial risqlәr idarәetmә qәrarlarının hansı cәhәti ilә әlaqәdardır?

•

qanunvericilik aktlarının realizasiyası ilә
idarәetmә texnologiyasının seçimi ilә
tәşkilati strukturun qurulması ilә
heyәtә tәsir metodlarının seçimi ilә
hesablaşma metodikasının seçimi ilә

527 Texnoloji risqlәr idarәetmә qәrarlarının hansı cәhәti ilә әlaqәdardır?

•

tәşkilatın yerlәşmәsi formasının seçimi ilә
heyәtә tәsir metodlarının seçimi ilә
qanunvericilik aktlarının realizasiyası ilә
tәşkilatiinformasiya texnikasının seçimi ilә
istehsalın tәşkili dәrәcәsi ilә

528 İqtisadi risqlәr idarәetmә qәrarlarının hansı cәhәti ilә әlaqәdardır?

•

istehsalın tәşkili dәrәcәsi ilә
qanunvericilik aktlarının realizasiyası ilә
idarәetmә texnologiyasının realizasiyası ilә
biznes planının әsaslandırılması ilә
heyәtә tәsir metodlarının seçimi ilә

529 Tәşkilati risqlәr idarәetmә qәrarlarının hansı cәhәti ilә әlaqәdar deyil?

•

heyәtin öhdәliklәrinin bölgüsü
tәşkilatın strukturunun qurulması
tәşkilatın yerlәşmәsi formasının seçimi
biznes planının әsaslandırılması
heyәtin hüquqlarının müәyyәnlәşdirilmәsi

530 Risq idarәetmә qәrarları qәbulunun hansı mәrhәlәsi ilә әlaqәdardır?

•

xedcәlәşdirmә ilә
idarәetmә qәrarlarının hazırlanması proseduraları ilә
idarәetmә qәrarlarının sәnәdlәşdirmә mәrhәlәsi ilә
idarәetmә qәrarlarının realizasiyası ilә
risqlәrin sığortalanması ilә

531 Qeyrimüәyyәnlik idarәetmә qәrarlarının qәbulunun hansı mәrhәlәsi ilә bağlıdır?

•

idarәetmә qәrarlarının sәnәdlәşdirilmәsi mәrhәlәsi ilә
idarәetmә qәrarlarının realizasiyası ilә
idarәetmә qәrarlarının işlәnmәsi texnologiyası ilә
idarәetmә qәrarlarının hazırlanması proseduraları ilә
idarәetmә qәrarları üzrә nәticәlәr ilә

532 Yeni informasiya texnologiyalarının xarakteristikası hesab edilir:
idarәçilik әmәyinin mobilliyinin mahiyyәtcә azalması
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•

iş vaxtının bir hissәsinin azad olması
idarәçilik әmәyinin istehlak dәyәrinin formalaşması
tәşkilati strukturun işlәnib hazırlanması
qәbul olunan qәrarın dәyәrinin artması

533 Şәbәkә tәfәkkürü kartları hansı prinsipә әsaslanır?

•

analizdәn sintezә
qeyrimüәyyәnlikdәn müәyyәnliyә
xüsusidәn ümumiyә
ümumidәn xüsusiyә
aksiondan teoremә

534 Torvari diaqramlardakı budaqlarda nәlәr әks olunur?

•

açar sözlәr vә qrafiklәr
modellәr vә sxemlәr
tövsiyyәlәr vә sxemlәr
açar sözlәr vә mülahizәlәr
informasiya vә proseslәr

535 Torvari diaqramlar nә demәkdir?

•

problemin mәrkәzdәki yerinin virtual tәsviri
problemin mәrkәzdәki yerinin funksional tәsviri
problemin sxemdәki yerinin xәtti funksional tәsviri
problemin mәrkәzdәki yerinin qeyrixәtti qrafik tәsviri
problemin mәrkәzdәki yerinin xәtii qrafik tәsviri

536 Tәfәkkür kartı formasındakı qeydlәr necә adlandırılır?

•

riyazi diaqramlar
haçalanan diaqramlar
xәtti diaqramlar
torvari diaqramlar
qrafik diaqramlar

537 Tәfәkkür kartının çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

sәbәbnәticә әlaqәlәrinin daha yaxşı başa düşülmәsi
heç biri
fәrdi inkişaf vә yaradıcılıq üçün yararlılığı
istifadә zamanı çevikliyi
yeni ideyalar istehsalının yüksәk sürәti

538 Risk sәviyyәsinin aşağı salınması mәqsәdini güdәn birinci istiqamәtә aşağıdakı hansı metodu aid etmәk
olar:

•

mümkün itgilәri vaxtında aşkara çıxarmağa vә onun qarşısını almağa imkan verәn effektiv nәzarәt sistemini tәtbiq
etmәk
riskin limitlәşdirilmәsi  müәyyәn qәrarlarla bağlı olan xәrclәrin son hәddinin müәyyәnlәşdirilmәsi
qәbul edilәn qәrar variantının dәqiq, ilkin ekspertizasının keçirilmәsi vә müvafiq risk sәviyyәsinin
qiymәtlәndirilmәsi
hamısı
borclunun öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk üçün tәminat vә girov tipli müxtәlif әmәliyyatlardan
istifadә edilmәsi

539 Riskin idarә edilmәsi aşağıdakı әsas fәaliyyәt istiqamәtini özündә birlәşdirir:
qәbul edilәn qәrarların qiymәtlәndirilmәsinin vә ona nәzarәt edilmәsinin effektiv sisiemini yaratmağı
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•

riskin xәbәrdar edilmәsi, minimuma endirilmәsi vә sığortalanması üzrә tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması vә hәyata
keçirilmәsini
risk dәrәcәsinin duyulmasını, tәhlilini vә qiymәtlәndirilmәsini
hamısı
böhranlı idarәetmәni (itkilәrin meydana çıxması sәbәblәrinin lәğv edilmәsi vә tәşkilatın yaşaması mexanizminin
işlәnib hazırlanması)

540 Kommersiya riskinin qiymәtlәndirilmәsindә başlıca mәsәlә yol verilәn, kritik vә katastrofik risk zonaları
vә göstәricilәrinin müәyyәn edilmәsindәn vә risk әyrisinin quırulması imkanından ibarәtdir. Bu mәqsәdlә
riskin qiymәtlәndirilmәsinin hansı metodu tәtbiq edilir:

•

delfi, interaktiv vә ekspert
statistik, delfi vә interaktiv
delfi, interaktiv vә hesabanalitik
statistik, ekspert vә hesabanalitik
ekspert, interaktiv vә statistik

541 Katastrofik risk zonası dedikdә 

•

hamısı
ehtimal olunan itkilәrin miqarının gözlәnilәn mәnfәәtdәn az olan zonalar başa düşülür
bu haqqhesab mәdaxilinin tam miqdarına qәdәr gözlәnilәn mәnfәәt mәblәğindәn çox olan mümkün itkilәr sahәsi
başa düşülür
ehtimal olunan itkilәrin kritik sәviyyәni aşdığı sahәsi başa düşülür

542 Kritik risk zonası dedikdә 

•

hamısı
ehtimal olunan itkilәrin kritik sәviyyәni aşdığı sahәsi başa düşülür
ehtimal olunan itkilәrin miqarının gözlәnilәn mәnfәәtdәn az olan zonalar başa düşülür
bu haqqhesab mәdaxilinin tam miqdarına qәdәr gözlәnilәn mәnfәәt mәblәğindәn çox olan mümkün itkilәr sahәsi
başa düşülür

543 Yol verilә bilәn risk zonası dedikdә 

•

hamısı
ehtimal olunan itkilәrin kritik sәviyyәni aşdığı sahәsi başa düşülür
bu haqqhesab mәdaxilinin tam miqdarına qәdәr gözlәnilәn mәnfәәt mәblәğindәn çox olan mümkün itkilәr sahәsi
başa düşülür
ehtimal olunan itkilәrin miqarının gözlәnilәn mәnfәәtdәn az olan zonalar başa düşülür

544 İtkilәr gözlәnilmәyәn sahәlәri, başqa sözlә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin iqtisadi nәticәlәri müsbәt olan sahәlәri
adlandırırlar

•

katastrofik risk zonası
yol verilә bilәn risk zonası
riskli zona
risksiz zona
kritik risk zonası

545 İnnovasiva riskinә aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

bu müәyyәn bazarlarda investisiya qoyulacaq obyektin düzgün seçilmәmәsi üzündәn baş verәn itkilәr vә ya әldәn
verilmiş faydalar riskidir
әldә edilmiş gәlirlәr alıcılıq qabiliyyәti nöqteyinәzәrindәn inflyasiyanın sәviyyәsinin yüksәk olması nәticәsindә
artmaq әvәzinә sürәtlә qiymәtdәn düşür
pul vәsaitinin itirilmәsi ehtimalı ilә bağlı olan, o cümlәdәn pulun alıcılıq qabiliyyәti ilә bağlı olan risklәr vә
kapital qoyuluşu ilә bağlı olan risklәr
yeniliyin, mәsәlәn işlәnib hazırlanmasına әhәmiyyәtli dәrәcәdә vәsait sәrf olunmuş yeni әmtәәnin, xidmәt vә ya
texnologiyanın reallaşdırılması vә ya özünü ödәmәmәsi ilә bağlı olan riskidir
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obyektә investisiya qoyuluşunu reallaşdırarkәn onun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar
olaraq itki riski

546 İnvestisiya obyekti kimi konkret müәssisәlәrin fәaliyyәti ilә bağlı olan risklәr adlanır:

•

Likvidlik riski
Sahә riski
Regional riski
Müәssisә riski
İnnovasiva riski

547 Regional riskinә aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

bu müәyyәn bazarlarda investisiya qoyulacaq obyektin düzgün seçilmәmәsi üzündәn baş verәn itkilәr vә ya әldәn
verilmiş faydalar riskidir
әldә edilmiş gәlirlәr alıcılıq qabiliyyәti nöqteyinәzәrindәn inflyasiyanın sәviyyәsinin yüksәk olması nәticәsindә
artmaq әvәzinә sürәtlә qiymәtdәn düşür
pul vәsaitinin itirilmәsi ehtimalı ilә bağlı olan, o cümlәdәn pulun alıcılıq qabiliyyәti ilә bağlı olan risklәr vә
kapital qoyuluşu ilә bağlı olan risklәr
bu növ risk xüsusilә çox mәhsullu rayonlar üçün, mәsәlәn, daş kömür vә ya neft hasilatı, kofe vә pambıq istehsal
edәn regionlar üçün xarakterikdir
obyektә investisiya qoyuluşunu reallaşdırarkәn onun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar
olaraq itki riski

548 Kredit işgüzar riskinә aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

bu müәyyәn bazarlarda investisiya qoyulacaq obyektin düzgün seçilmәmәsi üzündәn baş verәn itkilәr vә ya әldәn
verilmiş faydalar riskidir
әldә edilmiş gәlirlәr alıcılıq qabiliyyәti nöqteyinәzәrindәn inflyasiyanın sәviyyәsinin yüksәk olması nәticәsindә
artmaq әvәzinә sürәtlә qiymәtdәn düşür
pul vәsaitinin itirilmәsi ehtimalı ilә bağlı olan, o cümlәdәn pulun alıcılıq qabiliyyәti ilә bağlı olan risklәr vә
kapital qoyuluşu ilә bağlı olan risklәr
borclunun öz öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәsi ilә әlaqәdar olan riskdir
obyektә investisiya qoyuluşunu reallaşdırarkәn onun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar
olaraq itki riski

549 Likvidlik riskinә aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

bu müәyyәn bazarlarda investisiya qoyulacaq obyektin düzgün seçilmәmәsi üzündәn baş verәn itkilәr vә ya әldәn
verilmiş faydalar riskidir
әldә edilmiş gәlirlәr alıcılıq qabiliyyәti nöqteyinәzәrindәn inflyasiyanın sәviyyәsinin yüksәk olması nәticәsindә
artmaq әvәzinә sürәtlә qiymәtdәn düşür
pul vәsaitinin itirilmәsi ehtimalı ilә bağlı olan, o cümlәdәn pulun alıcılıq qabiliyyәti ilә bağlı olan risklәr vә
kapital qoyuluşu ilә bağlı olan risklәr
obyektә investisiya qoyuluşunu reallaşdırarkәn onun keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar
olaraq itki riski
tәrәflәrdәn hәrhansı birinin müdaxilә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi (mәsәlәn, tәdarük etmәmә vә ya әmtәә
tәdarükünü vaxtında yerinә yetirmәmә, ödәnişlәrin gecikdirilmәsi vә s.) üzündәn itkilәr vә ya gәlir alınmaması
riski

550 Selektiv riskә aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

xarici valyuta kursunun dәyişmәsi ilә sәrtlәnәn böyük itkilәrlә bağlı olan risk
әldә edilmiş gәlirlәr alıcılıq qabiliyyәti nöqteyinәzәrindәn inflyasiyanın sәviyyәsinin yüksәk olması nәticәsindә
artmaq әvәzinә sürәtlә qiymәtdәn düşür
pul vәsaitinin itirilmәsi ehtimalı ilә bağlı olan, o cümlәdәn pulun alıcılıq qabiliyyәti ilә bağlı olan risklәr vә
kapital qoyuluşu ilә bağlı olan risklәr
bu müәyyәn bazarlarda investisiya qoyulacaq obyektin düzgün seçilmәmәsi üzündәn baş verәn itkilәr vә ya әldәn
verilmiş faydalar riskidir
tәrәflәrdәn hәrhansı birinin müdaxilә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi (mәsәlәn, tәdarük etmәmә vә ya әmtәә
tәdarükünü vaxtında yerinә yetirmәmә, ödәnişlәrin gecikdirilmәsi vә s.) üzündәn itkilәr vә ya gәlir alınmaması
riski
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551 Hәrhansi bir bazarın konyukturasınm bütövlükdә pislәşmәsi riski adlanır:

•

Selektiv
inflyasiya
Spekulyativ
Sistem riski
Tәbii

552 Valyuta riskinә aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

әmәliyyatın yerinә yetirilmәsi texnologiyasının pozulması, xammalın vә ya heyәtin işinin keyfiyyәtinin aşağı
düşmәsi vә s. ilә bağlı olaraq itkilәr vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı
әldә edilmiş gәlirlәr alıcılıq qabiliyyәti nöqteyinәzәrindәn inflyasiyanın sәviyyәsinin yüksәk olması nәticәsindә
artmaq әvәzinә sürәtlә qiymәtdәn düşür
pul vәsaitinin itirilmәsi ehtimalı ilә bağlı olan, o cümlәdәn pulun alıcılıq qabiliyyәti ilә bağlı olan risklәr vә
kapital qoyuluşu ilә bağlı olan risklәr
xarici valyuta kursunun dәyişmәsi ilә sәrtlәnәn böyük itkilәrlә bağlı olan risk
tәrәflәrdәn hәrhansı birinin müdaxilә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi (mәsәlәn, tәdarük etmәmә vә ya әmtәә
tәdarükünü vaxtında yerinә yetirmәmә, ödәnişlәrin gecikdirilmәsi vә s.) üzündәn itkilәr vә ya gәlir alınmaması
riski

553 İnflyasiya riskinә aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

әmәliyyatın yerinә yetirilmәsi texnologiyasının pozulması, xammalın vә ya heyәtin işinin keyfiyyәtinin aşağı
düşmәsi vә s. ilә bağlı olaraq itkilәr vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı
xarici valyuta kursunun dәyişmәsi ilә sәrtlәnәn böyük itkilәrlә bağlı olan riski
pul vәsaitinin itirilmәsi ehtimalı ilә bağlı olan, o cümlәdәn pulun alıcılıq qabiliyyәti ilә bağlı olan risklәr vә
kapital qoyuluşu ilә bağlı olan risklәr
әldә edilmiş gәlirlәr alıcılıq qabiliyyәti nöqteyinәzәrindәn inflyasiyanın sәviyyәsinin yüksәk olması nәticәsindә
artmaq әvәzinә sürәtlә qiymәtdәn düşür
tәrәflәrdәn hәrhansı birinin müdaxilә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi (mәsәlәn, tәdarük etmәmә vә ya әmtәә
tәdarükünü vaxtında yerinә yetirmәmә, ödәnişlәrin gecikdirilmәsi vә s.) üzündәn itkilәr vә ya gәlir alınmaması
riski

554 Pulun alıcılıq qabiliyyәti ilә bağlı olan risk hansılardır?

•

Spekulyativ vә sistem
Sistem vә regional
tәmiz vә spekulyativ
inflyasiya vә valyuta risklәri
Tәbii vә siyasi

555 Maliyyә risklәrinә aiddir

•

pul vәsaitinin itirilmәsi ehtimalı ilә bağlı olan, o cümlәdәn pulun alıcılıq qabiliyyәti ilә bağlı olan risklәr vә
kapital qoyuluşu ilә bağlı olan risklәr
әmәliyyatın yerinә yetirilmәsi texnologiyasının pozulması, xammalın vә ya heyәtin işinin keyfiyyәtinin aşağı
düşmәsi vә s. ilә bağlı olaraq itkilәr vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı
tәrәflәrdәn hәrhansı birinin müdaxilә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi (mәsәlәn, tәdarük etmәmә vә ya әmtәә
tәdarükünü vaxtında yerinә yetirmәmә, ödәnişlәrin gecikdirilmәsi vә s.) üzündәn itkilәr vә ya gәlir alınmaması
riski
xarici valyuta kursunun dәyişmәsi ilә sәrtlәnәn böyük itkilәrlә bağlı olan risklәr
özündә tәsәrrüfatçılıq edәn subyektlәrin sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә itkilәrin yaranması ehtimalını әks
etdirir

556 Ticarәt risklәrinә aiddir
özündә tәsәrrüfatçılıq edәn subyektlәrin sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә itkilәrin yaranması ehtimalını әks
etdirir
әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә itki vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı
tәbiәtin kortәbii qüvvәlәrinin tәsiri nәticәsindәki itkilәr risklәri

•
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•

tәrәflәrdәn hәrhansı birinin müdaxilә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi (mәsәlәn, tәdarük etmәmә vә ya әmtәә
tәdarükünü vaxtında yerinә yetirmәmә, ödәnişlәrin gecikdirilmәsi vә s.) üzündәn itkilәr vә ya gәlir alınmaması
riski
әmәliyyatın yerinә yetirilmәsi texnologiyasının pozulması, xammalın vә ya heyәtin işinin keyfiyyәtinin aşağı
düşmәsi vә s. ilә bağlı olaraq itkilәr vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı

557 İstehsal risklәrinә aiddir

•

özündә tәsәrrüfatçılıq edәn subyektlәrin sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә itkilәrin yaranması ehtimalını әks
etdirir
әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә itki vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı
tәbiәtin kortәbii qüvvәlәrinin tәsiri nәticәsindәki itkilәr risklәri
әmәliyyatın yerinә yetirilmәsi texnologiyasının pozulması, xammalın vә ya heyәtin işinin keyfiyyәtinin aşağı
düşmәsi vә s. ilә bağlı olaraq itkilәr vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı
müxtәlif nәqliyyat növlәri ilә (avtomobil, dәmir yolu, dәniz, hava vә s.) daşımalarla bağlı olan itki ehtimalıdır

558 Özündә tәsәrrüfatçılıq edәn subyektlәrin sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә itkilәrin yaranması ehtimalını
әks etdirәn risklәr adlanır:

•

ekoloji
siyasi
tәbii
Kommersiya
nәqliyyat

559 Nәqliyyat risklәrinә aiddir

•

özündә tәsәrrüfatçılıq edәn subyektlәrin sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә itkilәrin yaranması ehtimalını әks
etdirir
әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә itki vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı
tәbiәtin kortәbii qüvvәlәrinin tәsiri nәticәsindәki itkilәr risklәri
müxtәlif nәqliyyat növlәri ilә (avtomobil, dәmir yolu, dәniz, hava vә s.) daşımalarla bağlı olan itki ehtimalıdır
siyasi sistemin dәyişmәsi, cәmiyyәtdәki siyasi qüvvәlәrin yerinin dәyişmәsi vә siyasi qeyrisabitliklә bağlı olan
әmlak (maliyyә) itkilәri riski

560 Siyasi risklәrә aiddir

•

özündә tәsәrrüfatçılıq edәn subyektlәrin sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә itkilәrin yaranması ehtimalını әks
etdirir
әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә itki vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı
tәbiәtin kortәbii qüvvәlәrinin tәsiri nәticәsindәki itkilәr risklәri
siyasi sistemin dәyişmәsi, cәmiyyәtdәki siyasi qüvvәlәrin yerinin dәyişmәsi vә siyasi qeyrisabitliklә bağlı olan
әmlak (maliyyә) itkilәri riski
müxtәlif nәqliyyat növlәri ilә (avtomobil, dәmir yolu, dәniz, hava vә s.) daşımalarla bağlı olan itki ehtimalıdır

561 Ekoloji risklәrә aiddir

•

özündә tәsәrrüfatçılıq edәn subyektlәrin sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә itkilәrin yaranması ehtimalını әks
etdirir
siyasi sistemin dәyişmәsi, cәmiyyәtdәki siyasi qüvvәlәrin yerinin dәyişmәsi vә siyasi qeyrisabitliklә bağlı olan
әmlak (maliyyә) itkilәri riski
tәbiәtin kortәbii qüvvәlәrinin tәsiri nәticәsindәki itkilәr risklәri
traf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә itki vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı
müxtәlif nәqliyyat növlәri ilә (avtomobil, dәmir yolu, dәniz, hava vә s.) daşımalarla bağlı olan itki ehtimalıdır

562 Tәbii risklәrә aiddir –

•

özündә tәsәrrüfatçılıq edәn subyektlәrin sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә itkilәrin yaranması ehtimalını әks
etdirir
siyasi sistemin dәyişmәsi, cәmiyyәtdәki siyasi qüvvәlәrin yerinin dәyişmәsi vә siyasi qeyrisabitliklә bağlı olan
әmlak (maliyyә) itkilәri riski
әtraf mühitin çirklәnmәsi nәticәsindә itki vә ya әlavә xәrclәr çәkilmәsi ehtimalı
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•

tәbiәtin kortәbii qüvvәlәrinin tәsiri nәticәsindәki itkilәr risklәri
müxtәlif nәqliyyat növlәri ilә (avtomobil, dәmir yolu, dәniz, hava vә s.) daşımalarla bağlı olan itki ehtimalıdır

563 Spekulyativ risk –

•

heç biri
әmәliyyatların vә sistemin effektivliyinin aşağı salınması başa düşülür
mәnfi (ziyan, itgi) vә ya sıfır nәticә alınması imkanları başa düşülür
hәm mәnfi vә hәm dә müsbәt (uduş, mәnfәәt) nәticәlәr әldә edilmәsi imkanları başa düşülür
idarәetmә sahәsindә peşәkar biliklәrin artırılmasıdır

564 Xalis risk dedikdә 

•

heç biri
әmәliyyatların vә sistemin effektivliyinin aşağı salınması başa düşülür
hәm mәnfi vә hәm dә müsbәt (uduş, mәnfәәt) nәticәlәr әldә edilmәsi imkanları başa düşülür
mәnfi (ziyan, itgi) vә ya sıfır nәticә alınması imkanları başa düşülür
mәnfәәt naminә maliyyә ehtiyatlarının artırılması imkanları başa düşülür

565 Xalis risk dedikdә mәnfı (ziyan, itgi) vә ya sıfır nәticә alınması imkanları başa düşülür. Bu
kateqoriyadan olan risqlәrә aid olanı seçin:

•

ekoloji
siyasi
tәbii
hamısı
nәqliyyat

566 Qәbul edilmiş qәrarın reallaşdırılmasından gözlәnilәn mümkün iqtisadi nәticәlәrdәn asılı olaraq risqlәri
hansı qrupa bölmәk olar:

•

Regional vә tәmiz
Tәbii vә siyasi
Sistem vә regional
tәmiz vә spekulyativ
Spekulyativ vә sistem

567 ........... dedikdә konkret alternativ idarәetmә qәrarları ilә bağlı olaraq resurs itkilәri vә ya gәlir әldә
edilmәmәsi ehtimalının mövcud potensialı nәzәrdә tutulub.

•

Öhdәlik
Mәsuliyyәt
Mәnfәәt
Risk
Böhran

568 Hansı qәrarlar әldә edilәn nәticә vahidinә resursların sәrfi sәmәrәliliyini sabit saxlayır?

•

İmpulsiv qәrarlar
Asinergetik qәrarlar.
Sinergetik qәrarlar
Ordinar qәrarlar

569 Proqnozlaşdırıcı xüsusiyyәtlәrinә görә idarәetmә qәrarlarının neçә növü var

•

9.0
7.0
6.0
3.0
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570 Regionda sahәdә müәssisәnin inkişaf perispektivlәrinin gәlәcәk vәziyyәtini vә ehtimal olunan yollarını
hansı elmi üsul düzgün әks etdirir

•

Missiya
Görmәk
Planlaşdırma
Proqnozlaşdırma

571 Proqnozlaşdırılan sәmәrәliliyә uyğun olaraq qәrarlar aşağıdakı tәsinflәşdirmәdәn hansı düzgün
variantıdır.

•

Cari qәrarlar
Perspektiv qәrarlar.
Strateji qәrarlar.
Ordinar qәrarlar.

572 Bu proqnozlaşdırma metoduhәmin sahәnin mütәxәssizlәri qrupu tәrәfindә işlәnib hazırlanır

•

Modellәşdirmә
Parametrik
Ektropolyasiya
Ekspert

573 Aşağıdakı metodlardan bir neçә әsas funksiyalarla vә ya kifayәt qәdәr statistik informasiyaya malik
olmayan obyektlәr üçün istifadә edilir

•

Modellәşdirmә
Parametrik
Ektropolyasiya
Ekspert

574 Silinmiş göstәricilәr vә reqressiyya sәviyyәsinә görә bölmәnin proqnozlaşdırma metodu hansıdır

•

Modellәşdirmә
Ekspert
Ektropolyasi
Parametrik

575 Vahid vә azseriyalı istehsal sәrtindә hansı proqnozlaşdırma metodundan istifadә edirlәr

•

Modellәşdirmә
Ekspert
Ektropolyasiya
Parametrik

576 nozlaşdırmanın bu metodu obyektin gәlәcәk daveanışının vә inkişafının keçmiş tendensiyalarına
әsaslanır.

•

Modellәşdirmә
Ekspert
Parametrik
Ektropolyasiya

577 metodlardan hansının istehsalçı vә istehsalçıda gәlәcәk obyektin mәlum parametrlәri vә istehsalın
tәşkilatı –texniki sәviyyәsinә göstәricilәrini ilkin işlәmә mәrhәlәsindә tәtbiq etmәk mәqsәdәuyğundur
Modellәşdirmә
Ekspert
Parametrik

•
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•

Ektropolyasiya

578 Aşağıdakılardan hansı proqnozlaşdırma metoduna aid deyil.

•

Ekspert
Parametrik
Ekstropolyasiya
Sistemlilik

579 Elmi – texniki proqnozlaşdırmanın hansı prinsipi obyektin vә proqnozlaşdırma fonun inkişafının
qarşılıqlı әlaqәsini vә tabeçiliyini tәlәb edir.

•

Optimalıq
Adekvatlıq
Fasilәsizlik
Sistemlilik

580 Elmi – texniki proqnozlaşdırmanın hansı prinsipi sosial nәticәlәri nәzәrә almaqla faydalı effektivliyi nail
olmaq kriteriyası üzrә çoxlu mümkün varianlardan daha yaxşısını işlәyib hazırlamağı nәzәrdә tutur.

•

Sistemlilik
Adekvatlıq
Fasilәsizlik
Optimallaşdırma

581 Elmi – texniki proqnozlaşdırmanın hansı prinsipi obyektin inkişafının qarşılıqlı әlaqәlәrini vә sabit
tendensiyalarını, hәmçinin tam vә dәqiq imitasiya ilә nәzәri analoq yaradılmasını xarakterizә edir?

•

Sistemlilik
Optimalıq
Fasilәsizlik
Adekvatlıq

582 Elmi – texniki proqnozlaşdırmanın hansı prinsipi proqnozlaşdırılan obyekt vә ya proqnoz fonu haqqında
yeni mәlumatların daxil olması dәrәcәsi üzrә proqnozun dәqiqlәşdirilmәsini tәlәb edir?

•

Sistemlilik
Optimalıq
Adekvatlıq
Fasilәsizlik

583 Sahәnin regionun bütövlükdә ölkәdә hazırlanan mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi vә
keyfiyyәt göstәricilәrinin inkişaf tendensiyalarının elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış variantlarının hesablanması
necә adlanır?

•

İdarәetmә qәrarları strategiyasının mәqsәdi
İdarәetmә qәrarlarının icrasının mәqsәdi
İdarәetmә qәrarlarına nәzarәtin mәqsәdi
İdarәetmә qәrarlarının proqnozlaşdırılmasının mәqsәdlәri

584 Gәlәcәk konkret şәraitdә obyektin mümkün vәziyyәti vә onun mövcüdluğunun alternativ yolları vә
müddәti haqqındakı elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış mülahizә necә adlanır?

•

Missiya
Görmәk
Plan
Proqnoz
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585 Bu metod tәşkilatitexniki tәdbirlәrin funksiyalarının yaxşılaşdırılması üzrә planın işlәnib hazırlanması
amillәrinin sıralanması mәqsәdilә tәtbiq olunur

•

Eliminasiya metodu
İndeks metodu
Müqayisә metodu
Faktorlu tәhlil metodu

586 Bu metod proseslәrin aydınlaşdırılması vә bir sıra göstәricilәrin hesablanması, hәmçinin nәticәlәrin
müәyyәn şәklә salınması vasitәsidir

•

Eliminasiya metodu
İndeks metodu
Müqayisә metodu
Qrafik metod

587 Gözlәnilәn qiymәt konsepsiyası aşağıdakılardan hansının ayrılmaz hissәsidir?

•

Eliminasiya metodu
İndeks metodu
Müqayisә metodu
Mәqsәdlәr ağacı metodu

588 Bu metod digәr amillәr istisna olmaqla, bir amilin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumlәşdirici
göstәricilәrinә tәsirini fәrqlәndirmәyә imkan verir

•

Planlaşdırma metodu
İndeks metodu
Müqayisә metodu
Eliminasiya metodu

589 Bu metod ümumlәşdirici göstәricinin amillәrin – vuruqların bazis qiymәtlәrinin faktiki olaraq müntәzәm
әvәzlәnmәsi yolu ilә tәshih edilmiş bir çox qiymәtlәrini әks etdirir.

•

Planlaşdırma metodu
İndeks metodu
Müqayisә metodu
Zәncir әvәzlәmәsi metodu

590 Bu metod tәsәrrüfat fәaliyyәtinin qarşılıqlı әlaqәdә olan göstәricilәrinin qarşılıqlı tәsirlәrinin
aşkarlanması vә ölçülmәsi, hәmçinin istehsalın effektivliyinin yüksәldilmәsi ehtiyatlarının hesablanması
mәqsәdilә müqayisәsini nәzәrdә tutur.

•

Planlaşdırma metodu
İndeks metodu
Müqayisә metodu
Balans metodu

591 Bu metod ayrıayrı elementlәri ölçülә bilmәyәn mürәkkәb hadisәlәrin öyrәnilmәsindә tәtbiq olunur.

•

Planlaşdırma metodu
Balans metodu
Müqayisә metodu
İndeks metodu

592 Tәşkilatın işini qiymәtlәndirmәyә, plan göstәricilәrindәn gerilәmәlәri müәyyәn etmәyә, onların
sәbәblәrini tәyin etmәyә vә ehtiyatları aşkara çıxarmağa imkan verәn metod necә adlanır?
Planlaşdırma metodu
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•

Balans metodu
İndeks metodu
Müqayisә metodu

593 Kәmiyyәtin tәyin edilmәsi prinsipi

•

Operativlik vә vaxtlıvaxtında olma prinsipi
Hәcm, keyfiyyәt vә vaxt üzrә tәhlil variantlarının uyğunluğunun tәmin edilmәsi prinsipi
Tәhlil vә sintezin tamlıq prinsipi
Aparıcı hәlqәnin ayırılması prinsipi

594 İdarәetmә prosesinin mümkün inkişafı haqqında xüsusi tәdqiqata әsaslanan qәrar hansıdır?

•

qrup
kollegial
eynitipli
proqnozlaşdırılan

595 Asinergetik qәrarlar nәdir?

•

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

596 Sinergetik qәrarlar nәdir?

•

Nәticә vahidinә resursların sәrfi sәmәrәliliyini kәskin azaldır
Sistemin effektivliyini aşağı salır
Nәticә vahidinә resursların sәrfi sәmәrәliliyini kәskin artırır
Nәticә vahidinә resursların sәrfi sәmәrәliliyini normalara uyğun saxlayır

597 Ordinar qәrarlar nәdir?

•

Nәticә vahidinә resursların sәrfi sәmәrәliliyini aşağı salır
Nәticә vahidinә resursların sәrfi sәmәrәliliyini kәskin artırır
Kollektivin birgә qәbul etdiyi qәrardır
Nәticә vahidinә sәrf edilәn serusların sәmәrәliliyinin normalara uyğun saxlayan qәrardır

598 Proqnozlaşdırılan sәmәrәliyә uyğun olaraq qәrarların hansı növlәri vardır?

•

Ordinar, rasional vә sinergetik
Ginergetik, bisinergetik vә asinergetik
Ordinar, inert vә sinergetik
Ordinar, asinergetik vә sinergetik

599 Proqnozlaşdırıcı xüsusiyyәtinә görә qәrarlar

•

9.0
3.0
5.0
7.0

600 Hansı qәrarlar әldә edilәn nәticә vahidinә resursların sәrfi sәmәrәliliyini kәskin aşağı salır?

•

Sinergetik qәrarlar.
İmpulsiv qәrarlar
Ordinar qәrarlar.
Asinergetik qәrarlar
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601 Hansı qәrarlar әldә edilәn nәticә vahidinә resursların sәrfi sәmәrәliliyi kәskin artırır?

•

İmpulsiv qәrarlar
Ordinar qәrarlar.
Sinergetik qәrarlar
Asinergetik qәrarlar.

602 Analogiyalar üzrә proqnozlaşdırma metodu necә adlanır?

•

nominal qrup texnikası
sinektika
morfoloji
ssenari

603 Formal evristik metodlara aid deyil:

•

düşüncә proseslәrinin modellәşdirilmәsi
intellektual fәaliyyәtin idarә edilmәsi
labirint metodları
tәkamül modellәşdirilmәsi

604 İdarәetmә qәrarlarının tәhlilindә reqlament hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir?

•

proseslәrin rasional modellәşdirilmәsinә
formalaşdırmanın struktur vahidliyinә
sosial fәaliyyәtin keyfiyyәtinә
iqtisadi fәaliyyәtin keyfiyyәtinә

605 Ekspertiza nәticәlәrinin emalında ölçü metodu kimi istifadә edilmir:

•

bilavasitә qiymәtlәndirmә
birbaşa qiymәtlәndirmә
cütcüt müqayisә
sıra ilә düzülüş

606 Fәrdi vә qrup ekspertizanın müsbәt cәhәtlәrini özündә birlәşdirәn metod necә adlanır?

•

beyin hücumu metodu
delfi metodu
ekspert metodu
aktivlәşdirmә metod

607 Ekspert qrupuna daxil olmaq üçün hansı cәhәt vacib deyil?

•

konformizm
kompetentlik
şәxsi fikrin mütlәq sabitliyi
geniş tәfәkkür

608 Proqnozlaşdırmanın hansı prinsipinin mahiyyәti ondan ibarәtdik ki, bu zaman konkret situasiyada bir
sistem kimi obyektin daxili vә xarici mühit amillәri öyrәnilir vә onlardan maksimum istifadә edilir?

•

Paralellik
Alternativlik
Adaptivlik
Avtomatiklik
Fasilәsizlik
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609 Proqnozlaşdırmanm hansı prinsipi obyektin, onun ayrıayrı komponentlәrinin vә mәhsul hazırlanması
texnologiyası vә ya konstruksiyasının bu vә ya digәr prinsiplәrindәn istifadә edilmәsindәn asılı olaraq
müxtәlif xәrclәr vә trayektoriyalar üzrә inkişafı imkanları ilә әlaqәdardır?

•

Paralellik
Fasilәsizlik
Alternativlik
Avtomatiklik
Birbaşa dәqiqlik

610 Hansı prinsip faydalı effektin dәyişmәsi meyllәrini vә onun alınmasına çәkilәn xәrclәrin aşkara
çıxarılması ehtimallarını dәqiq qiymәtlәndirmәyә kömәk edir?

•

Paralellik
Adekvatlıq
Avtomatiklik
Birbaşa dәqiqlik
Fasilәsizlik

611 Hansı prinsipdәn ilkin mәlumatların toplanmasına, işlәnmәsinә vә bütövlükdә proqnozlaşdırmanın
yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxt vә mәsrәflәri qısaltmaq üçün istifadә edilir?

•

Adekvatlıq
Avtomatiklik
Birbaşa dәqiqlik
Fasilәsizlik
Paralellik

612 Hansı prinsip әn qısa informasiyanın bir icraçıdan digәrinә dәqiq vә mәqsәdәuyğun şәkildә ötürülmәsini
nәzәrdә tutur?

•

Avtomatiklik
Adekvatlıq
Paralellik
Fasilәsizlik
Birbaşa dәqiqlik

613 Hansı prinsipdәn proqnoz yerinә yetirildikdә vә lazım gәlәrsә proqnozda zәruri dәyişikliklәr edildikdәn
sonra daxil olan әlavә informasiyanın müntәzәm olaraq toplanması vә işlәnmәsi zamanı istifadә edilir?

•

Birbaşa dәqiqlik
Paralellik
Adekvatlıq
Fasilәsizlik
Avtomatiklik

614 Hansı prinsipdәn müxtәlif xidmәtlәr informasiyanın toplanması vә işlәnmәsi vaxtm qısaltınaq hәmçinin
bütövlükdә proqnozun yerinә yetirilmәsi vaxtını qısaltmaq üçün istifadә edilir?

•

Adekvatlıq
Paralellik
Fasilәsizlik
Birbaşa dәqiqlik
Avtomatiklik

615 Proqnozlaşdırmanın hansı metodunun tәtbiqi xüsusiyyәtlәri özündә proqnozlaşdırmanın dәqiqliyini
yüksәltmәk vә proqnozlaşdırmanın keçirilmәsinә sәrf edilәn xәrclәrin azaldılması mәqsәdi ilә digәr
metodların sәmәrәli şәkildә uyğunlaşdırılması imkanlarını birlәşdirir?
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•

Normativ metodu
Parametriк metodu
Kombinәlәşdirilmiş metodu
Texniki strategivanın qiymәtlәndirilmәsi metodu
Ekspert metodu

616 Proqnozlaşdırmanın hansı metodu metod әvvәllәr tәtbiq edilәn fәaliyyәt prinsiplәrindәn istifadә etmәklә
öyrәnilәn obyektin tәlәb olunan xarakteristikalarına catmağın mümkün olmamasına әsaslanır?

•

Normativ metodu
Texniki strategivanın qiymәtlәndirilmәsi metodu
Ekspert metodu
Parametriк metodu
İndeks metodu

617 Proqnozlaşdırmanın hansı metodu patent fondu vә statistik mәlumatlar olmadıqda prinsipal cәhәtdәn
yeni növ texnikanın keyfiyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün tәtbiq edilmә imkanına malikdir?

•

Ekspert metodu
Texniki strategivanın qiymәtlәndirilmәsi metodu
İndeks metodu
Parametriк metodu
Normativ metodu

618 Proqnozlaşdırmanın hansı metodu baş tәyinedici cәdvәl matrisinin vә ya universal identifikatorun
işlәnib hazırlanmasına vә yüksәk ixtisaslı mütәxәssislәrdәn ibarәt ekspert qrupunun yaradılmasına әsaslanır?

•

Parametriк metodu
Ekspert metodu
Normativ metodu
Texniki strategivanın qiymәtlәndirilmәsi metodu
İndeks metodu

619 Proqnozlaşdırmanın hansı metodu mövcud şәraitlә müqayisәdә gәlәcәlcdә hәrhansı şәraitin
dәyişilmәsini xarakterizә edәn indefeslәrin kömәyi ilә obyektin mövcud göstәricilәrinin qiymәtlәrinin
gәlәcәk dövrlәrә uyğunlaşdırılmasına әsaslanır?

•

Normativ metodu
İndeks metodu
Ekspert metodu
Parametriк metodu
Texniki strategivanın qiymәtlәndirilmәsi metodu

620 Proqnozlaşdırmanın hansı metodundan kütlәvi istehsalın elmitәdqiqat vә tәcrübә konstruktor işlәri
mәrhәlәsindә, hәmçinin istehsalın tәşkilatitexniki cәhәtdәn hazırlanması mәrhәlәsindә istifadә edilir?

•

Normativ metodu
Texniki strategivanın qiymәtlәndirilmәsi metodu
Eksperimental metodu
Ekspert metodu
Parametriк metodu

621 Proqnozlaşdırmanın normativ metodu әsaslanır:

•

hamısı
iqtisadi vә tәşkilatitexniki göstәricilәr arasında asılılıq müәyyәn edilmәsinә vә obyektin gәlәcәk inkişaf
orientirinin müәyyәnlәşdirilmәsinә
korelyasiya göstәricilәri arasında asılılıq müәyyәn edilmәsinә; sintez bәrabәrliyinin müәyyәn edilmәsinә
xüsusi çәki göstәricilәri arasında asılılıq müәyyәn edilmәsinә; reqresiya bәrabәrliyinin müәyyәn edilmәsinә
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mәlumatnormativ informasiyasının müәyyәn edilmәsinә

622 Proqnozlaşdırmanm hansı metodunun mahiyyәti ondan ibarәtdir ki, bu zaman proqnoz müәyyәn
sahәdәki mütәxәssislәr qrupunun kollektiv fikirlәri әsasında işlәnib hazırlanır?

•

Normativ metodu
Ekspert metodu
Parametriк metodu
Ekstrapolyasiva metodu
Texniki strategivanın qiymәtlәndirilmәsi metodu

623 Hansı metod bir tәrәfdәn obyektin parametrlәri ilә istehsalın tәşkilatitexniki sәviyyәsi arasında nisbәtin
müәyyәn edilmәsinә vә digәr tәrәfdәn isә obyektin parametrlәri ilә faydalı effekt vә ya xәrc elementlәri
arasında nisbәtin müәyyәn edilmәsinә әsaslanır?

•

Normativ metodu
Ekspert metodu
Texniki strategivanın qiymәtlәndirilmәsi metodu
Ekstrapolyasiva metodu
Parametriк metodu

624 Proqnozlaşdırmanın parametrik metodlari hansı növә bölünür:

•

fiziki vә riyazi göstәricilәr üzrә
strateji vә taktiki göstәricilәr üzrә
xüsusi çәki göstәricilәri üzrә; reqresiya bәrabәrliyi üzrә
funsional vә ekspert göstәricilәri üzrә
korelyasiya göstәricilәri üzrә; sintez bәrabәrliyi üzrә

625 Aşağıdakı göstәrilәn proqnozlaşdırma metodlarından sәhv olanı tapın:

•

Normativ metodu
Parametriк metodu
Likvidlik metodu
Ekstrapolyasiva metodu
Ekspert metodu

626 Әks әlaqә informasiyasına aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

proqnozlaşdırılan obyektin inkişafı ilә müşayәt olunur vә proqnozlaşdırmanın mәqsәdini, hәmçinin şәrtlәrini
xarakterizә edәn mәlumatları özündә birlәşdirir
özündә keçirilmiş elmitexniki proqnozlaşdırma mәlumatlarını, proqnozlaşdırılan obyektin faktiki vәziyyәtinin
proqnoz kәmiyyәtlәrindәn nә qәdәr kәnarlaşdığı haqqındakı mәlumatları, hәmçinin proqnoz fondunun faktiki
vәziyyәtinin proqnozlaşdırma zamanı tәtbiq edilәn göstәricilәrdәn nә qәdәr kәnarlaşdığı haqqındakı göstәricilәri
birlәşdirir
hamısı
hәcmi vә tәrkibi proqnoz hesablamalarının differensiallaşdırılması dәrәcәsindәn asılıdır

627 Proqnozlaşdırılan situasiya ilә bağlı olan informasiyaya aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

hamısı
proqnozlaşdırılan obyektin inkişafı ilә müşayәt olunur vә proqnozlaşdırmanın mәqsәdini, hәmçinin şәrtlәrini
xarakterizә edәn mәlumatları özündә birlәşdirir
özündә keçirilmiş elmitexniki proqnozlaşdırma mәlumatlarını, proqnozlaşdırılan obyektin faktiki vәziyyәtinin
proqnoz kәmiyyәtlәrindәn nә qәdәr kәnarlaşdığı haqqındakı mәlumatları, hәmçinin proqnoz fondunun faktiki
vәziyyәtinin proqnozlaşdırma zamanı tәtbiq edilәn göstәricilәrdәn nә qәdәr kәnarlaşdığı haqqındakı göstәricilәri
birlәşdirir
hәcmi vә tәrkibi proqnoz hesablamalarının differensiallaşdırılması dәrәcәsindәn asılıdır
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628 Hansı növ informasiya özündә proqnozlaşdırma metodlarının seçilmәsi, metodika vә mәlumatnormativ
materialların yaradılması prosesindә istifadә edilәn mәlumatları birlәşdirir?

•

ekspert informasiya
ilkin informasiya
carı informasiya
yekun informasiya
funksional informasiya

629 Tәyinatına vә xarakterinә görә istifadә olunan informasiyalar a aiddir:

•

mәlumatnormativ informasiyası
hamısı
texnikiiqtisadi informasiyası
elmitexniki informasiyası
proqnoz situasiya informasiyası vә әksәlaqә informasiyası

630 Tәşkilati strategiyanın uzaqgörәnliyi dedikdә nә başa düşülür

•

rәhbәrin davranış qaydasıdır
peşәkarlığın yüksәk olmasıdır
srtateji planın dolğunluğu vә mükәmmәlliyidir
keçmiş strateji qәrarlardan bәhrәlәnәrәk yeni tәşkilat yaradılması yolu ilә menecerlәrin tәfәkkür tәrzinin müntәzәm
olaraq inkişaf etdirilmәsini nәzәrdә tutan fәaliyyәt başa düşülür
tәşkilatın inkişafıdır

631 Gәlәcәyә tәsir etmә dәrәcәsinә görә idarә etmә qәrarları .....bölünürlәr

•

uzunmüddәtli vә qısamüddәtli
perspektiv vә cari
qlobal vә lokal
strateji vә taktiki
fәrdi vә kollektiv

632 Qәrarın vahid qlobal sistemә inteqrasiyası .......

•

ekosentrizm
polisentrizm
etnosentrizm
geosentrizm
regiosentrizm

633 Kompaniyanın fәaliyyәt göstәrdiyi müxtәlif ölkәlәrdә srtateji qәrarlar dәyişirlәr....

•

ekosentrizm
regiosentrizm
etnosentrizm
polisentrizm
geosentrizm

634 Strateji qәrarlarda ana şirkәtin dәyәrlәri vә maraqları әsas hesab edilir

•

polisentrizm
ekosentrizm
geosentrizm
regiosentrizm
etnosentrizm
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635 Rәhbәr işçilәr qarşısında qәrarların qәbulu zamanı hansı tәlәblәr qoyulur? İnformasiyadan istifadә
etmәyi bacarmalı vә bu sahәdә müәyyәn vәrdişә malik olmalıdır; Problemlәrdәn baş çıxarmalı vә yaranmış
vәziyyәti düzgün tәhlil etmәlidir; Optimal tәsәrrüfatçılıq qәrarların qәbul edilmәsini vә onların icra
edilmәsini tәmin etmәyi bacarmalıdır.

•

2ci vә 3cü bәnddә göstәrilәnlәr
Yalnız 2ci bәnddә göstәrilәnlәr. .
Yalnız 1ci bәnddә göstәrilәnlәr
Bütün bәndlәrdә göstәrilәnlәr
Yalnız 3cü bәnddә göstәrilәnlәr.

636 İdarәetmә qәrarları iqtisadi, idarәetmә vә digәr ictimai qanunların fәaliyyәtini nәzәrә almaqla konkret
istehsal şәraitinin tәhlili әsasında qәbul olunmalıdır. Bu, qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi ifadә edir?

•

Hüquqi vә qanuni müddәalara uyğun gәlmә
Operativlik. D. Vaxtın konkretliyi
Komplekslik vә sistemlilik.
Elmi cәhәtdәn әsaslandırma.

637 Subyektin obyektә tәsirindә konkret göstәricilәrin, nәticәlәrin nәzәrә alınması vә idarәetmә qәrarlarının
mәzmununun idarәetmә vәzifәlәri ilә әlaqәlәndirilmәsi hansı keyfiyyәt tәlәbındә nәzәrdә tutulur?

•

Elmi cәhәtdәn әsaslandırma.
Hüquqi vә qanuni müddәalara uyğun gәlmә
Optimallıq
Kәmiyyәt vә keyfiyyәt müәyyәnliyi.
Komplekslik vә sistemlilik

638 . Qәrarların mәqsәdyönlülüyü, mәqsәdәçatma, yaxınlaşma qәrarlarla mәqsәdin vәhdәtliliyinin tәmin
edilmәsi kimi şәrtlәr hansı keyfiyyәt tәlәbındә nәzәrdә tutulur?

•

Elmi cәhәtdәn әsaslandırma
Hüquqi vә qanuni müddәalara uyğun gәlmә
Optimallıq
Mәqsәdә uyğunluğu
Komplekslik vә sistemlilik.

639 Qәrarların optimal iqtisadi vә sosial meyarlara uyğun gәlmәsini hansı keyfiyyәt tәlәbi nәzәrdә tutur?

•

Elmi cәhәtdәn әsaslandırma
Komplekslik vә sistemlilik
Hüquqi vә qanuni müddәalara uyğun gәlmә
Optimallıq
Vaxtın konkretliyi

640 Qәrar qәbul edilәrkәn firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi dövlәtin qanunları vә hüquqi aktları nәzәrә
alınmalıdır. Bu, qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi ifadә edir?

•

Elmi cәhәtdәn әsaslandırma
Operativlik
Komplekslik vә sistemlilik.
Hüquqi vә qanuni müddәalara uyğun gәlmә
Vaxtın konkretliyi

641 Qәrar qәbul etmәmişdәn әvvәl idarәetmә obyektinin texniki, texnoloji, istehsal, iqtisadi, sosial, psixoloji
tәrәflәri vә cәhәtlәri dәqiq öyrәnilmәli vә nәzәrә alınmalıdır. Bu, qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi
ifadә edir?
Mәqsәdaydınlığı
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•

Vaxtın konkretliyi.
Operativlik
Komplekslik vә sistemlilik
Elmi cәhәtdәn әsaslandırma

642 İstәnilәn idarәetmә qәrarı onu qәbul edәn rәhbәrә verilәn hüquqular vә sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә
olmalıdır. Bu, qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi ifadә edir?

•

Mәqsәdaydınlığı
Vaxtın konkretliyi.
Operativlik
әlahiyyәtçilik
Elmi cәhәtdәn әsaslandirma

643 Hәr bir idarәetmә qәrarının konkret mәqsәdi olmalı vә bu mәqsәd qәrarda aydın ifadә olunmalıdır. Bu,
qәrarın keyfiyyәtinә qoyulan hansı tәlәbi ifadә edir?

•

Sәlahiyyәtçilik
Vaxtın konkretliyi
Operativlik.
Mәqsәdaydınlığı
Elmi cәhәtdәn әsaslandirma

644 İdarәetmә obyekti vә mühüm nәticәlәrin yaranması vaxtına görә qәrarlar neçә cür olur?

•

Perspektiv, cari, operativ.
Strateji, perspektiv, cari, operativ.
Strateji vә sabitlәşdirici.
Strateji, perspektiv, cari, operativ, sabitlәşdirici.
Strateji, perspektiv, cari, operativ, sabitlәşdirici, operativ.

645 Mühüm nәticәlәrin yaranması vaxtınna aşağıdakı qәrarlardan hansı fәrqlәndirmә xüsusiyyәtinә görә
düzgün deyildir

•

Operativ qәrarlar.
Perspektiv qәrarlar.
Strateji qәrarlar.
Qeyrisabit qәrarlar.
Cari qәrarlar.

646 İdarәetmә funkiyaları üçün tipik qәrarlarına hansı daxil deyildir.

•

Problemin hәlli
Alternativlәrin aşkar edilmәsi.
Qәrarın qәbul edilmәsi üçün meyarların vә mәhdudiyyәtlәrin formalaşması
Alternativin tam siyahisinin aşkar edilmәsi.
Problemin diaqnozu

647 bu informasiya istifadәçi tәrәfindә әldә edilmәsindә mәhdudiyyıt var

•

Yaradıcılıq
iqtisadi
Materiallılıq
Hüquqilik
Gizlilik

648 Eksperiment müxtәlif yoxlamaq mәqsәdi ilә keçirilәn tәcrübәdir. Cümlәni tamamlayn
Tәdbir
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•

Ehtimal
Tәcrübә
Fәrziyyә
Fiiki

649 Rәqiblәrin gözlәnilmәyәn tәdbirlәrinin planlaşdırılması üçün zәruri olan әhatәli göstәrici hansı variantda
düzgün verilmişdir

•

Vaxt ehtiyatı
Qәflәtәn baş vermә dövrü
Qәflәtәn baş vermә effekti
Rәqib effekti
Rәqabәt dövrü

650 Sizin bu aspekt müәyyәn iqtisadi effekt әldә edilmәk üçün istifadә edilir

•

Aşkarlıq aspekti
Kütlәvilik aspekti
Hüquqi aspekt
Iqtisadi aspekt
Ehtiyat aspekti

651 Sizin bu aspekti informasiyaya çıxışın tәnzimlәnmәsi ilә tәnzimlәnәn, sizin özünün isә qanunla qorunan
aspekti

•

Aşkarlıq aspekti
Kütlәvilik aspekti
Iqtisadi aspekt
Hüquqi aspekt
Ehtiyat aspekti

652 Müxtәlif hipoterlәri mәqsәdilә aparılan elmi әsaslandırılmış tәcrübә

•

Analiz
Plan
Model
Eksperiment
Prinsip

653 Ekstrapolyasiya metodu vә parametrik metod aşağıdakılardan hansına qenetik yanaşmanın mahiyyәtini
tәşkil edir

•

Prinsip
Görmәk
Planlaşdırma
Proqnozlaşdırma
Missiya

654 İnsan mәnafelәrinin istiqamәtinә aid deyil:

•

estetik
bioloji
texniki
pul
sosial

655 Cәmiyyәtin sosial tәlәbatına aiddir:
әmәk
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•

qayda
tәhlükәsizlik
idarәetmә
fizioloji

656 İnsanın sosial tәlәbatlarına aid deyil:

•

yaradıcı әmәk
qayda
özünüifadә
bilik
ünsiyyәt

657 Cәmiyyәt üçün texniki tәlәbatlar tipinә aid deyil:

•

tәhlükәsizlik
әlavә mәhsul
әmәk
ünsiyyәt
tәşkiletmә

658 İnsan üçün texniki tәlәbatlar tipinә aid deyil:

•

informasiya
tәhlükәsizlik
fәaliyyәtin tәşkili
fizioloji
stabillik

659 Cәmiyyәt üçün bioloji tәlәbatlar tipinә aiddir:

•

mәhsul keyfiyyәtinә nәzarәt
әlavә mәhsul istehsalı
tәşkiletmә
iş yerindә uyğun hәyat tәminatı şәraitinin yaradılması
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi

660 İnsan üçün bioloji tәlәbatlar tipinә aid deyil:

•

stabillik
sağlamlıq
istirahәt
qida
fizioloji

661 Pest analizdә informasiya vә kommunikasiya hansı faktora aid edilir?

•

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

662 Pest analizdә istehlakçıların әmtәәlәrә(brend vә ya brend olmayan)münasibәti, әrazinin mobilliyi hansı
faktora aid edilir?
xarici vә daxili analiz
iqtisadi faktor
texnoloji faktor

•
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•

sosial faktor
siyasi faktor

663 Pest analizdә әmәk resurslarının sәviyyәsi hansı faktora aid edilir?

•

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

664 Pest analizdә qiymәt vә әmәk tәnzimlәnmәsi hansı faktora aid edilir?

•

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

665 Pest analiznә vasitәsidir ?

•

xarici vә daxili analiz
iqtisadi analiz
daxili analiz
xarici analiz
siyasi analiz

666 Tәşkilatın uzunmüddәtli inkişafı istiqamәtindә menecerlәr qәrarı planlaşdırmaq vә qәbul etmәk üçün
hansı sәviyyәdә informasiyaya ehtiyac duyurlar?

•

qısamüddәtli
operativ
cari
strateji
alternativ

667 İlkin daşıyıcıdan әldә edilәn vә digәrlәri üçün mәlumat rolunu rolunu oynayan bilgi nәdir?

•

indikatorlar
qәrar
proqnoz
informasiya
subyekt

668 İşgüzar tәşkilatlarda qәrarların effektliyinin iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırmasının beşinci prinsipi:

•

vaxt amilinin uçota alınması
iqtisadi effektin hesablanmasına kompleks yanaşmanın tәtbiqi
texniki vә tәşkilati qәrarların çox variantlığının tәmin edilmәsi
ilkin informasiya üzrә hesablama variantlarının müqayisә edilmәsi
iqtisadi effektin hesablanmasına sistem yanaşmanın tәtbiqi

669 İşgüzar tәşkilatlarda qәrarların effektliyinin iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırmasının dördüncü prinsipi:

•

ilkin informasiya üzrә hesablama variantlarının müqayisә edilmәsi
iqtisadi effektin hesablanmasına sistem yanaşmanın tәtbiqi
iqtisadi effektin hesablanmasına kompleks yanaşmanın tәtbiqi
texniki vә tәşkilati qәrarların çox variantlığının tәmin edilmәsi
vaxt amilinin uçota alınması
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670 İşgüzar tәşkilatlarda qәrarların effektliyinin iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırmasının üçüncü prinsipi:

•

ilkin informasiya üzrә hesablama variantlarının müqayisә edilmәsi
vaxt amilinin uçota alınması
iqtisadi effektin hesablanmasına sistem yanaşmanın tәtbiqi
iqtisadi effektin hesablanmasına kompleks yanaşmanın tәtbiqi
texniki vә tәşkilati qәrarların çox variantlığının tәmin edilmәsi

671 İşgüzar tәşkilatlarda qәrarların effektliyinin iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırmasının ikinci prinsipi:

•

ilkin informasiya üzrә hesablama variantlarının müqayisә edilmәsi
iqtisadi effektin hesablanmasına kompleks yanaşmanın tәtbiqi
vaxt amilinin uçota alınması
iqtisadi effektin hesablanmasına sistem yanaşmanın tәtbiqi
texniki vә tәşkilati qәrarların çox variantlığının tәmin edilmәsi

672 İşgüzar tәşkilatlarda qәrarların effektliyinin iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırmasının birinci prinsipi:

•

ilkin informasiya üzrә hesablama variantlarının müqayisә edilmәsi
iqtisadi effektin hesablanmasına kompleks yanaşmanın tәtbiqi
iqtisadi effektin hesablanmasına sistem yanaşmanın tәtbiqi
vaxt amilinin uçota alınması
texniki vә tәşkilati qәrarların çox variantlığının tәmin edilmәsi

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

•

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

674 Qәrarların qәbul edilmәsi prosesinә bu faktorlar aid deyil.

•

davranış mәhdudiyyәtlәri
müәyyәnlik
rәhbәrin şәxsiyyәt qiymәtlәri
mümkün olan sapmaların miqyası
qәrarların qәbul edilmәsi mühiti

675 Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin mahiyyәtini tam şәkildә әks etdirir?

•

Öz tamlığını saxlayan sistemlәrin xüsusiyyәtidir
Özünün tamlığını saxlayan müxtәlif tәbiәtli sistemlәrin xüsusiyyәtidir vә bunun kömәyi ilә qarşıya qoyulan
mәqsәdә nail olunur
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә vә asılılıqda olan elementlәrin cәmidir
Öz tamlığını saxlaya bilmәyәn müxtәlif tәbiәtli elementlәrin mәcmusudur vә bunun kömәyi ilә qarşıya qoyulan
mәqsәdә nail olunur
Öz tamlığını saxlaya bilmәyәn müxtәlif tәbiәtli sistemlәrin xüsusiyyәtidir vә bunun kömәyi ilә qarşıya qoyulan
mәqsәdә nail olunur

676 İdarәetmәnin sәmәrәli tәşkilinә tәsir edәn amillәr sırasına aşağıdakdardan hansı variant düz deyildir?

•

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

677 Qrupda qәbul edilәn qәrarların çatışmamazlıqları
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•

qәrarın variantlarının sayının çox olması
vaxt çatışmamazlığı
qәrarın reallaşmasında yüksәk aktivliyi stimullaşdırır
daha dәqiq diaqnostika
qәbul edilәn qәrara görә mәsuiyyәtin olmaması

678 Tәşkilatın effektiv fәaliyyәtinin asılı olduğu amillәr hansılardır

•

mәqsәdqoymanın keyfiyyәti; seçilmiş strategiyaların qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğunluğu vә adekvatlılığı; istehsala
cәlb edilәn resursların hәcmi vә keyfiyyәti
tәşkilat üzvlәrini mәqsәdlәrә çatmağa hәvәslәndirәn motivasiyanın gücü vә istiqamәti; seçilmiş strategiyaların
qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğunluğu vә adekvatlılığı; istehsala cәlb edilәn resursların hәcmi vә keyfiyyәti
mәqsәdqoymanın keyfiyyәti; tәşkilat üzvlәrini mәqsәdlәrә çatmağa hәvәslәndirәn motivasiyanın gücü vә
istiqamәti; seçilmiş strategiyaların qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğunluğu vә adekvatlılığı
mәqsәdqoymanın keyfiyyәti; tәşkilat üzvlәrini mәqsәdlәrә çatmağa hәvәslәndirәn motivasiyanın gücü vә
istiqamәti; seçilmiş strategiyaların qoyulmuş mәqsәdlәrә uyğunluğu vә adekvatlılığı; istehsala cәlb edilәn
resursların hәcmi vә keyfiyyәti

679 İqtisadi effektivliyin hesablanması üçün әsasәn neçә metoddan istifadә olunur?

•

4.0
3.0
5.0
6.0

680 İdarәetmә qәrarlarının iqtisadi effektivliyi hansı düsturla müәyyәn edilir?

•

Ei = (mәhsulun әlavә dәyәri / әlavә dәyәrin yaradılmasına çәkilәn xәrclәr) x 100%
Ei = (mәhsulun әlavә dәyәri x әlavә dәyәrin yaradılmasına çәkilәn xәrclәr) x 100%
Ei = (mәhsulun әlavә dәyәri / әlavә dәyәrin yaradılmasına çәkilәn xәrclәr) / 100%
Ei = mәhsulun әlavә dәyәri / әlavә dәyәrin yaradılmasına çәkilәn xәrclәr

681 İdarәetmә qәrarının ekoloji effektivliyi nәdir?

•

Tәşkilatın vә heyәtin ekoloji mәqsәdlәrinin daha qısa vaxt әrzindә, az işçi vә maliyyә xәrclәri ilә әldә edilmәsinin
nәticәsidir.
Bu sahәvi, milli vә ya dünya istehsalının texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsinin nәticәsidir
Daha çoxlu sayda işçilәr vә әhali üçün qısa vaxt әrzindә, daha az sayda işçilәr vә psixoloji xәrclәr vasitәsilә
psixoloji mәqsәdlәrә nail olunmasının nәticәsidir
Tәşkilatın vә heyәtin hüquqi mәqsәdlәrinin daha qısa vaxt әrzindә, az işçi ilә vә aşağı maliyyә sәrfı ilә әldә
edilmәsinin nәticәsidir

682 İdarәetmә qәrarının hüquqi effektivliyi nәdir?

•

Daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha çox sosial mәqsәdlәrin әldә edilmәsidir
Tәşkilatın vә heyәtin hüquqi mәqsәdlәrinin daha qısa vaxt әrzindә, az işçi ilә vә aşağı maliyyә sәrfı ilә әldә
edilmәsinin nәticәsidir.
Daha çoxlu sayda işçilәr vә әhali üçün qısa vaxt әrzindә, daha az sayda işçilәr vә psixoloji xәrclәr vasitәsilә
psixoloji mәqsәdlәrә nail olunmasının nәticәsidir.
Bu sahәvi, milli vә ya dünya istehsalının texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsinin nәticәsidir

683 İdarәetmә qәrarlarının psixoloji effektivliliyi nәdir?

•

mәqsәdqoymanın keyfiyyәti
Bu sahәvi, milli vә ya dünya istehsalının texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsinin nәticәsidir
Daha çoxlu sayda işçilәr vә әhali üçün qısa vaxt әrzindә, daha az sayda işçilәr vә psixoloji xәrclәr vasitәsilә
psixoloji mәqsәdlәrә nail olunmasının nәticәsidir
Daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha çox sosial mәqsәdlәrin әldә edilmәsidir
Tәşkilati mәqsәdlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsinin nәticәsidir.

684 İdarәetmә qәrarlarının texnoloji effektivliyi nәdir?
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•

7.0
Bu sahәvi, milli vә ya dünya istehsalının texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsinin nәticәsidir.
Daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha çox sosial mәqsәdlәrin әldә edilmәsidir.
Tәşkilati mәqsәdlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsinin nәticәsidir
Son mәqsәddir

685 İdarәetmә qәrarının sosial effektivliyi nәdir?

•

Son mәqsәddir
Ei = (mәhsulun әlavә dәyәri + әlavә dәyәrin yaradılmasına çәkilәn xәrclәr) x 100%
tәşkilatda nәticәlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsidir
daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha az sosial mәqsәdlәrin әldә edilmәsidir.
daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha çox sosial mәqsәdlәrin әldә edilmәsidir

686 İdarәetmә qәrarlarının tәşkilati effektivliyi nәdir?

•

Daha qısa vaxt әrzindә, daha az işçi vә maliyyә xәrclәri vasitәsilә daha çox sosial mәqsәdlәrin әldә edilmәsidir
tәşkilati mәqsәdlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsinin nәticәsidir
tәşkilatda nәticәlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsidir
Son mәqsәddir.
tәşkilati mәqsәdlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsinin nәticәsinin әksidir

687 Entropiya göstәricisi necә müәyyәn edilir?

•

İnvestisiya qoyuluşlarının risq sәviyyәsi ilә müәyyәn edilir.
Problemin kәmiyyәt nizamsızlığı ilә müәyyәn edilir
Tәşkilati mәqsәdlәrin daha az sәylәr, işçilәr vә ya vaxt sәrfi ilә әldә edilmәsinin nәticәsidir.
Adekvatlıq sәviyyәsi vә dәrәcәsi ilә müәyyәn edilir
Keyfiyyәt, xәrc vә müddәt göstәricilәri üzrә müәyyәn edilir

688 Şirkәt fәaliyyәtinin harmoniyasının qorunub saxlanılması ilә әlaqәdar olan qәrar necә adlanır?

•

koordinasiyaedici
Son mәqsәddir.
sәfәrbәredici
aktivlәşdirici
stimullaşdırıcı

689 İşgüzar sәnәdlәşdirmәdә elektron poçtun tәtbiqi ilә әlaqәdar olan idarәetmә qәrarı necә adlanır?

•

korporativ
virtual
alqoritmik
Arzuolunmaz nәticәdir
impulsiv

690 Tәfәkkürün qloballaşmasına aid deyil:

•

differensiasiya
Arzuolunmaz nәticәdir
mәdәni inkişaf
peşәixtisasın artırılması
ünsiyyәtә girmә bacarığı

691 İstehsal prosesi modelinin tәrkibinә aid deyil:

•

tәfәkkür normativlәri
Arzuolunmaz nәticәdir
mövcud resurslar
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konkret fәaliyyәt forması
mәqsәd

692 Әn sәmәrәli tәşkilati qәrar hansı qәrar hesab edilir?

•

faktiki realizasiyadan sonra tәşkilatın әsas mәqsәdinә çatmasına daha çox töhvә verәn qәrar
Zaman müddәtinә görә müәyyәn edilir
biznesin sosial konsepsiyasının istiqamәtlәrini әks etdirәn qәrar
xarici mühit dәyişikliklәrinә uyğun daxili sistemin yenilәşmәsinә şәrait yaradan qәrar
tәşkilati strukturun adaptivliyini tәmin edәn qәrar

693 İstәnilәn tәşkilati qәrarın mәqsәdi aşağıdakından ibarәtdir:

•

biznes mәqsәdlәrinә çatmanın stimullaşdırılması
virtual
idarәetmә heyәtinin әsas mәsrәf amillәrindәn biri kimi nәzәrә alınması
mәhsul keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi

694 Region çәrçivәsindә sosialiqtisadi,tәşkilati,ictimai münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsini tәmin edәn aktlar
necә adlanır:

•

evristik
strateji
humanitar
operativ
yerli hakimiyyәt orqanları

695 İdarәetmә qәrarlarının iqtisadi sәmәrәliliyinin ölçülmәsi metodu deyil:

•

işgüzar informasiyadan istifadә
son nәticәlәr üzrә metod
labirint metodu
müxtәlif variantların müqayisәsi
bilavasitә metod

696 Müәssisәnin xarici vә daxili maliyyә öhdәliklәrinin azaltması aşağıda göstәrilәn hansı tәdbirin hesabına
әldә edilir:

•

daimi mәsrәflәrin mәblәğinin azaldılması
hamısı
dividend siyasәtinә yenidәn baxılması, o cümlәdәn hesablanmış dividendlәrin verilmәsinin, paya düşәn faizlәrin
vә s. xәrclәrin tәxirә salınması hesabına
ticarәt әmәliyyatlarına görә kreditor borcunun vaxtının uzaldılması, qısamüddәtli bank kreditlәrinin uzadılması
dәyişәn mәsrәflәrin ixtisarı

697 Müәssisәlәrin maliyyә mәnbәlәrinin rasional strukturunun formalaşdırılması, lazım olan gәlir
sәviyyәsini tәmin etmәk üçün tәdbirlәrdәn biri sәhvdir:

•

transaksiya mәsrәflәrinin ixtisarı; nәhayәt – qiymәtlәrin korrektәsi mümkünlüyünә baxılması
gәlir mәnbәlәrini, onlardan birinin ya bir neçәsinin fәaliyyәt növünün güclәndirilmәsi
cari planlaşdırmada gәlirlәrin qeyri bәrabәr bölgüsü, xәrclәrin artırılması
istehsalatın mәsrәflәrinin, başqa tәsәrrüfat xәrclәrinin vә itkilәrin ixtisarı
amortizasiya fondunun tam hesablanması, o cümlәdәn surәtlәnmiş amortizasiya mexanizminin istifadәsi ilә

698 Büdcә icrası dövründә planlaşdırılmış tәdbirlәrin görülmәsi ilә bağlı maliyyә tәminatına aiddir:
buraxılan mәhsulun çeşidinin yenilәşmәsi
mövcud olan istehsalat vә sosial infrastrukturun tәkmillәşdirilmәsi
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•

fundamental tәdqiqatların keçirilmәsi
mәhsulun rәqabәtә davamlılığını artırmaq üçüe konkret tәdbirlәrin yerinәyetirilmәsi
hamısı

699 Büdcәnin funksional әhәmiyyәtinә hansı istiqamәtlәrdәn yanaşma düzgündür?

•

sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi vasitәsi
koordinasiya vasitәlәri
hamısı
iqtisadi proqnoz kimi
nәzarәt üçün әsas kimi

700 İdarәetmәnin büdcә üsullarının yüksәk potensialı bağlıdır:

•

maliyyә parametrlәrinin hesablanması vә tәhlili әsasında görülәn büdcәlәmә, biznesin ayrıayrı növlәrinin vә
mәhsullarının maliyyә vәziyyәtini qiymәtlәndirmәyә imkan vermәsi vә bununla kompaniyanın sabitliyini tәmin
edilmәsi
büdcәlәmә kompaniyanı «şәffaf» edir vә sәrmayәdarlar üçün cәlbedici edir
kompaniyanın әsas maliyyә alәtlәrinin effektli qarşılıqlı hәrәkәtlәri tәmin olunması
işlәmәyәn vә qeyrieffektli olan aktivlәri aşkarlayıb, onların strukturlarını optimllaşdırıb işә cәlb edilmәsi
hamısı
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