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2418_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2418 Menecment
1 Birbaşa tәsir metodlarından aşağıdakı tәsniflәşdirmәlәrin hansı düz deyil?

•

sosial
iqtisadi
maddi
mәnәvi
hüquqi

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

•

mexanizmi
tәşkili prinsiplәrini
mәzmunu
sistemini
mәqsәdini

3 İdarәetmә metodunun tәrifi aşağıdakılardan hansılardır?

•

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

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

•

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

5 İdarәetmә metodları neçә qrupa bölünür?

•

3
2
6
5
4

6 İnzibati metodun tәşkilatisәrәncam tәsiri vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

•

sәrәncam
әmr
әsasnamә
tәcrübә mübadilәsi
tәlimat

7 Metodun iqtisadi tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

yoxlama sistemi
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•

planlaşdırma
mәnfәәt
rentabellik
tәsәrrüfat hesabı

8 Yunan sözü olan metod un hәrfi mәnası nә demәkdir?

•

tәdqiqat tsikli
tәdqiqat sistemi
tәdqiqatın mәqsәdi
tәdqiqat üsulu
tәdqiqatın tәşkili

9 İqtisadi metodun iqtisadi tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

nәzarәt
planlaşdırma
yoxlama sistemi
tәsәrrüfat hesabı
rentabellik

10 İdarәetmә … idarәetmәnin ümumi prinsiplәri vә qanunları, idarәetmә mәqsәdlәri, idarәetmә funksiyaları
vә metodları ilә bağlıdır. Cümlәni tamamlayın.

•

mahiyyәti
mexanizmi
prosesi
sistemi
mәzmunu

11 İdarәetmә metodlarının neçә әlamәti vardır?

•

20
18
17
16
19

12 Standartlaşdırma normalar, qaydalar vә xarakteristikaların qoyulması üzrә fәaliyyәt kimi aşağıdakıları
tәmin etmәk mәqsәdilә hәyata keçirilmәsi mәqsәdә uyğun deyildir?

•

ölkәnin müdafiә qabiliyyәti vә sәfәrbәrlik hazırlığı
әtraf mühit, hәyat, sağlamlıq vә әmlak üçün mәhsulun, işin vә xidmәtlәrin tәhlükәsizliyi
tәdarükçü tәrәfindәn tәqdim olunan mәhsul keyfiyyәti göstәricilәrinin tәsdiq olunması
mәhsulun texniki vә informasiya uyğunluğu vә qarşılıqlı dәyişmәsi

13 İdarәetmә metodlarının әlamәtlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

•

idarәetmә heyәti
idarәetmә strukturu
metodların substansiyası
tәsiretmә forması
әsaslandırma

14 İnandırma metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?
xüsusi
psixologiya
sosiolioji
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•

sosiaologiya
fizioloji

15 Tәhriketmә metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

әsaslandırma
iqtisadi
fizioloji
bütün tәlәbatlar

16 İdarәetmә metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

dövlәt
bütün tәlәbatlar
hәr biri
fәrdi
xüsusi

17 Şәxsiyyәtin psixoloji portretinin öyrәnilmәsi metodlarına aid olmayanı müәyyәnlәşdirin .

•

müşahidә
testlәşdirmә
sorğusual
anketlәşdirmә
yazılı imtahan

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

•

rәhbәrin işçiyә münasibәti
temperament
emosionallılıq
ümumi vә xüsusi qabiliyyәtlәr
özünüqiymәtlәndirmәk

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

•

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

20 İnzibati sәrәncam metodlarının tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

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

21 Psixoloji tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Psixoloji tәhrik
Sosial hәvәslәndirmә
Әmәyin humanizm psixologiyası
Tәhsil vә peşә seçilmәsi psixologiyası
Sosial psixologiya
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22 Hüquqi metodların növlәrindәn biri yanlış göstәrilmişdir.

•

әmәk hüququ
inzibati hüquq
kommersiya hüququ
mülki hüquq
maliyyә hüququ

23 Sosial tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin .

•

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

24 Missiyanın mahiyyәtini hansı sual doğru ifadә edir?

•

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

25 Hansı variant planlaşdırmanın tәşkilata gәtirliyi üstünlüklәrә aid edilә bilmәz?

•

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

26 Hansı variant planlaşdırma strategiyası üzrә qәrarlara aiddir?

•

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

27 Planlaşdırma funksiyasının mahiyyәtini hansı yanaşma düzgün ifadә edir:

•

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

28 Hansı variant planlaşdırma strategiyası üzrә qәrarlara aiddir?

•

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

29 Missiyanın mahiyyәtini düzgün ifadә edәn yanaşma hansıdır?

•

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

30 Strateji planlaşdırma prosesinin modelindә mövcud olmayan mәrhәlә hansıdır?

•

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

31 Planlaşdırmanın әsasında duran prinsiplәrә aid deyildir:

•

effektivlik
fasilәsizlik prinsipi
effektivlik prinsipi
ahәngdarlıq prinsipi
dәqiqlik prinsipi

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

•

Riyazi planlaşdırma
strateji planlaşdırma
operativ planlaşdırma
biznes planlaşdırma
taktiki planlaşdırma

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

•

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

34 Operativistehsal planlaşdırılması özündә hansı әsas elementlәri birlәşdirmir?

•

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

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

•

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

36 Daxili mühitin tәdqiqi aşağıdakı funksiyaların tәhlilini nәzәrdә tutur.Sәhv variantı göstәrin.
Әmәliyyәt
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•

Marketinq
İnsan resursları
İstehlakçılar
Maliyyә

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

•

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

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

•

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

39 Biznesplanın әsas mәqsәdlәri hansılardır?

•

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

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

•

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

41 Tәsәrrüfatçılığın mәrkәzlәşdirilmiş plan sisteminin devizi nәdir?

•

planqanundur
plantaktikadır
planstrategiyadır
planqaydadır
plansistemdir

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

•

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

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

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

44 Planlaşdırma zamanı mühitin öyrәnilmәsi üçün istifadә edilәn model hansıdır?

•

SWOT Matrisası
Büdcә
Tәqvimlәrdәn
Xәtti
Konbon

45 Biznesplanın strukturu hansı әsas elementlәrdәn ibarәtdir?

•

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

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

•

Firmadaxili
Bölmәdaxili
Firmalar arası
Sahәlәr arası
Sahә daxili

47 İşin tәşkili neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

2
7
5
3
4

48 Tәşkiletmә menecmentin neçәnci funksiyasıdır?

•

2ci
6cı
5ci
4cü
1ci

49 İdarәetmәdә ixtisaslaşdırmanın neçә növü vardır?

•

3
4
2
5
6

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

•

iş yerlәriarası
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sahәlәrarası
sahәdaxili
firmadaxili
bölmәdaxili

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

•

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

52 İşin tәşkilindә olan mәrhәlәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

әmәk bölgüsü
işin bölüşdürülmәsi
işin koordinasiyası
vәzifәlәrin qruplaşdırılması
İşin әlaqәlәndirilmәsişi

53 İdarәetmәnin tәşkiletmә funksiyasının mahiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma hansıdı?

•

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

54 Plannәdir?

•

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

55 İdarәetmәdә sәviyyәlәrin iştirakı ardıcıllığına uyğun olaraq planların növlәri?

•

Müәssisәlәr arasında
yuxarıdan aşağı
Yuxarıdan aşağı, aşağıdanyuxarı
Aşağıdan yuxarı
Soldansağa

56 Amerika Marketinq Assosiyasiyası nә zaman yaranmışdır?

•

1932ci ildә
1920ci ildә
1926cı ildә
1928ci ildә
1930cu ildә

57 Mәhsul üzrә marketinq proqrammı әsasında yeni mәmulatın istehsalatda tәtbiqi haqqında qәrar qәbul
edilәrkәn aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir?
yeniliklәrin iqtisadi baxımdan әsaslandırılması
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•

yeniliklәrin kommersiya cәhәtdәn әsaslandırılması
yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsi müddәti vә onunla bazara çıxmaq
firmanın istehsal imkanlarının artırılması
yeniliyin patent müdafiәsinin tәmin edilmәsi

58 Tәlәbat nәdir?

•

Tәlәbatiqtisadi kateqoriyadır
İnsanın nәyisә çatışmadığını duymaq hissidir
Fәrdin şәxsiyyәti vә mәdәni sәviyyәsinә müvafiq olaraq özünәmәxsus formaya düşәn ehtiyacdır
Alıcılıq qabiliyyәti ilә möhkәmlәndirilmiş ehtiyacdır
Ödәnilmәsı mümkün olmayan ehtiyacdır

59 Yalnız istehsalçının marağına yönәlmiş marketinq konsepsiyası hansıdır?

•

reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi
sosial etik konsepsiya
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası
әmtәәnin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası
qarşılıqlı tәsir marketinqi

60 әmtәәnin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasından uğurla istifadә edәn sahibkar kim olmuşdur?

•

Henri Ford
Alfred Stoun
Anri Fayol
Frederik Teylor
Abraam Maslou

61 Başlıca ideyası cәmiyyәtin tәlәblәrini nәzәrә almaqla istehlakçılara lazım olanı istehsal edirәm olan
marketinq konsepsiyasının adı nәdir?

•

reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası
әmtәәnin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası
qarşılıqlı tәsir marketinqi
sosial etik konsepsiya

62 Marketinq sahәsindә müttәxәssis necә adlanır?

•

Konfliktoloq
Sahibkar
Menecer
Marketoloq
Reklamçı

63 Başlıca ideyası bacardığımı istehsal edirәm olan marketinq konsepsiyasının adı nәdir?

•

istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası
sosial etik konsepsiya
reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi
qarşılıqlı tәsir marketinqi
әmtәәnin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası

64 Qeyd edilәnlәrdәn birinin H.Fordla әlaqәsi yoxdur.
8 saatlıq iş gününә keçid onun adı ilә bağlıdır
“İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi” konsepsiyasının müәllifidir
5$lıq iş günü onun adı ilә bağlıdır
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•

“T” model avtomobil ona uğur gәtirdi
1927ci ildә “T” model avtomobili ilә bazarı tutaraq uğur qazandı

65 Qeyd edilәnlәrdәn biri marketinq konsepsiyalarına aid deyildir.

•

әmtәәnin tәkmillışdirilmәsi konsepsiyası
menecment konsepsiyası
marketinq konsepsiyası
reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi konsepsiyası
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyası

66 Marketinq dedikdә ehtiyacların vә tәlәbatların mübadilә vasitәsilә ödәnilmәsinә yönәldilmiş insan
fәaliyyәti növüdür.Bu tәrif kim tәrәfindәn verilmişdir?

•

F.Teylor
A.Maslou
H.Qant
M.Follet
F.Kotler

67 H.Ford ona uğur gәtirmiş hansı marketinq konsepsiyasının müәllifidir?

•

“istehsalın tәkmillәşirilmәsi”
“qarşılıqlı tәsir”
“sosialetik”
“reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi”
“әmtәәnin tәkmillәşdirilmәsi”

68 Marketinqdә 4 p nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

•

C.Makkartni
T.Levit
P.Druker
H.Ford
F.Kotler

69 İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasının tәkamül illәri hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

19801995
17201860
19301950
18601920
19601980

70 Qeyd edilәnlәrdәn biri marketinqin növlәrinә aid deyildir?

•

demarketinq
kompleks marketinq
konversion marketinq
stimullaşdırıcı marktinq
tәşkiledici marketinq

71 әmtәәnin tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasının tәkamül illәri hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

19601980
19201930
18601920
19301950
19801995
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72 Reklam vә satışın stimullaşdırılması konsepsiyasının tәkamül illәri hası variantda düzgün göstәrilmidir?

•

19801995
18601920
19201930
19301950
19601980

73 Qeyd edilәnlәrdәn biri marketinqin prinsiplәrinә aid deyildir.

•

qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün proqrammәqsәdli metod vә kompleks yanaşmadan istifadә etmәk
lazımdır
yalnız istehlakçıya lazım olanı istehsal etmәk
bazara әmtәә vә xidmәtlәrin tәklifi ilә deyil,istehlakçıların problemlәrinin hәlli vasitәlәri ilә çıxmaq lazımdır
ehtiyac vә tәlәbatları tәdqiq etdikdәn sonra әmtәәlәrin istehsalını tәşkil etmәk lazımdır
sәylәri firmanın istehsal ixrac fәaliyyәtinin aralıq nәticәlәrinә yönәltmәk lazımdır

74 Biznesplanın strukturu hansı әsas elementlәrdәn ibarәtdir?

•

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

75 Biznesplanın әsas mәqsәdlәri hansılardır?

•

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

76 Tәşkilatın strateji vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prosesinә aid deyildir:

•

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

77 Şaquli inteqrasiyanm tiplәrinә aid deyildir:

•

Paralel inteqrasiya
tam inteqrasiya
qismәn inteqrasiya
kvaziinteqrasiya
vizual inteqrasiya

78 İxtisar strategiyası üçün hansı yanaşma xarakterikdir?

•

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

79 Mәhdud artım strategiyasından hansı hallarda istifadә olunur?
tәşkilat böhranlı vәziyyәtdә olduqda
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•

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

80 Şirkәtlәrin korporativ strategiyası hansı alt strategiyalardan ibarәtdir?

•

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

81 Strateji menecment nәdәn başlayır?

•

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

82 Biznes sәviyyәli strategiyaların hansı növlәri vardır?

•

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

83 Strategiya strukturu müәyyәn edir konsepsiyanın müәllifi kimidir?

•

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

84 Strateji menecmentlә hansı idarәetmә sәviyyәsindә daha çox mәşqul olur?

•

İdarәçilk sәviyyәsindә
Orta
Aşagı
Yuxarı
Texniki sәviyyәdә

85 SVOP nәdir?

•

İqtisadi tәhlil formasıdır
Vergidir
Gömrük rüsumudur
Valyuta әmәliyyatıdır
Mәnfәәt növüdür

86 İxtisar alternativlәri çәrçivәsindә hansı variant ola bilmәz?

•

artığın kәsilmәsi
uyğunlaşdırma
ixtisar vә oriyentasiyanm dәyişmәsi
lәğvolunma
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lәğvetmә

87 Hansı variant düzgün şәkildә strateji alternativlәri ifadә edir?

•

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

88 Plannәdir?

•

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

89 Planlaşdırma zamanı mühitin öyrәnilmәsi üçün istifadә edilәn model hansıdır?

•

SWOT Matrisası
Büdcә
Xәtti
Konbon
Tәqvimlәrdәn

90 İdarәetmәdә sәviyyәlәrin iştirakı ardıcıllığına uyğun olaraq planların növlәri?

•

Yuxarıdan aşağı, aşağıdanyuxarı
yuxarıdan aşağı
Aşağıdan yuxarı
Soldansağa
Müәssisәlәr arasında

91 Stateji sinergizmin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

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

92 Strateji meneementdә tәşkilati davranışın hansı modellәri vardır?

•

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

93 Akkordeon metodu strateji menecmentdә nә üçün istifadә olunur?

•

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

94 Boston konsaltinq şirkәti modelinin heyvanlarla әlaqәsi necәdir?
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•

Onların davranışını modellәşdirir
Heç bir әlaqәsi yoxdur
Demәk olar ki,yoxdur
Bazarın seqmentlәşdirilmәsi üçün mәcazi modellәr kimi istifadә edilir
Onlar üçün әmtәә hazırlanması strategiyasıdır
Boston konsaltinq şirkәti modelinin heyvanlarla әlaqәsi necәdir?

95 SWOT tәhlilin mәqsәdi nәdir?

•

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

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

•

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

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

•

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

98 Strateji menecment neçә ili әhatә edir?

•

6 ayı
1 il
3 il
5 il
10 ildәn artıq

99 Antiböhranlı idarәetmәdә investisiya siyasәtinin әsas metodları hansılardır?

•

Qiymәt vә kredit
Planlaşdırma
İnvestisiyanın özünüödәmә müddәtinin müәyyәn edilmәsi
İnvestisiyaların özünüödәmә müddәtinin müәyyәn edilmәsi
Büdcә balansının müәyyәn edilmәsi

100 Taktiki antiböhranlı investisiya siyasәtinin vәzifәsi hansıdır?

•

Yeni investisiyaları cәlb etmәk
Yeni bazarlara çıxmaq
Keyfiyyәti yaxşılaşdırmaq
Müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtini güclәndirmәk
Biznesplan hazırlamaq

101 Antiböhranlı idarәetmә texnologiyası nәdәn ibarәtdir?

•

Tәdiyyәqabiliyyәtliliyini bәrpa etmәk
Böhranı müәyyәn etmәk, profılaktikası, aradan qaldırılması
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Böhranı yumşaltmaq
İnvestisiyaları cәlb etmәk
Böhranı güclәndirmәk

102 İdarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

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

103 Qәrar nәdir?

•

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

104 Asinergetik qәrarlar nәdir?

•

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

105 Proqnozlaşdırılan sәmәrәliyә uyğun olaraq qәrarların hansı növlәri vardır?

•

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

106 Rasional qәrarlar nәdir?

•

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

107 İmpulsiv qәrarlar nәdir?

•

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

108 İnsayt qәrarlar nәdir?

•

Gecikmiş qәrarlardır
Saytlarla bağlı qәrardır
İri şirkәtlәrdә qәbul edilәn qәrardır
Kompüter şirkәtlәrindә qәbul edilәn qәrardır
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•

Konkret problemin hәllinin başa düşülmәsi vә ya dәrk edilmәsidir

109 İdarәetmә qәrarlarının әsas növlәri hansılardır?

•

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

110 Aşağıdakı qәrarlardan hansı әlverişli nәticәlәrin yaranmasına sәbәb olmur?

•

qeyrisabit qәrarlar
intuitiv qәrarlar
strateji qәrarlar
perspektiv qәrarlar
operativ qәrarlar

111 İdarәetmә әmәyinin xarakteristikası aşağıdakı elementlәrlә aparıir

•

İdarәetmә әmәyinin tarixi
İdarәetmә әmәyinin predmeti
İdarәetmә әmәyinin obyekti
İdarәetmә әmәyinin subyekti
idarәetmә әmәyinin mәhsulu

112 İdarәetmә qәrarlarına olan tәlәblәr göstәrilmişdir. Sәhv tәlәbi göstәrin.

•

İdarәetmә qәrarları effektiv olmalıdır
İdarәetmә qәrarları real olmalıdır
İdarәetmә qәrarları vaxtında qәbul edilmәyә bilәr
İdarәetmә qәrarları әsaslandırılmalıdır
İdarәetmә qәrarları qәnaәtcil olmalıdır

113 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsinin kәmiyyәt metodlarına hansı metod aid deyildir?

•

ehtimal vә statistik modellәr
dinamik proqramlaşdırma
xәtti modellәşdirmә
oyunlar nәzәriyyәsi
yapon dairәvi sistemi olan” kinqise”

114 Qәrarların qәbul edilmәsi metodlarına aid olmayan variantı göstәrin.

•

“Beyin hәmlәsi”
Qeyriformal metodlar
Kollektiv metodlar
Keyfiyyәt metodları
Kәmiyyәt metodları

115 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi mәrhәlәlәrinә aid olmayan variantı seçin.

•

Tәhlükәnin müәyyәn olunması
Qәrarların icraçılara çatdırılması
Qәrar alternativlәrinin müәyyәn olunması
Problemin qoyuluşu
Mәhdudiyyәtlәrin müәyyәn olunması

116 İdarәetmә qәrarlarının effektiv olması üçün bir sıra faktorlar nәzәrә alınmalıdır.Yanlış variantı göstәrin.

•

16/100

22.12.2016

•

Qәrarların qәbulunda qeyrimәrkәzlәşmә
Qәrarların qәbul olunmasında birbaşa horizontal әlaqәlәrdәn istifadә olunması
Mәqsәdli çoxfunksional qruplardan istifadә olunması
Qәrarların qәbul olunmasında iyerarxiya
Qәrarların qәbulunda mәrkәzlәşdirmә

117 Model nәdir?

•

Modelinikasdır
Modelonun qısaca tәsviridir
Modeltәqribi tәsvirdir
Model әşyanın virtual tәsviridir
Modelobyektin,sitemin vә ya ideyanin,tamın özündәn bir qәdәr fәrqlәnәn formada tәsvir edilmәsidir

118 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi prosesinә tәsir göstәrәn amillәrә aid olmayan variantı göstәrin

•

İnformasiya mәhdudiyyәtlәri
Zaman vә dәyişәn mühit
Rәhbәrin şәxsi dәyәrlәri
Qәrarın qәbul edilmәsi şәraiti
Texnika vә texnologiya

119 Qәrarlar dörd әsas meyara görә qruplaşdirilir.Sәhv variantı göstәrin.

•

Müstәqillik
Sistemlilik
İyerarxiya
Situasiyaliliq
Tabeçilik

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

•

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

121 Tam mәşğulluq dedikdә hansı variant başa düşülür?

•

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

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

•

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

123 Münaqişәnin pozitiv funksiyalarına aid deyildir

•

informasi mübadilәsinin keyfiyyәtini yaxşılaşdırmır
inkişafa stimul yaradır
insanlarda ifrat itaәtkarliq sindromunu aradan qaldırır
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informasiya mәnbәyi rolunu oynayir
kollektiv üzvlәrinin hәmrәyliyini yüksәldir

124 Verilmiş variantlardan biri münaqişәnin sәbәblәrindәn biri deyildir

•

işçilәrin peşәkarliqlarının müxtәlif olmaları vә bu baxımdan da onların müxtәlif hәcmdә işlә yüklәnmәsi
ideya mәhdudluğu
rәhbәrin әdalәtsiz mövqeyi
resurs mәhdudluğu
tәşkilati quruluşun müasir tәlәblәrә uyğun gәlmәmәsi

125 Sosialpsixoloji münaqişәlәr:

•

maddi çәtinliklәrdәn yaranır
siyasi dünyagörüşündәn yaranır
iqtisadi çәtinliklәrdәn yaranır
sosial gәrginlikdәn yaranır
stresslәrdәn yaranır

126 Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi әsaslanır:

•

әmәyә görә mükafatlandırmaya
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә
işçilәrin identifıkasiyasına
rәhbәrliyin tabeçilikdә olanlara inamına
kadr axıcılığının azaldılmasına

127 Münaqişәnın formulasını aşağıdakı kimi ifadә edә bilәrikmünaqişә=münaqişә vәziyyәti+.......

•

işgüzarlıq
peşәkarliq
insident
gәrginlik
loyallıq

128 Kollektivin mütәşәkkilliyinin psixoloji amili nәdir ?

•

kollektivdә hәmrәyliyin olmaması
sosialpsixoloji әlaqәlәrin inkişaf etmәmәsi
sosial gәrginlik
kollektiv üzvlәrinin birbirinә uyğunluğu
kollektivin dağınıqlığı

129 Aşağıdakılardan hansı münaqişәlәrin növlәrinә aid deyildir

•

açiq vә gizli
konstruktiv vә qeyri konstruktiv
şaqulu vә üfüqi
formal vә qeyriformal
qruplararası,qrupdaxili şәxslәrarası

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

•

kargüzarlıq tәminatı
müsahibәnin tәşkili
heyәtin muzdla qәbulunun tәşkili
kadr potensialının tәhlili
heyәtin seçiminin tәhlili
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131 Sosial inkişafın idarә edilmәsi alt sisteminin vәzifәlәrinә aid deyildir?

•

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

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

•

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

133 әmәk münasibәtlәrinin idarә edilmәsi altsisteminin vәzifәlәrinә aid deyildir?

•

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

134 Hansı variantda kadr siyasәtinin növlәrinin düzgün tәsniflәşdirilmәsi göstәrilmişdir?

•

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

135 Marjinal işsizlik dedikdә hansı variant başa düşülür?

•

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

136 Münaqişәlәrin әhәmiyyәtini xarakterizә etmir:

•

münaqişәlәr real mәnafelәrin dәrk olunmasına şәrait yaradır
münaqişәlәr inteqrativ rol oynayır
münaqişәlәr sosialiqtisadi rolu yerinә yetirir
münaqişәlәr dialektik xarakter daşıyır
münaqişәlәr ictimai problemlәrin hәllini stimullaşdırır

137 Münaqişәlәrin mәnfi nәtiçәlәrinә aid deyildir

•

informasiya mübadilәsi zәiflәyir
ifrat itaәtkar sindromu aradan qaldırıla bilәr
emosional gәnginlik yaranır
kollektivdә iqtisadi xәrclәr yarana bılәr
münagışә şleyfi yaranır

138 Münaqişә problemini tәşkilatda tәnzimlәyәn şәxs
marketoloq
mәnәviyyat agenti
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•

psixoloq
astroloq
konfliktoloq

139 Münaqişә hansı xarakterә malik ola bilәr?

•

yaradıcı vә dağıdıcı
ümumi vә xüsusı
obyektiv vә subyektiv
açıq vә bağlı
konkret vә mürәkkәb

140 Qeyd edilәnlәndәn biri münaqişәnin növü deyildir

•

konstruktiv
şәxsdaxili
texnologiyalararası
şәxslәrarası
qeyrikonstruktiv

141 Hansı varıantda münaqişәlәrin hәll edilmәsi medotları sәhvdir

•

inzibati
pedaqoji
struktur
texniki
şәxslәrarası

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

•

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

143 Heyәtin idarә edilmәsi konsepsiyasına aşağıdakıldardan hansı aid deyildir?

•

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

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

•

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

145 Heyәtin idarә edilmәsinin mahiyyәtini düzgün ifa edәn yanaşma hansıdır?

•

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

146 Münaqişә dedikdәmәqsәdlәrin ,mәqsәdlәrә çatma vasitәlәrinin,yollarının müxtәlifliyindәn vә hәtta
anlaşılmazlıq üzündәn insanların arasında yaranmış ......... başa düşülür.

•

Ziddiyyәt
Mübarizә
Konsensus
Anlaşıimazlıq
Gәrginlik

147 Münaqişә nәzәriyyәsinin mәnәvi atası kimdir?

•

Heraklit
D.Rikardo
Sokrat
Platon
A.Smit

148 Menecerin karyerasında irәlilәyiş mәrhәlәsi hansı yaş hәddini nәzәrdә tutur?

•

70 yaşadәk
60 yaşadәk
25 yaşadәk
30 yaşadәk
45 yaşadәk

149 Adaptasiya prosesinin mәrhәlәlәrinin ardıcıllıqla düzüldüyü variantı tapın.

•

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

150 Hansı variant adaptasiyanın mahiyyәtini daha düzgün ifadә edir?

•

adaptasiya dedıkdә  seçmәdә istifadә olunan geniş yayılmış metodudur
adaptasiya dedikdә  işçinin öz mәqsәd vә vәzifәlәrini düzgün başa düşmәk vә onu mәsuliyyәtli şәkildә icra etmәk
prosesidir
adaptasiya dedikdә  yeniliklәrin dәrk olunması prosesidir
Adaptasiya dedikdәnәzarәt forması başa düşülür
adaptasiya dedikdә  yeni işçinin şirkәtin tәşkilati mәdәniyyәtinә, öz ilkin kollektivinә, şirkәtin ondan gözlәdiyi
tәlәblәrә vә öz iş yerinә olan uyğunlaşmanın idarә olunan prosesidir

151 Heyәtin idarә edilmәsi sisteminin tәşkili prinsiplәri neçә yerә bölünür?

•

6
2
3
4
5

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

•

ixtisasın artırılması
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•

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

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

•

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

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

•

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

155 әmәyin normal şәraitinin idarә edilmәsi alt sisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

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

156 İcraçıların yetişkәnliyini müәyyәn edәn amillәr hansılardır?

•

Mәqsәdә çatma istәyi, mәhsuliyyәt, gәlәcәyi görmә qabiliyyәti
Mәqsәdә çatma istәyi, mәhsuliyyәt, konkret tapşırıq üçün lazımi bilik vә tәcrübә
Әmәk haqqı, sәdaqәt, mәhsuliyyәt
Әmәk haqqı, mәhsuliyyәt, tapşırıq üçün lazımi bilik vә tәcrübәnin olması
Әmәk haqqı, münaqişәlәr, mәhsuliyyәt

157 Aşağıdakı cavablardan hansı rәhbәrin daha dolğun ifadәsini әks etdirir

•

Rәhbәr idarә etdiyi müәssisәnin sahibidir
Sәrancamında zәruri miqdarda material ehtiyyayları vә tәlәb olunan miqdarda işçilәri olan vәzifәli şәxsdir
Rәhbәr öz fәaliyyәt siferasına aid olan mәsәlәlәrdә qәrarlar qәbul etmәk üçün real hakimyyәt verilmiş vәzifәli
şәxsdir
Rәhbәr tәşkilatın idrә edilmәsindә mәrkәzi fiqurdur
Rәhbәr hәr şeydәn әvvәl yüksәk tәşkilatçılıq qabiliyyәtinә malik bir şәxsdir

158 İşgüzar tәşkilatlarda münaqişәlәrin әsas sәbәblәri hansılardar?

•

Resursların bölgüsü, regional inkişaf, tәsәvvürlәrdә fәrq, rәhbәrin özbaşınalığı
Resursların bölgüsü, mәqsәdlәrdә fәrq, regional inkişaf, yeni texnologiya
Resursların bölgüsü, mәqsәdlәrin qarşılıqlı asıllığı, mәqsәdlәrdә fәrq, tәsәvvürlәrdә fәrq
Resursların bölgüsü, mәqsәdlәrin qarşılıqlı asıllığı, regional inkişaf, yeni texnologiya
Resursların bölgüsü, regional inkişaf, tәsәvvürlәrdә fәrq, yeni texnologiya

159 İdrәetmә üslubunun formalaşmasıda kim mühüm rol oynayır?

•

Heç kim üslub özü formalaşır
Rәhbәrlәr vә kollektiv
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Yalnız kollektiv
Yalnız rәhbәrlәr
Kәnardan dәvәt olunmuş mütәxәsislәr

160 Rәhbәrliyin neçә üslubu mövcuddur?

•

Avtoritar, demokratik
Avtoritar, demokratik, liberal
Avtoritar, liberal
Üslubu yoxdur
Demokratik, liberal

161 Münaqişәlәrin mahiyyәti nәdir?

•

Yeni ideyaların müzakirәsinin nәticәsidir
İdarәetmә prosesinin mәrhәlәsidir
Müxtәlif maraqların, ideyaların, davranışların toqquşması nәticәsindә yaranmış ziddiyyәtdir
Müxtәlif insanlar arasında kortәbii şәkildә baş verәn ünsiyyәtdir
Rәqabәt prosesinin xüsusiyyәtdir

162 Münaqişәlәrin hansı növlәri mövcuddur?

•

Şәxslәrarası, şәxs vә qruparası
Şәxsdaxili, şәxslәqruparası
Şәxslәrarası, qruplararası
Şәxsdaxili, şәxslәrarası, şәxsvәqruplarası, qruplararası
Qruplar arası

163 Münaqişәlәrin hәllinin şәxslәarası üslubları hansılardır

•

Qaçma, kompromis, inandırma, hәll, qәrar qәbulu
Qaçma, mәcburetmә, inandırma, hәll, aradan götürmә
Qaçma, aradangötürmә, mәcburetmә, kompromis, hәll
Qaçma, mәcburetmә, hәll, araşdırma, kompromis
Qaçma, kompromis, hәll, aradan götürmә, beyin hücumu

164 Münaqişәlәrin hәllinin struktur metodları hansılardır?

•

İşә izahat, koordinasiya, kompleks, yeni fәaliyyәt sahәsinә keçid
İşә izahat, koordinasiya, kompleks mәqsәdlәr, rәhbәrlә münasibәtlәr
İşә izahat, koordinasiya, kompleks mәqsәdlәr, tәhsil
İşә izahat, koordinasiya, kompleks mәqsәdlәr, komandaf әaliyyәti
İşә izahat, koordinasiya, komplek mәqsәdlәr, mükafatlandırma sistemin strukturu

165 Münaqişәlәrin funksional nәticәlәrinә aid amillәr hansılardır

•

Rәhbәrlәrin ziddiyyәti güclәnir, yaradıcılıq artır
Münaqişә, zәiflәyir, qruplaşma baş verir
Ümumi qәrar tapılır, әmәkdaşlıq artır
Münaqişә güclәnir, әmәkdaşlıq artır
Qruplaşma baş verir, rәhbәrlәrin ziddiyyәti güclәnir

166 Liderin xarici qabiliyyәtlәrini aşağıdakılardan hansıları daha dolğun әhatә edir

•

Qәrarların qәbulu, kommunikasiya, vaxtın idaredilmәsi, komandanın yaradılması
Qәrarların qәbulu, kommunikasiya, vaxtın idarә edilmәsi, komandanın yaradılması
Qәrarların qәbulu, kommunikasiya, komandanın yaradılması, münaqişәlәrin idarә edilmәsi
Qәrarların qәbulu, strateji baxış, rol idaretmәsi, münaqişәlәrin idarә edilmәsi
Qәrarların qәbulu, vaxtın idarә edilmәsi, stressin idarә edilmәsi, kommunikasiya
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167 Liderin daxili qabiliyyәtlәrini aşağıdakılardan hansıları daha dolğun әhatә edir

•

Stressin idarә edilmәsi, vaxtın idarә edilmәsi, rol idarәetmәsi
Strateji baxış, әmrvermәk, vaxtın idarә edilmәsi
Daxili dialoq, strateji baxış, novatorluq
Әmr vermәk, stressin idarә edilmәsi, münaqişәlәri idarә etmәk
Daxili dialoq, әmr vermәk, vaxtın idarә edilmәsi

168 Konfliktologiya bir elm kimi nә zaman yaranıb

•

21ci әsrin әvvәlindә
19–cu әsrin sonlarında
Keçәn әsrin7080cı illәrindә
keçәn әsrin 60 –cı illәrindә
keçәn әsrin 5oci illәrindә

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

•

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

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

•

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

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

•

Heç biri kifayәt qәdәr inkişaf etmәyib
mәqsәdlәrin struktrulaşdırılması metodu
normativ metod
analogiyalar metodu
balans metodu

172 Münaqişә situasiyalarında davranış strateqiyalarına aid olmayan variantı göstәrin:

•

Әmәkdaşlıq
Tәcridetmә
Yarış
Diqqәtsizlik(nәzәrә almama)
Uyğunlaşma

173 әmәk münasibәtlәrinin idarәedilmәsi altsisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Şәxsi vә qrup halında münasibәtlәrin nizama salınma vә tәhlilini
Münasibәtlәrdә etik normalara riayәt olunmasını
Rәhbәrliklә münasibәtlәrin nizama salınma vә tәhlilini
Kadr tәşkilinin tәmini
İstehsalatda münaqişә vә streslәrin idarә edilmәsini
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174 Heyәtin hüquqi tәminatının idarә edilmәsi alt sisteminin vәzifәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

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

175 Münaqişәlәrin mәnfi funksiyalarına aid olmayan variantı göstәrin:

•

“Münaqişә şleyfi”
Böyük iqtisadi xәrclәr
Qarşı tәrәfin imkanlarının diaqnostikası
Emosional xәrclәr
Qalib gәlmiş qruplar haqında “düşmәn ”obrazının yaranması

176 Münaqişәlәrin sәbәblәrinә aid olmayan variantı göstәrin:

•

Pis kommunikasiya
Bölüşdürülәcәk resurs mәhdudluğu
Dәyәrlәrdә,peşәkarlıqda olan fәrqlәr
Tәşkilatın yerlәşdiyi tәbii şәrait
Әdalәtsiz idarәetmә

177 Münaqişәlәrin müsbәt funksiyasına aid deyildir:

•

Münaqişә aparan tәrәflәr arasında gәrginliyin aradan götürülmәsi
İşgüzar münasibәtlәrin çәtin bәrpa olunması
Dәyişikliklәrә vә inkişafa stimullaşdırma
Qarşı tәrәf haqqında informasiyanın әldә olunması
Tabeçilikdә olanlarda “itaәtkarlıq” sindromunun aradan qaldırılması

178 Qeyd edilәnlәrdәn biri münaqişәnin növlәrinә aid deyildir:

•

Şaquli
Tәbii
Sosial
Açıq
Gizli

179 Münaqişәnin struktur metodlarına aid olmayan variantı göstәrin:

•

Әlaqәlәndirici vә inteqrasiyaedici mexanizimlәrdәn istifdә olunması
Әmәkdaşlıq
İşә olan tәlәblәrin izah olunması
Ümumtәşkilati mәqsәdlәr
Mükafatlandırma sistemindәn istifadә olunması

180 Münaqişәlәrin idarәolunması metodlarına aid olmayan variantı göstәrin:

•

Şәxsiyyәtlәrarası
Sәviyyәlәrarası
Danışıqlar
Şәxsiyyәtdaxili
Struktur

181 Heyәtin idarә edilmәsinin tәkmillәşdirilmәsindә hansı metod daha çox inkişaf edib?
normativ metod
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•

balans metodu
müqayisә metodu
mәqsәdlәrin struktrulaşdırılması metodu
analogiyalar metodu

182 Aşağıdakı variantlar içәrisindә hansı işdәn azad edilmә növlәrinә aid deyildir?

•

İxtisar ilә bağlı
işçinin tәşәbbüsü ilә
iş tәklif edәnin vә ya müdiriyyәtin tәşәbbüsü ilә
işçinin vәfatı ilә әlaqәdar
pensiyaya çıxmaq ilә әlaqәdar

183 Tәşkilatın lazım olan vaxtda, lazım olan yerdә, lazımi sayda kadrlarla tәmin edilmәsi vә müvafiq
ixtisasdan olan heyәtin tәşkilatın qarşısında duran mәqsәdinә uyğun olması  bu fikir aşağıdakılardan hansı
varianta uyğundur?

•

Kadr işlәrinә
kadr strategiyasına
kadr mәqsәdlәrinә
kadr vәzifәlәrinә
kadr tәdbirlәrinә

184 Hansı variant heyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarına aid deyildir?

•

texnikiiqtisadi әsaslandırma
kollektivin yaradıcı mühitinin formalaşdırılması
Texnikiiqtisadi tәhlil
sığorta
maddi stimullaşdırma

185 Menecerin strategiyasının reallaşmasını kim hәyata keçirir?

•

Müәsissәnin kollektivi
Müәssisәnin direktoru
Menecer
Müәssisәnin idarәetmә aparatı
Kreditorlar

186 Karyera neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

6
5
9
8
7

187 Hansı rәhbәrlik üslubu üçün bütün mәsәlәlәrin tәkbaşına hәlli xarakterikdir

•

Heç biri
demokratik
avtoritar
Liberal
Totalitar

188 İdrәetmә üslubunun formalaşmasının әsas amllәri hansılardır
Hamısı
Temperament, peşә biliklәri
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•

Xarakterik әlamәtlәr, siyasi kredo (dünyagörüş)
Şәxsiyyәtin әxlaqi dünyagörüşü vә bacarıqlı olması
Rәhbәrin şәxsiyyәti , peşә biliklәri, xarakterik әlamәtlәr, siyasi kredo vә әxlaqi kredosu

189 Direktiv idarәetmә üslubu şәraitindә qәrarlar kim tәrәfindәn qәbul edilir?

•

Rәhbәr vә kollektiv tәrәfindәn
Bir başa kollektiv tәrәfindәn
Rәhbәr vә kollektiv ayrılıqda
Heç biri
Rәhbә tәrәfindәn

190 Avtoritar rәhbәrlik üslubu daha çox hansı üsluba yaxındır

•

İdeal rәhbәrlik üslubu
Direktiv
Demokratik
Liberal
Totalitar

191 Aşağıdakı cavablardan hansı demokratik idarәetmә üslubunu әks etdirir?

•

Bütün mәsuliyyәt rәhbәri üzәrinә düşür
Rәhbәr hüquq vә vәzifәlәri nisbәtәn az dәqiqliklә tabeçiliyindә olanlarla bölüşür
Rәhbәr sәlahiyyәt vә hüquqları tabeçiliyindә olanlarla bölüşür
Rәhbәr sәlahiyyәt vә hüquqları öz әlindә cәmlәşdirir
Bütün mәsuliyyәt vә sәlahiyyәt tabeçilikdә olanlara verilir

192 İnsanların arasında qarşılıqlı münasibәt yaratmaq mәharәtinin incә sirri başqa adamların nöqteyi
nәzәrini başa düşmәk vә hadisәlәrә hәm dә onun nöqteyi nәzәrindәn yanaşmaq bacarığıdır . İfadәsiniin
müәllifi kimdir?

•

A. Smit
A. Linkoli
Emirson
D. Karnegi
H. Ford

193 Qeyd edilәn variantlar içәrisindә tәşkilatda heyәtin idarә edilmәsi sisteminin inkşaf yönümünü müәyyәn
edәn prinsiplәrә aid edilmәyәn variantı göstәrin.

•

şәffaflıq
iyerarxiyalılıq
ixtisaslaşma
tәmәrküzlәşmә
paralellik

194 Tәşkilatda heyәtin idarә edilmәsi sisteminin formalaşdırılmasına tәlәblәri xarakterizә edәn prinisplәrdәn
biri kimi heyәtin idarәedilmәsi funksiyalarının birinciliyi prinsipinin mahiyyәtini hansı variant әks etdirir?

•

Heyәtin idarәedilmәsi sisteminı formalaşdırarkәn gәlәcәk tәlәbatә nәzәrә almaq lazımdır
heyәtin idarәetmә sisteminin formalaşması zamanı inkişaf perspektivlәrini nәzәrә almaq lazımdır
heyәti idarәetmә sisteminin tәşkilinә yönәldilmiş funksiyalarla (infrafunksiya) heyәti idarәetmә funksiyaları
(infrafunksiya) arasında proporsiyanı müәyyәn edir
heyәtin idarәedilmәsi funksiyaları özözünә deyil, istehsalın tәlәbat vә mәqsәdlәrinә uyğun olaraq formalaşır vә
dәyişir
heyәtin idarәedilmәsi sisteminin altsistemlәrinin tәrkibi, tәşkilati struktur, işçilәr vә onların sayını formalaşdıran
tәlәblәr heyәtin idarә edilmәsi funksiyalarının tәrkibindәn, miqdarından vә әmәk tutumundan asılıdır

195 Ehtiyata namizәd seçәrkәn әsas meyarlar vacibdir.Sәhv variantı göstәrin.

•
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•

Maliyyә durumu
Tәşkilatçılıq qabiliyyәti
İnsanlarla praktiki iş tәcrübәsi
Tәhsil vә peşә hazırlığının müvafiq sәviyyәsi
Yaşı vә sağlamlığının vәziyyәti

196 Kadr ehtiyatının formalaşması prosesinin әsas mәrhәlәlәrinә aid deyildir:

•

Kadr ehtiyatının proqnozlaşdırılması
kadr ehtiyatının tәrkibinin formalaşması
namizәdin işgüzar, peşә vә şәxsi keyfıyyәtlәri haqqında informasiya toplanması
rәhbәr kadrların tәrkibindә nәzәrdә tutulan dәyişikliklәr proqnozunun tәrtibi
kadrların әmәk fәaliyyәtinin qjymәtlәndirlmәsi

197 Hansı variant heyәtin daxili mәnbәlәr hesabına cәlb edilmәsinin üstünlüklәrinә aid edilә bilmәz?

•

Müsbәt psixoloji iqlimin yaranması
böyük xәrclәrin yaranması
kadr siyasәtinin «şәffaflığı»
xidmәti yüksәliş şansı artır
tәşkilatda formalaşmış әmәk haqqı sәviyyәsinin qorunub saxlanılması

198 Firmada kadr xidmәti işinin әsas mәzmununu aşağıdakılardan hansı tәşkil edir?a) İstehsalın yüksәk
keyfiyyәtli işçi qüvvәsi ilә tәmin edilmәsi vә onların tәkmillәşdirilmәsi b) İşçilәrin inkişaf tsikilinin yenidәn
hazırlanması , atestasiya edilmәsi vә ixtisas sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin tәmin edilmәsi c) әmәyin
tәşkili vә hәvәslәndirilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi

•

3
1,3
1
1, 2
[yeni cavab]
1,2,3

199 Mahiyyәti eyni zaman kәsiyindә eyni hәcmli işlәrin icrası vә heyәtin idarә edilmәsi funksiyalarının
tәkrarlanmasının daimiliyi kimi izah olunan heyәtin idarә edilmәsi sisteminin inkişaf istiqamәtini müәyyәn
edәn prinsip hansıdır?

•

iyerarxiyalıq
ahәngdarlıq
fasilәsizlik
paralellik
varislik

200 Öz iş kabinetinizdә sıravi işçi ilә mühüm bir mәsәlәni müzakirә edirsiniz. Bu an menecerlәrdәn biri
otağa daxil olur, sizinlә görüşür vә mühüm bir mәsәlәdәn söhbәt açır. Bu halda necә hәrәkәt edәrdiniz

•

Hәr ikisi ilә eyni zamanda söhbbәt edәrdim
Әgәr menecerin söhbәt açdığı mәsәlә müәsissә üçün faydalıdırsa siravi işçi ilә söhbәti saxlayıb menecerlә
mәsәlәni müzakirә edәrdim
Siravi işçidәn bir az sonra gәlmәyi xahiş edәrdim
Menecerdәn bi az sonra gәlmәyi xahiş edәrdim
Menecerә indi işim var sonra gәlәrsiniz deyәrәm

201 Liberal idarәetmә üslubuna aşğıdakılardan hansı daxildir?
Liberal üslub istehsalın idarә edilmәsindә daha mәhsuldardır
Mәsәlәnin dar mәnada başa düşülmәsi, qәrarların iqtisadi mәqsәd yönәlmәsi
Tabeçiliyindә olanların fikirlәrinә biganәlik göstәrmәk

•
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•

Mәsәlәnin daha geniş mәnada başa düşülmәsi, qәrarların sosial mәqsәdә yönәldilmәsi
Qarşıya qoyulan mәsәlәlri tez vә tәşәbbüskarcasına hәll etmәyә imkan verir

202 D. Karnegi adamları tәhqir etmәdәn vә onlarda inciklik hissi yaratmadan onlara tәsir etmәyә imkan
verәn neçә qaydanı mәslәhәt vermişdir?

•

11
9
12
6
10

203 Seçmә metodlarına aid deyildir?

•

Attestasiya
normativlәşdirmә
testlәşdirmә
sınaqlar
söhbәt aparma

204 Rәhbәrlik üslubunun neçә növü әn çox yayılmışdır

•

5
2
4
3
23

205 Rәhbәrin әmәkdaşlara tәsir göstәrmәsi hansı әsas nәticәyә gәtirib çıxarir? 1. İnandırma 2. Beyninә
yeritmә 3. Mәyusetmә 4. Tәhqir etmә 5. Tәnbeh etmә 6. Ruhlandırma

•

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

206 İdarәetmә metodlarına aşağıdakı qruplardan aşağıdakı qruplardan hansılar daxil deyildir?

•

inandırma
psixoloji
tәsiretmә
idaretmә
tәhriketmә

207 İdarәetmә metodunun iqtisadi mahiyyәtini düzgün izah edәn variantı göstәrin

•

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

208 İnzibatisәrәncam metodunun aşağıdakı tәsir vasitәlәrindәn hansı yanlışdır?

•

sәrәncamverici tәsir
inzibatisәrәncamverici tәsir
tәşkilati normalaşdırma
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•

sosialiqtisadi tәsir
tәşkilati planlaşdırma

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

•

funksiyası
mәqsәdi
yeri vә rolu
vәzifәsi
mexanizmi

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

•

sәrәncam
әmr
tәsәrrüfat hesabı
tәlimat
yoxlama sistemi

211 İqtisadi metodun iqtisadi tәsir vasitәlәrinә aid olmayan variantı tapın.

•

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

212 Dolayı tәsir metodlarına aid olmayan variantı göstәrin.

•

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

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

•

mahiyyәti
rolu vә mәqsәdi
vәzifәsi
әsas prinsipi
mәzmunu

214 İndividiumun fәrdi idarәetmә obyekti kimi aşağıdakı sәrbәstlik dәrәcәlәrindәn hansı daxil deyildir?

•

hәr biri
mәhdud sәrbәstlik
orta dәrәcәli sәrbәstlik
motivlәşdirilmiş sәrbәstlik
yüksәk dәrәcәli sәrbәstlik

215 İctimai istehsalın hüquqi metodlarına aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

•

inzibatihüquq
alihüquq
siyasihüquq
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әmәkhüququ
mülkihüquq

216 İşin tәşkili neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

7
2
4
3
5

217 İdarәetmәdә ixtisaslaşdırmanın neçә növü vardır?

•

3
4
5
6
2

218 İdarәetmәnin tәşkiletmә funksiyasının mahiyyәtini özündә әks etdirmәyәn yanaşma hansıdır

•

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

219 İşin tәşkilindә olan mәrhәlәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

işin bölüşdürülmәsi
әmәk bölgüsü
İşin әlaqәlәndirilmәsişi
vәzifәlәrin qruplaşdırılması
işin koordinasiyası

220 Tәşkiletmә menecmentin neçәnci funksiyasıdır?

•

5ci
1ci
2ci
4cü
6ci

221 Müflislәşmә nәdir?

•

Huquqi vә ya fiziki şәxsin öz borc öhdәliklәrini vaxtında ödәyә bilmәmәsinin mәhkәmә tәrәfindәn tәsdiqlәnmәsi
iflas adlanır
Huquqi vә ya fiziki şәxsin öz borc öhdәliklәrini vaxtında ödәyә bilmәmәsinә müflislәşmә deyilir
Müflislәşmә bazar münasibәtlәtinin mühüm atributudur
Müflislәşmәtәşkilatın yenidәnqurulmasıdır
Müflislәşmәtәdiyyәqabiliyyәtinin bәrpa olunmasıdır

222 Heyәtin antiböhranlı idarәetmә sәviyyәlәri hansılardır?

•

Orta, yuxarı
Şaquli vә üfüqi
Yuxarı, orta, aşağ
Aşağı, orta
Yuxarı
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223 Heyәtin antiböhranlı idarәetmәdә prinsiplәri hansılardır?

•

Yenilik, stratejilik
Keyfiyyәt, әmәkdaşlıq
Rәqabәt, yenilik
Keyfiyyәt, rәqabәt
Sistemlilik, üfüqi әmәkdaşlıq

224 Öz borc öhdәliklәrini ödәyә bilmәyәn tәşkilatların fәaliyyәti hansı qanunla tәnzimlәnir?

•

“Korrupsiya haqqında Qanunla”
Mülki Mәcәllә ilә
Konstitusiya ilә
“Dövlәt sirri haqqında Qanunla”
“Müflislәşmә haqqında Qanunla”

225 Müәssısәlәrin müflislәşmәsinә tәsir göstәrәn amillәr neçә yerә bölünür?

•

9
2
4
6
8

226 Hansı yanaşma tәşkilatın üğür qazanmasında mәqsәdә uyğun deyildir ?

•

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

227 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi prosesinә bir çox amillәr tәsir göstәrir.Yanlış variantı göstәrin.

•

Rәhbәrin peşәkarlılıq sәviyyәsi vә şәxsi keyfiyyәtlәri
Tәşkilati mәdәniyyәt sәviyyәsi
Mәhsul nomeklaturası
Rәhbәrlik üslubu
Situasiya faktoru

228 Kollegial qәrarların qәbulu nә ilә әlaqәdardır

•

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

229 Qәrar dedikdә nә başa düşülür?

•

Qәraralternativin seçilmәsidir
Qәraridarәetmә әmәyinin xarakteristikalarından biridir
Qәraridarәetmә prosedurasıdır
Qәrarrәhbәrin әmәyinin mәhsuludur
Qәrarinsanın vә ya qrupun formalaşmış stiuasiya ilә әlaqәdar bir neçә fәaliyyәt variantından birinin (alternativin)
seçilmәsidir

230 Mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlar rasional qәrarlardan hansı xüsusiyyәtinә görә fәrqlәnir ?

•

Keçmiş tәcrübәdәn asılıdır
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•

Subyektinә görә
Obyektivliyinә görә
Obyektinә görә
Keçmiş tәcrübәdәn asılı deyil

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

•

İnert qәrarlar
İnsayt qәrarlar
Tarazlaşmış qәrarlar
İmpulsıv qәrarlar
İntuitiv qәrarlar

232 Rasional qәrarlar mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlardan hansı xüsusiyyәtinә görә fәrqlәnir

•

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

233 Hamı tәrәfindәn başa düşülәn qәrar necә adlanır?

•

İmpulsiv qәrarlar
İnert qәrarlar
İnert qәrarlar
İnsayt qәrarlar
Tarazlaşmış qәrarlar

234 Bәlәdiyyә menecmenti hansı idarәetmәnin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsinin nәticәsidir?

•

Ölkә
Regional
Milli
Beynәlxalq
Rayonlar

235 Azәrbaycanda qanunverici dövlәt hakimiyyәti hansı tәşkilatda mәxsusdur?

•

Konstitusiya mәhkәmәsindә
İcra hakimiyyәti
Nazirlәr kabinetindә
Prezident aparatında
Milli mәclis

236 Bәlәdiyyәnin sәlahiyyәtlәri hansı növlәrә bölünür?

•

Liberal vә könüllü
Mәcburi vә könüllü
Liberal vә demokratik
Avtoritar vә demokratik
Mәcburi vә demokratik

237 Azәrbaycanda özünüidarә qurumları hansı formalardan ibarәtdir?

•

Beynәlxalq regional tәşkilatlar
Beynәlxalq regional tәşkilatlar, yerli özünüidarәlәr
Tәşkilatların yerli bölmәlәri, yerli özünüidarәlәr
Mәrkәzi dövlәt orqanlarının yerli idarәlәri, yerli özünüidarәlәr
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Mәrkәzi dövlәt orqanlarının yerli idarәlәri

238 Dövlәt idarәetmәsi strukturunun üç әsas elementi hansılardır?

•

Qanunverici, icraedici,prezident
Mәhkәmә, nazirlәr kabineti, prezident
Qanunverici, mәhkәmә, qәrarverәn
Qanunverici, icraedici, prezident
Qanunverici, icraedici, mәhkәmә

239 Bәlәdiyyәnin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir.

•

Dövlәt qurumudur
Xarici müәssisәdir
Yerli әhalinin ehtiyaclarım ödәmәk üçün, seckili yerli özünü idarәetmә orqanıdır
Dövlәt strukturudur
İcra hakimiyyәtidir

240 Yerli özünü idarәetmәnin hansı modellәri mövcuddur?

•

İtaliya vә ABŞ modeli
İtaliya vә ABŞ modeli
Kanada vә IngilisSakson modeli
ABŞ vә Fransız kontinental modeli
İngilis sakson vә Fransızkontinental modellәri

241 Şәhәr tipli әrazidә sәmәrәli istehsalın әsas subyekti hansılardır?

•

Müәssisә, şәhәr bәlәdiyyәsi
Müәssisә, şәhәr bәlәdiyyәsi, yerli әhali
Müәssisә, şәhәr icra hakimi, beynәlxalq tәşkilatlar
Müәssisә, beynәlxalq tәşkilatlar, şәhәr bәlәdiyyәsi
Müәssisә, şәhәr icra hakimi, şәhәr bәlәdiyyәsi

242 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi hansı formalarda hәyata keçirilir?

•

Üfüqi şaquli
Açıq vә gizli
Yerli vә regional
Birbaşa vә dolayı, qarışıq
Qısamüddәtli, strateji

243 әrazi sosial tәsәrrüfatçılığı birbaşa istehsal infrastrukturanın hansı sahәlәri ilә әlaqәdardır?

•

yollar
hamısı
qaz tәchizatı obyektlәri
elektrik enerjisi obyektlәri
su tәsәrrüfatı obyektlәri

244 әrazi sosial tәsәrrüfatçılığı .......... malik olur.

•

tәhsil obyektlәrinә
mәişәt xidmәtinә
mәnzil vә kommunal tәsәrrüfatına
hamısı
sәrnişin nәqliyyatına
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245 Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn aktual şәraitin tәhlili
hesabat formasına aid olan cәhәt:

•

hәr bir bәlәdiyyәdә öz sәlahiyyәti çәrçivәsindә vergi imtiyazına malik olan müәssisәlәr müәyyәn vergilәr
ödәnilmәsindәn azad olunur
biznes inkubatorlara yeni işә başlayan sahibkarlara, sәnaye parklarında isә artıq fәaliyyәtlәrinin genişlәndirilmәsi
üçün lazımi şәrait yaradılması
ayrıayrı müәssisәlәrә kömәk, maliyyәlәşmә mәnbәrәlәrinin cәlb edilmәsi
maşınqayırma, yüngül sәnaye, toxuculuq sәnayesi, mәişәt xidmәti, mәnzilkommunal xidmәti vә elmitexniki
sektor xüsusi tәdqiq edilir
müәyyәn әraziyә kapital qoyuluşu etmәyә hazır olan müәssisәlәr reallaşdırdıqları investisiyalara görә
dotasiyaların verilmәsi

246 Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn hansı hesabat formaları
hazırlana bilәr ?

•

investisiyaların dotasiya olunması
bәlәdiyyәnin iqtisadi inkişaf konsepsiyasının hazırlanması
aktual şәraitin tәhlili
hamısı
bәlәdiyyә işinin konkret prioritetlәri

247 Sahibkarla bәlәdiyyә arasında qarşılıqlı münasibәtlәri tәhlil edәrkәn aşağıdakılar haqqında konkret
mәlumatlar toplanılmalıdır:

•

qeydiyyatdan keçmiş müәssisәlәrin bәlәdiyyә orqanı ilә aktiv münasibәtdә olanların sayı
bәlәdiyyә orqanı ilә sahibkarlar arasında ünsiyyәt zamanı tәşәbbüsün kimin әlindә olması
bәlәdiyyә vә ya yerli icra orqanı tәrәfindәn sahibkarların müraciәtlәri haqqında qәrarların qәbul edilmәsinin
müddәti
hamısı
aybaay şәhәrdә qeydiyyata alınan müәssisәlәrin sayı

248 Hansı vasitәlәrlә әrazidә yerlәşәn vә bir vә ya neçә sahәdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr qrupuna
güzәşt edilir?

•

heç biri
kreditlәşdirmә vә burada tәminatçı kimi çıxışetmә; yeni iş yerlәrinin açılmasına dotasiya
milli rifah, yaxud milli aktivlәr hesabı ölkәnin aktivlәrinin vә resurslarının tәkrar istehsalını azalması ilәmilli rifah,
yaxud milli aktivlәr hesabı ölkәnin aktivlәrinin vә resurslarının tәkrar istehsalını azalması ilә
enerjinin alınması, saxlanması vә ötürülmәsi әsas etibarilә әnәnәvi texnologiyaların istehsalın mәhdudlaşdırılması
ilә
vәtәndaşların dövlәtә vergi ödәmәlәri әvәzinә dövlәtin sәhmdar vәtәndaşlara sosial minimum hәcmindәn az
olmayaraq dividendlәr ödәmәsi ilә

249 Yerli özünüidarә orqanları tәrәfindәn sahibkarlığın inkişafına kömәk bilavasitә hansı vasitәlәrlә hәyata
keçirilә bilәr?

•

heç biri
enerjinin alınması, saxlanması vә ötürülmәsi әsas etibarilә әnәnәvi tex¬nolo¬giyaların istehsalın
mәhdudlaşdırılması ilә
milli rifah, yaxud milli aktivlәr hesabı ölkәnin aktivlәrinin vә resurslarının tәkrar istehsalını azalması ilә
kreditlәşdirmә vә burada tәminatçı kimi çıxışetmә; yeni iş yerlәrinin açılmasına dotasiya
vәtәndaşların dövlәtә vergi ödәmәlәri әvәzinә dövlәtin sәhmdar vәtәndaşlara sosial minimum hәcmindәn az
olmayaraq dividendlәr ödәmәsi ilә

250 Bәlәdiyyәlәrin aktiv şәkildә fәaliyyәt göstәrәn iqtisadiyyatın әnәnәvi sahәlәrinә aiddir:

•

çirkli suların tәmizlәnmәsi
şәhәr vә şәhәrәtrafı nәqliyyat
әrazidә fәaliyyәt göstәrәn su qaz, istilik müәssisәlәri
hamısı
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çirkli suların tәmizlәnmәsi

251 Mәnfәәt qazanmaq mәqsәdilә yaradılan bәlәdiyyә müәssisәlәrinә daxildir:

•

heç biri
rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
nәqliyyat, tikinti tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları

252 Bәlәdiyyәlәrin öz xәrclәrini ödәmә imkanına malik vә sosial әhәmiyyәtli funksiyaları yerinә yetirәn
tәşkilatlarına daxildir

•

heç biri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
sosial müdafiә idarәlәri
nәqliyyat, tikinti, rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları

253 Bәlәdiyyәlәrin sosial әhәmiyyәtli funksiyaları yerinә yetirәn tәşkilatlarına daxildir:

•

heç biri
rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
nәqliyyat, tikinti tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları, sosial müdafiә idarәlәri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları

254 Yerli özünüidarә orqanı tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinә mәqsәdyönlü tәsirin forma vә mexanizmlәrinin
әsası ola bilmәz:

•

nәzarәt
koordinasiya
tәnzimlәmә
iflas etdirmә
motivasiya

255 Yerli özünüidarә orqanı tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinә mәqsәdyönlü tәsirin forma vә mexanizmlәrinin
әsası hansıdır?

•

nәzarәt
koordinasiya
tәnzimlәmә
hamısı
motivasiya

256 Sahibkarlığın inkişaf etdirilmәsi sahәsindә bәlәdiyyә¬lәrin qarşısında duran hansı vәzifәlәri aid etmәk
olar:

•

vәzifәsi mövcud ictimai rejimi vә qaydaları qoruyub saxlamaq; rütbәyә müvafiq olaraq müntәzәm pullu
mükafatlandırılma
heç biri
Milli sәnaye hesabları müxtәlif biznes vahidlәri, hökumәt, ev tәsәr¬rüfatları vә xarici iqtisadi agentlәr arasında
alınmış vә satılmış әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin dәyәr¬lәrini müәyyәnlәşdirilmәsi
milli gәlir vә milli mәhsul hesabları iqtisadiyyatda reallaşdırılan әmtәә vә xidmәtlәrin ümumi dәyәrini cәmlәşdirir
vә xalis gәlirin ev tәsәr¬rüfatları, hökumәt, biznes vә xarici iqtisadi agentlәr tәrәfindәn bölüş¬dürülmәsi
iqtisadi inkişaf funksiyasının yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olan vәzifәlәr; sosialmәdәni, kommunalmәişәt vә hәyati
baxımından vacib digәr xidmәtlәrә әhalinin tәlәbatının ödәnilmәsi ilә әlaqәdar vәzifәlәr

257 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi ikinci funksiyaya aiddir:
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•

әhalinin hәyat tәrzinin sәviyyәsinin inkişaf etdirilmәsi
şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi
yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi
hamısı
mәşğulluğun inkişaf etdirilmәsi

258 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi birinci funksiyasına aiddir

•

heç biri
şәhәr infrastrukturunun, hәr şeydәn әvvәl isә rabitә vә kommunikasiyasının inkişaf etdirilmәsi
yeni istehsalatların yaradılması vә mövcud olanların inkişaf etdirilmәsi
enerji, su, qaz, istilik tәchizatı, mәnzil fondunun vәziyyәti vә istismarının idarә edilmәsi
әhalinin hәyat tәrzinin sәviyyәsini, mәşğulluğun inkişaf etdirilmәsi

259 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi hansı funksiyaya daxildir?

•

hamısı
qacaqmalçılıqla bağlı cinayәt mәsuliyyәtin müәyyәn edilmәsi
görmük rüsmlarının tәyin edilmәsi
müәssisә vә sakinlәrә bәlәdiyyә tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr; әrazinin sosialiqtisadi inkişafının idarә edilmәsi
mülki hüquqi qanunların müәyyәn edilmәsi

260 Aşağıdakı hansı resursları birlәşdirmәklә bәlәdiyyә mәsәlәlәri hәll edilә bilәr?

•

intellektual
maddi
maliyyә
hamısı
informasiya

261 әrazi sosial tәsәrrüfatçılığı birbaşa istehsal infrastrukturanın hansı sahәlәri ilә әlaqәdardır?

•

qaz tәchizatı obyektlәri
yollar
su tәsәrrüfatı obyektlәri
hamısı
elektrik enerjisi obyektlәri

262 әrazi sosial tәsәrrüfatçılığı .......... malik olur.

•

tәhsil obyektlәrinә
mәişәt xidmәtinә
mәnzil vә kommunal tәsәrrüfatına
hamısı
sәrnişin nәqliyyatına

263 Bәlәdiyyәlәrin 4 әsas әlamәtlәri hansılardır?

•

Konstitusiya,mülkiyyәt,qeyri mәrkәzlәşmә,iqtisadi siyasәt
Ayrı büdcә vә mülkiyyәt, iqtisadi siyasәt, prezident, qeyri mәrkәzlәşmә
Ayrı mülkiyyәt, qeyri mәrkәzlәşmә, prezident, konstitusiya
Konstitusiya, mülkiyyәt, iqtisadi siyasәt, muxtariyyat
Ayrı büdcә vә mülkiyyәt, yerli mәsәlәlәrin hәllindә müxtariyyat, qәrarvermә vә icraedici vahidlәr, hüquqi şәxs
statuslu qeyri dövlәt tәsisatıdır

264 Beynәlxalq tәcrübәdә regionların inkişafının hansı prinsipi ümummilli rifahı yüksәltmәk mәqsәdilә hәr
bir regionun istehsal vә qeyriistehsal potensialından qәnaәtli istifadә kimi qiymәtlәndirilmәlidir?

•

sәmәrәlilik
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hamısı
bәrabәrlik
rәqabәt
әdalәtlilik

265 Beynәlxalq tәcrübәdә regionların inkişafının hansı prinsipi iqtisadi fәaliyyәtin әra¬zi cәhәtdәn elә
yerlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur ki, bütün regionların sakinlәri istәdiklәri rifah sәviyyәsinә çatmaq üçün
bәrabәr imkanlar әldә edә bilsinlәr

•

әdalәtlilik
hamısı
rәqabәt
bәrabәrlik
sәmәrәlilik

266 Beynәlxalq tәcrübәdә regionların inkişafı hansı prinsipә arxalanır

•

azadlığa vә bәrabәrliyә
әdalәtliliyә vә sosial xidmәtә
sosial xidmәtә vә rәqabәtә
rәqabәtә vә sәmәrәliliyә
әdalәtliliyә vә sәmәrәliliyә

267 Regional maraqların mühüm indikatorları sırasına daxil deyil:

•

ictimaisiyasi vә millietnik şәraitin qeyribәrabәrliyi vә regionlararası әlaqәlәrin fәaliyyәt göstәrmәmәsi
şәraitin tәnzimlәnmәsindә büdcәmaliyyә vә digәr iqtisadi vasitәlәrin olması
әhalinin istәyinә müvafiq әmәk, intellektual vә mә¬nәvi imkanlarından istifadәetmә
infrastruktur baxımından tәmin olu¬nan regiondaxili vә regionlararası әlaqәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi
dövlәt vә yerli standartlara әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә yaşayış tәrzinin uyğun gәlmәsi

268 Regional maraqların mühüm indikatorları sırasına daxildir:

•

infrastruktur baxımından tәmin olu¬nan regiondaxili vә regionlararası әlaqәlәrin fәaliyyәt göstәrmәsi
dövlәt vә yerli standartlara әhalinin hәyat sәviyyәsinin vә yaşayış tәrzinin uyğun gәlmәsi
şәraitin tәnzimlәnmәsindә büdcәmaliyyә vә digәr iqtisadi vasitәlәrin olması
hamısı
әhalinin istәyinә müvafiq әmәk, intellektual vә mә¬nәvi imkanlarından istifadәetmә

269 Azәrbaycanda ilk dәfә neçәnci ildә Regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı qәbul
olunmuşdur

•

1994ci ildә
2002ci ildә
2000ci ildә
2003cü ildә
2006ci ildә

270 Bәlәdiyyә orqanları sosial sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr?

•

ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәyyәnlәşdirmә vә yerinә yetirmә
sәhiyyә, sanitar nәzarәti
әrazi tәchizatı vә ictimai himayә
sosial yardım, tәhsil
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr

271 Bәlәdiyyә orqanları sosial sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir?
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•

yaşıllaşdırma işlәri, ictimai nәqliyyat, küçәlәrin vә yolların saxlanması, bәlәdiyyә mәnzillәri, fәrdi tikintinin vә
ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin tәnzimlәnmәsi
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı vә ictimai himayә
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı, yerli maliyyә
yerli vergilәr, bәlәdiyyә mülkiyyәti, bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri

272 Maliyyә meneceri aşağıdakılardan hansı ilә mәşğul olur?

•

İnsanları idarә edir
Vergi ödәyir
Divident siyasәtini hazırlayı
Gömrük rusumunu hesablayır
İstehsalı tәşkil edir

273 Şirkәtlәrin korporativ strategiyası hansı alt strategiyalardan ibarәtdir?

•

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

274 Fiskal siyasәtin mahiyyәti nәdәn idarәtdir?

•

Maiyyә siyasәti
Xәrc siyasәti
Gәlir siyasәti
Büdcәnin gәlirxәrc üzrә siyasәti
İnnovasiya mexanizmi

275 Bәlәdiyyәlәrin iqtisadi mәqsәdlәri nәdәn ibarәtdir?

•

Cәmiyyәtin inkişafı
Yerli sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilәrin toplanması, beynәlxalq әlaqәlәr
Beynәlxalq әlaqәlәr, yerli vergilәr toplanması, sosial tәminatın inkişafı
Dövlәt büdcәsinә transfert, gömrük rüsumlarının toplanması, vergilәrә nәzarәt
Yerli sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilәrin toplanması, bәlәdiyyә mülkiyyәtindәn istifadә

276 Azәrbaycanda icra hakimiyyәtini kim reallaşdırır?

•

Mәhkәmә
Deputatlar
Baş nazir
Prezident
İcra hakimlәri

277 Bәlәdiyyә orqanları yerli tәsәrrüfat sahәsindә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr?

•

küçәlәrin vә yolların saxlanması
yaşıllaşdırma işlәri
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilәr
ictimai nәqliyyat

278 Bәlәdiyyә orqanları yerli tәsәrrüfat sahәsindә hansı sәlahiyyәtlәrinә malikdir?
ictimai himayә, ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәyyәnlәşdirmә vә yerinә
yetirmә
bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri
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•

yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr; bәlәdiyyә mülkiyyәti
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı;
yaşıllaşdırma işlәri; ictimai nәqliyya
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı

279 Bәlәdiyyә orqanları iqtisadi sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrinә malik deyillәr?

•

bәlәdiyyә qurumlarının әrazilәrindә torpaq vә torpaq münasibәtlәri
yerli maliyyә münasibәtlәri
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı münasibәtlәri
fәrdi tikintinin vә ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin tәnzimlәnmәsi
yerli vergilәr münasibәtlәri

280 Dövlәt idarәetmәsi iqtisadiyyatın hansı sahәlәrini әhatә etmәlidir?

•

İnkişaf etmiş sahәlәr
Ancaq böhranlı sahәlәr
Bütün sahәlәr
Xüsusi müәssisәlәrlә rәqabәt yaratmaq üçün әlverişli sahәlәr
İnfrastruktur, ETTKİ, kadrların hazırlanması, energetika, hasiledici sahәlәr

281 Monetar siyasәtin mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

•

Maliyyә alәtidir
Vergi siyasәtinin bir istiqamәtidir
İnvestisiya yönümlü siyasәti
Dövlәt mәcmu pul siyasәtidir
Gömrük siyasәtinin bir istiqamәtidi

282 Bәlәdiyyә orqanları iqtisadi sahәdә hansı sәlahiyyәtlәrә malikdir?

•

ictimai himayә, ekologiya, әmlakın müdafiәsi, mehmanxanalar vә s. üzrә mәqsәdlәri müәy¬yәnlәşdirmә vә yerinә
yetirm
küçәlәrin vә yolların saxlanması, bәlәdiyyә mәnzillәri; fәrdi tikintinin vә ümumiyyәtlә mәnzil tikintisi işlәrinin
tәnzimlәnmәsi
texniki sistemlәrin (su kәmәri, kanalizasiya, mәişәt tullantılarından tәkrar istifadә olunması vә s.) istismarı;
yaşıl¬laşdırma işlәri; ictimai nәqliyyat
yerlәrdә sahibkarlığın inkişafı; yerli maliyyә; yerli vergilәr; bәlәdiyyә mülkiyyәti
sosial yardım, tәhsil, sәhiyyә, sanitar nәzarәti, әrazi tәchizatı

283 Mәnfәәt qazanmaq mәqsәdilә yaradılan bәlәdiyyә müәssisәlәrinә daxildir:

•

heç biri
rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
nәqliyyat, tikinti tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları

284 Bәlәdiyyәlәrin öz xәrclәrini ödәmә imkanına malik vә sosial әhәmiyyәtli funksiyaları yerinә yetirәn
tәşkilatlarına daxildir

•

heç biri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları
sosial müdafiә idarәlәri
nәqliyyat, tikinti, rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları

285 Bәlәdiyyәlәrin sosial әhәmiyyәtli funksiyaları yerinә yetirәn tәşkilatlarına daxildir:
heç biri
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•

rabitә vә mәnzilkommunal tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
nәqliyyat, tikinti tәsәrrüfatı sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәri
bәlәdiyyә mәktәblәri, әksәr sәhiyyә ocaqları, sosial müdafiә idarәlәri
bәlәdiyyә banklarını, investisiya fondları

286 Sahibkarlığın inkişaf etdirilmәsi sahәsindә bәlәdiyyәlәrin qarşısında duran hansı vәzifәlәri aid etmәk
olar:

•

heç biri
milli gәlir vә milli mәhsul hesabları iqtisadiyyatda reallaşdırılan әmtәә vә xidmәtlәrin ümumi dәyәrini cәmlәşdirir
vә xalis gәlirin ev tәsәrrüfatları, hökumәt, biznes vә xarici iqtisadi agentlәr tәrәfindәn bölüşdürülmәsi
vәzifәsi mövcud ictimai rejimi vә qaydaları qoruyub saxlamaq; rütbәyә müvafiq olaraq müntәzәm pullu
mükafatlandırılma
iqtisadi inkişaf funksiyasının yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olan vәzifәlәr; sosialmәdәni, kommunalmәişәt vә hәyati
baxımından vacib digәr xidmәtlәrә әhalinin tәlәbatının ödәnilmәsi ilә әlaqәdar vәzifәlәr
Milli sәnaye hesabları müxtәlif biznes vahidlәri, hökumәt, ev tәsәrrüfatları vә xarici iqtisadi agentlәr arasında
alınmış vә satılmış әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin dәyәrlәrini müәyyәnlәşdirilmәsi

287 Sahibkarlığın inkişafı sferası baxımından bәlәdiyyәnin hәyata keçirdiyi funksiya hansıdır?

•

hamısı
qacaqmalçılıqla bağlı cinayәt mәsuliyyәtin müәyyәn edilmәsi
görmük rüsmlarının tәyin edilmәsi
müәssisә vә sakinlәrә bәlәdiyyә tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr; әrazinin sosialiqtisadi inkişafının idarә edilmәsi
mülki hüquqi qanunların müәyyәn edilmәsi

288 Aşağıdakı hansı resursları birlәşdirmәklә bәlәdiyyә mәsәlәlәri hәll edilә bilәr?

•

intellektual
maddi
maliyyә
hamısı
informasiya

289 Yerli özünüidarә orqanı tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinә mәqsәdyönlü tәsirin forma vә mexanizmlәrinin
әsası ola bilmәz:

•

nәzarәt
koordinasiya
tәnzimlәmә
iflas etdirmә
motivasiya

290 Yerli özünüidarә orqanı tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinә mәqsәdyönlü tәsirin forma vә mexanizmlәrinin
әsası hansıdır

•

nәzarәt
koordinasiya
tәnzimlәmә
hamısı
motivasiya

291 İlk yerli özünüidarә tәcrübәsi harada tәtbiq edilmişdir?

•

İngiltәrәdә
ABŞda
Fransada
İtaliyada
Kanadada
41/100

22.12.2016

292 Dövlәtin әsas funksiyaları hansılardı?

•

Texniki,iqtisadi sosial
İqtisadi, hüquqi, ekoloji
İqtisad, sosial, hüquqi
İqtisadi, sosial, maliyyә hәrәkәtı, hüquqi, ekoloji
Sosial, hüquqi, ekoloji

293 Azәrbaycanda bәlәdiyyәnin yaradılması üçün әhalinin say norması nә qәdәrdir?

•

900 nәfәr
600 nәfәr
500 nәfәr
400 nәfәr
800 nәfәr

294 İri sahibkarlığa aid olan cәhәt–

•

hamısı
dünyanın sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәrindә istehsal olunan mәcmu milli mәhsulun 4050%i, yeni
yaradılan iş yerlәrinin 6070%i bu sahibkarlığın payına düşür
burada fәaliyyәt şәxsәn sahibkarın özü tәrәfindәn kiçik müәssisәlәrdә, sahibkarlıq mәnfәәti әldә etmәk üçün
xüsusi risk vә innovasiya әsasında, iqtisadi mәsuliyyәtә tam riayәt olunması şәraitindә, geniş tәkrar istehsalın
çevik idarә olunması şәrtlәri ilә hәyata keçirilir
miqyaslı istehsal әhәmiyyәtli dәrәcәdә kütlә vә yekcins tәlәbatın ödәnilmәsinә, böyük partiyalarla standart
mәhsul buraxılışına yönәldilmişdir
yerli büdcәlәrin gәlir hissәsinin doldurulmasında rol oynayır, sahәcә çox geniş deyillәr

295 Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımı hansı formada hәyata keçirir

•

texnokratik formada
birbaşa vә dolayı yollarla
hamısı
üfüqi vә şaquli formada
ancaq vergilәrin artırılması yolu ilә

296 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsini әsas mәqsәdi?

•

Cәmiyyәti inkişaf etdirmәk
Sosial tәminatı güclәndirmәk
İqtisadi inkişafı tәmin etmәk
İqtisadi vә sosial sabitliyi tәmin etmәk
İqtisadi fәaliyyәti balanslaşdırma

297 Aşağıdakılardan hansı riskin idarәedilmәsi üsuluna aid deyil?

•

Heç biri
Sığorta
İtkinin azaldılması
Sadәlәşdirmә
Keyfiyyәtin artırılması

298 Maliyyә menecmentindә spekulyativ әmәliyyatlara hansılar aiddir?

•

Qiymәtli kağızlar
Deport
Smart kartları
Kredit kartlar
İpoteka
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299 Pul itkisi risklәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

İstehlakçı
İstehsal
İstehlakçı
Sahibkar
Spekulyativ

300 Deflyasiya nәdir?

•

Sosial böhran
İqtisadi böhran
Qiymәtlәrin sabitlәşmәsi
Qiymәtlәrin qalxması
Qiymәtlәrin düşmәsi

301 Hansılar maliyyә alәtlәrinә aid deyil?

•

Rentabellik
Qiymәt
Gәlir
Mәnfәәt
Әmtәә

302 Hansılar maliyyә menecmentinә aid deyil?

•

Maliyyәnin idarә edilmәsi
Qiymәtli kağızlarla әmәliyyat
Valyuta әmәliyyatlarının menecmenti
Riskmenecment
İstehsal әmәliyyatları

303 Maliyyә tәhlilinin әsas növlәri hansılardır?

•

Şaquli,innovasiya, trend
Ufüqi, şaquli, marketinq
Üfüqi, şaquli innovasiya
Üfüqi, şaquli istehsal
Üfüqi, şaquli, trend

304 Metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika, qaz vә su tәchizatı
BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın hansı sektoruna aiddir?

•

beşinci
üçüncü
birinci
ikinci
dördüncü

305 Kәnd tәsәrrüfatı, meşә, su, ovçuluq vә balıqçılıq tәsәrrüfatları BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın
hansı sektoruna aiddir

•

beşinci
üçüncü
ikinci
birinci
dördüncü

306 BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın üçüncü sektoruna aiddir:
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•

metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kәnd tәsәrrüfatı
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika, qaz vә su tәchizatı
kәnd tәsәrrüfatı, meşә, su, ovçuluq vә balıqçılıq tәsәrrüfatları
ticarәt, nәqliyyat, anbar, rabitә, maliyyә institutları, sığorta sistemi, daşınmaz әmlak, dövlәt xidmәtlәri, xidmәt
sferaları aiddir
anbar, rabitә, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika vә su tәchizatı

307 BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın ikinci sektoruna aiddir:

•

kәnd tәsәrrüfatı, meşә, su, ovçuluq vә balıqçılıq tәsәrrüfatları
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kәnd tәsәrrüfatı
anbar, rabitә, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika vә su tәchizatı
ticarәt, nәqliyyat, anbar, rabitә, maliyyә institutları, sığorta sistemi, daşınmaz әmlak, dövlәt xidmәtlәri, xidmәt
sferaları aiddir
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika, qaz vә su tәchizatı

308 BMTnin tәsnifatına әsasәn iqtisadiyyatın birinci sektoruna aiddir:

•

metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, kәnd tәsәrrüfatı
ticarәt, nәqliyyat, anbar, rabitә, maliyyә institutları, sığorta sistemi, daşınmaz әmlak, dövlәt xidmәtlәri, xidmәt
sferaları aiddir
metallurgiya, faydalı qazıntılar hasilatı, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika, qaz vә su tәchizatı
kәnd tәsәrrüfatı, meşә, su, ovçuluq vә balıqçılıq tәsәrrüfatları
anbar, rabitә, emal sәnayesi, tikinti, elektroenergetika vә su tәchizatı

309 Platon hansı quruluşu özündәn әvvәlki quruluşun – demokratiyanın xәlәfi vә bir nәfәrin hamını idarә
etmәsi sistemi kimi sәciyyәlәndirmişdir?

•

heç biri
oliqarxiyanı
timokratiyanı
tiraniyanı
demokratiyanı

310 Postindustrial dövrdә isә әsas iqtisadi resurs rolunu ........ oynayır

•

torpaq
sahibkarlıq bacarığı
әmәk
informasiya
kapital

311 Aşağıdakı fikrlәrdәn hansı V.Veberә mәxsusdur

•

hamısı
Müasir adam tamamilә idarәedilәn olur
Dövlәt insanlarla yaşayır: insan onu әsaslandırır, formalaşdırır, ona rәhbәrlik edir vә eyni zamanda onu öz taleyi
kimi qәbul edәrәk orada yaşayır
Dövlәt aparatının kәmiyyәtcә artırılması vә onun sosial funksiyalarının genişlәndirilmәsi pis xidmәt ola bilәr.
Dövlәtin mexaniki artımını tәlәb etmә vәziyyәti daha da pislәşdirmәk demәkdir
Biz şahidik ki, cәmiyyәtin inzibatidövlәt idarәlәri, qanunlar, elәcә dә sosialsiyasi strukturların timsalında
mövcud olan qarşıda formaları insanın xarici dayaqlarıdır

312 Dövlәtin әrazicә tәşkilinin müәyyәnlәşdirilmәsi nöqteyinәzәrdәn inzibatidövlәt idarәetmәnin hansı tipi
mövcuddur?

•

inzibati vә kommuna tipi
unitar vә kommuna tipi
kommuna vә federal tipi
unitar vә federal tipi
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inzibati vә federal tipi

313 Strateji mәqsәdlәr elә nәticәlәrdir ki, dövlәt menecmenti buna hansı zaman müddәtindә
istiqamәtlәnmәlidir?

•

orta müddәt
anı müddәtdә
qısa müddәtdә (12 il)
uzun müddәt (510 il)
vaxtaşırı

314 Müasir iqtisadiyyatının idarә edilmәsinin tәşkilati quruluşunun özbaşına dәyişmәsi tamamilә .......

•

heç biri
münasibdir
mәqsәdәuyğundur
yolverilmәz olmalıdır
düzgündür

315 İqtisadiyyatın idarә edilmәsinin tәşkilatı quruluşunu müәyyәn edәn parametrlәr hansı düzgün
göstәrilmәmişdir:

•

idarәetmә funksiyalarının mәrkәzlәşdirmә sәviyyәsi
dövlәt özlәrini idarә edәn ayrıayrı icmalardan ibarәtdirki bunun әhatә genişliyinin sәviyyәsi
müasir vәziyyәtdә dövlәtin apardığı iqtisadi siyasәt
idarәetmә sisteminin iyerarxiya sәviyyәsinin sayı
dövlәt idarәçiliyindә işlәyәn idarәetmә heyәtinin tәrkibi vә peşәkar sәviyyәsi

316 İqtisadiyyatın idarә edilmәsinin tәşkilatı quruluşunu müәyyәn edәn parametrlәr aşağıdakılardan
hansıdır:

•

idarәetmә sisteminin iyerarxiya sәviyyәsinin sayı
hamısı
idarәetmә funksiyalarının mәrkәzlәşdirmә sәviyyәsi
dövlәt idarәçiliyindә işlәyәn idarәetmә heyәtinin tәrkibi vә peşәkar sәviyyәsi
müasir vәziyyәtdә dövlәtin apardığı iqtisadi siyasәt

317 Müasir şәraitindә demokratik dövlәtin idarәetmә sistemi aşağıdakı mühüm vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi
imkanını yaratmalıdır:

•

müxtәlif inzibati, regional vә vәzifә imtiyazlarının lәğvinә tәminat
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş mülkiyyәt, әmәk, kapital vә sosial yardım üzrә gәlirlәrә vә onların real
dәyәrinә tәminat
әmәkhaqqının minimum hәddinә, müvafiq standartlara uyğun iş şәraitinә dövlәt tәminatı
hamısı
tәhsil, mәnzil vә sağlamlığın müdafiәsi hüququna tәminat

318 Demokratik dövlәtlәrdә mәqsәdyönlülük müxtәlif ictimai qrup vә tәşkilatların maraqlarının .............
yolu ilә aparılır

•

heç biri
tapdalanması vә tarazlaşdırılmas
pozulması vә nizamlanması
tarazlaşdırılması vә nizamlanması
pozulması vә tapdalanması

319 Müstәqillik dövründә qәbul edilmiş Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası demokratik dövlәtә xas
olan aşağıdakı cәhәtlәri özündә tәsbit etmişdir:
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•

müstәqil Konstitusiya Mәhkәmәsinin tәşkil olunması
mühüm dövlәt qәrarlarının qәbul edilmәsindә plüralizmin vә sosialsiyasi qüvvәlәrin bәrabәrhüquqluğunun
gözlәnilmәsi
xalqın azad şәkildә öz iradәsini bildirmәsi
hamısı
şәxsiyyәtin hüquq vә azadlıqlarına riayәt olunması mәqsәdilә ictimai hәyatın bütün sferalarında qanunun
aliliyinin tәmin olunması

320 Azәrbaycan Respublikasında demokratik dövlәtin qurulması tarixәn sınaqdan çıxmış bәzi cәhәtlәrin
bәrqәrar olmasını zәruri edir:

•

müstәqil Konstitusiya Mәhkәmәsinin tәşkil olunması
mühüm dövlәt qәrarlarının qәbul edilmәsindә plüralizmin vә so¬sialsiyasi qüvvә¬lәrin bәrabәrhüquqluğunun
gözlәnilmәsi
xalqın azad şәkildә öz iradәsini bildirmәsi
hamısı
şәxsiyyәtin hüquq vә azadlıqlarına riayәt olunması mәqsәdilә ictimai hәyatın bütün sferalarında qanunun
aliliyinin tәmin olunması

321 İnzibatidövlәt idarәetmәsinin unitar sisteminin çatışmazlıqlarına aiddir:

•

dövlәtlәrdә konsentrasiyası vәtәndaşlarda elә bir tәsәvvür yarada bilәr ki, yerli problemlәrin hәlli zamanı hansısa
fәallıq göstәrmәk faydasızdır, çünki istәnilәn hakimiyyәt paytaxta әsaslanır
yerli rәhbәrlik ilә yeni proqramları eksperimentdәn keçirmәk iri inzibati vahidlәrdә olduğundan daha asandır
yerli sәviyyәdә operativ qәrarların qәbulu imkanının olması
vәtәndaşlar daha çox yerli rәhbәrliyә yaxın olur, ona görә dә onların vәzifәli şәxslәrinә tәsir göstәrә, qәrarların
necә qәbul edilmәsini vә onların nәticәlәrinin necә olmasını görә bilirlәr
hamısı

322 İdarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

peşәkarlıq
nәticәlәr
mәqsәd
hamısı
әmәk bölgüsü

323 İdarәetmәnin (qraflıq, şәhәr) yerli sәviyyәsi hәm unitar, hәm dә federal dövlәtlәrdә inzibati
idarәetmәnin yerli sәviyyәsindә, bir qayda olaraq, hansı әsas funksiya yerinә yetirir

•

ictimai tikintinin planlaşdırılması
yaşlı, әlil vә uşaqlara yardım proqramları
polisin vә yanğınsöndürmә mühafizәsinin tәmin edilmәsi, elәcә dә sәhiyyә xidmәtlәri dә daxil olmaqla, ictimai
tәhlükәsizlik
hamısı
zonalaşdırma, yol tәhlükәsizliyi, istehlakçıların müdafiәsi dә da¬xil olmaqla, funksiyaları tәnzimlәyәn

324 Milli (federal) idarәetmә sәviyyәsi ......... ibarәtdir

•

ali mәhkәmәdәn
hakimiyyәt aparatından
ölkәlәrin әksәriyyәtindә bu sәviyyә prezident rәhbәrliyindәn
hamısı
parlament aparatından

325 Federal quruculuq zamanı dövlәtin inzibati funksiyaları hüquqi vә faktiki olaraq .......... arasında
paylaşdırılır

•

hamısı
әyalәtlәr subyektlәri
departamentlәr subyektlәri
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•

federasiya subyektlәri
qraflıq subyektlәri

326 Federal sistemdә dövlәtlәrin әksәriyyәtindә idarәetmәnin hansı sәviyyәsi vardır?

•

heç biri
milli, regional vә unitar
unitar, regional vә yerli
milli, regional vә yerli
unitar, milli vә yerli

327 Milli birliyin saxlanılmasında yeganә üsul kimi çıxış edir:

•

heç biri
unitar tipi
kommuna tipi
federal tipi
әyalәt tipi

328 Mülkiyyәt hüququna tәminatı dedikdә hansı mülkiyyәt formalarının qorunması nәzәrdә tutulur

•

ictimai tәşkilatların mülkiyyәtin
dövlәt mülkiyyәtin
özәl mülkiyyәtin
hamısı
bәlәdiyyә mülkiyyәtin

329 İnzibati әrazi bölgüsü İtaliyada aşağıdakılardan hansıdır

•

departamentlәr
kantonlar
ştatlar
qraflıq
әyalәtlәr

330 İnzibati әrazi bölgüsü Fransada aşağıdakılardan hansıdır

•

kantonlar
qraflıq
әyalәtlәr
departamentlәr
ştatlar

331 Dövlәtin әrazicә tәşkilinin müәyyәnlәşdirilmәsi nöqteyinәzәrdәn inzibatidövlәt idarәetmәnin hansı tipi
var?

•

inzibati vә kommuna tipi
unitar vә kommuna tipi
kommuna vә federal tipi
unitar vә federal tipi
inzibati vә federal tipi

332 Sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn yardımlar formаsından biri sәhvdir:

•

sәnaye mәhsulunun tәdarükü
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı
iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması
xarici donorun tәşkilata yardımı
infrastrukturun yaradılması
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333 Sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn yardımlar ümumilәşdirilmiş şәkildә aşağıdakı hansı formadan
ibarәtdir

•

sәnaye mәhsulunun tәdarükü
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı
iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması
hamısı
infrastrukturun yaradılması

334 Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımın birbaşa formasına aid deyil

•

kiçik müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin yoxlanılması vә nәzarәt işinin sadәlәşdirilmәsi, hәmçinin, sahibkarların mәmur
özbaşınalığından müdafiәsi
sadәlәşdirilmiş qeydiyyat qaydaları
kiçik müәssisәlәrin reyestrlәrinin aparılması
françayzinq, subpodrat, lizinq vә injinirinq mexanizmlәri әsasında iri vә kiçik tәşkilatlar arasında әlaqәlәrin
aparılması
fәaliyyәtin lisenziyalaşdırılması vә mәhsulun sertifikatlaşdırılması üçün minimum ödәnişlәrin tәtbiqi

335 Ötәn әsrin 80ci illәrindә Qәrb ölkәlәrindә ............... adlandırılan ictimaisiyasi dalğa sayәsindә
özәllәşdirmә geniş vüsәt aldı

•

cәmlәşdirәn kombinatordur
mühafizәkar inqilab
elmitexniki inqilab
sәnaye inqilabı
demokratiyanın xәlәfi

336 Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımın dolayı formasına aiddir

•

hamısı
konsaltinqin
kadrların tәhsili vә onların ixtisaslarının dәyişdirilmәsi
xarici donor strukturları ilә tәşkilati işlәrin aparılması
informasiyamarketinq tәminatı

337 Kiçik sahibkarlığa aid olan xüsusiyyәt nәdir?

•

burada fәaliyyәt şәxsәn sahibkarın özü tәrәfindәn kiçik müәssisәlәrdә, sahibkarlıq mәnfәәti әldә etmәk üçün
xüsusi risk vә innovasiya әsasında, iqtisadi mәsuliyyәtә tam riayәt olunması şәraitindә, geniş tәkrar istehsalın
çevik idarә olunması şәrtlәri ilә hәyata keçirilir
hamısı
iri korporativlәri, holdinqlәri vә müştәrәk müәssisәlәri әhatә edir
daxili iqtisadi konyunkturdan asılıdır vә öz qrupu daxilindә rәqabәtli mübarizә aparmağa, hәmçinin, ölkә vә
xarici kapitalla rәqabәt aparmağa mәcburdur
miqyaslı istehsal әhәmiyyәtli dәrәcәdә kütlә vә yekcins tәlәbatın ödәnilmәsinә, böyük partiyalarla standart
mәhsul buraxılışına yönәldilmişdir

338 Dövlәtin apardığı daxili vә xarici siyasәt nә qәdәr liberal olarsa, sahibkarlıq fәaliyyәti üçün bir o qәdәr
.......

•

geniş imkanlar açılar
heç biri
mәhdudlaşar
azalar
sabit qalar

339 Sahibkarlıq gәliri nәdir?

•

sahibkarın istehsal amillәrini riskli innovasiya yanaşması ilә qovuşdurmasından yaranan xüsusi qabiliyyәtlәrinin
nәticәsidir
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hamısı
cәmiyyәtin texnoloji, iqtisadi vә sosial tәşkilindә baş verәn dәyişikliklәr mәcmusu nәticәsidi
sosial faydalılığın bu vә ya digәr rifahının bölüşdürülmәsini meydana gәtirәn ictimai marağın ortaya çıxması
nәticәsidir
işlәrin müddәtini azaltmaq, şәxsi vә kollektiv mәsuliyyәtini yüksәltmәk, kәnar mәslәhәtçilәri cәlb etmәk,
funksiyaların dәqiq paylaşdırılması nәticәsidir

340 Sahibkarlığın mәqsәdi nәdir?

•

yüksәk mәnfәәt
minimum gәlir
heç biri
müflislәşmә
ifrat inhisarcılıq

341 Pablik rileyşnz fәaliyyәtinin mühüm rol oynadığı sahә hansıdır?

•

ictimai hәyat
hamısı
maliyyә әlaqәlәri
sәnaye әlaqәlәri
beynәlxalq әlaqәlәr

342 Geniş mәnada pablik rileyşnz cәmiyyәtlә әlaqәlәrin qurulmasının neçә әsas istiqamәtini әhatә edir:

•

3
10
2
7
4

343 Geniş mәnada pablik rileyşnz cәmiyyәtlә әlaqәlәrin qurulmasının aşağıdakılardan hansı әsas istiqamәtini
әhatә edir

•

maliyyә әlaqәlәri
ictimai münasibәtlәr
hamısı
dövlәtlә әlaqәlәr
sәnaye әlaqәlәri

344 Azәrbaycanın mövcud iqtisadi durumunda etik problemlәrin әn çox tәsadüf olunduğu hallar
aşağıdakılardan hansıdır: 1. sahibkarlıqla mәşğul olanların hüquqi normalara münasibәti. 2. sahibkarlıqla
mәşğul olanların işgüzar partnyorları ilә münasibәtlәri. 3. sahibkarların dövlәt strukturları vә onların
nümayәndәlәri ilә münasibәtlәri. 4. Müstәqil Konstitusiya Mәhkәmәsinin tәşkil olunması 5. Yerli bәlәdiyyә
orqanlarında sosial vә istehsal infrastrukturu inkişaf etdirmәk üçün qeyribüdcә fondlarına müxtәlif mәnbәli
vasitәlәrin toplanması vә istifadә edilmәsi, bu orqanlara mәqsәdli istiqraz vәrәqәlәri buraxmağa icazә

•

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

345 İqtisadiyyatda lobbiçilik dedikdә nә başa düşülür?
fәrdi sahibkarlığa kömәyi, yeni yaradılmış müәssisәlәrә torpaq sahәsinin ayrılmasını üçün çalışmaları nәzәrdә
tutulur
dövlәt qulluqçularının tәdrisi, seçilmәsi vә tәyin olunmasını üçün çalışmaları nәzәrdә tutulur
dövlәt mülkiyyәt formalarının qorunması nәzәrdә tutulur
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•

müasir motivasiya sistemli maddi vә mәnәvi stimullaşdırma linglәrinin birbirini tamamlaması vә әlaqәli istifadәsi
ilә keyfiyyәtli yerinә yetirilәn işin mükafatlandırılmasını nәzәrdә tutur
sahibkarlıqla mәşğul olan geniş imkanlı qrupun dövlәtin qanunvericilik orqanlarına hәr hansı bir iqtisadi
qanunvericiliyin hәmin qrupun mәnafelәrinә uyğun qәbul edilmәsi üçün çalışmaları nәzәrdә tutulu

346 İdarәetmә üzrә mәşhur tәdqiqatçı Çaster Bernard idarәetmәyә .......... prosesi kimi baxmışdır

•

qәrarların lәğvi
qәrarların qәbulu
qәrarın tәhlili
qәrarın icrası
qәrarın yaranması

347 Dövlәt idarәetmә sistemindә qәrarların qәbulu prosesinә aid hansı mәrhәlәni göstәrmәk olmaz:

•

Qәrarların icra edilmәsi
Problemin yaranması
İnkişafın diskontu
Problemin formalaşdırılması vә tәhlili
Qәrarların qәbul edilmәsi

348 Dövlәt idarәetmә sistemindә qәrarların qәbulu prosesinә aid hansı mәrhәlәni göstәrmәk olar:

•

Problemin formalaşdırılması vә tәhlili
Qәrarların qәbul edilmәsi
Qәrarların icra edilmәsi
hamısı
Problemin yaranması

349 Dövlәt inzibatiidarәetmә sistemindә innovasiyaların tәtbiq edilmәsinin ardıcıl formasına aid olan cәhәt
nәdir?

•

bu formanın sәmәrәliliyinin әsas şәrti funksiyaların vә bütün mәq¬sәd qruplarının mәsuliyyәtinin dәqiq müәyyәn
olunmasıdı
hamısı
aryıayrı konkret şöbәdә mәrhәlәnin başlanmasından sonra nәticәlәr tәşkilatın rәhbәrliyinә verilmir, o
innovasiyaların tәtbiqinin davam etdirilmәsinin mәqsәdәuyğunluğu haqqında qәrar qәbul edә bilmәz
innovasiya layihәlәrinin tәtbiqedilmә müddәtinin 3070%, konstruksiya dәyişikliklәrinin sayının 6580%
azalması; qәrarların hәyata keçirilmәsi keyfiyyәtinin 200600% yüksәlmәsi; kollektivdә yaradıcılıq atmosferinin
yaradılması vә innovasiyalara müqavimәtin azalması kimi üstünlüklәr qeyd olunur
innovasiya fәaliyyәtinin mәrhәlәlәrlә, bütün funksional şöbәlәrdә növbә ilә keçirilmәsini nәzәrdә tutur

350 İnhisarçılar bazarı daim doymamış vәziyyәtdә saxlayaraq öz әmtәәlәrini tәbii qiymәtlәrindәn baha
satmaqla gәlirlәrini әmәk haqqı, yaxud mәnfәәt şәklindә artırırlar fikri kimә mәxsusdur?

•

L.Uayt
P.Leyn
Adam Smit
J.Drijek
heç biri

351 Sahibkarlıqla mәşğul olan geniş imkanlı qrupun dövlәtin qanunvericilik orqanlarına hәr hansı bir iqtisadi
qanunvericiliyin hәmin qrupun mәnafelәrinә uyğun qәbul edilmәsi üçün çalışmaları adlanır:

•

majoritar
lobbiçilik
missiya
ölüm hәddi
tiraniya
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352 Sahibkarlıq subyektlәrinin dövlәtә ödәdiklәri vergilәrә aiddir?

•

mәnfәәtdәn vergisi
hamısı
әlavә dәyәr vergisi
dövriyyәdәn vergisi
aksiz vergilәri

353 Dövlәt iqtisadiyyata genişlәnmәsi üçün vergi siyasәti ilә tәsir etmәsi sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn
edilәn yardımın hansı formаsını әks etdirir?

•

infrastrukturun yaradılması
iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması
sәnaye mәhsulunun tәdarükü
heç biri
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı

354 Dövlәt yollar, körpülәr, dambalar, dәmir yolları, tunellәr, aeroportlar vә s. tikәrәk müәssisәlәrә dolayı
yolla mәhsulların paylanılmasında kömәk еtmәsi sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn yardımın hansı
formаsına aiddir?

•

heç biri
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı
sәnaye mәhsulunun tәdarükü
infrastrukturun yaradılması
iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması

355 Azәrbaycanda istehlakçı hüquqlarının müdafiәsi 19 sentyabr 1995ci ildә qәbul olunmuş, sonralar isә bir
sıra dәyişikliklәr edilmiş ................. qanunudur.

•

istehlak olunan әmtәәnin kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri haqqında dolğun vә mötәbәr informasiyalara malik
olmaq
hamısı
әmtәәlәrin vә onun istehsalçısının sәrbәst seçilmәsi
istehlak olunan mәhsulların lazımi tәlәblәrә cavab vermәsini tәlәb etmәk
mәhsulların istehlakçının hәyatı, sağlamlığı üçün tәhlükәsiz keyfiyyәt göstәricilәrinә malik olmasını tәlәb etmәk

356 Regionun formalaşmasına tәsir göstәrir –

•

coğrafi faktorlar
sosialpsixoloji faktorlar
iqtisaditәşkilati faktorlar
hamısı
siyasihüquqi faktorlar

357 İlkin regional halqanın tәyini baxımından region dedikdә ….

•

xüsusi indikatorlar sisteminin formalaşması prosesi kimi başa düşülür
obyektlәrin inkişafına tәsir göstәrәn amillәrin proqnozlaşdırılmasını, obyektlәrin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi,
onların dәyişilmәsi üzrә reaksiya tәdbirlәrinin qiymәtlәndirilmәsini xarakterizә edәn indikatorların mәcmusu başa
düşülür
dövlәtin sәlahiyyәtli orqanları vasitәsilә hәyata keçirilmәsi qanunverici, icraedici vә nәzarәtedici tәdbirlәrin
mәcmusu kimi başa düşülür
nisbәtәn eyni iqlimә, flora vә faunaya, coğrafi mövqeyә malik olan, vahid istehsal, sosial vә bazar infrastrukturu,
eyni hökumәt vә özünüidarә orqanları tәrәfindәn idarә edilәn әrazi bütövlüyü başa düşülür
әmәk fәaliyyәtinin (iqtisadi vә sosial sferanı da daxil etmәklә) bu vә ya digәr sferasında әn yaxşı qәrarların axtarışı
prosesi kimi başa düşülür

358 İstehlakçılarımızın respublika әrazisindә qanunvericiliyә әsasәn aşağıda göstәrilmiş hüquqlarından biri
sәhvdir:
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•

istehlak olunan әmtәәnin kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri haqqında dolğun vә mötәbәr informasiyalara malik
olmaq
istehlak olunan mәhsulların lazımi tәlәblәrә cavab vermәsini tәlәb etmәk
әmtәәlәrin vә onun istehsalçısının sәrbәst seçilmәsi
mәhkәmәlәrә vә digәr sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarına, hәmçinin, KİVә öz hüquq maraqlarının müdafiәsi ilә
әla¬qәdar müraciәtlәrin edilmәsinә qanun icazә vermir
mәhsulların istehlakçının hәyatı, sağlamlığı üçün tәhlükәsiz keyfiyyәt göstәricilәrinә malik olmasını tәlәb etmәk

359 Regional tәkrar istehsal prosesi aşağıda göstәrilәn hansı siyasәtdәn asılıdır?

•

dövlәtin apardığı struktur siyasәtindәn
sosial siyasәtindәn
investisiya siyasәtindәn
hamısı
maliyyә siyasәtindәn

360 әrazi idarә edilmәsi dedikdә başa düşülür ?

•

heç biri
dövlәtin sәlahiyyәtli orqanları vasitәsilә hәyata keçirilmәsi qanunverici, icraedici vә nәzarәtedici tәdbirlәrin
mәcmusu kimi başa düşülür
konkret әrazidә lokallaşmış tәkrar istehsal prosesinin nizamlanması vә mәqsәdәyönlü fәaliyyәti
әrazi әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi hesabına ictimai istehsalın sәmәrәliliyinә nail olmaq üçün onun
tәnzimlәnmәsi prosesi
xüsusi indikatorlar sisteminin formalaşması prosesi kimi başa düşülür

361 Regional idarәetmә dedikdә nә başa düşülür?

•

konkret әrazidә lokallaşmış tәkrar istehsal prosesinin nizamlanması vә mәqsәdәyönlü fәaliyyәti
xüsusi indikatorlar sisteminin formalaşması prosesi kimi başa düşülür
dövlәtin sәlahiyyәtli orqanları vasitәsilә hәyata keçirilmәsi qanunverici, icraedici vә nәzarәtedici tәdbirlәrin
mәcmusu kimi başa düşülür
әrazi әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi hesabına ictimai istehsalın sәmәrәliliyinә nail olmaq üçün onun
tәnzimlәnmәsi prosesi
heç biri

362 Biznesin dövlәtә tәsir vasitәlәrinә aiddir?

•

hamısı
gömrük rüsmları
vergilәr
lobbiçilik
valyutanın tәnzimlәnmәsi

363 İnfrastrukturun növlәrinә daxildir:

•

bazar
sosial
istehsal (maddi)
hamısı
institutual (tәsisat)

364 Mövcud iqtisadi durumda respublikamızdakı sosial problemlәr vә onların qarşısının alınması yollarını
ümumilәşdirilmiş şәkildә göstәrmәk olar.
әhalinin zәif müdafiә olunan tәbәqәlәrinin, xüsusilә dә Qarabağ müharibәsi әlillәrinin mәnzil şәraitlәrinin
yaxşılaşdırılmasını diqqәt mәrkәzindә saxlamalıdır, şәhid ailәlәrinin bütün sosial problemlәri yüksәk sәviyyәdә
hәll olunmalıdır
hәyat sәviyyәsinin sabitliyinin tәmin edilmәsi vә onun tәdricәn yüksәldilmәsinә әsaslı şәraitin yaradılması üçün
cәmiyyәtin aktiv әmәk qabiliyyәtli hissәsini yüksәk mәhsuldar vә sәmәrәli әmәklә, yaxud sahibkarlıq fәaliyyәti
ilә öz rifahını yüksәltmәkdәn ötrü stimullaşdırmaq lazımdır
52/100

22.12.2016

•

dövlәtin bu sahәdәki sosial siyasәti әsas etibarilә mövcud sәviyyәnin gәlәcәkdә daha da enmәmәsinә, sonralar isә
yoxsulluğun miqyasını mәhdudlaşdırmaq, perspektivdә isә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üçün şәrait
yaratmaqdan ibarәt olmalıdır
hamısı
müasir sosial siyasәtin әn mühüm cizgilәrindәn biri dә әhalinin gәlirlәrinә dövlәtin әsas sosial tәminatçı olmasıdır

365 İnfrastruktur – …..

•

hamısı
mülkiyyәtçilәrin dәyişdirilmәsi yolu ilә bәlәdiyyә mülkiyyәti obyektlәrinin fәaliyyәt effektinin artırılması sayılır
"Mәqsәdlәr ağacı"nın sıfır sәviyyәsi proqramın başlanğıc nöqtәsi sayılır
әsas fәaliyyәtә münasibәtdә kömәkçi vә yardımçı xidmәtlәri hәyata keçirәn sfera sayılır
maraq vә tәlәbatlarını tam şәkildә әks etdirәn sosial siyasәt ilә şәrtlәnәn yayılma vә effektivlik miqyası sayılır

366 Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımın birbaşa formasına aiddir

•

kiçik müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin yoxlanılması vә nәzarәt işinin sadәlәşdirilmәsi, hәmçinin, sahibkarların mәmur
özbaşınalığından müdafiәsi
sadәlәşdirilmiş qeydiyyat qaydaları
kiçik müәssisәlәrin reyestrlәrinin aparılması
hamısı
fәaliyyәtin lisenziyalaşdırılması vә mәhsulun sertifikatlaşdırılması üçün minimum ödәnişlәrin tәtbiqi

367 Dövlәtin regional siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin әsas istiqamәtlәri aşağıdakılardan hansı deyildir?

•

dövlәt hakimiyyәti vә yerli özünüidarә strukturlarının fәaliyyәtinin normativ vә metodiki tәminatı
dövlәt vә yerli özünüidarә orqanlarının münasibәtlәrinin hüquqi әsaslarının formalaşdırılması
bütün regionların sakinlәri istәdiklәri rifah sәviyyәsinә çatmaq üçün tәnәzzüllü iqtisadi fәaliyyәt sahәlәrinin
darlaşdırılması
ölkәnin inzibatiәrazi bölgüsündә siyasi vә sosialiqtisadi dәyi¬şiklәrin әks etdirilmәsi mәqsәdilә dövri olaraq
dәyişikliklәrin aparılması
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafı proqramının vә mәqsәdli proqramların mütәmadi olaraq tәtbiq edilmәsi

368 Dövlәtin regional siyasәtinin hәyata keçirilmәsinin әsas istiqa¬mәtlәri aşağıdakılardan hansıdır?

•

ölkәnin inzibatiәrazi bölgüsündә siyasi vә sosialiqtisadi dәyişiklәrin әks etdirilmәsi mәqsәdilә dövri olaraq
dәyişikliklәrin aparılması
ölkәnin sosialiqtisadi inkişafı proqramının vә mәqsәdli proqramların mütәmadi olaraq tәtbiq edilmәsi
dövlәt vә yerli özünüidarә orqanlarının münasibәtlәrinin hüquqi әsaslarının formalaşdırılması
hamısı
dövlәt hakimiyyәti vә yerli özünüidarә strukturlarının fәaliyyәtinin normativ vә metodiki tәminatı

369 Biznesdә cәmiyyәtlә әlaqәlәr qurulması üzrә peşәkarlar aşağıdakı hansı istiqamәtlәrdә fәaliyyәt göstәrә
bilәrlәr:

•

sәnaye әlaqәlәrinin yaxşılaşdırılması
şәxsi vә ictimai maraqların uzlaşdırılması
insanın fәaliyyәt tәrzinin anlaşılmasının tәdqiqi üzrә mәslәhәtlәrin verilmәsi
hamısı
heyәt, malgöndәrәn vә alıcılarla qarşılıqlı münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması

370 Qәrar nәdir?

•

heç biri
konkret mәqsәdlәrә yönәldilmiş tәdbirlәrin lәğvidir
pozitiv vә normativ hüquq nәzәriyyәsinә görә ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn, dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi vә
sanksiyalaşdırdığı, dövlәt tәrәfindәn qorunan, ümummәcburi davranış qaydalarının mәcmusudur
insanın vә ya qrupun formalaşmış situasiya ilә әlaqәdar bir neçә fәaliyyәt variantından birinin seçilmәsidir
missiyaları yerinә yetirmәk üçün maliyyә vәsaitlәrinin yaranmasıdır
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371 Dövlәt sahibkarlıq subyektlәrinin istehsal etdiklәri sәnaye mәhsulunun әn böyük alıcısı olmaqla
sahibkarlığa dövlәt tәrәfindәn edilәn yardımın hansı formаsını әks etdirir?

•

infrastrukturun yaradılması
heç biri
iqtisadi yüksәlişin stimullaşdırılması
sәnaye mәhsulunun tәdarükü
sahibkarlığın tәşkili vә ona maliyyә yardımı

372 Dövlәtin kiçik sahibkarlığa yardımın dolayı formasına aid deyildir:

•

xarici donor strukturları ilә tәşkilati işlәrin aparılması
konsaltinqin
informasiyamarketinq tәminatı
kiçik müәssisәlәrin reyestrlәrinin aparılması
kadrların tәhsili vә onların ixtisaslarının dәyişdirilmәsi

373 Maliyyә hesabatının әsas forması nәdir?

•

Tәşkilati plan
İnformasiya planı
İstehsal planı
Balans
Texnoloji yenilik sәviyyәsi

374 Postindustrial dövlәt quruluşu şәraitindә vәtәndaş hansı hüquqa malik olacaqdır?

•

yerdәyişmәlәr
söz azadlığı
iş
hamısı
inam

375 Unitar sisteminin hansı aşağıdakı xüsusiyyәti vardır

•

adәtәn, uzunmüddәtli olmur, onlar ya hissәlәrә bölünür, ya da federasiyalara çevrilir
bәzi kommersiya mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün birgә vә birbirni tamamlayan resurslardan istifadә әsasında
sinergetik effektә gәtirib çıxaran iki vә daha çox ortağın uzunmüddәtli vә dayanıqlı kooperasiyasının müxtәlif
formaları başa düşülür
oraya daxil olan әrazilәrә çoxlu muxtariyyәt verir
hakimiyyәt vә mәrkәzi rәhbәrlik yerli hakimiyyәtlәr üzәrindә mühüm nәzarәtә malikdir
artıq mövcud olan әlaqәlәrdә dәyişikliklәr baş verir, bәzi işçilәr eyni zamanda iki rәhbәrliyin tabeliyindә olurlar

376 Akkordeon metodu strateji menecmentdә nә üçün istifadә olunur?

•

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

377 Boston konsaltinq şirkәti modelinin heyvanlarla әlaqәsi necәdir?

•

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

378 Şaquli inteqrasiyanm tiplәrinә aid deyildir:
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•

Paralel inteqrasiya
kvaziinteqrasiya
qismәn inteqrasiya
tam inteqrasiya
vizual inteqrasiya

379 Hansı variant düzgün şәkildә strateji alternativlәri ifadә edir?

•

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

380 SVOP nәdir?

•

İqtisadi tәhlil formasıdır
Valyuta әmәliyyatıdır
Gömrük rüsumudur
Vergidir
Mәnfәәt növüdür

381 Stateji sinergizmin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

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

382 Strateji meneementdә tәşkilati davranışın hansı modellәri vardır?

•

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

383 İxtisar strategiyası üçün hansı yanaşma xarakterikdir?

•

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

384 Mәhdud artım strategiyasından hansı hallarda istifadә olunur?

•

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

385 İxtisar alternativlәri çәrçivәsindә hansı variant ola bilmәz?

•

lәğvolunma
uyğunlaşdırma
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artığın kәsilmәsi
lәğvetmә
ixtisar vә oriyentasiyanm dәyişmәsi

386 Biznesplanın әsas mәqsәdlәri hansılardır?

•

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

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

•

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

388 Tәşkilatın strateji vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prosesinә aid deyildir:

•

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

389 Biznesplanın strukturu hansı әsas elementlәrdәn ibarәtdir?

•

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

390 SWOT tәhlilin mәqsәdi nәdir?

•

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

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

•

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

392 Şirkәtlәrin korporativ strategiyası hansı alt strategiyalardan ibarәtdir?

•

Açıq,gizli
Üfuqi, şaquli
Hücum, sabitlәşdirmә, müdafiә
Maliyyә, texnologiya, informasiya
Daxili, xarici
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393 Strateji menecment nәdәn başlayır?

•

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

394 Biznes sәviyyәli strategiyaların hansı növlәri vardır?

•

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

395 Strategiya strukturu müәyyәn edir konsepsiyanın müәllifi kimidir?

•

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

396 Strateji menecmentlә hansı idarәetmә sәviyyәsindә daha çox mәşqul olur?

•

Aşagı
Orta
İdarәçilk sәviyyәsindә
Texniki sәviyyәdә
Yuxarı

397 Strateji menecment neçә ili әhatә edir?

•

6 ayı
1 il
3 il
5 il
10 ildәn artıq

398 Strateji menecment anlayışının yaradıcısı kimdir?

•

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

399 Strateji menecmentin yaranması nә vaxt baş vermişdir?

•

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

400 Planlaşdırmanın әsasında duran prinsiplәrә aid deyildir:

•

ahәngdarlıq prinsipi
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dәqiqlik prinsipi
effektivlik prinsipi
fasilәsizlik prinsipi
effektivlik prinsipi

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

•

strateji planlaşdırma
operativ planlaşdırma
biznes planlaşdırma
taktiki planlaşdırma
Riyazi planlaşdırma

402 Strateji menecment anlayışının yaradıcısı kimdir?

•

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

403 Strateji menecmentin yaranması nә vaxt baş vermişdir?

•

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

404 Strateji planlaşdırma menecmentin hansı sahәsinin yaranmasının әsası olmuşdur?

•

Heyәtin idarә edilmәsi
Strateji menecmentin
Kommersiyanin idarә edilmәsi
İstehsalın idarә edilmәsi
Maliyyәnin idarә edilmәsi

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

•

İstehlakçılar
Marketinq
Maliyyә
Әmәliyyәt
İnsan resursları

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

•

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

407 Qeyd edilәn variantlar içәrisindә hansı planlaşdırma prosesi çәrçivәsindә idarәçilik fәaliyyәtinin
funksiyalarına aid deyildir?
xarici mühitә adaptasiya
resusrların bölüşdürülmәsi

•
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•

xarici koordinasiya
tәşkilati strategiyanın dәrk edilmәsi
daxili koordinasiya

408 Tәsәrrüfatçılığın mәrkәzlәşdirilmiş plan sisteminin devizi nәdir?

•

planqaydadır
plansistemdir
plantaktikadır
planstrategiyadır
planqanundur

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

•

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

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

•

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

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

•

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

412 Operativistehsal planlaşdırılması özündә hansı әsas elementlәri birlәşdirmir?

•

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

413 biz nәyә nail olmaq istәyirik

•

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

414 Plannәdir?
planhüquqi sәnәddir
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•

planrәhbәrin arzuladığı vәziyyәtdir
plantәşkilatın müәyyәn dövr әrzindә keçәcәyi yol xәritәsidir
planrәhbәrin tәqribi müәyyәnlәşdirdiyi yol xәritәsidir
planrәhbәrin arzuladığı vәziyyәtdir

415 Planlaşdırma zamanı mühitin öyrәnilmәsi üçün istifadә edilәn model hansıdır?

•

Büdcә
Xәtti
Konbon
Tәqvimlәrdәn
SWOT Matrisası

416 İdarәetmәdә sәviyyәlәrin iştirakı ardıcıllığına uyğun olaraq planların növlәri?

•

yuxarıdan aşağı
Yuxarıdan aşağı, aşağıdanyuxarı
Soldansağa
Müәssisәlәr arasında
Aşağıdan yuxarı

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

•

әgәr işә asanlıqla 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
әgәr işә sistem halında nәzarәt olunmursa

418 Missiyanın mahiyyәtini düzgün ifadә edәn yanaşma hansıdır?

•

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

419 Strateji planlaşdırma prosesinin modelindә mövcud olmayan mәrhәlә hansıdır?

•

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

420 Hansı variant planlaşdırmanın tәşkilata gәtirliyi üstünlüklәrә aid edilә bilmәz?

•

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

421 Hansı variant planlaşdırma strategiyası üzrә qәrarlara aiddir?

•

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

422 Planlaşdırmanın mahiyyәti nәdir?

•

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

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

•

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

424 Azәrbaycanda Dövlәt büdcәsinin icrasına operativnәzarәt hansı dövlәt orqanına mәxsusdur?

•

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

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

•

Koordinasiya
Tәşkiletmә
Planlaşdırma
Motivasiya
Proqnozlaşdırma

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

•

Bank daxili nәzarәt
Bank nәzarәti
Müfәttiş nәzarәti
İstehsal nәzarәti
Tәsәrrüfatdaxili nәzarәt

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

•

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

428 Nәzarәtin әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansılar aid deyildir.

•

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

429 Nәzarәt prosesi necә mәrhәlәlrdәn ibarәtdir?

•

6
5
2
3
4

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

•

kәnarlaşmaları
informasiyanı
situasiyanı
problemlәri
ölçmәlәri

431 Verilmiş kreditlәrin mәqsәdәuyğun xәrclәnmәsi üzәrindәki nәzarәt növü necә adlanır?

•

Tәsәrrüfatdaxılı nәzarәt
büdcә nәzarәti
valyuta nәzarәti
bankdaxili nәzarәt
bank nәzarәti

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

•

gәrginliyi
müәyyәnliyi
qeyrimüәyyәnliyi
stresi
adaptasiyası

433 Nәzarәt menecment prosesinin neçәnci funksiyasıdır?

•

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

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

•

Mühasibatlıq şöbәsi
İnformasiya mәrkәzlәri
Madditexniki tәchizat şöbәsinә
Tәsәrrüfat şöbәsi
Marketinq şöbәsi

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

•

Milli Bank
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergi nazirliyinin
Maliyyә Nazirliyi
Hesablama Palatası
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436 ...böhranlı situasiyaların meydana gәlmәsi haqqında xәbәrdarlıq edir. Cümlәni tamamlayın.

•

Tәşkiletmә
Tәşkilat
Nәzarәt
Menecer
Planlaşdırma

437 Son nәzarәtin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

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

438 Cari nәzarәtin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

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

439 İlkin nәzarәtin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

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

440 1916ci ildә yazılmış Ümumi sәnaye idarәetmәsi әsәrinin müәllifi kimdir?

•

F.Teylor
A.Fayol
F.Kotler
H.Qant
A.Maslou

441 AnriFayol idarәetmәnin neçә prinsipini işlәyib hazırlayıb?

•

12
14
17
10
16

442 Tәşkilatın ümumi xarakteristikasını vә qanunauyğunluqlarını müәyyәnlәşdirmәyә çalışan idarәetmә
mәktәbi hansıdır?

•

Elmi idarәetmә mәktәbinin nümayәndәsi
İdarәetmә elmi mәktәbinin nümayәndәsi
Psixologiya vә insan münasibәtlәri mәktәbinin nümayәndәsi
Sosial mәktәbin nümayәndәsi
Klassik vә ya inzibati mәktәbin nümayәndәsi
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•

443 Henri Qant hansı mәktәbin nümayәndәsi olub?

•

Sosial mәktәbin nümayәndәsi
İdarәetmә elmi mәktәbinin nümayәndәsi
Klassik vә ya inzibati mәktәbin nümayәndәsi
Elmi idarәetmә mәktәbinin nümayәndәsi
Psixologiya vә insan münasibәtlәri mәktәbinin nümayәndәsi

444 Qeyd edilәnlәrdәn biri F.Teylorun müәyyәnlәşdirdiyi prinsiplәrә aid deyildir?

•

Әmәkfәrdi fәaliyyәt kimi
Әmәyin ölşülmәsi
Әmәk bölgüsü
Sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt
Stimullaşdırma proqramları

445 Lindal Urvik hansı mәktәbin nümayәndәsi olub?

•

Sosial mәktәbin nümayәndәsi
İdarәetmә elmi mәktәbinin nümayәndәsi
Elmi idarәetmә mәktәbinin nümayәndәsi
Klassik vә ya inzibati mәktәbin nümayәndәsi
Psixologiya vә insan münasibәtlәri mәktәbinin nümayәndәsi

446 Tәdqiqatların xüsusi sahәsi kimi hәrәkәtlәrin öyrәnilmәsi kimin tәdqiqat sahәsi olmuşdur?

•

F.Teylor
A.Maslou
H.Qant
F.Gilbret
Q.Emmeson

447 әmәk fәrdi fәaliyyәtdir,ona görә dә әmәk kollektivinin işçiyә tәsiri adәtәn destruktiv,dağıdıcı olur vә
işçini daha az mәhsuldar edir. Bu fikir kimә mәxsusdur?

•

P.Drukerә
H.Qanta
A.Fayola
F.Teylora
M.P.Folletә

448 İdarәetmәyә ilk maraq harada vә zaman yaranmışdır?

•

Avstriyada 19cu әsrdә
Fransada 18ci әsrdә
Almaniyada yaranmış sәnaye inqilabı zamanı
İngiltәrәdә yaranmış sәnaye inqilabı zamanı
Rusiyada 17ci әsrdә

449 Xottorn eksperimentlәri hansı dövrlәri әhatә edib?

•

15 mart 1924cü il8 may 1937ci il
10 may 1933cü il4 may 1938ci il
10 may 1929ci il4 may 1935ci il
10 may 1927ci il 4 may 1933cü il
15 mart1937ci il 8 may 1940cı il

450 Xottorn eksperimentlәri kimin rәhbәrliyi altında keçirilib?
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•

AnriFayol vә Lindal Urvikin rәhbәrliyi altında
Fris Rotlisberqerin vә Maks Veberin rәhbәrliyi altında
Abraham Maslounun vә Fris Rotlisberqerin rәhbәrliyi altında
Elton Meyo vә Fris Rotlisberqerin rәhbәrliyi altında
Abraham Maslounun vәFrederik Teylorun rәhbәrliyi altında

451 Menecmentin birinci ledisi kimdir?

•

Andreya Merkel
Marqaret Tetçer
Meri Parker Follet
Lilian Gilbret
Linda Finel

452 Elmi menecmentin prinsiplәrinin praktiki tәtbiq olunması nәyә gәtirib çıxartdı?

•

Heç bir dәyişikliyә
Әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsinә vә işçinin tәlәbatlarının ödәnilmәmәsinә
Әmәk mәhsuldarlığının artımına vә işçinin artan tәlәbatlarının yüksәk sәviyyәdә ödәnilmәsinә
Әmәk mәhsuldarlığının artımına, lakin işçinin artan tәlәbatlarına vә әmәyin sosial kontekstinә kifayәt qәdәr
diqqәtin yetirilmәmәsinә
İşçilәrin psixoloji durumunun yaxşılaşmasına

453 Biheyvorist mәktәbin fәrqlәndirici xüsusiyyәti ondan ibarәtdir ki,onun diqqәti insanın .......
yönәlmişdir.Cümlәni tamamlayın.

•

Tәlәbatına
Әmәk motivasiyasına
Әmәk haqqısına
Davranışına
Gördüyü işә

454 Biheyvorist mәktәbin nümayәndәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin:

•

Devid MakKlelland
Duqlas MakQreqor
Abraham Maslou
Lindal Urvik
Kris Arjiris

455 Menecment vә әmәyin tәşkili problemlәrinin hәllindә psixologiya vә sosiologiya nailiyyәtlәrini tәtbiq
edәn alim kim olmuşdur?

•

Kris Arjiris
Abraham Maslou
Frederik Hersberq
Elton Meyo
Meri Parker Follet

456 H.Qantın hansı әsәrindә biznesin sosial mәsuliyyәt mәsәlәlәrinә toxunulmuşdur?

•

“Sәnaye rәhbәrliyi”
“Әmәk,әmәk haqqı vә gәlir”
“Әmәyin tәşkili”
“Sәnaye rәhbәrliyi”
“Sәnaye әmәyinin vә әmәkdaşlıq vәrdişlәrinin işçilәrә öyrәdilmәsi”

457 Teylora görә firma üçün sәmәrәnin әsas meyarı nәdir?
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•

tәşkilatda qaydaqanunun möhkәmlәnmәsidir
insan faktorunun ön plana çıxmasıdır
texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsidir
kadrların ixtisasının artırılmasıdır
mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınmasıdır

458 Qeyd edilәn әsәrlәrdәn biri M.P.Folletә mәxsus deyildir:

•

Azadlıq vә tabelik
İdarәetmәnin psixologiyası
Menecment –bir elm kimi
Yaradıcı tәcrübә
Enerjili idarәetmә

459 Lap dar çәrçivәdә ixtisaslaşmanın aparılması nәyә gәtirib çıxarır?

•

Zay mәhsulların kütlәvi şәkildә yaranmasına sәbәb olur
İxtisaslı kadrların yaranmasına sәbәb olur
Ümümi fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin artmasına sәbәb olur
Monotonluğa vә ümümi fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin azalmasına gәtirib çıxarır
Әmәk motivasiyasının yuksәkmәsinә sәbәb olur

460 İdarәetmәnin mәrkәzlәşdirilmәsi nәdir?

•

İdarәetmәdә mәrkәzlәşmә ilә qeyri mәrkәzlәşmә arasında optimal әlaqәnin yaradılması
Funksiya vә mәsuliyyәtin idarәetmәnin yuxarı sәviyyәsindәn aşağı sәviyyәsinә ötürülmәsi
İdarәetmә funksiyalarının bir mәrkәzdә, bir әldә cәmlәnmәsi
İdarәetmә mәrkәzinin yaradılması
İdarәetmә hәlqәlәri arasında üfüqi әlaqәlәrin yaradılması

461 Menecmentdә sәlahiyyәt nәdir?

•

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

462 E.Meyo Vestern Elektrik kompaniyasında apardığı tәdqiqatlar nәticәsindә hansı qәnaәtә gәlmişdir?

•

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

463 İdarәetmәdә bürokratiya nәzәriyyәsinin tәrәfdarı aşağıdakılardan hansıdır?

•

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

464 Aşağıdakı variantların hansında F.Teylor tәrәfindәn yazılmış әsәrlәrin adı tam düzgün göstәrilmişdir.

•

Sex menecmenti, Hәrәkәtlәrin öyrәnilmәsi, Sәnaye rәhbәrliyi
Elmi menecmentin prinsiplәri, Sex menecmenti, İşәmuzd sistemi
Sex menecmenti, Sәnaye rәhbәrliyi, İdarәetmәnin psixologiyası
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İşәmuzd sistemi, İdarәetmәnin fәlsәfәsi, Әmәyin tәşkili
Elmi menecmentin prinsiplәri, İdarәetmәnin psixologiyası, Sex menecmenti

465 İnzibati mәktәbin әsas mәqsәdi nә olmuşdur?

•

İnsan amilindәn sәmәrәli istifadә olunması
İdarәetmәnin sosial aspektlәrinin öyrәnilmәsi
Mәnfәәtin artırılması
Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
İdarәetmәnin universal prinsipinin formalaşdırılması

466 F.Teylora görә әmәyin hansı formaları var?

•

zehni vә fiziki әmәk.
fәrdi vә kollektiv әmәk
mәhsuldar vә qeyrimәhsuldar әmәk
icraçı vә idarәerici әmәk
inzibati vә nәzarәtçi әmәk

467 İstehsalın planlaşdırılması üçün kart sxemlәrin hazırlanması kimin adı ilә bağlıdır?

•

Duqlas Mak Qreqor
F.Gilbretin
H.Qantın
F.Teylorun
A.Fayolun

468 Elmi menecment mәktәbinin nümayәndәlәri işçilәrin әmәk mәhsuldarlığını hansı vasitә ilә artırmağı
tәklif edirlәr?

•

sistematik stimullaşdırma yolu ilә
istehsal xәrclәrinin azaldılması yolu ilә
yeni texnologiyalardan istifadә etmәklә
kadrlardan sәmәrәli istifadә etmәklә
maliyyә xәrclәrini artırmaq yolu ilә

469 Utilitarist yanaşmasının müәllifi kimdir?

•

İ.Bentam vә C.Mil
T.Levit
P.Drukker
A.Maslou
F.Teylor vә H.Qant

470 Tәşkilati mәdәniyyәtin növlәrinә hansı aid deyildir?

•

karyera mәdәniyyәti
vәzifә mәdәniyyәti
rol mәdәniyyәti
hakimiyyәt mәdәniyyәti
şәxsiyyәt mәdәniyyәti

471 Aşağıdakı variantlar icәrisindә hansı etik nöqteyinәzәrdәn mürәkkәb olan qәrarların qәbulunda istifadә
olunan yanaşmalara (nәzәriyyyәlәrә) aid deyildir?

•

Әdalәtlilik nәzәriyyәsi
Kollektiv yanaşma
Fәrdiçilik yanaşması
Utilitarist yanaşma
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Mәnәvihüquqi yanaşma

472 Etika üzrә vәkilin rolu nәdir?

•

Kollektivdә psixoloji iqlimi yaxşııılaşdırmaqdan ibarәtdir
Tәşkilatda iqtisadi mәsәlәlәr üzrә mülahizәlәr yaratmaqdan ibarәtddir
Tәşkilatda hüquqi mәsәlәlәr üzrә mülahizәlәr yaratmaqdan ibarәtdir
Tәşkilatın fәaliyyәti ilә, hәmçinin tәşkilatın “Sosial vicdanı” funksiiyasının yerinә yetirilmәsi ilә bağlı olan etik
mәsәlәlәr üzrә mülahizәlәr hazırlamaqdan ibarәtdir
Tәşkilatın әmәk mәhsuldarlığının yüksәltmәk

473 Sәnaye  maşın vә texniki proseslәrin mәcmusu deyil, bu, insanların mәcmusudur fikri kimә mәxsusdur?

•

A.Maslou
Q.Xopf
O.Şeldon
R.Robb
M.Veber

474 Optimal tәşkilat ideyasının müәllifi kimdir?

•

F.Kotler
E.Meyo
A.Fayol
Q.Xopf
P.Druker

475 Qeyd edilәnlәrdәn biri AnriFayolun idarәetmә prinsiplәrinә aid deyildir?

•

Tәşәbbüskarlıq
Mәrkәzlәşmә
Әmәk bölgüsü
Әmәyin ölçülmәsi
Sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt

476 İdarәetmәyә proses halında yanaşmanın mahiyyәti nәdir?

•

Tәşkilatın fәaliyyәtinә birbiri ilә bağlı elementlәrin mәcmusu kimi baxır
Situasiya baxımından idarәetmәni nәzәrdә tutur
Optimal qәrarların qәbulunu nәzәrdә tutur
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan idarәetmә prinsiplәrinin mәcmusudur

477 AnriFayolun idarәetmә nәzәriyyәsinә olan әsas töhfәsi ondan ibarәt olmuşdur ki, o, idarәetmәni bir
universal prinsip kimi nәzәrdәn keçirmiş, hansı ki, birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan ....... ibarәtdir.Cumlәni
tamamlayın.

•

Rәhbәrlik üslublarından
Funksiyalardan
Prinsiplәrdәn
Metodlardan
Vasitәlәrdәn

478 Situasiya qanununu ilk dәfә kim ifadә etmişdir?

•

A.Fayol
A.Maslou
F.Gilbret
M.P.Follet
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E.Meyo

479 Optimaloqiya vә ya optimum haqqında elm nәyi öyrәnir?

•

Optimal idarәetmә qәrarlarını öyrәnir
Biznesdә idarәetmә prinsiplәri arasında olan optimal әlaqәni öyrәnir
Biznesdә müxtәlif amillәr arasında olan qarşılıqlı әlaqәni öyrәnir
Biznesdә müxtәlif amillәr arasında nisbәtin optimallığını öyrәnir
İdarәetmә sәviyyәlәri arasında olan optimal әlaqәni öyrәnir

480 Xottorn eksperimentlәri neçә il davam edib?

•

4 il
5 il
3 il
2 il
6 il

481 Sosial mәktәbin nümayәndәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin:

•

Piter Senqe
Henri Qant
Edqar Şein
Piter Druker
Ulyam Ouçi

482 Menecmentin Sosial mәktәbi nә zamandan formalaşmağa başlayıb?

•

20ci әsrin 80ci illәrindә
20ci әsrin 70 –ciillәrindә
20ci әsrin 60cı illәrindә
20ci әsrin 50ci illәrindә
20ci әsrin 90cı illәrindә

483 Motivlәşdirici tәlәbatların hansı tipi tәlәbatlar iyerarxiyasi nәzәriyyәsinә aid deyildir?

•

Fizioloji
Özünüifadә
Tәhlükәsizlik
Mәnsubiyyәt
Müvәffәqiyyәt

484 Hersberqin iki amil nәzәriyyәsinin yәginlik amillәrinә aid deyildir?

•

İstehsal şәraiti
Ozünüifadә
Әmәk şәraiti
Әmәk haqqı
Şirkәtin siyasәti

485 Müvәffәqiyyәt tәlәbatının әsasını hansı nәzәriyyә qoymuşdur?

•

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

486 Yәginlik amillәrin nәzәrә alındığı motivasiya nәzәriyyәsi hansıdır?
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•

Gözlәmә nәzәriyyәsi
Tәlәbatlar iyerarxiyasi
İki amil nәzәriyyәsi
PorterLouler nәzәriyyәsi
Möhkәmlәndirmә nәzәriyyәsi

487 Adları çәkilәn alimlәrdәn hansı Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsinin müәllifıdir?

•

A.Maslou
C.Muni
D.Makkleland
F.Hersberq
S.Adams

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

•

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

489 A.Maslou aşağıdakılardan hansı nәzәriyyәnin yaradıcısıdır?

•

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

490 Dolayı xarici mühit amillәrinә aid deyildir:

•

xalqin mәnәviәxlaqi dәyәrlәri
mәşğulluğun sәviyyәsi
iqtisadiyyatın inkişaf dinamikası
ölkәnin demokratiklәşmә sәviyyәsi
әhalinin alıcılıq sәviyyәsi

491 Hansı variantda daxili mühit amillәri düzgün göstәrilmişdir?

•

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

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

•

rәqiblәr
İstehlakçılar
iqtisadiyyatın inkişaf dinamikası
tәdarükçülәr
dövlәt orqanları

493 Tәşkilatın fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn mühit neçә yerә bölünür?

•

2
4
3
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6
5

494 Real daxili mühit amillәrinә aid deyildir:

•

mәqsәd vә vәzifә
tәşkilati quruluş
heyәt
texnika vә texnologiya
heyәt

495 Xarici mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir ?

•

forsmajor hadisәlәr
iqtisadiyyatın vәziyyәti
siyasi amillәr
tәşkilatın strategiyası
beynәlaxalq hadisәlәr

496 Tәşkilatın xarici mühiti neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6
2
3
4
5

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

•

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

498 Formal tәşkilatların tәrkibindә kortәbii yaranmış qruplar necә adlanır?

•

kiçik qruplar
qeyriformal qruplar
referent qruplar
formal qruplar
real qruplar

499 Tәşkilatin iqtisadi mahiyyәti nәdir?

•

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

500 Birbaşa xarici mühit amillәrinә aid deyildir:

•

istehlakçıların alıcılıq sәviyyәsi
dövlәt orqanlarının fәaliyyәti
alıcıların zövqlәri,tәlәbatları
rәqiblәrin strategiyası
dövlәtin iqtisadi siyasәti
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501 әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş üsullarla vә qabaqcadan müәyyәn edilmiş müddәtdә yerinә yetirilmәli olan
müәyyәn işlәr, işlәr seriyası vә ya işin bir hissәsi dedikdә nәyi başa düşürük?

•

strategiyanı
vәzifәni
tәşkilatın quruluşunu
mәqsәdi
texnologiyanı

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

•

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

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

•

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

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

•

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

505 İdarәetmәnin bir elm kimi tanınması kimin adı ilә bağlıdır?

•

Frederik Teylor
AnriFayolun
Henri Qantın
Elton Meyonun
Lindal Urvikin

506 Elmi menecmentin prinsiplәri әsәri neçәnci ildә yazılmışdır?

•

1914ci il
1905 –ci il
1910cu il
1911ci il
1912ci il

507 Elmi menecmentin prinsiplәri әsәri kim tәrәfindәn yazılmışdır?

•

Abraam Maslou
Abram Linkoln
AnriFayol
Frederik Teylor
Ceyms Muni
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508 Sistemli yanaşma mәktәbi nә vaxt yaranmışdır vә onun nümayәndәlәri kimlәrdir?

•

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

509 Sistem dedikdә nә başa düşülür?

•

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

510 Sistemli yanaşmanın mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

•

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

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

•

4
2
3
1
5

512 Qeyd edilәn yanaşmalardan biri sәhvdir.

•

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

513 Menecmentdә prossesual yanaşmanın әsas funksiyaları hansılardır?

•

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

514 Skalyar zәncir prinsipinin mahiyyәti nәdir?

•

Mәrkәzlәşmә ilә qeyri mәrkәzlәşdirmә arasında optimal әlaqәni xaraxterizә edir
Tәşkilat üzvlәri arasında harmoniyanı bildirir
Yuxarı idarәetmә sәviyyәsindәn aşağı idarәetmәyә qәdәr tabeçilik sistemini göstәrir
Tәşkilatın bölmәlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri ifadә edir
İdarәetmә prosesinin fasilәsizliyini göstәrir

515 Hәr kәs üçün yer vә hәr kәsin yerindә olması fikri Anri –Fayolun hansı idarәetmә prinsipdә nәzәrdә
tutulmuşdur?
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•

Әmәk bölgüsü
Әmәk bölgüsü prinsipindә
Әdalәtlilik prinsipindә
Nizamintizam prinsipindә
Qaydaqanun prinsipindә

516 Sistemli yanaşmaya әsasәn tәşkilatın daxili mühiti hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

•

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

517 İdarәetmә prinsipinin mahiyyәti nәdir?

•

Rәhbәrin әsas fәaliyyәt növlәridir
Kollektivә tәsir üsulu vә metodlarının mәsmusudur
Fәaliyyәtlәri şüurlu şәkildә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur
İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә mәqsәdyönlü tәsirdir
Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydaları vә qanunauyğunluqlarıdır

518 İdarәetmә ... idarәetmәnin ümumi prinsiplәri vә qanunları, idarәetmә mәqsәdlәri, idarәetmә
funksiyaları vә metodları ilә bağlıdır. Cümlәni tamamlayın

•

üslubu
mәzmunu
mahiyyәti
mexanizmi
sistemi

519 Heyәt üzvlәrindә ittifaqın yaradılması AnriFayolun hansı prinsipindә nәzәrdә tutulmuşdur?

•

Korporativ ruh
İşçilәr üçün iş yerinin sabitliyi
İstiqamәtin vahidliyi
Әmәk bölgüsü
İşçilәrin әmәyinin düzgün qiymәtlәndirilmәsi

520 AnriFayolun idarәetmә prinsiplәri içәrisindә idarәetmә rәhbәrlәrinin zәncirvari pillәvari düzülüşünün
nәzәrdә tutan prinsip hansıdır?

•

İstiqamәtin vahidliyi
Әmәk bölgüsü
Mәrkәzlәşdirmә
Skalyar zәncir
Nizamintizam

521 Qeyd edilәnlәrdәn biri elmi menecment mәktәbinin nümayәndәsi deyil.

•

Lilian Gilbert
Henri Qant
Frenk Gilbert
Ulyam Ouçi
Frederik Teylor

522 Kadr axıcılığının qarşısının alınmasına yönәlmiş AnriFayolun idarәetmә prinsipi hansıdır?
İstiqamәtin vahidliyi prinsipi

•
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•

Heyәt üçün sabit iş yeri prinsipi
Әdalәtlilik prinsipi
Tәşәbbüskarlıq prinsipi
Qaydaqanun prinsipi

523 İşdә buraxılan nöqsanlara görә tәtbiq edilәn sanksiyalar AnriFayolun hansı prinsipindә nәzәrdә
tutulmuşdur?

•

Skalyar zәncir
Mәrkәzlәşmә
Nizam İntizam
Qaydaqanun
İstiqamәtin vahidliyi

524 İşçilәrin vahid plan әsasında işlәmәsini nәzәrdә tutan AnriFayolun idarәetmә prinsipi hansıdır?

•

İstiqamәtin vahidliyi prinsipi
Nizamintizam prinsipi
Mәrkәşlәşmә prinsipi
Korporativ ruh
Әdalәtlilik prinsipi

525 İdarәetmәnin ümumi prinsiplәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Mәrkızlәşmә ilә qeyrimәrkәzlәşmә arasında optimal әlaqәnin yaradılması prinsipi
Çoxfunksionallıq prinsipi
Sistemlilik prinsipi
İnteqrasiya vә dәyәrlәrә istiqamәtlәnmә prinsipi
Tәtbiqolunabilmә prinsipi

526 Kimi ilk praktiki menecer kimi qәbul etmişlәr?

•

JanBatıst –Sey
Robert Oueni
Adam Smiti
AnriFayolu
David Rikardo

527 Situasiyalı yanaşmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

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

528 Tәşkilati mәdәniyyәtin mahiyyәtini düzgün әks etdirәn mәhfum hansıdır?

•

tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilmiş vә bölüşdürülmüş idarәetmә prinsiplәridir
cәmiyyәtin әsas davranış qaydalarıdır
kollektiv üzvlәrinә tәsir üsulları vә metodlarının mәcmusudur
tәşkilatın idarә olunmasının әsas prinsip vә qaydalarını müәyyәn edir
tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilmiş vә bölüşdürülmüş davranışın mәnәvi prinsip vә dәyәrlәrin әks olunduğu
mәhfumdur

529 Tәşkilati mәdәniyyәtin düzgün formalaşması öz әksini bir sıra mәsәlәlәrdә tapır.Hansı variant yanlışdır
?
insanların tәşkilata münasibәtindә
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•

rәhbәredici vәzifәlәrә seçim zamanı hansı kriteriyalara üstünlük verilmәsindә
hansı rәhbәrlik üslubuna tәşkilatda üstünlük verilmәsindә
tәşkilatın simasında
insanların cәmiyyәtә münasibәtindә

530 Menecerlәrin etik davranış sәviyyәsinin yüksәldilmәsinin әsas üslubları hansılardır?

•

Rәqabәt kodeksi, etika üzrә komitәlәr, ticarәt sövdәlşmәlәri
Etik normativlәr, etika üzrә komitәlәr, etik hesabatlar, etik davranışa öyrәdilmә
Qanunlar, istehlakçılarla münasibәtlәr, sosial yoxlamalar
Rәqabәt kodeksi, sahibkarların razılaşmaları, ticarәt sövdәlәşmәlәri
Qanunlar, etika üzrә komitәlәr, etik davranışın öyrәnilmәsi

531 İnsanların davranışına tәsir göstәrәn davranış normaları hansılardır?

•

iqtisadi,hüquqi,beynәlxalq
azad secim,estetik,iqtisadi
hüquqi,azad secim,etik
hüquqi,azad secim,iqtisadi
iqtisadi,hüquqi,texniki

532 İdarәetmәnin xüsusi prinsiplәrinә aid olmayan variantı tapın.

•

Komandanın birliyi prinsipi
İdarәetmәdә hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi prinsipi
Kollegiallılıq prinsipi
İdarәetmәnin demokratiklәşdirilmәsi prinsipi
Sistemlilik prinsipi

533 İdarәetmә etikasının mahiyyәtini düzgün ifadә edәn yanaşma hansıdır?

•

) idarәetmә etikasıinsan resurslarından düzgün istifadәni tәmin edәn tәşkilatın idarәetmә elementidir
idarәetmә etikasıinsanlara hörmәtin ifadә olunmasına,münaqişәlәrin hәll olunmasına yönәlәn tәsir metodudur
idarәetmә etikası insanlara hörmәtin ifadә olunmasına,rәhbәr vә tabeçilkdә olanlar arasında qarşıliqlı anlaşma
atmosferinn yaranmasına xidmәt göstәrәn üşgüzar ünsiyyәtin qayda vә formalarıdır
idarәetmә etikasıtәşkilatda qaydaqanun yaradan tәşkilatın elementidir
idarәetmә etikası insanlara hörmәtin ifadә olunmasına vә taeçilikdә olanlar arasında gәrginliyin götürülmәsinә
xidmәt göstәrәn üşgüzar ünsiyyәtin qayda vә formalarıdır

534 Hansı variantda etika kodekslәrinin növü düzgün göstәrilmәmişdir?

•

beynәlxalq
işgüzar
peşәkar
milli
milli

535 Etika üzrә komitәlәrin yaradılmasının әsas mәqsәdi nәdir?

•

Kollektivdә psixoloji iqlimi yaxşıılaşdırmaq üçün
Etik nöqteyinәzәrdәn gündәlik tәcrübәni qiymәtlәndirmәk üçün
Etalon etik dәyәrlәr vә qaydalar mәcmusunu yaratmaq üçün
Tәşkilatın sosial tәsir hәrәkәtlәri vә proqramları haqqında hesabatları tәrtib etmәk üçün
Tәşkilatın mәhsuldarlığını yüklәtmәk üçün

536 Etika kodeksinin mahiyyәtı nәdir?

•

hüquqi normaların tәsbit olunduğu sәnәddir
yazıimış qaydaların tәsbit olunduğu sәnәddir
etik normaların tәsbit olunduğu sәnәddir
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•

yazılmış vә yazılmamış qaydaların әks olunduğu sәnәddir
beynәlxalq normaların tәsbit olunduğu sәnәddir

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

•

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

538 İdarәetmәdә qәrargah prinsipinin tәdqiqi ilә tanınmış alim kim olmuşdur?

•

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

539 Klassik vә ya inzibati mәktәbin idarәetmәyә verdiyi töhfәyә aid olmayan variantı seçin.

•

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

540 Beynәlxalq etika kodeksi nә zaman işlәnib hazirlanıb?

•

2002ci il
1995ci il
1990cı il
1994cü il
2000ci il

541 Davranış mәktәbinin nümayәndәlәrinә aid deyildir:

•

Rensis Laykert
Duqlas Mak Qreqor
Lindal Urvik
Frederik Hersberq
Kris Ardjiris

542 Elmi menecmentin metodologiyasınını ilk fazasını nә tәşkil edir?

•

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

543 Klassik vә ya inzibatı mәktәbin banisi kimdir?

•

Lindal Urvik
Frederik Teylor
Henri Ford
Elton Meyo
AnriFayol
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544 Elmi idarәetmә mәktәbinin idarәetmәdә roluna aid olmayan variantı göstәrin.

•

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

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

•

müzakırә
müşahıdә
tәhlil
ölçü
mәntiq

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

•

İngiltәrә
Amerika
Rusiya
Almaniya
İrlandiya

547 Mikroxronometr adlı cihazı kәşf edәn alim kimdir?

•

Maslou
Teylor
Gilbertlәr
Emmerson
Meyo

548 1886cı ildә mühәndis mexaniklәrin Amerika mühәndis cәmiyyәtinә daxil olduqdan sonra Teylorun
idarәetmә ilә bağlı fikirlәrinә hansı mәşhur şәxsiyyәtin çıxışı güclü tәsir göstәrmişdir?

•

Q.Xopf
AnriFayol
Q.Taun
H.Qant
L.Gilbert

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

•

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

550 Çox zәhmәtçox qazanc motivasiya prinsipindәn hansı idarәetmә mәktәbinin nümayәndәlәri istıfadә
edirdilәr?

•

“ Psixologiya vә insan münasibәtlәri mәktәbinin” nümayәndәlәri
“Elmi idarәetmә mәktәbinin” nümayәndәlәri
“ İdarәetmә mәktәbinin” nümayәndәlәrı
“Klassik vә ya inzibati mәktәbin” nümayәndәlәri
“ Davranış mәktәbinin” nümayәndәlәrı
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551 Bu quruluş o halda mәqsәdәuyğun hesab olunur ki, qısa müddәt әrzindә bir sıra yeni mürәkkәb
mәhsulların mәnimsәnilmәsi, yeni texnoloji yeniliklәrin tәtbiq olunması vә bazarın tәlәbatına tezliklә
reaksiya vermәk zәruriyyәti yaranır. Bu hansı tәşkilatı quruluşdur?

•

Xәttifunksional
Funksional
Xәtti
Matris
Divizional

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

•

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

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

•

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

554 Horinzontal (üfıqi) әlaqәlәr necә ola bilmәz?

•

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

555 Şöbәlәrin aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә ixtisaslaşdırılmasında düzgün olmayan variantı seçin.

•

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

556 Mәhsulun tәşkilati quruluşu hansı tәşkilatı quruluşun növlәrindәn biridir?

•

Divizional
Funksional
Bürokratik
Proqrammәqsәdli
Xәtti

557 Divizional quruluşun üstünlüklәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

mәsuliyyәtin dәqiq bölüşdürülmәsi;
menecmentin yüksәk sәviyәsinin yükünün azalması;
kommunikasiya şәbәkәsinin mürәkkәbliyi
struktur vahidlәrin yüksәk müstәqilliyi;
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sistemin yüksәk çevikliyi vә adaptivliyi;

558 Xәtti vә proqrammәqsәdli quruluşun xarakteristikalarının әksini tapdığı quruluş hansıdır?

•

Xәttifunksional
Xәtti
Funksional
Divizional
Matris

559 Funksional quruluşun üstünlüklәrinә aid olan variant tapın.

•

geniş profilli mütәxәssislәrә olan tәlәbatın azalması
konkret idarәetmә funksiyasının yerinә yetirilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyan mütәxәssislәrin yüksәk peşәkarlığı
xәtti menecerlәrin üzәrinә düşәn yükün artması
hadisә vә proseslәrin standartlaşması, rәsmlәşmәsi vә proqram¬laşması
idarәetmә funksiyalarının yerinә yetirilmәsindә paralelliyin vә tәkrarlığın aradan götürülmәsi

560 Matris tәşkilatı quruluşun üstünlüklәrinә aid olmayan variantı göstәrin:

•

İdarәetmәnin qeyri mәrkәzlәşmәsi vә rәhbәrlikdә demokratiklәşmә prinsipinin güclәndirilmәsi hesabına
fәaliyyәtin motivasiyasının artması
Mәrkәzlәşmә sәviyyәsinin yüksәk olması sayәsindә әmәk mәhsuldarlığının güclәnmәsi
Tәşkilatın dәyişәn daxili vә xarici şәraitinә tez bir zamanda reaksiya vermәyin vә uyğunlaşmanın mümkünlüyü
Funksional strukturlarla aktiv qarşılıqlı tәsirdә olan inzibatiidarәetmә heyәtinin yaradıcılıq aktivliyinin
yüksәlmәsi
Әmәk fәaliyyәtinin müxtlif növlәrinin ixtisaslaşması hesabına kadrlardan sәmәrәli, rasional istifadә olunması

561 Xәttifunksional quruluşun mәnfi cәhәtlәrinә aid olmayan variantı tapın.

•

İdarәetmә iyerarxiyası üzrә tabeçilik, daha doğrusu, hәddindәn artıq mәrkәzlәşmәyә meyl
Üfüqi sәviyyәdә istehsal bölmәlәri arasında sıx qarşılıqlı әlaqәnin vә qarşılıqlı tәsirin olmaması
Dәqiq mәsuliyyәtin zәif olması, belә ki, qәrarları işlәyib hazırlayanlar, bir qayda olaraq onun reallaşmasında
iştirak etmirlәr
Bazar konyukturasının tәlәblәrinә zәif cavab verir
Şaquli xәtt üzrә hәddindәn artıq inkişaf etmiş qarşılıqlı tәsir sistemi

562 Matris tәşkilati quruluşun çatışmazlıqlarına aid olmayan variantı göstәrin.

•

Bazar konyukturasına zәif reaksiya verır
Tabeçiliyin çәtin strukturu, nәticәdә vәzifәlәrin birinciliyinin müәyyәn edilmәsi vә onların yerinә yetirilmәsinә
ayrılan vaxtın bölgüsü ilә bağlı problemlәr meydana çıxır
Proqram rәhbәrlәri arasında qeyrisağlam rәqabәt «ruhunun» mövcud olması
Mәqsәdlәr üzrә idarәetmә vәzifәlәri arasında «güc» nisbәtinә daimi nәzarәtin zәruriliyi
Yeni proqram üzrә işlәmәk üçün zәruri olan yeniyeni vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı çәtinlik

563 Effektiv tәşkilati quruluşa olan tәlәblәrdәn biri yanlışdır:

•

qәnaәtcillik
optimallıq
operatıvlik
etibarlılıq
qeyriçeviklilik

564 Korporativ tәşkilat aşağıdakı variantlardan nәyi nәzәrdә tutmur?

•

resursların birlәşdirilmәsindәn, monopoliyadan әlavә başlıca olaraq informasiya üzәrindә monopoliyanı
insanların sosial, peşә vә s. meyarları üzrә bölüşdürmәklә birlәşmәsi
mәrkәzlәşmәnin yüksәk inkişaf etmәmәsini
davranışlardakı ikili mәnәviyyat
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•

iyerarxik hakimiyyәt strukturunun üstünlük tәşkil etmәmәsi

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

•

әgәr işә kompleks şәkildә nәzarәt olunmursa
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 prosesli şәkildә nәzarәt olunmursa

566 Funksional quruluşun mәnfi cәhәtlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

dәyişikliklәrә çәtinliklә reasiya verәnquruluşdur
müxtәlif funksional xidmәtlәr arasında daimi qarşılıqlı әlaqәnin saxlanmasında rahatlıq
öz» bölmәlәrinin mәqsәd vә vәzifәlәrinin reallaşdırılmasında hәddindәn artıq maraqlılıq
qәrarların qәbul edilmәsi prosedurasının uzunluğu
mәrkәzlәşmә meyllәrinin hәlә dә yüksәk olması

567 Tәşkilati quruluşa olan tәlәblәrdәn biri sәhv ifadә olunmuşdur.Sәhv fikri müәyyәnlәşdirin.

•

Operativlikbu tәlәbin mahiyyәti ondan ibarәtdir ki, qәrarların qәbul edilmәsi ilә onun icra olunması arasındakı
müddәt arasında bu qәrarların reallaşdırılmasını lüzumsuz edәn qarşısıalınmaz dәyişikliklәr baş verә bilmәsin
Etibarlılıq idarәetmә aparatının strukturu informasiyanın ötürülmәsi doğruluğuna tәminat vermәli, idarәetmә
komandalarının vә digәr ötürü¬lәnlәrin tәhrif olunmasına imkan vermәmәli vә idarәetmә sistemindә әlaqәlәrin
fasilәsizliyini tәmin etmәlidir
Qәnaәtcillik bu tәlәb idarәetmәdәn әldә olunan effektin idarәetmә aparatına çәkilәn minimal xәrclәrlә әldә
olunmasını nәzәrdә tutur
Çeviklik – xarici mühitdә baş verәn dәişikliklәrә tez reaksiya vermәk qabiliyyәtidir
İdarәetmә strukturunun stabilliyibu tәlәb xarici tәsir zamanı onun әsas xassәlәrinin dәyişilә bilmәsini, idarәetmә
sisteminin vә onun elementlәrinin vahidliyinin qorunub saxlanılmasının qeyrivacibliyini nәzәrdә tutur
Optimallıq prinsipi nәzәrdә tutur ki, idarәetmә strukturu o zaman optimal hesab olunur ki, idarәetmәnin daha az
pillәlәri sayında idarәetmәnin bu tip bölmәlәri vә pillәlәri arasında rasional әlaqәlәr yaradılsın

568 İdarәetmәnin sәmәrәli tәşkilinә tәsir edәn amillәr içәrisindә aşağıdakılardan hansı doğru deyildir?

•

Әgәr işә effektiv şәkildә nәzarәt olunmursa
Әgәr işә kompleks şәkildә nәzarәt olunmursa
Әgәr işә prosesli şәkildә nәzarәt olunmursa
Әgәr işә asanlıqla nәzarәt olunmursa
Geniş tәşkiletmә o yerdә özünü doğruldur ki,orada tabeçilikdә olanlar birbirindın asılı olmayaraq işlәyirlәr

569 Tәşkilatı quruluşun tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

İstehsal xәrclәrinin azaldılması
İstehsalatda yenilikçiliyin tәtbiqi
İdarәetmә aparatında elm vә texnikanın son nailiyyәtlәrindәn istifadә etmәklә idarәetmә әmәyinin
avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
İstehsallatda yenilikçiliyin tәtbiqi
İstehsalın tәşkili prosesindә ixtisaslaşma,kooperasiya vә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

570 İdarәetmәnin divizional tәşkilati quruluşunun nöqsanı hansıdır?

•

İdarәetmәnin sadәliyi
Tәşkilatın yuxarı vә aşağı sәviyyәlәri arasında әlaqәnin olmaması
Tәşkilatın ümumi mәqsәdinin olmaması
Uzun komanda zәnciri
Müxtәlif nov mәhsullar ucun bu vә ya digәr iş növlәrinin tәkrarlanması nәticәsindә xәrclәrin çoxalması

571 Funksional tәşkilati strukturun üstünlüyü hansıdır?

•

Sәrәncamçılıqda vahidlik
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•

İşgüzar vә pesә ixtisaslasdırılmasının stimullaşdırılması
Sәylәrin bir mәsәlәnin hәlli üzәrindә cәmlәşdirilmәsi
Tәşkilәtmәnin çevikliyi
İstehsal bölmәlәrindә mәrkәzlәsdirilmis planlasdırma ilә qeyrimәrkәzlәsdirilmis fәaliyyәtin uygunlaşdırılması

572 İdarәetmәnin mәrkәzlәşdirilmәsi nәdir?

•

Qәrarların kollegial şәkildә qәbul edilmәsi
Funksiya vә mәsuliyyәtin idarәetmәnin yuxarı sәviyyәsindәn aşağı sәviyyәsinә ötürülmәsi
İdarәetmә funksiyalarının bir mәrkәzdә, bir әldә cәmlәnmәsi
İdarәetmә mәrkәzinin yaradılması
İdarәetmә hәlqәlәri arasında üfüqi әlaqәlәrin yaradılması

573 Qeyrimәrkәzlәşdirmә prinsipinin mahiyyәti nәdir?

•

Sәlahiyyәtlәrin aşağı sәviyyә rәhbәrlәrinә ötürülmәmәsi
Hüquq, funksiya vә mәsuliyyәtin idarәetmәnin yuxarı sәviyyәsindәn aşağı sәviyyәsinә ötürülmәsi
Hüquq, funksiya vә mәsuliyyәtin idarәetmәnin yuxarı sәviyyәsindә cәmlәnmәsi
Müәssisәdә bir neçә rәhbәrin olması
Hüquq, funksiya vә mәsuliyyәtin bir rәhbәrin әlindә cәmlәnmәsi

574 Tәşkilatı quruluşun layihәlәndirilmәsinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

istehsal güclәrinin müәyyәn olunması
konkret icraçılar arasında vәzifә vә işlәrin bölgüsü
bölmәlәrin layihә sayının müәyyәn olunması
baza bölmәlәrinin daxili elementlәrinin tәrkibinin müәyyәn edilmәsi
onların yerinә yetirilmәsinә görә mәsuliyyәtin müәyyәn olunması

575 Tәşkilati quruluşun reqlamentlәşdirilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

tәşkilatı quruluşun effektiv olmasını nızırdı tutur
idarәetmә sәviyyәlәrinin sayının minimuma endirilmәsi nәzәrdә tutulur
idarәetmә aparatının keyfiyyәt xarakteristikalarının işlәnib hazırlanmasını nәzәrdә tutur
idarәetmә aparatının kәmiyyәt xarakteristikalarının vә idarәetmә fәaliyyәti proseduralarının işlәnib hazırlanmasını
nәzәrdә tutur
tәşkilatı quruluşun son dәrәcә sadәlәşdirimәsini nәzәrdә tutur

576 Hәr bir vәzifә üzrә sәlahiyyәt miqyasının vә mәsuliyyәt hәddinin müәyyәnlәşdirilmәsi dedikdә nә başa
düşülür?

•

Tapşırıq
Mәsuliyyәt sәviyyәsi
Sәlahiyyәtlәrin bölgüsü
Vәzifәlәrin bölgüsü
Mәqsәdin ifadә olunması

577 Qeyrimәrkәzlәşmә sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәrin tәsnifatı içәrisindә biri yanlışdır.Sәhv variantı
göstәrin.

•

xammaldan cәmәrәli istifadә olunması
müәssisәnin ölçülәri
unifikasiya sәviyyәsi
xәrclәrin hәcmi
menecmentin fәlsәfәsi

578 Xәtti quruluşun mәnfi cәhәtlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.
müxtәlif hәlqәlәr arasında çәtin әlaqәlәr

•
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•

qәrarların planlaşdırılması vә hazırlanması üzrә bölmәlәrin yaranması
informasiya ilә hәddindәn artıq yüklәnmә; tabeçilikdә olanlarla vә yuxarı orqanlarla çoxlu kontaktlar
Rәhbәrә olan yüksәk tәlәblәr, yәni idarәetmәnin bütün funksiyaları üzrә sәmәrәli rәhbәrliyi hәyata keçirmәk üçün
onlar hәrtәrәfli hazırlanmalıdırlar
mәrkәzlәşmә meylinin yüksәk olması

579 Funksional quruluşun üstünlüklәrinә aid olmayan variantı tapın.

•

geniş profilli mütәxәssislәrә olan tәlәbatın azalması
hadisә vә proseslәrin standartlaşması, rәsmilәşmәsi vә proqramlaşması
xәtti menecerlәrin üzәrinә düşәn yükün azalması
konkret idarәetmә funksiyasının yerinә yetirilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyan mütәxәssislәrin yüksәk peşәkarlığı
idarәetmә funksiyalarının yerinә yetirilmәsindә paralelliyin vә tәkrarlığın yaranması

580 …Mövcud vәzifәlәri yerinә yetirmәk vә onun mәqbul tamamlanmasını tәmin etmәk öhdәliyidir.Bu fikir
nәyi ifadә edir?

•

Sәlahiyyәti
Mәqsәdi
Mәsuliyyәti
Vәzifәni
Öhdәliyi

581 Mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmәnin üstünlüklәrinә aid olmayan variantı göstәrin:

•

bürokratikliyin artması, tәcili hәll edilәcәk mәsәlәlәrin yığılması, sәnәdlәrin çoxalması
bu vә ya digәr tәdbirlәrin, sәylәrin mümkün tәkrarlanmasının aradan götürülmәsi
tәşkilat çәrçivәsindә bütün әmәliyyatların vahid standarta gәtirilmәsinin mümkünlüyü
tәşkilatın fәaliyyәtinә yaxşı nәzarәt
kadr, avadanlıq, istehsal güclәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması

582 Xәtti quruluşun üstünlüklәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

qәrarların qәbul edilmәisndә operativlilik
idarәetmәnin mürәkkәbliyi
icraçıların hәrәkәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsi
sәrәncamın vahidliyi vә dәqiqliyi
dәqiq ifadә olunmuş mәsuliyyәt

583 Müasir menecerin zәruri keyfıyyәtlәrini göstәrin.

•

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

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

•

Fransa
İngiltәrә
Almaniyada
Rusiya
ABŞ

585 Menecment digәr insanların kömәyilә yerinә yetirilmәsi tәmin edilәn işdir fikri kimә mәxsusdur?

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

589 Tәşkiletmә nәdir?

•

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

590 Menecmentin mahiyyәtini daha dolğun xarakterizә edәn yanaşma hansı variantda göstәrilmişdir?

•

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

591 İdarәetmәnin fәlsәfәsi әsәri kimә mәxsusdur?

•

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

592 Menecmentin yaranmasının ilkin tarixi şәrti nә olmuşdur?
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•

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

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

•

AnriFayol
Elton Meyo
Frederik Teylor
Çester Barnad
Piter Druker

594 Menecment elminin öyrәnilmә predmetinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

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

595 Menecmentin elm kimi öyrәnilmәsinin әsası kimlәr tәrәfindәn qoyulmuşdur?

•

Fabrik vә firma rәhbәrlәri
Qәdim yunan filosofları
nәzәriyyәçilәr
İqtisadçı analitiklәr
Qәdim Misirlәr

596 İdarәetmәnin mahiyyәtini düzgün izah edәn variantı göstәrin.

•

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

597 İdarәetmәnin mahiyyәtini düzgün xarakterizә edәn yanaşma hansı variantda göstәrilmişdir?

•

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

598 Sahibkar kimdir?

•

Mәnfәәt naminә iqtisadi risk edәn muzdlu işçi
Peşәkar biliklәrә malik olan mütәxәssis
Funksional rәhbәr
İdarәetmә sahәsindә peşәkar biliklәrә malik olan muzdlu işçi
Mәnfәәt naminә iqtisadi risk edәn mülkiyyәtçi

599 Hәyata keçirilәn davranışın möhkәmlәndirilmәsinә vә ya ondan imtina edilmәsinә gәtirib çıxaran
kompensasiyanın dörd tipi fәrqlәndirilir. Sәhv variantı göstәrin.
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•

Arzu edilmәyәn davranışın mükafatlandırılması
Müsbәt kompensasiya
Tәnbeh (cәza )
Mәnfi kompensasiya
Neytral kompensasiya

600 İdarәetmә işinin differensasiyası vә koordinasiyası üçün hәyata keçirilәn әmәk bölgüsü necә adlanır?

•

sahәlәrarası әmәk bölgüsü
beynәlxalq әmәk bölgüsü
şaquli әmәk bölgüsü
üfüqi әmәk bölgüsü
ictimai әmәk bölgüsü

601 Böyük hәcmli tapşırığın onun tәşkil edәn hissәlәrә(komponentlәrә ) bölgüsünә nә deyilir?

•

müәssisәlәrarası әmәk bölgüsü
Üfüqi әmәk bölgüsü
Sahәlәrarası әmәk bölgüsü
Beynәlxalq әmәk bölgüsü
Şaquli әmәk

602 Tәşkilatlaın xüsusiyyәtlәrinin düzgün göstәrildiyi variantı müәyyәn edin.

•

Xarici mühitdәn asılılıq, resurslara malik olmaq, qrup üzvlәrinin sayı
idarәetmәdә әmәk bölgüsü, daxili mühitdәn asılılıq ,rәhbәrin idarәetmә bacariğı
resurslara malik olmaq, xarici mühitdәn asılılıq, mülkiyyәt forması
idarәetmәdә әmәk bölgüsü, resurslara malik olmaq, xarici mühitdәn asılılıq
Daxili mühitdәn asılılıq , resurslara malik olmaq, rәhbәrin idarәetmә bacarığı

603 Tәşkilat insanlardan özlәrini aşağıdakı kimi aparmağı tәlәb edir.Bu yanaşmalardan hansı düzgün
deyildir.

•

Tәşkilatın mәnafeyini özünün mәnafeyi kimi qәbul edәn insan kimi
Tәşkilatın uğurla fәaliyyәt göstәrmәsi vә inkişafına kömәk edәn tәşkilat üzvü kimi
Müәyyәn şәxsi vә davranış keyfıyyәtlәrinә malik insan kimi
Müәyyәn biliklәrә vә ixtisasa malik olan hәr hansı bir sahәnin mütәxәssisi kimi
Tәşkilata sadiq vә kәnarda onun maraqları qorumayan insan kimi

604 Fәrdin әsas ümidlәr qrupuna aşağıdakılardan hansı variant daxil deyildir?

•

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

605 Tәşkilatların sadә vә mürәkkәb tәşkilatlara bölgüsü hansı meyar baxımından müәyyәn olunmuşdur.

•

tәşkilatın ölşçülәri baxımından
tәşkilatın onun hәyat tsiklinin hansı mәrhәsindә fәaliyyәt göstәrmәlәri baxımından
mülkiyyәt forması baxımından
tәşkilatların qarşısında duran mәqsәdlәrin sayı baxımından
tәşkilatın fәaliyyәt xüsusiyyәtlәri baxımından

606 Qeyd edilәnlәrdәn biri idarәetmәnin tәkamülünün şәrti mәrhәlәlәrinә aid deyildir?
informasiya dövrü
sistemlәşdirmә dövrü
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•

sәnayelәşdirmә dövrü
qәdim dövr
inteqrasiya dövrü

607 Qeyriformal qrupların xarakteristikasına aid olmayan variantı tapın.

•

yeniliklәrә olan müqavimәt
Sosial nәzarәt
Dәyişikliklәrә olan müqavimәt
Qeyriformal lider
xarici mühitdәn asılılıq

608 Tәşkilatın hәyat tsiklinin mәrhәlәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Tәşkilatın qocalması mәrhәlәsi
Tәşkilatın yetkinliyi mәrhәlәsi
Tәşkilatın yenidәnqurulması mәrhәlәsi
Tәşkilatın yaranması mәrhәlәsi
Tәşkilatın mәnfәәtinin maksimallaşması mәrhәlәsi

609 Menecer dedikdә kimi başa düşürük?

•

tәşkilatın ali rәhbәrini
idarәetmә sahәsindә peşәkar biliklәrә malik olan muzdlu işçini
sahibkarı
mәnfәәt naminә iqtisadi risk mülkiyyәtçini
idarәetmә sahәsindә peşәkar biliklәrә malik olan mütәxәssisi

610 İdarәetmәdә şaquli әmәk bölgüsünün mahiyyәtini düzgün ifadә edәn variantı göstәrin.

•

funksional rәhbәrlәr arasında iş bölgüsüdür
funksional şöbәlәr arasında iş bölgüsüdür
mütәxәssislәr arasında iş bölgüsüdür
bәrabәrhüquqlu şöbәlәr arasında iş bölgüsüdür
idarәetmә iyerarxiyasının müxtәlif sәviyyәlәri arasında iş bölgüsdür

611 İdarәetmәnin tәkamülünün 2ci mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә edir?

•

15561776
15561890
17761790
17761890
15561690

612 İdarәetmәnin tәkamülünün informasiya mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә edir?

•

1776cı ildәn bu günki dövrә qәdәr
17761890
1960 bu günki dövrә qәdәr
1890bu günki dövrә qәdәr
17761960

613 İdarәetmәnin tәkamülünün 3cü mәrhәlәsi hansı dövrü әhaә edir?

•

18901940
15561960
18901960
17761890
15561776
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614 İdarәetmәnin tәkamülünün 1ci mәrhәsinin әhatә etdiyi dövr hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

b.e.ә.87 minillikdәn15 ci әsrәdәk
b.e.ә.97 minillikdәn10 cu әsrәdәk
b.e.ә.97 minillikdәn12 ci әsrәdәk
.e.ә.97 minillikdәn19 cu әsrәdәk
b.e.ә.97 minillikdәn18 ci әsrәdәk

615 Tәşkilata sistem halında yanaşma nәyi nәzәrdә tutur?

•

Tәşkilat idarәçilik fәaliyyәtinin tәrkib hissәsi olub özündә ayrıayrı fәrdlәr vә ya insan qrupları tәrәfindәn yerinә
yetirilәn kombinәlәşdirilmiş әmәk prosesini özündә birlәşdirir.
Tәşkilatbirbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan daxili mühit amillәrinin mәcmusudur
Tәşkilat korporativ siyasәt işlәnib hazırlanması, maliyyәnin kordinasiya edilmәsi, istehsal, bölgü, tәşkilatın
sәrhәdlәrinin müәyyәn edilmәsi vә s. mәsәlәlәri özündә birlәşdirәn bir qrupdur
Tәşkilat hәr biri tamın xarakteristikasına öz lövhәsini verәn birbirilә qarşılıqlı asılılıqda olan müәyyәn bir
birlәşmәdir
Tәşkilat öz tamlığını,strukturunun vahidliyini saxlayan müxtәlif tәbiәtli sistemlәrin xüsusiyyәtidir

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

•

sәsin
әmrin
әmtәәlik mәhsulun
informasiyanın
elektrik cәrәyanın

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

•

demokratiyanın
vәzifәlәrin
informasiyanın
siyasәtin
hәqiqәtin

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

•

qeyriverbal
aşağı
yuxarı
azalan
yüksәlәn

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

•

qәnaәtçiliyә
tәşkilatın imicinә
әmәk mәhsuldarlığına
sәmәrәliyә
idarәetmәyә

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

•

informasiyanın natamam olması
informasiyanın yoxluğu
informasiyanın asılığı
informasiyanın bolluğu
informasiyanın qәrәzliliyi
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621 Göstәrilәn variantlardan hansı kommunikasiyanın subyekti kimi çıxış etmir?

•

şәxslәr
tәşkilatlar
mәlumatlar
şöbәlәr
qruplar

622 Kommunikasiya prosesinin modeli neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

4 mәrhәlәdәn
3 mәrhәlәdәn
2 mәrhәlәdәn
5 mәrhәldәn
1 mәrhәlәdәn

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

•

stereotip
әks әlaqә
kommunikasiya üslubu
neqativ әks әlaqә
Davranış

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

•

kanalın seçilmәsi
әks әlaqә
göndәrәn
kodlaşdırma prosesi
kodun açılması

625 Qeyd edilәnlәrdәn biri kommunikasiyanın növlәrinә aid deyildir

•

şaquli
formal
qeyrimütәnasib
qeyriverbal
üfüqi

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

•

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

627 İnformasiya patokunun kömәyi ilә prosesdә iştirak edәn fәrdlәrin birlәşdirilmәsi necә adlanır?

•

rәhbәrlik üslubu
kommuniksiya şәbәkәsi
kommunikasiya prosesi
informasiya mәnbәyi
kommunikasiya kanalı

628 Ünsiyyәtin әsas fuknsiyalarına aid deyil
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•

xidmәt funksiyası
tәnzimlәmә funksiyası
anlaşmaq funksiyası
kommunikasiya funksiyası
koordinasiya funksiyası

629 Qarşılıqlı asılılıq, vaxt defisiti vә qeyrimüәyyәnlik şәraitindә formal kanalları tamamlayan hansı kanal
növünә tәlәbat artır?

•

qeyriformal kanal
şaquli kanal
formal kanal
üfüqi kanal
üfiqi kanal

630 ...... Bu vә ya digәr hadisә,tәzahür,amillәr vә onların qarşılıqlı әlaqәsi barәdә insan biliklәrinin ölçüsünü
müәyyәnlәşdirәn mәlumatların mәcmusuna deyilir.

•

Kommunikasiya
Nәzarәt
Motivasiya
Koordinasiya
İnformasiya

631 Kommunikasiyanın mәqsәdlәrinә aid olmayan variantı göstәrin:

•

İdarәetmәdә emosional vә әqli informasiyaların mübadilәsi prosesini tәşkil edir
Tәşkilat qarşısında duran mәsәlәlәrin yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә kollektivin birgә işini tәşkil edir
İdarәetmәnin tәşkilati quruluşunu formalaşdırır
İdarәetmә obyekti vә subyekti arasında informasiya mübadilәsini tәşkil edir
Tәşkilat daxilindә insanlar arasında qarşılıqlı әlaqәni yaradır

632 Tәşkilatda kommunikasiyanın әhәmiyyәtinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

Kommunikasiya tәşklatın fәaliyyәtiı prosesindә qeyriformal quruluşu yaradır vә onunla formal strukturun
yaxınlaşmasına yardım edir
Kommunikasiyainsanlara tәsir üsusu vә vasitәlәrini öyrәnir
Kommunikasiya tәşkilatın fәaliyyәt göstәrmәsi vә inkişafının әsas şәrtidir
Kommunikasiyaidarәetmә qәrarlarının sәviyyәsi vә keyfiyyәtini müәyyәn etmәklә,xarici mühitlә qarşılıqlı
әlaqәni hәyata keçirir
Kommunikasiya insanların, strukturun,mәqsәdlәrin texnologiya vә tәşkilat qarşısında duran mәsәlәlәrin qarşılıqlı
әlaqәsi vә fәaliyyәt göstәrmәsi yolu ilә daxili mühitin vәziyyәtini müәyyәn edir

633 İnformasiya mübadilәsinin mәrhәlәlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

İdeyanın yaranması
İnformasiyanın tәbiәtinin öyrәnilmәsi
Kodun açılması
İnforasiyanın ötürülmәsi
Kodlaşdırma vә kanalın seçilmәsi

634 Şәxslәrarası kommunikasiya prosesindә mövcud olmayan maneәni göstәrin.

•

Kifayәt qәdәr diqqәtli olmamaq
İdarәetmә aparatının çoxsәviyyәli struktura malik olması
İnformasiyanın mәnimsәnilmәsi
Keyfiyyәtsiz әks әlaqә
Semantik maneә

635 İnformasiya mübadilәsindә neçә element çıxış edir?
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•

7
4
3
5
6

636 Kommunikasiya prosesinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

İnformasiyanın anlaşılmasının tәmin olunmasıdır
İnformasiya mübadilәsidir
Әks әlaqәdir
İnformasiyanın qarşı tәrәfә çatdırılmasıdır
Kommunikativ maneәlәrin olmamasıdır

637 Menecerin vә sahibkarın kommunikativ keyfiyyәti nәdir?

•

Ünsiyyәt qurmağı bacarması,xoşa gәlmәyı vә inandırmağı bacarmaq xüsusiyyәtidir
Tәşkilatçılıq qabiliyyәtidir
Mütaliә etmәk bacarığıdır
Riskә getmәk bacarığıdır
Müxtәlif dillәri bilmәsidir

638 Bu kommunikasiya növü adәtәn hesabatlar, tәkliflәr,izahedici vә xidmәti qeydlәrdәn ibarәtdir:

•

qeyriverbal
formal
üfüqi
şaquli
qeyriformal

639 İnformasiya mübadilәsi neçә mәrhәlәdәn ibarıtdir?

•

6
3
7
4
5

640 Müәssisә ilә xarici mühit arasında hәyata keçirilәn infor masiya necә adlanır?

•

Şaquli kommunikasiya
Qeyriverbal kommunikasiya
Verbal kommunikasiya
Xarici kommunikasiya
Üfüqi kommunokasiya

641 İnformasiyalar hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir?Sәhv variantı göstәrin:

•

İnformasiya subyektiv olmalıdır
İnformasiya sәhih olmalıdır
İnformasiya vaxtında toplanılmalıdır
İnformasiya tam olmalıdır
İnformasiya obyektiv olmalıdır

642 Şәxslәrarası kommunikasiyada sözdәn başqa istәnilәn simvollardan istifadә olunması nәticәsindә hansı
maneәlәr yarana bilәr?
texniki vasitәlәrdә nasazlıq
informasiyanın mәnimsәnilmәsi ilә bağlı maneәlәr

•
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•

qeyriverbal maneәlәr
semantik maneәlәr
neqativ әks әlaqә

643 Aşkarlıq vә yüksәk әks әlaqә sәviyyәlәri ilә xarakterizә olunan üslub necә adlanır?

•

“özünә qapılmaq”
«özünü qoruma»
«özünü reallaşdırma»
«özünü kәşf etmә»
«özü üçün sövdәlәşmә»

644 Şәxslәrarası kommunikasiyada yaranan maneәlәrә aid olmayan variantı göstәrin.

•

informasiyanın mәnimsәnilmәsindә olan fәrqlәr
idarәetmә aparatının çoxsәviyyәli quruluşu
fizioloji qәbildәn olan maneәlәr
semantik maneәlәr
verbal dillә qeyriverbal dilin üstüstә düşmәmәsi

645 Kommunikasiya prosesindә meydana gәlәn kommunikativ maneәlәrә aid olmayan variantı göstәrin.

•

İdarәetmә aparatının çoxsәviyyәli quruluşu
Sәmәrәli ünsiyyәt
Semantik maneәlәr
Texniki vasitәlәrdә nasazlıq
Әks әlaqәnin olmaması

646 Kommunikasiya prosesinin әsas elementlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

İnformasiyanı alan şәxs
İnformasiyanın ötürülmәsi kanalı
Müxtәlif rәmzlәrin kömәyilә kodlaşdırılan informasiya
İnformasiyanı göndәrәn şәxs
Vasitәçi

647 Bәrabәrhüquqlu münasibәtlәrin әmәlәgәlmәsinә xidmәt göstәrәn kommunikasiya hansıdır?

•

üfüqi
qeyriverbal
şaquli
verbal
tәşkilati

648 Kommunikasiya prosesi idarәetmәdә necә prosesdir?

•

tamamlayıcı
asılı
ikincidәrәcәli
әsas
әlaqәlәndirici

649 Kommunikasiya prosesinin mәrhәlәlәrinә aid olmayan variantı tapın.

•

Dekodlaşdırma
İnformasiyanın kodlaşdırılması
Ünsiyyәtin tәşkili
İnformasiyanın beyindә qurulması
Kanalın seçilmәsi
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650 Kommunikasiya zamanı informasiyanın doğruluğunu hansı mәrhәlә müәyyәn edir?

•

Dekodlaşdırma
әks әlaqә
kodun açılması
kodlaşdırma prosesi
Kanalın seçilmәsi

651 Adaptiv tәşkilati qurulusa hansılar daxildir?

•

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

652 Tәşkilati struktur nәyә istiqamәtlәnir?

•

Konkret vәzifәlәrin hәllinә
İstehsalçıya
Mәnfәәtә
Rәqiblәrә
İstehlaka

653 Hansı hallarda mәrkәzlәsdirilmis idarәetmә strukturu mәqbul hәsab edilir?

•

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

654 İdarәetmәnin funksional tәşkilati strukturunun çatışmazlığı hansı variantda ğöstәrilmişdir?

•

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

655 Divizional yanaşmanın nöqsanlarına aşağıdakı variantlardan düzgün olmayanı seçin.

•

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

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

•

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

657 Matris tәşkilati quruluşun üstünlüklәrinә aid olmayan variantı ğöstәrin.

•

tabeçiliyin çәtin strukturu
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•

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

658 Mexanistik tipli tәşkilatlar üçün aşağıdakı variantlardan hansı xarakterik deyildir?

•

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

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

•

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

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

•

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

661 Matris tәşkilatı quruluş hansı tәşkilati quruluşun növlәrindәn biridir?

•

Funksional
Adaptiv
Divizional
Bürokratik
Xәtti

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

•

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

663 Tәşkilatın layihәlәşdirilmәsinә münasibәtdә aşağıdakı qәrarlardan düzgün olmayan variantı seçin

•

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

664 Tәşkilatı quruluşun mahiyyәtini düzgün ifadә edәn tәrif hansı varıantda göstәrilmişdir?
Qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu şәkildә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur
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•

İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә yönәldilәn mәqsәdyönlü tәsirdir
Birbiri ilә qarşılıqlı әlaqә vә asılılıqda olan vә fәaliyyәtlәri vahid mәqsәdә yönәlәn elementlәrin mәcmusudur
İnsanlara qarşı yönәlәn tәsir üsulu vә vasitәsidir
Әmәk bölgüsünü işçi tapşırıqlarına bölmәk vә onların hәlli üçün tәtbiq edilәn koordinasiya sistemidir

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

•

Tәşkilati quruluşu
İdarәetmә prinsiplәrini
Heyәti
İdarәetmә metodunu
Tәşkilatı

666 Fәrdi müәssisәlәrin üstün cәhәtini göstәrin.

•

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

667 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nöqsanı olan variantı seçin.

•

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

668 Fәrdi müәssisәlәrә aid olmayan hüquqi tәlәbi göstәrin.

•

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

669 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nöqsanı olan variantı seçin.

•

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

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

•

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

671 Bürokratik idarәetmә modelinin әsas meyarları hansılardır?
İdarәetmәdә kollegialıq

•
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•

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

672 Tәsәrrüfat yoldaşlığı vә cәmiyyәtin ümumi әlamәtlәrinә xas olmayan әlamәti göstәrin.

•

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

673 İstehsal kooperativlәrinin çatışmayın cәhәtlәrini göstәrin.

•

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

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

•

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

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

•

Müstәsna
Möhkәm
Onkol
Opision
Fuyçers

676 Kooperativ üzvlәri borclarına görә necә mәsuliyyәt daşıyir ?

•

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

677 Fәrdi müәssisәlәri yaradanların mükafatı nә olur?

•

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

678 Dövlәt müәssisәsini digәrlәrindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәrә aid olmayan variantı göstәrin.

•

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

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

•

Dövlәt müәssisәlәri
Yoldaşlıq müәssisәlәri
Sәhmdar müәssısәsi
Fәrdi müәssisәlәr
Mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr

680 İstehsal kooperativlәrinin üstünlüklәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

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

681 Fәrdi müәssisәlәrin ölkә iqtisadiyyatındakı roluna aid olmayan variantı göstәrin.

•

Xırda pәrakәndә tacirlәr istehsalçıları iri satıcıların fәaliyyәt göstәrmәsi mәcburi olmayan yerlәrdә satış bazarı ilә
tәmin edir
İri şirkәtlәrin istehsal etmәyә vә satışa çıxarmağa hazır olmadığı xüsusi növ әmtәәlәr istehsal edә bilәr vә ya sata
bilәr
Müxtәlif xidmәtlәri yerinә yetirә bilәr
Adәtәn әsas mәşğuliyyәt mәrkәzindәn kәnar regionlarda mәşğuliyyәti tәmin edә bilir,çәtinliklә gedilә bilәn
zonalara xidmәt edirlәr
İri miqyaslı istehsala nail olmağın perspektivli olması

682 İstehsal kooperativlәrinin tәsis sәnәdini nә tәşkil edir?

•

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

683 Kooperativ üzvlәrinin sayı nәqәdәrdir?

•

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

684 Fәrdi müәssisәlәrin çatışmayan cәhәtlәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

•

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

685 Fәrdi müәssisәlәrin üstünlüklәrinә aid olmayan variantı göstәrin.
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•

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

686 Sәhmlәrdә әks olunmayan nәdir?

•

Dividentlәrin ödәnmә tarixi
Sәhmin növü,onun nömrәsi vә buraxıldığı tarix
Sәhmdar cәmiyyәtinin vә qiymәtli kağızın adı
Sahibinin maliyyә vәziyyәti
Sәhmin nominal dәyәri

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

•

Kooperativ
Sәhmdar cәmiyyәt
Әlavә mәsuliyyәyli cәmiyyәt
Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt
Fәrdi müәssisә

688 Nizamnamә kapitalı müәyyәn sayda sәhmlәrә bölünmüş cәmiyyәt necә adlanır?

•

Kooperativ
Sәhmdar cәmiyyәt
Әlavә mәsuliyyәyli cәmiyyәt
Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt
Fәrdi müәssisә

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

•

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

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

•

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

691 Müәssisәnin unitarlığı prinsipinin mahiyyәti nәdir?

•

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

692 Bu sәhmin sahibi Sәhimdar cәmiyyәtinin fәaliyyәtinin nәticәsindәn asılı olmayaraq әvvәlcәdәn
müәyyәn olunmuş miqdarda gәlir götürür vә SC lәğv olunduğu halda ona ödәnilmәli mәblәğ birinci növbәdә
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ödәnilir.Bu hansı sәhmlәrdir?

•

Tәqdim edәnә sәhm
Nominal dәyәrsiz sәhmlәr
Adi sәhmlәr
İmtiyazlı sәhmlәr
Adlı sәhmlәr

693 İmtiyazlı sәhmlәrin sahiblәri sәhmdarların ümumi yığıncağında sәsvermә hüququna malikdirlәrmi?

•

Strateji mәsәlәlәrdә sәsvermә hüququna malikdirlәr
Sәsvermә hüququna qismәn malikdirlәr
Sәsvermә hüququna malikdirlәr
Sәsvermә hüququna malik deyillәr
Yığıncaqda ümumüyyәtlә iştirak etmirlәr

694 Biznesin cәmiyyәt qarşısında mәhsuliyyәtinin üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

•

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

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

•

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

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

•

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

697 Korparativ vicdan yanaşmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

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

698 Menecmentin etikası nәyi öyrәnir?

•

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

699 Sosial mәsuliyyәtlin әleyhinә olmayan arqumenti göstәrin.
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•

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

700 Sosial mәsuliyyәtin lehinә olmayan arqumenti göstәrin.

•

Sosial problemlәrin hәllinә kömәk etmәk üçün resursların kifayәt qәdәr miqdarı
Biznes üçün uzun müddәtli әlverişli perspektivlәr
Tәşkilat haqqında müsbәt imicin formalaşması
Cәmiyyәtә münasibәtdә mәnәvi öhdәlik
Sosial problemlәri hәll etmәk bacarığının çatışmaması
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