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2403_01 Beynəlxalq menecment  

1 Hansı növ məsuliyyətli təşkilatlar vardır  

 a) ) məhdud məhsuliyyət 

 b) qeyri- məhdud məhsuliyyət 

c)  həmrəy məhsuliyyət 

 d) hissəli məhsuliyyət 

 e) məhdud və qeyri- məhdud məhsuliyyət 

2 İri kompaniyaların çatışmazlıqları nədən ibarətdir  

a) )  iri müəssisələrin tikintisinə böyük investisiyalar və uzun zaman tələb olunur, 

xam  malın çatdırılmasına çox xərc tələb olunur, fəaliyyətin inhisarlaşması baş 

verə bilər 

 b) kompaniyanın miqyasının böyüməsi nəticəsində idarəetmə prosesi 

mürəkkəbləşir 

 c) real rəqiblərin yoxluğu kompaniyanın inkişaf stimulunu azaldır 

d)  idarə edici işçilərin sayının artımı baş verir 

 e) yüksək inhisar qiymətlərinin təyini baş verir 

3 "Kiçik biznes"  nə ilə xarakterizə edilir 

a))  müəssisələrin çoxsaylığı ilə, işin sadəliyi ilə, istehlakçıların müxtəlif 

tələbatlarının ödənilməsi ilə, bazar konyukturunun dəyişməsinə tez reaksiya ilə 

a) çeviklik ilə 

b) tez-tez yeniləşmə və əvəzolunma ilə 

c) işin sadəliyi ilə 

e) bütün variantlar 

4. Kiçik müəssisələrin üstünlükləri hansılardır 

a) ) onların yaradılması üçün iri investisiyalar tələb olunmur, yüksək istehsal 

çevikliyi, onların məhsullarının aşağı qiymətləri, aşağı istehsal xərclərinin 

b)  reklam xərclərinin az olması 

c)  yüksək istehsal çevikliyi 

d)  aşağı istehsal xərcləri 

e)  müəssədən az saylı işçinin olması 
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5  Beynəlxalq korporasiyalar hansı korporasiyalara deyilir  

a) ) xarici aktivləri olan milli inhisarlar, yəni bir ölkənin kənarlarından çıxan 

istehsal və ticarət- satış fəaliyyəti olan şirkətlər 

b)  beynəlxalq aləmdə reytinqi yüksək olan şirkətlər 

c)  iri həcmli vəsaitləri olan, çoxlu sayda işçi qüvvəsi olan şirkətlər 

d)  fəaliyyət sferası bir neçə ölkəni əhatə edən şirkətlər 

e) müştərək fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər 

6 Mülkiyyət formalarına görə şirkətlər hansı növlərə bölünürlər  

a) )  özəl və dövlət şirkətləri 

b)  milli şirkətlər 

c)  dövlət şirkətləri 

d)  özəl şirkətlər 

e)  xarici şirkətlər 

7 Müstəqillik dərəcəsinə görə şirkətləri hansı qrupa ayırmaq olar  

a))   tam müstəqil, törəmə və əlaqədar şirkətlər 

b)  tam müstəqil və törəmə şirkətlər 

c) kiçik müəssisələr 

d) nisbətən zəif müstəqilliyə malik və tam müstəqil şirkətlər 

e)  törəmə və əlaqədar şirkətlər 

8 Transmilliləşmə nədir  

 a))  şirkətin xarici bazarlara çıxışı və beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarına daha 

dərin nüfuz etməsi prosesidir 

b)  şirkətin istehsal proseslərinin bir hissəsinin bir dövlətdən digərinə birbaşa b) 

investisiyalar yolu ilə ötürülməsidir 

c)  şirkətin çox geniş fəaliyyət dairəsinin olması 

d)  şirkətin çoxlu sayda xarici filiallarının olması 

e)  bütün variantlar 

9 Qlobal korporasiyalar hansı korporasiyalara deyilir  

a) )  fəaliyyət arenası bütün dünya olan və birgə təsərrüfat fəaliyyətinə inteqrasiya 

edən korporasiyalardır 

b)  çox iri ölçüləri, vəsaiti və işçi qüvvəsi olan şirkətlərdir 
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c) dünyanın müxtəlif  yerlərundə filialları olan şirkətlərdir 

d)  reytinqi yüksək olan şirkətlərdir 

e)  bütün variantlar 

 

10 Xarici kapitalın iştirakı nöqteyi-nəzərindən şirkətləri hansı qruplara ayırmaq 

olar 

a) )  milli kapitalı olan müəssisələr, xarici kapitalın pay iştirakı olan birgə 

müəssisələr, 100 % xaricilərə məxsus olan müəssisələr 

b)  milli kapitalı olan müəssisələr 

c)  100 % xaricilərə məxsus olan müəssisələr 

d)  müştərək müəssisələr 

e) transmilli korporasiyalar 

11 Təsərrüfat fəaliyyətinin subyektləri və onların təsnifləşdirilməsi  

a) )  hüquqi şəxslərin təşkilati- hüquqi formaları, fəaliyyətin məqsədi, 

kompaniyaların sərbəstlik dərəcəsi, xarici kapitalın iştirakı 

b) hüquqi şəxslərin təşkilati- hüquqi formaları 

c)  fəaliyyətin məqsədi 

d)  kompaniyaların sərbəstlik dərəcəsi 

e) təşkilatın işçi heyyətidir 

12 Təşkilati- hüquqi formaların xarakteristikaları  

a) ) tam yoldaşlıq, məhdud məhsuliyyətli cəmiyət,əlavə məhsuliyyətli cəmiyət, 

istehsal kooperativi, dövlət müəssisəsi, aksioner cəmiyyət 

b) məhdud məhsuliyyətli və qeyri- məhdud məhsuliyyətli cəmiyyət 

dövlət müəssisələri 

c) məhdud məhsuliyyətli ,qeyri- məhdud məhsuliyyətli  və əlavə məhsuliyyətli cə-

miyət 

d) heç bir variant 

13 Təşkilatın həyat tsiklinin mərhələləri 

a))  sahibkarlıq mərhələsi, kollektivlik mərhələsi, fəaliyyətin və idarəetmənin for-

malaşdırılması mərhələsi, strukturun təkmilləşdırılməsi mərhələsi 

b)  kollektivlik mərhələsi 
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c) fəaliyyətin formalaşdırılması mərhələsi 

d) satışın təşkili mərhələsi 

e) idaəetmənin formalaşdırılması mərhələsi 

 

14 Təşkilati inkişafın əsas mərhələləri 

a) ) yaradıcılığa əsaslanan və liderliyin böhranı ilə sona çatan inkişaf mərhələsi, 

 rəhbərliyə əsaslanan və müstəqilliyin sona çatması ilə nəticələnən inkişaf mərhələ-

si, səlahiyyətlərin və məsuliyyətin ötürülməsinə əsaslanan və nəzarətin krizisi ilə 

sona çatan inkişaf mərhələsi, yaradıcılığa əsaslanan və liderliyin böhranı ilə sona 

çatan inkişaf mərhələsi və rəhbərliyə əsaslanan və müstəqilliyin sona çatması ilə 

nəticələnən inkişaf mərhələsi 

a) məqsədin müəyyən edilməsi mərhələsi 

b) kollektivin yığılması mərhələsi 

c)səlahiyyətlərin və məsuliyyətin ötürülməsinə əsaslanan inkişaf mərhələsi 

d)   bütün variantlar 

15 Böhrandan çıxmanın yolları  

a))  güclü ştab strukturlarının yaradılması,ayrı-ayrı funksiyaların tətbiqi, planlaşdır-

manın formal prosedurlarına ciddi baxış, güclü ştab strukturlarının yaradılması və 

ayrı-ayrı funksiyaların tətbiqi 

b) yeni qərarlar vermək 

c) yeni əlaqələr yaratmaq 

d) effektiv yollar axtarmaq 

e) heç bir variant 

16 Menecerlərin əsas rəhbərlik prinsipləri 

 a))  şirkətin hansı təşkilati inkişaf mərhələsində olduğunu bilmək,qərarların vari-

antlarının məhdudiyyətliliyini qəbul etmək, yeni qərarlar yeni problemlər yaradır, 

şirkətin hansı təşkilati inkişaf mərhələsində olduğunu bilmək və qərarların variant-

larının məhdudiyyətliliyini qəbul etmək 

b) şirkətin hansı təşkilati inkişaf mərhələsində olduğunu bilmək 

c) ədalətli olmaq 

d) lider olmaq  
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e) məsuliyyətli omaq 

17 Transmilli korporasiyalar hansı korporasiyalara deyilir  

a))  xarici aktivləri olan, birbaşa xarici investisiyalar yatıran, istehsalı və satışı 

olan, 

çoxlu sayda filialları olan iri korporasiyalar 

b) xarici aktivləri olan 

c) birbaşa xarici investisiyalar yatıran 

d) çoxlu sayda filialları olan 

e) istehsalı və satışı olan 

18 TMK- rın əsas müsbət cəhətləri  

a) ) bütün rsurs növlərinin optimal bölgüsünü təmin edir, rəqabəti gücləndirir, 

istehsalın optimal yerləşdirilməsini təmin edir,bütün rsurs növlərinin optimal 

bölgüsünü təmin edir və rəqabəti gücləndirir 

b) yüksək gəlirli olması 

c) çoxşaxəli olması 

d) geniş istehsalının olması 

e) heç bir variant 

19 TMK-nin növlərinin xarakteristikaları  

a) ) istiqamət, xarici bazarlara münasibət, mərkəzləşdirmə səviyyəsi, xarici 

firmaların fəaliyyətinə nəzarət 

b) millilik 

c) geniş miqyas 

d) istehsalı olması 

e) xarici firmaların fəaliyyətinə nəzarət 

20 TMK-rin fərqli cəhətləri 

a) ) xarici bazarlara istiqamətlənmə,milli aksioner kapitalının 

mövcudluğu,ölkənin şəraitinə uyğunlaşmaya strateji yanaşma, xarici 

bazarlara istiqamətlənmə və milli aksioner kapitalının mövcudluğu 

b) geniş miqyas 

c) güclü strategiya 

d) kiçik istehsal sferası 
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e) bütün variantlar 

21 Beynəlxalq menecment nədir  

a) ) şirkətlərin idarə edilməsi nəzəriyyəsi və təcrübəsi, onların xaricdə 

həyata keçirdikləri fəaliyyət şəraitində müxtəlif beynəlxalq kommersiya 

əməliyyatlarının və beynəlxalq biznesin həyata keçirilməsinin təşkilati 

formalarının: ixrac, idxal, texnologiyaların mübadiləsi, lisenziyalaşdırma, 

müştərək müəssisələrin yaradılması və s. istifadə edilməsidir 

b) menecmentin xüsusi növüdür 

c) bazar iqtisadiyyatı şəraitində təşkilatın idarə edilməsidir 

d) minimum xərclərlə maksimum gəlir əldə etməkdir 

e) bütün variantlar 

22 İdarəetmə sistemi hansı sistemə deyilir   

a) ) qarşılıqlı idarəedən və idarə olunan alt sistemlərin vəhdətidir, insanların 

birgə razılıqlı fəaliyyəti üçün zəruri olan idarəetmə metod və vasitələrinin 

məcmusudur 

b) qərargahların qarşılıqlı əlaqəsidir 

c) transmilli korporasiyaların tipindən asılı olan bir idarəetmə sistemidir 

d) dövlətin idarə edilməsi sistemidir 

e) bütün variantlar 

23 Beynəlxalq şirkətlərin idarə etmə sisteminə nə daxildir  

a) ) şirkətin idarə edən və idarə olunan alt sistemləri, beynəlxalq 

menecmentin məqsəd, prinsip və metodları, idarəetmə funksiyaları, 

beynəlxalq şirkətlərin strukturu, idarəetmə prosesi, resurs, informasiya və 

təşkilati-texnoloji təminat 

b) şirkətin idarə edən və idarə olunan alt sistemləri 

c) şirkətin idarəetmə səviyyəsi 

d) şirkətin öz məhsulunun rəqabət qabiliyyətinin yüksəltməsi 

e) bütün əməliyyatlar üzərində nəzarəti həyata keçirmək 

24 İdarəetmə prosesində hansı məsələlər öz həllini tapır  

a))  strateji, taktiki və operativ 

b) təşkilatın məqsədi müəyyən olunur 
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c) idarəetmə prinsipləri müəyyən olunur 

d) heç bir variant 

e) bütün variantlar 

25  Beynəlxalq şirkətlərin fəaliyyətinə təsir göstərən amillər hansılardır  

a) )  makroiqtisadi, sosial-mədəni, siyasi-hüquqi, texnoloji 

b)  tədarükçülər və istehlakçılar 

c) rəqib şirkətlər 

d)  milli xüsusiyətlər 

e)  makroiqtisadi amillər 

26 İdarəetmə obyekti nədir  

a) )  maddi nemətlərin və xidmətlərin yaradılmasının istehsal prosesini təmin edən 

şirkətin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli və qarşılıqlı bağlı element və alt sistemlərinin 

toplusudur   

b)şirkətin özüdür 

c)  rəqib şirkətlərdir 

d) idarəetmə sistemidir 

e)  idarəetmə aparatıdır 

27 İdarəetmə subyekti nəyə deyilir  

a))  bir-biri ilə qarşılıqlı bağlı olan və idarə olunan alt sistemə təsir edən və idarəet-

mənin qarşılıqlı əlaqəli element və alt sistemlərin toplusudur 

b) şirkətin özüdür 

c) struktur bölmələrdir 

d)  alt sistemin texniki- texnoloji xüsusiyyətləridir 

e)  heç bir variant 

28 Texniki alt sistem nədən ibarətdir  

a) )  buraxilan məhsul və göstərilən xidmətlər üçün istifadə olunan maşın və 

avadanlıq kompleksləri, cihaz və s. texnikadan 

b)  təşkilatın texniki işçi heyyətindən 

c)  idarəetmə təbəqələrindən 

d)  istehsal prosesinin elementlərindən 

e)  bütün variantlar 
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29 Texnoloji alt sistem nəyə əsaslanır   

a))  texnoloji prosesin mərhələlərə bölgüsünə ( yarımfabrikat malların, hazır 

məhsulun istehsalı), məhsulun istehsalı üçün zəruri olan müəyyən növdə və 

keyfiyyətdə xammalın seçiminə əsaslanır 

b)  şirkətin işçi heyyətinin idarə edilməsinə əsaslanır 

c) şirkətin iqtisadi fəaliyyətinə əsaslanır 

d)  maşın və avadanlıqların təşkilinə əsaslanır 

e)  bütün variantlar 

30 İqtisadi alt sistem nədən ibarətdir  

a))  şirkətin iqtisadi fəaliyyətini, zəruri göstəricilərə nail olmanı, maliyyə 

resurslarının yaradılmasını və istifadə edilməsini təmin edən idarəetmə 

təbəqələrindən 

b)  istehsal prosesinin elementlərindən 

c)  texnoloji prosesin bölgüsündən 

d)  maşın və avadanlıqların istifadə edilməsindən 

e)  bütün variantlar 

31 İstehsalın və idarəetmənin təşkili alt sistemi nədən ibarətdir  

a))  qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün istehsal prosesinin bütün 

elementlərinin səmərəli birləşməsindən 

b)  istehsal prosesinin elementlərindən və texnoloji prosesin bölgüsündən 

c)  şirkətin işçi heyyətindən 

d)  şirkətin iqtisadi fəaliyyətinə əsaslanır  

e)  bütün variantlar 

32 Sosial alt sistem nəyə əsaslanır  

a))   şirkətin işçi heyyətinin - kollektivin idarə edilməsinə əsaslanır 

b)  istehsal prosesinin elementlərinin səmərəli birləşməsinə 

c)  texnoloji prosesin bölgüsünə 

d)  idarəetmə təbəqələrinə 

e)  şirkətin iqtisadi fəaliyyətinə 

33 Şirkətin idarə edilməsi sistemində hansı alt sistemlər mövcuddur  
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a) )  texniki, texnoloji, iqtisadi, istehsalın və idarəetmənin təşkili, sosial alt 

sistemlər 

b)  texniki və texnoloji alt sistemlər 

c)  iqtisadi, sosial və hüquqi alt sistemlər 

d)  mədəni alt sistem 

e)  heç bir variant 

34 Beynəlxalq şirkətlərin idarəetmə metodları nədən ibarətdir  

a) )  müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün idarə edən subyektin idarəetmə obyektinə 

təsirinin metod və vasitələrinin məcmusudur 

b)  planlaşdırma, təşkiletmə və nəzarət proseslərinin məcmusudur 

c)  idarəetmə prinsiplərindən 

d)  dar ixtisaslaşdırma metodlarından 

e)  bütün variantlar 

35 Beynəlxalq şirkətlərin hansı idarəetmə metodları var  

 a)) iqtisadi, inzibati, sosial- psixoloji, hüquqi metodlar 

b)  iqtisadi və təşkilati- sərəncam 

c)  texniki  

d)  texnoloji 

 e) bütün variantlar 

36   İdarəetmə metodunun tərifi aşağıdakılardan hansılardır 

a) )İdarəetə mteodu idarəetmə subyektinin idarəetmə sisteminin strateci və 

taktiki məqsədlərinin praktik həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə 

təsir metodudur 

b) İdarəetmə metodu elmi yanaşmaların, idarəetmə funksiya və 

metodlarının, məqsədi, təminedici, idarə olunan və idarə edən 

yarımsistemlərin məcmusudur 

c) İdarəetmə metodu xarici, yaxud daxili bazarlarda hasil edilən məhsulun, 

yerinə yetirilən xidmətlərin və təşkilatın rəqabət qabiliyyətinə nail 

olmaqdan ibarətdir 

d) İdarəetmə metodu istehsal kollektivinə və ya onun hər hansı bir üzvünə 

məqsədyönlü təsir edilməsi vasitəsidir 
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e) İş taktikasıdır 

37  Birbaşa təsir metodlarından aşağıdakı təsnifləşdirmələrin hansı düz deyil 

a))  sosial 

b)  mənəvi  

c)  maddi 

d)  hüquqi 

e)  fiziki 

38  Dolayı təsir metodlarından aşağıdakı təsnifləşdirmələrin hansı düz deyil 

a) ) modernləşdirmənin qrafik metodları 

b) elmi-texniki  

c) optimal idarəetmə qərarları  

d) iqtisadi və təşkilati təhlil  

e) təşkilati təhlil  

 

39  İqtisadi metodun iqtisadi təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir 

a) ) yoxlama sistemi 

b)  təsərrüfat hesabı 

c)  rentabellik 

 d) planlaşdırma 

e) təşkiletmə 

40   İnzibati metodun təşkilati-sərəncam təsiri vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar 

daxil deyildir 

a))  təcrübə mübadiləsi 

b)  əmr 

c)  sərəncam 

d) təlimat  

e) informasiya mübadiləsi 

41  Sosial təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir 

a)  ) əməyin humanizmləşdirməsi 

b)  əmək kollektivinin birləşdirilməsinə təsir edən metodlar 

 c) qabaqcıl təcrübə və yeniliklərin genişləndirilməsi 
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d)  sosial həvəsləndirmə 

e) təcrübə mübadiləsi 

42   Psixoloji təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir 

a))  qayda-qanun psixologiyası 

b)  psixoloji təhrik 

c)  sosial psixologiya 

d)  təhsil və peşə seçilməsi psixologiyası 

e) sosial həvəsləndirmə 

43  İctimai istehsalın hüquqi metodlarına aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir 

a)  )ali-hüquq   b)  inzibati-hüquq   c)  mülki-hüquq  d)  əmək-hüququ e)   tibbi 

hüquq 

44   İdarəetmə metodları neçə qrupa bölünür 

      a) ) 3     b)   2    c)  4   d)  5   e)  6 

 

45   İdarəetmə metodlarına aşağıdakı qruplardan  hansılar daxil deyildir 

     a) )  təsiretmə   b)  təhriketmə    c)  inandırma    d) idarəetmə   e) həvəsləndirmə  

46   İdarəetmə metodlarının əlamətlərinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir 

A))   əsaslandırma                              d)  idarəetmə strukturu 

b)  metodların substansiyası           e)  təsiretmə forması  

c) idarəetmə prinsipləri 

47   İdarəetmə metodlarının neçə əlaməti vardır  

        a) ) 18   b)  17     c)  15    d) 14      e) 19 

48   İdarəetmə metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxildir 

      a)  dövlət    b)  bütün tələbatlar    c0  xüsusi    d0  fərdi   e)  ümumi   

49   Təhriketmə metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil           

deyildir 

 a))  bütün tələbatlar    b)  iqtisadi    c)  fizioloji   d)  əsaslandırma  e)  psixoloji  

50   İnandırma metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir 

a)) fizioloji     b)  xüsusi    c)  psixologiya     d) sosiaologiya   e)  fərdi 

51   İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı istiqamət, sahə və problemlər 

üzrə həyata keçirilməsi məntiqə uyğun deyildir 
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 a)) sistem     b)  sosial siyasət    c)  səhiyyə    d)  ehtiyatlara qənaət      

52. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi təşkilat səviyyəsində aşağıdakı metod və 

vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilməsi məqsədə uyğun deyildir 

a))  qiymətin əmələ gəlməsinin tənzimlənməsinə dövlət siyasətinin 

formalaşdırılması; 

b)  məhsul istehsalı üçün dövlət sifarişləri sisteminin formalaşdırılması; 

c)  bütün növdən olan ehtiyatlara qənaət; 

d)  malların və xidmətlərin sertifikasiyası 

e) bütün variantlar 

53  Biznesin transmilliləşməsi strategiyasının müvəffəqiyyəti hansı amillərdən 

asılıdır  

 a) )rəqib şirkətlərlə müqayisədə əmtəə və xidmətlərin keyfiyyəti və 

rəqabətqabiliyyətliliyi ,texnologiyada liderlik, miqyasın effekti, səmərəli idarə 

heyyəti 

b)  uzunmüddətli perspektiv planlardan 

c)  idarəetmə proseslərinin qeyri- mərkəzləşdirilməsindən 

d)  inteqrasiya proseslərindən 

e)  bütün variantlar 

54  İnteqrasiya nədir  

a))  inteqrasiya-struktur və funksiyaların bütöv, tam bir orqanizmdə 

razılaşdırılması və birləşdirilməsi prosesi və təşkilati münasibətlərin qurulmasıdır 

b)  ali məqsədlərə nail olmaqdır 

c)  geniş miqyaslı hərəkət prosesidir 

d)  iri və mürəkkəb şirkətlərin yaradılmasıdır 

e)  bütün variantlar 

55 Firmalararası inteqrasiya zamanı beynəlxalq şirkətlər hansı məqsədləri qarşıya 

qoyur  

a) ) yeni bazarlara çıxış, yeni resurs mənbələrini əldə etmək, rəqib üstünlüklərinə 

nail olmaq, xərcləri azaltmaq, istehsalın rasionallaşdırılması, strateji planlaşdırma 

üçün şərait yaratma 

 b) əlaqələrin sayının çoxalması və yenilərin yaradılması 
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c)  əlaqələrin gücləndirilməsi 

d) qarşılıqlı əlaqələrin effektivliyinin yüksəldilməsi 

e)  bütün variantlar 

56 İnteqrasiya proseslərinin hansı növləri var   

a) ) üfuqi, şaquli və diversifikasiya növləri 

 b) üfuqi və şaquli inteqrasiya prosesləri 

c) mürəkkəb və sadə inteqrasiya prosesləri 

d) formal və qeyri-formal inteqrasiya prosesləri 

 e) bütün variantlar 

57  Üfuqi inteqrasiyanın mahiyyəti 

a))  eyni istehsal mərhələsində yerləşən, bir bazar seqmentində, bir sahədə işləyən 

və rəqabət aparan və eyni tipli məhsul və xidmətlər üzrə ixtisaslaşan 

kompaniyaların inteqrasiyasıdır 

b) direktiv idarəetmədir 

c) üfüqi əmək bölgüsüdür 

d) beynəlxalq inteqrasiya növüdür 

e) yeni texnologiyaların sahələrə tətbiqidir 

58  Şaquli inteqrasiyanın mahiyyəti  

a) ) hazır məhsul istehsalının texnoloji prosesi ilə əlaqəli olan müxtəlif sahələrin 

şirkətlərinin ittifaqıdır 

b) şaquli  əmək bölgüsüdür 

c) idarəetmə metodlarının tətbiqidir 

d) beynəlxalq normalara uyğun inteqrasiyadır 

e) yeni texnologiyaların sahələrə tətbiqidir 

59  Sinergizmin hansı növlərini bilirsiniz  

a) ) satış sinergizmi (ticarət sinergizmi), əməliyyat sinergizmi, investisiya və 

idarəetmə sinergizmi 

b)  satış sinergizmi (ticarət sinergizmi) 

c)  idxal - ixrac əməliyyatlarının sinergizmi 

d)  idarəetmə sinergizmi 

e) ayrı-ayrı bölmələr sinergizmi 
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60 İdarəetmə dərəcəsi nə ilə müəyyən olunur  

a) ) idarəetmə ierarxiyasının müəyyən səviyyəsində yerləşən bölmələrin məcmusu-

dur 

b) idarəetmənin gücüdür 

c) rəhbərin səlahiyyətidir 

d)  işçi sayının çoxluğudur 

e) qeyri- formal qrupların gücü ilə  

61 Beynəlxalq idarəetmə nədir  

a)  ) öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin 

xüsusiyyətidir və bunun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur 

b) idarəetmə ierarxiyasıdır  

c)  geniş miqyaslı idarəetmədir 

d)  geniş təhlil prosesidir; 

e) TMK-rin idarə edilməsidir 

62  Beynəlxalq şirkətlərdə menecerlərin həyata keçirməli olduqları fəaliyyət istiqa-

mətləri 

a) ) təşkilati- idarəetmə fəaliyyəti, analitik və iqtisadi fəaliyyət 

b) liderlik   fəaliyyəti 

c)  texniki fəaliyyəti 

d) texnoloji  fəaliyyəti 

e) təşkilati- idarəetmə fəaliyyəti 

63 İdarəetmə sisteminin məqsədi nədir  

a) )  xarici yaxud daxili bazarlarda hasil edilən məhsulun, yerinə yetirilən xidmətin 

və təşkilatın rəqabət qabiliyyətinə nail olmaqdan ibarətdir 

b)  elmi yanaşmaların aşkar edilməsidir 

c)  qanun və prinsipləri istifadə etməkdir 

d)  arzu olunan nəticəyə nail olmaq 

e)  təşkilati - texniki prosesdir 

64  Beynəlxalq menecmentdə planlaşdırmanın tətbiqi təşkilatı hansı üstünlüklərlə 

təmin edir  
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a)) təşkilatda yerinə yetirilən hərəkətlərin koordinasiyasını yaxşılaşdırır, informa-

siya mübadiləsini yaxşılaşdırır, heyyətin vəzifə və məsuliyyətini müəyyən edir, 

nəzarət prosesini gücləndirir, ehtiyatların optimal bölgüsünü təmin edir 

b) rəqiblərlə müqayisədə daha zəif mövqedə olur 

c) faydalı bir proses kimi çıxış edir 

d) heç bir üstünlük vermir  

e) məqsədə çatmağa mane olur  

65  Resursların bölüşdürülməsi prosesi nədən ibarətdir  

a))  özündə fondlar,idarəetmə kadrları və texnoloji təcrübə kimi məhdud təşkilati 

resursların bölüşdürülməsini birləşdirir 

b)  resursları əldə etməkdir 

 c) istehsal prosesini təmin etməkdir 

d)  təşkilat üçün yeni imkanlar tapmaqdır 

e)  resursları düzgün bölməyə zəmanət verir 

66 Planlaşdırma prosesi çərçivəsində idarəçilik fəaliyyətinin əsas fərqləndirilən 

funksiyaları  

a)  )ehtiyatların bölüşdürülməsi, xarici mühitə adaptasiya, daxili koordinasiya, təş-

kilatın strateji uzaqgörənliyi 

b)  motovləşdirmə 

c)  nəzarət 

d)  strateji planlaşdırma 

e)  işi təşkil etmək 

67  Xarici mühitə adaptasiya nədir  

a) )  təşkilatın ətraf mühitlə münasibətini yaxşılaşdıran tədbirləri əhatə edir 

b)  sosial mühitə adaptasiyadır 

c)  xarici mühit amilləri qrupudur 

d)  idarəetmə prosesinin baş verməsidir 

e)  bütün variantlar 

68 Daxili koordinasiya nəyə deyilir  

a) )  daxili əməliyyatlarda effektli inteqrasiyaya nail olmaq məqsədi ilə təşkilatın 

güclü və zəif tərəflərini əhatə edən fəaliyyətlərin koordinasiyasıdır  
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b)  təşkilat daxilində koordinasiyadır  

c) idarəetmə prosesidir 

d) motivləşdirmə prosesidir 

e)  bütün variantlar; 

69 Təşkilati strategiyanın uzaqgörənliyi dedikdə nə başa düşülür  

a) ) keçmiş strateji qərarlardan bəhrələnərək yeni təşkilat yaradılması yolu ilə 

menecerlərin təfəkkür tərzinin müntəzəm olaraq inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan 

fəaliyyət başa düşülür 

b)  srtateji planın dolğunluğu və mükəmməlliyidir 

c) peşəkarlığın yüksək olmasıdır 

d) təşkilatın inkişafıdır 

e) rəhbərin davranış qaydasıdır 

70  Menecmentin prinsipləri dedikdə nə başa düşülür 

a)  ) Təşkilatın fəaliyyətinin əsas qaydalarıdır 

b)  Rəhbərin zəruri keyfiyyətləridir 

 c) Menecment elminin inkişaf yoludur 

 d) Təşkilatın inkişaf prinsipləridir 

 e) Təşkilatın inkişaf  istiqamətidir 

71 O. Seldoya görə idarəetmənin tərkib hissələri hansılardır 

a)  ) Administrasiya, Menecment, Təşkiletmə 

b)  Administrasiya, Menecment, Təşkilat, Təşkiletmə 

c)  Administrasiya, Menecment, Təşkilat 

d)  Menecment, Təşkilat, Təşkiletmə 

e) Təşkilat, Təşkiletmə, Menecment 

72 Aşağıdakılardan hansı  menecmentin  tərifini  tam   ifadə  edir 

a) ) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi 

ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu 

ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində firmanın qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail 

olmaq üçün həyata keçirilən peşəkar fəaliyyət növüdür 
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b) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi 

ilə  material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu 

ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində firmanın idarə olunmasıdır 

c) Təşkilatın idarə olunmasıdır 

d) İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi 

ilə maliyyə, material, əmək resurslarından səmərəli istifadə olunması 

yoludur 

e) İdarəetmə elmidir 

73  Menecmentdə səlahiyyət nədir 

a) ) İdarəetmədə rəsmi yolla verilən hüquqlardır 

b) Təşkilatın fəaliyyətinin əsas qaydalarıdır 

c) İdarəetmədə daşınan cavabdehlikdir 

d) Heyətin tabe olma mexanizmidir 

e) İdarəetmə funksiyalarıdır 

74 Təşkilat nədir 

a) ) Ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə 

əlaqələndirilən insanlar qrupudur 

b) Bir-biri ilə qarşılıqlı asılılıqda olan tamlıqdır 

c) Öz tamlığını saxlayan müxtəlif təbiətli sistemdir 

d) Zəruri keyfiyyətləri olan insanlar qrupunun birgə kombinələşdirilmiş əmək 

formasında yerinə yetirdikləri prosesdir 

e) Formal qurumdur 

75  İdarəetmənin mərkəzləşdirilməsi nədir 

a) ) İdarəetmə funksiyalarının bir mərkəzdə, bir əldə cəmlənməsi 

b) Funksiya və məsuliyyətin idarəetmənin yuxarı səviyyəsindən aşağı 

səviyyəsinə ötürülməsi 

c) İdarəetmə həlqələri arasında üfüqi əlaqələrin yaradılması  

d) İdarəetmə mərkəzinin yaradılması 

e) İdarəetmə həlqələri arasında şaquli əlaqələrin yaradılması  

76  İşçilərin vahid plan əsasında işləməsini nəzərdə tutan prinsip hansıdır 

a) ) İstiqamətin vahidliyi prinsipi  
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b) Tək başına rəhbərlik prinsipi  

c) Mərkəşləşdirmə prinsipi  

d) İntizam prinsipi  

e) Qayda- qanun  

77  Bunlardan hansı idarəetmə nəzəriyyəsinə aid deyil 

a) ) Funksional yanaşma    

b) Sistemli yanaşma       

c) Situasiyalı yanaşma          

d) Proses yanaşma   

e) Məzmun yanaşma  

78  İnzibati məktəbin əsas məqsədi nə olmuşdur 

a) ) İdarəetmənin universal prinsipinin formalaşdırılması 

b) Mənfəətin artırılması 

c) İdarəetmənin sosial aspektlərinin öyrənilməsi   

d) Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi 

e) İdarəetmə funksiyalarını həyata keçirmək  

79  İqtisadiyyatın istehsal-təsərrüfat həlqələrində baş verən əmək bölgüsündən asılı 

olaraq ixtisaslaşdırmanın aşağıda qeyd olunmuş növlərindən hansı variant düzgün 

deyildir 

a) ) dövlətdaxili 

b) bölmədaxili 

c) firmadaxili 

d) sahədaxili 

e) ailədaxili 

80 İstehsalın ixtisaslaşdırılması prosesi aşağıdakı əsas istiqamətlər üzrə həyata 

keçirilir.  Düzgün olmayan variantı seçin. 

a) ) məsulun ayrı-ayrı hissələrinin istehsalın uyğunlaşdırılmış müəssisələrdə 

qeyri-təmərküzləşdirilməsi 

b) ayrı-ayrı texnoloji mərhələlərin yerinə yetirilməsi üzrə müstəqil zavod və 

sexlərin ayrılması və yaradılması 
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c) müəyyən hazır məlumatlar buraxılışı üzrə ixtisaslaşan sahə və müəssisələrin 

yaradılması və ya fərqləndirilməsi  

d) məhsul hazırlanması prosesinin bir sıra xüsusi proseslərə parçalanması 

81 İtehsalın  daha böyük iqtisadi səmərəsi aşağıdakı bir sıra tədbirlərin kompleks 

şəkildə həyata keçirilməsilə nail olunur.   Düzgün olmayan variantı seçin 

a) ) istehsalın seriallığı 

b) əməyin düzgün təşkili 

c) istehsalın kütləviliyi 

d) yüksək məhsuldarlıqlı maşınların və istehsalın qabaqcıl texnoloji 

metodlarının tətbiqi 

e) prinsiplərin düzgün tətbiqi 

82  İxtisaslaşdırmanın iqtisadi  effektliyi görülən bütün tədbitlər üzrə xalq təsərrü-

fat maraqları nəzərə alınmaqla idarəetmənin  bütün səviyyələrində müəyyən edilir. 

Aşağıda qeyd olunan xarakterizələrdən düzgün olmayan varianti seçin. 

a) ) ümumi sosial effektə nail olunması 

b) ümumi iqtisadi effektə nail olunması 

c) kapital qoyuluşuna qənaət etmək 

d) istehsala çəkilən cari xərclərə qənaət və məhsulların istehlakçılara 

çatdırılması 

e) düzgün əmək bölgüsünü həyata keçirmək 

 

83  Təşkilatın quruluşu nəyə deyilir  

a) ) özündə təşkilatın məqsədlərinə daha effektli şəkildə nail olmağa imkan 

verən, idarəetmə səviyyələrinin və funksianal sahələrinin məntiqi qarşılıqlı 

münasibətlərini əks etdirir 

b) məqsədlər qrupuna 

c) təşkilatın sxematik quruluşuna 

d) vəzifə bölgüsünə  

e) texnologiyaların yerləşdirilməsi 

84  Matris təskilati strukturun üstünlüyü hansıdır 

a) ) Təşkilətmənin cevikliyi 
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b) Işin ixtisaslaşdırılması 

c) Pəsə ixtisaslasdırılmasının həvəsləndirilməsi 

d) Təskiletmənin yuksək səviyyəsi 

e) Funksianal sahələrinin məntiqi qarşılıqlı münasibətlər 

85  Funksioanal təskilati strukturun üstünlüyü hansıdır 

a) ) Işguzar və pesə ixtisaslasdırılmasının stimullaşdırılması 

b) Istehsal bolmələrində mərkəzləsdirilmis planlasdırma ilə qeyri-mərkəzləşdi-

rilmis fəaliyyətin  uygunlaşdırılması. 

c) Təskilətmənin çevikliyi 

d) Səylərin bir məsələnin həlli uzərində cəmləşdirilməsi 

e) Təskiletmənin yuksək səviyyəsi 

86  Idarəetmənin divizuonal təskilati quruluunun nöqsanı hansıdır 

a) ) Təskilatın yuxarı və asagı səviyyələri arasında əlaqənin olmaması 

b) Uzun komanda zənciri 

c) Təskilatın umumi məqsədinin olmaması 

d) Muxtəlif nov məhsullar ucun bu və ya digər is novlərinin təkrarlanması nəti-

cə sində xərclərin çoxalması 

e) Təskiletmənin çevikliyi 

87  Idarəetmənin matris təskilati strukturunun nöqsanı hansıdır 

a) ) Idarəetmə səviyyələri üzrə nəzarətin olmaması 

b) Müxtəlif növ məhsullar ücün bu və ya digər is növlərinin təkrarlanması 

nəticəsində xərclərin çoxalması 

c) Idarəermə aparatının boyüməsi nəticəsində əlavə xərclərin çoxalması 

d) Təşkilatın yuxarı və aşagı idarəetmə səviyyələri arasındakı əlaqənin 

qırılması 

e) bütün variantlar 

88   Idarəetmənin funksional təskilati strukturunun nöqsanı hansıdır 

a) ) Uzun komanda zənciri 

b) Mürəkkəblik 

c) Hakimiyyət uğrunda mübarizə 

d) Qruppabazlığın inkisafı 
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e) Ədalətsizlik 

89   Hansı hallarda mərkəzləsdirilmis idarəetmə strukturu məqbul həsab edilir 

a) ) Böyük ölçülü olmayan təşkilatlarda 

b) Istehsalın diversifikasiyasında 

c) Təskilatın ölçüsünun artmasında 

d) Texnologiyanın tez dəyişdiyi halda 

e) Düzgün əmək bölgüsü olduğu halda 

90  Təskilati struktur nəyə istiqamətlənir 

a) ) İstehlaka 

b) Təşkilatin yərləşdiyi ünvana 

c) Xarici şəraitin tez dəyişməsinə 

d) Konkrət vəzifələrin həllinə 

e) İstehsala 

91  Təskilatın rasional burokratik qurulusunun hansı xarakterıstıkası onun qeyri-

cevikliyini yuksək dərəcədə xarakterizə edir 

a) ) Formal qaydalar  və  standartlar 

b) Formal simasızlıq 

c) Əməyin dəqiq bölgüsü 

d) Idarəətmə ierarxiyası 

e) Konkrət vəzifələrin həllinə 

 

92   Adaptiv təskilati quruluşa hansılar daxildir 

a) ) Matris və layihə 

b) Xətti və funksional 

c) Xətti və qərargah 

d) Xətti-funksional və divizional 

e) Divizional 

93   Matris təşkilatı quruluş hansı təşkilati quruluşun növlərindən biridir 

a) ) Adaptiv 

b) Divizional 

c) Bürokratik 
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d) Xətti 

e) Xətti və funksional 

94  Taktika nəyə deyəlir   

a) ) rəhbərliyin uzun müddətli məqsədlərlə razılaşdırılmış və ona nail 

olunmasını yüngülləşdirən qısa müddətli məqsədlər, həmçinin ümumi 

uzunmüddətli plana uyğun qısa müddətli planlar başa düşülür 

b) təşkilatın fəaliyyətidə xüsusi qaydadır 

c) uzunmüddətli plandır 

d) oramüddətli plandır 

e) hərbi gedişdir 

95  İdarəetmə  quruluşunun  hansı növlərini bilirsiniz 

a) ) təşkilati struktur, ierarxik  struktur, adaptiv  struktur 

b) nəzarət strukturu 

c) şaquli və üfüqi  idarəetmə strukturları 

d) fiomal və qeyri- formal idarəetmə strukturları 

e) sadə və mürəkkəb idarəetmə strukturları 

96  İdarəetmənin təşkilati quruluşunu açıqlayın  

a) ) müstəqil idarəedici yarımşöbələrin və idarəetmə funksiyalarını yerinə 

yetirən ayrı- ayrı vəzifələrin tərkibi, qarşılıqlı tabeçiliyi başa düşülür 

b) təşkilatın sxematik quruluşudur 

c) kommunikasiya əlaqələridir 

d) əlaqələrin koordinasiyasıdır 

e) məqsədə çatmaq üçün işin təşkilidir 

97  İdarəetmə bölməsi nədir  

a) ) funksiyaları çox ciddi formada bildirilən əsaslandırılmış bölmədir 

b) ayrı bir şöbədir  

c) təşkilati  quruluş  tipidir  

d) koopersaiya əlaqəsidir  

e) qeyri- formal təşkilatdır  

98  İdarəetmənin təşkilati  quruluşunda hansı idarəetmə əlaqələrinə rast gəlmək 

a) ) şaquli, üfüqi, xəti, funksional əlaqələr 
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b) şaquli və  üfüqi əlaqələr 

c) xəti və funksional əlaqələr 

d) formal və qeyri- formal əlaqələr 

e) sadə və mürəkkəb əlaqələr 

99  İerarxik  təşkilati quruluş hansı  idarəetmə quruluşuna deyilir 

a) ) təşkilatda sərt ierarxik hakimiyyətlə, istifadə olunan qaydalar və 

prosedurların rəsmiləşdirilməsi ilə mərkəzləşdirilmiş qərar qəbulu ilə 

xarakterizə edilir 

b) hakimiyyətin ierarxiyasıdır 

c) rəhbərlərin idarəetmə  vəzifələrinin  

d) qeyri- formal quruluşdur 

e) mürəkkəb idarəetmə quruluşdur 

100  Adaptiv təşkilati quruluş hansı  idarəetmə quruluşuna deyilir 

a) ) idarəetmə ierarxiyasının yayğınlığı, idarəetmə səviyyələrinin sayının azlığı, 

formal qayda və prosedurların orta və zəif istifadəsi ilə qərar qəbulunun 

qeyri mərkəzləşdirilməsi ilə xarakterizə edilir 

b) hakimiyyətin ierarxiyasıdır 

c) formal quruluşdur 

d) funksional bölmədir 

e) idarəetmə prinsipidir 

101  Üfüqi əlaqələr  hansı  idarəetmə  əlaqələrinə deyilir 

a) ) bərabərhüquqlu idarəetmə bölmələrinin kooperasiyası və koordinasiya 

əlaqələrinə 

b) üfüqi əlaqələrə 

c) formal əlaqələrə 

d) qeyri- formal  əlaqələrə 

e) mürəkkəb əlaqələrə 

102  Şaquli əlaqələr  hansı  idarəetmə  əlaqələrinə deyilir 

a) ) bu əlaqələr rəhbərliklə tabeçilikdə olanlar arasında olan əlaqələrdir və 

ierarxik idarəetmədə yəni bir neçə idarəetmə  səviyyəsinin olması zamanı 

yaranırlar 
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b) şaquli əmək bölgüsünün əsasıdır 

c) üfüqi və şaquli əmək bölgüsüdür 

d) idarəetmə  əlaqələridir 

e) mürəkkəb idarəetmə  əlaqələridir 

103 Xətti əlaqələr  hansı  idarəetmə  əlaqələrinə deyilir 

a) ) rəhbərin öz hakimiyyət səlahiyyətlərinin reallaşdırılması və tabeçilikdə 

olanlara birbaşa rəhbərlik etməyini nəzərdə tutan münasibətlərdir 

b) formal əlaqəlrdir 

c) qeyri - formal əlaqələrdir 

d) xətti təşkilati quruluşun əsasıdır 

e) mürəkkəb idarəetmə  əlaqələridir 

104  Funksional  əlaqələr  hansı  idarəetmə  əlaqələrinə deyilir   

a) ) idarəetmənin müəyyən funksiyalarının həyata keçirilməsi çərçivəsində 

istifadə edilən tabeçilik əlaqələridir və tövsiyyə, məsləhət xarakteri daşıyır 

b) təşkilatda baş verən formal əlaqələrdir 

c) idarəetmə funksiyasıdır 

d) idarəetmə prosesidir 

e) funksional təşkilati quruluşun əsasıdır 

105  Xətti idarəetmə quruluşunun mahiyyəti 

a) ) ondan ibarətdir, ki hər bir kollektivin başında rəhbər durur və öz 

fəaliyyətində o yuxarı idarəetmə pilləsi rəhbərinə tabedir və onun 

sərəncamlarını yerinə yetirməyə borcludur 

b) funksional həlqələrin qurulmasından 

c) idarəetmə nəzəriyyəsinin tətbiqindən 

d) xətti əlaqələrin tətbiqindən 

e) idarəetmə apparatının tətbiqindən 

106  Funksional idarəetmə quruluşunun mahiyyəti 

a) ) hər birinin dəqiq müəyyən konkret vəzifə və məsuliyyətləri olan struktur 

bölmələrinin yaradılmasıdır 

b) idarəetmə prinsiplərinin tətbiqidir 

c) operativlik və çeviklikdir 
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d) formal əlaqələndirmədir 

e) müəyyən quruluşun yaradılmasıdır 

107  Adaptiv təşkilati idarəetmə quruluşu hansı əlamətlərlə xarakterizə edilir 

a) ) dəyişkənliya tez uyğunlaşma ilə, öz formasını müəyyən dərəcədə asan 

dəyişmə qabiliyyəti ilə, mürəkkəb proektlərin  reallaşdırılmasına 

istiqamətlənmə ilə, vaxt məhdudiyyətlərinin olması ilə, müəyyən vaxt üçün 

nəzərdə tutulan idarəetmə orqanlarının yaradılması ilə 

b) təşkilatın xarici mühitə uyğunlaşması ilə 

c) idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi ilə 

d) idarəetmə funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə 

e) daxili mühit amillərinin dəyişkənliyi ilə 

108  Adaptiv təşkilati idarəetmə quruluşunun  hansı formaları var 

a) ) proekt, matris, proqram- məqsədli, problem - məqsədli formalar 

b) uyğunlaşmaq və dəyişə bilmək forması 

c) proqram- məqsədli, problem - məqsədli formalar 

d) formal və qeyri- formal formalar 

e) sadə və mürəkkəb formalar 

109  İdarəetmə metodunun mahiyyətini açıqlayın 

a) ) idarəetmə subyektinin idarəetmə sisteminin strateji və taktiki 

məqsədlərinin praktiki olaraq həyata keçirilməsi üzrə   idarəetmə obyektinə 

təsir metodudur 

b) menecmentə xüsusi bir yanaşmadır 

c) təşkilatın struktur bölmələrinin idarəedilməsidir  

d) idarəetmə prinsiplərinin məcmusudur 

e) idarəetmə elminin nəzəriyyələridir 

 

110 Diversifikasiya nədir 

a) ) təsərrüfat fəaliyyətinin yeni sahələrə yayılmasıdır 

b) şirkətlərin istehsal fəaliyyətinin istiqamətinin dəyişkənliyidir 

c) istehsal sahələrinin yaradılmasıdır 

d) idarəetmə bölməsidir 
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e) uyğunluq prinsipidir 

111 Qlobal yönümlü əmtəə quruluşu hansı idarəetmə quruluşuna deyilir 

a) ) əmtəə əlaməti üzrə bölmələri olan və hər biri müstəqil olaraq dünya 

bazarına çalışan divizional quruluşa əsaslanan təşkilati idarəetmə  

quruluşudur 

b) qlobal  şirkətlərin  quruluşudur 

c) əmtəə  bazarının  quruluşudur 

d) idarətmə sistemidir  

e) əmtəələrə yönəlmiş satış sistemidir  

112 Qlobal yönümlü regional quruluşu hansı idarəetmə quruluşuna deyilir 

a) ) coğrafi quruluş prinsipinin istifadə edilməsi ilə divizional quruluşa 

əsaslanan idarəetmə  quruluşlarının müxtəlifliyidir  

b) regionların coğrafiyasının quruluşudur 

c) qlobal  şirkətlərin  quruluşudur 

d) qlobal  şirkətlərin əhatə etdiyi  regionlardır 

e) heç bir variant 

113  Divizional quruluş  hansı idarəetmə quruluşuna deyilir 

a) ) iri müstəqil istehsal- təsərrüfat bölmələrinin ( divizionların ) ayrılmasına 

əsaslanan idarəetmə quruluşudur 

b) şirkətlərin ayrı- ayrı bölmələrin quruluşudur 

c) şirkətlərin əmək bölgüsü prinsipidir 

d) idarəetmə  quruluşlarının müxtəlifliyidir  

e) idarətmə sistemidir  

114  Təşkilatın strategiyası nəyə deyilir 

a) ) özündə strateji vəziyyətin prioritetlərini, resursları və strateji məqsədlərə 

nail olunması üzrə atılacaq addımların ardıcıllığını müəyyən edən baş 

hərəkət planını əks etdirir 

b) uzunmüddətli fəaliyyəti əks edir 

c) korporativ strategiyadır 

d) mürəkkəb şirkətlərin iş planıdır 

e) təşkilatın real vəziyyətini əks edən plandır 



 27

115  İdarəetmə prosesi hansı prosesə deyilir 

a) ) müəyyən bir sistemdə birləşmiş  idarəetmə subyektlərinin idarəetmə 

metodlarının istifadə edilməsi ilə müəyyən funksiyaların reallaşdırılması 

yolu ilə öz məqsədlərinə çatmaq üçün istiqamətlənən fəaliyyətdir 

b) idarəetmə funksiyalarının cəmidir 

c) rəhbərlik üslubudur 

d) qərar qəbulu prosesidir 

e) korporativ strategiyadır 

116  İdarəetmə funksiyası anlayışını şərh edir 

a) ) əməyin bölgüsünə və kooperasiyasına əsaslanan və idarəetmə subyekti 

tərəfindən idarəetmə obyektinə mürəkkəb və sabit təsirlə xarakterizə edilən 

fəaliyyət növüdür 

b) planlaşdırma və təşkil etmə funksiyasıdır 

c) qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyət növüdür 

d) təsərrüfat fəaliyyətinin yeni sahələrə yayılmasıdır 

e) təşkilatı idarəemək üçün fəaliyyət istiqamətidir 

117  "Konsern"  terminini açiqlayın  

a) ) kapitalda, maliyyə əlaqələrində, patent- lisenziya razılaşmalarında iştirakı 

vasitəsilə bağlı olan müstəqil müəssisələr birliyi formasıdır 

b) iri şirkətdir 

c) geniş maliyyə əlaqələri olan təşkilatdır 

d) iqtisadi qurumdur 

e) müstəqil şirkətdir 

118  Konsernin əsas xüsusiyyətlərinə nə aiddir 

a) ) şirkətlərin inteqrasiyasının sərt forması, istehsal xarakterli birlik olması, 

konsernə daxil olan şirkətlər müstəqil hüquqi şəxs olaraq aksioner cəmiyyət 

formasında yeganə təsərrüfat rəhbərinə tabe olurlar 

b) geniş miqyaslı fəaliyyətin olması 

c) maliyyə -iqtisadi idarəetmənin mərkəzləşdirilməsi 

d) kapitalın olması 

e) heç bir variant 
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119  İnteqrasiya əlaqələrinin xarakterindən asılı olaraq konsernlərin hansı növləri 

vardır 

a) ) üfüqi və  şaquli konsernlər 

b) üfüqi, şaquli, koordinasiya və beynəlxalq konsernlər 

c) formal və qeyri formal konsernlər 

d) beynəlxalq  və regional konsernlər 

e) sadə və mürəkkəb konsernlər 

120  Şaquli konsern hansı konsernə deyilir 

a) ) hazır məhsul istehsalının texnoloji prosesinin ardıcıllığı ilə əlaqəli olan 

müxtəlif sahələrin şirkətlərini birləşdirir  

b) şaquli əmək bölgüsü həyata keçirilən şirkətdir 

c) iqtisadiyyatın bir sahəsini əhatə edən konserndir 

d) koordinasiya  konsernidir 

e) bütün variantlar 

121  Üfüqi konsern hansı konsernə deyilir 

a) ) eyni əmtəəni istehsal edən və istehsalın eyni mərhələlərini həyata keçirən 

bir sahənin şirkətlərini birləşdirir  

b) üfüqi  əmək bölgüsü həyata keçirilən şirkətdir 

c) iqtisadiyyatın bir neçə  sahəsini əhatə edən konserndir 

d) koordinasiya  konsernidir 

e) formal və qeyri formal konsernlər 

122 Kapitalda iştirakı nöqteyi nəzərindən konsernlərin hansı növlərini qeyd etmək 

olar 

a) ) tabeçilik, koordinasiya və beynəlxalq konsernlər 

b) üfüqi və şaquli konsernlər 

c) formal və qeyri formal konsernlər 

d) sadə və mürəkkəb konsernlər 

e) iqtisadiyyatın bir neçə  sahəsini əhatə edən konserndir 

123 Tabeçilik konserni  hansı konsernə deyilir 

a) ) əsas və törəmə şirkətləri formasında təşkil edilən konserndir 

b) tam olaraq rəhbərliyə tabe olan konserndir 
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c) fəaliyəti ancaq bir iqtisadi sahəni əhatə edən konserndir 

d) fəaliyəti ancaq bir neçə müxtəlif  iqtisadi sahəni əhatə edən konserndir 

e) bütün variantlar 

124  Koordinasiya konserni  hansı konsernə deyilir 

a) ) elə bir qaydada yaradılmış konserndir ki buraya daxil olan ayrı-ayrı 

şirkətlər aksiyaların mübadiləsini həyata keçirirlər 

b) dəqiq koordinasiyası olan konserndir 

c) eyni siyasəti olan konserndir 

d) qarşılıqlı əlaqələri olan konserndir 

e) bütün variantlar 

125 Beynəlxalq konsern  hansı konsernə deyilir 

a) ) xarici törəmə şirkətləri olan konserndir 

b) beynəlxalq  şirkətlərdir 

c) TMK -dır 

d) fəaliyəti ancaq bir neçə müxtəlif  iqtisadi sahəni əhatə edən konserndir 

e) müəssisələr şəbəkəsidir 

126 Konqlomerat nəyə deyilir 

a) )bir maliyyə nəzarəti altında müxtəlif növlü müəssisələr şəbəkəsi birləşdirən 

şirkətlərin intqrasiyasının təşkilati formasıdır 

b) beynəlxalq  şirkətlərdir 

c) TMK -ra  

d) hər formal təşkilata 

e) ali idarəedici orqana 

127 Konsorsium nəyə deyilir 

a) ) əsas məqsədi sahibkarlıq fəaliyyətinin koordinasiyası olan iqtisadi 

cəhətdən müstəqil olan firmaların müvəqqəti ittifaqıdır 

b) eyni sahənin şirkətlərinin birliyidir 

c) razılaşma xarakterli birlikdir 

d) bank əməliyyatlarını keçirən şirkətdir 

e) iri təşkilatdır 

128  Konsorsiumun hansı növləri var 
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a) ) bank konsorsiumu, konsorsium qarant, qarantiya  konsorsiumu, ixrac və 

maliyyə  

b) konsorsiumları  

c) bank və maliyyə  konsorsiumları  

d) müvəqqəti və daimi konsorsiumları  

e) formal və qeyri-formal konsorsiumlar 

f) sadə və mürəkkəb konsorsiumlar 

129 Bank konsorsiumu nəyə deyilir 

a) ) birgə kredit, zəmanət və bank əməliyyatlarının keçirilməsi üçün, fəaliyyət 

sahəsinin genişləndirilməsivə yeni bazarlara çıxmaq üçün konsorsiumun 

rəhbəri olan ən böyük bank tərəfindən müvəqqəto təşkil edilmiş banklar 

qrupudur 

b) bank əməliyyatları üzrə ixtisaslaşan konsorsiumdur 

c) beynəlxalq  maliyyə  şirkətlərdir əməliyyatları aparan konsorsiumdur 

d) bankın özüdür 

e) kredit bankıdır 

130 Konsorsium qarant nəyə deyilir 

a) ) başda lider- bank olan, alınan kreditə zəmanət verən banklar qrupudur 

b) bank əməliyyatları üzrə ixtisaslaşan konsorsiumdur 

c) sığorta əməliyyatları üzrə ixtisaslaşan konsorsiumdur 

d) kredit bankıdır 

e) müvəqqəti xarakterli konsorsiumdur 

131 Qarantiya  konsorsiumu nəyə deyilir 

a) ) müxtəlif fəaliyyət növləri olan bir neçə şirkət arasında sazişdir 

b) zəmanət verən  konsorsiumdur 

c) mərkəzi idarəetmə apparatı olan konsorsiumdur 

d) fəaliyyəti bir sahəni əhatə edən konsorsiumdur 

e) beynəlxalq konsorsiumdur 

132   Maliyyə konsorsiumu nəyə deyilir 

a) ) iri maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün bir neçə bankların 

müvəqqəti sazişi, ittifaqıdır 
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b) pul köçürmə əməliyyatlarını həyata keçirən konsorsiumdur 

c) şirkətin maliyyə əməliyyatlarına nəzarət edən qurumdur 

d) beynəlxalq konsorsiumdur 

e) formal təşkilatdır 

133   İxrac konsorsiumu nəyə deyilir 

a) ) tərkibinə daxil olan ölkələrin ixrac əməliyyatlarını təşviq etmək üçün bir 

sıra ölkələrdə yaradılan xarici ticarət birliyidir 

b) ixrac əməliyyatları üzrə qurumdur 

c) idxal əməliyyatları üzrə qurumdur 

d) beynəlxalq konsorsiumdur 

e) qeyri-formal təşkilatdır 

134  Kartel nəyə deyilir 

a) ) şirkətin kommersiya fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid öz aralarında 

razılaşmalar yaradan, eyni sahənin firmalarının birliyidir 

b) müqavilə xarakterli birlikdir  

c) beynəlxalq  maliyyə  şirkətlərdir 

d) müxtəlif sahələrə nüfuz edən şirkətdir 

e) birja əməliyyatlarını keçirən şirkətdir 

135  Dünya təcrübəsində mövcud kartel növləri 

a) ) pul karteli, pay karteli, alıcılıq karteli, böhran karteli, patent karteli, istehsal 

karteli,qiymət karteli 

b) pul karteli, istehsal karteli,qiymət karteli 

c) hesab karteli 

d) kəmiyyət məhdudiyyətləri karteli 

e) regional kartellər 

136  Sindikat nəyə deyilir 

a) ) məhsulun satışını ümumi bir satış mərkəzi vasitəsilə həyata kemirmək 

məqsədilə eyni tipli istehsal müəssisələrinin birliyidir 

b) sərt formalı inteqrasiyadır 

c) yumşaq inteqrasiyadır 

d) siyasi təşkilatdır 
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e) bütün variantlar 

137  Sindikatın əsas xüsusiyyətləri 

a) ) sindikat iştirakçılarının huquqi, istehsal müstəqilliyinin qorunması, 

kommersiya müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması, əmtəə satışının təşkili və 

mərkəzləşdirilməsi bir razılaşdırılmış orqan tərəfindən reallaşdırılır 

b) kartelin bir növüdür 

c) çox dar fəaliyyət çərçivəsi var 

d) müvəqqəti xarakter daşıyır  

e) kiçik istehsalı olan təşkilatdır 

138  Pul nəyə deyilir 

a) ) şirkətlərin birlik formasıdır, fərqli cəhəti odur, ki bütün iştirakçıların 

gəlirləri ümumi fonda yığılır və sonra əvvəlcədən müəyyən olunmuş 

miqdarda onlar arasında paylaşdırılır 

b) eyni tipli müəssisələr birliyidir 

c) razılaşma əsaslı birlikdir 

d) müvəqqəti ittifaqdır 

e) daimi xarakterli birlikdir 

139  Pulların əsas xüsusiyyətləri 

a) ) şirkətlərin inhisar birliyi formalarından biridir, müvəqqəti xarakter daşıyır, 

ümumi gəlir və xərclərin paylaşdırılması qaydalarını müəyyən edir 

b) sərbəst müəssisələr birliyidir, daimi xarakter daşıyır 

c) eynitipli məhsul istehsal edən şirkətlər birliyidir 

d) kartel razılaşmalarının bir növüdür 

e) mərkəzləşdirilmiş tənzimləmə metodu istifadə edilir 

140  Pulların hansı növləri var 

a) ) birja pulu, "müəyyən olunmuş" pul, patent pulu, ticarət pulu 

b) birja pulu, ticarət pulu 

c) formal pullar 

d) qeyri formal pullar 

e) ierarxik pullar 

141  Trest terminini açıqlayın 
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a) ) elə bir birlikdir, ki oraya daxil olan müəssisələr vahid dir istehsal 

kompleksinə çevrilərək öz hüquqi, istehsal və kommersiya müstəqilliyini 

itirirlər və onların fəaliyyətinə rəhbərlik vahid  bir mərkəz tərəfindən 

reallaşdırılır 

b) sərbəst müəssisələr birliyidir, daimi xarakter daşıyır 

c) formal təşkilatdır 

d) şirkərlərin inteqrasiyasının ən sadə, mülayim formasıdır 

e) müvəqqəti xarakterli birlikdir 

142  Trestlərin əsas xüsusiyyələri 

a) ) şirkərlərin inteqrasiyasının ən sərt formasıdır, bu cür inteqrasiya 

formasında müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin bütün tərəfləri birləşir, 

digər birliklərdən  fəaliyyətinin müəyyən istehsal eynitipliyi ilə fərqlənir 

b) şirkərlər öz müstəqilliyini itirmirlər 

c) fəaliyyət sferası bir sahəni əhatə edir 

d) tərkibində olan müəssisələr bir çox rəhbərlərə tabe olurlar 

e) koombinə edilmiş istehsal təşkilatıdır 

143  Assosasiya nəyə deyilir 

a) ) ümumi təsərrüfat, elmi, mədəni və bir qayda olaraq qeyri kommersiya 

məqsədlərinə çatmaq üçün fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü birliyidir 

b) kommersiya təşkilatıdır 

c) daimi xarakterli təşkilatıdır 

d) müvəqqəti xarakterli təşkilatıdır 

e) şirkətlərin inhisar birliyidir 

144  Assosasiyaların əsas xüsusiyyətləri 

a) ) şirkətlərin inteqrasiyasının ən mülayim formasıdır, tövsiyyə xarakterli 

fəaliyyətin koordinasiyası məqsədilə yaradılır, ittifaqın üzvləri öz təsərrüfat 

müstəqilliyini və hüquqi şəxs haqlarını qoruyurlar 

b) şirkətlərin inteqrasiyasının ən sərt formasıdır və müvəqqəti xarakter daşıyır 

c) daimi xarakterli kommersiya təşkilatıdır 

d) eynitipli təsərrüfat birliyidir 

e) istehsala istiqamətlənən birliyidir 



 34

145  Ticarət assosasiyasını izah edin 

a) ) hökumət və qanunverici orqanlarda informasiya mübadiləsi və ümumi 

maraqların lobbiləşməsi üçün sahəyə daxil olan şirkətlər tərəfindən yaradılan 

strukturdur 

b) ticarət əməliyyatlarını yerinə yetirən struktur bölməsidir 

c) belə bir assosasiya növü yoxdur 

d) müvəqqəti xarakterli təşkilatıdır 

e) böyük, müstəqil,  ticari əməliyyatlar aparan  kommersiya təşkilatıdır 

146  Strateji alyans nəyə deyilir  

a) ) müəssisələr arası inteqrasiyanın ən çox yayılmış təşkilati formasıdır, bir 

neçə müstəqil şirkətlər arasında müştərək strateji məqsədlərin 

reallaşdırılması üçün uzun müddətli əməkdaşliq razılaşmalarına əsaslanır 

b) təsərrüfat subyektlərinin müxtəlif formalı əməkdaşlığıdır 

c) tərkibində qeyri formal qruplar olan formal ittifaqdır 

d) inteqrasiyanın ən sərt formasıdır 

e) qeryi- kommersiya məqsədli şirkətdir 

147   Strateji alyansların fərqləndirici xüsusiyyətləri 

a) ) bi tip birliklər ortamüddətli və ya uzunmüddətli, ikitərəfli və çoxtərəfli 

razılaşmalara əsaslanır, ki onlarda əməkdaşların strateji planlarına uyğun 

gəlir, alyanslara nəinki tədarükçülər və müştərilər, hətta rəqiblər daxil ola 

bilər, alyanslar  çox çevik olurlar, resurs təminatında sabitlik yaradırlar, 

müəyyən vaxt üçün yaradılırlar və üzv şirkətlər öz müstəqilliyini qoruyurlar 

b) strateji alyans özü müstəqil hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərir 

c) bu tip birliklər plan tərtibatı istiqamətində fəaliyyət göstərirlər 

d) daimi xarakterli formal təşkilatdır 

e) tövsiyyə xarakterli kommersiya təşkilatıdır 

148  Firmalararası inteqrasiya formalırının hansı tiplərini bilirsiniz 

a) ) tam inteqrasiya, hissəli inteqrasiya  

b) formal və qeyri formal inteqrasiya  

c) sadə və mürəkkəb inteqrasiya  

d) beynəlxalq inteqrasiya  
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e) ierarxiya inteqrasiya  

149  Beynəlxalq şirkətlər arasında hansı növ qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur 

a) ) mülki, aksioner, istehsal, idarəedici, texnoloji, maliyyə və kredit əlaqələr 

b) istehsal, texnoloji, maliyyə və kredit əlaqələr 

c) idarəedici və təşkiledici 

d) sosial - iqtisadi, hərbi, tibbi, mədəni, psixoloji 

e) maliyyə və kredit əlaqələr 

150  Beynəlxalq şirkətlər inteqrasiyanın təşkilati formalarının təsnifləşdirilməsi 

nöqteyi nəzərindən inteqrasiyanın hansı tiplərini bilirsiniz 

a) ) korporativ, kooperativ, kollaborativ 

b) korporativ, kooperativ 

c) idarəedən və idarəolunan  

d) sərt və mülayim inteqrasiya 

e) idarəedici və təşkiledici 

151 Korporativ tipli inteqrasiya formasına beynəlxalq şirkətlərin inteqrasiyasının 

hansı təşkilati formaları daxildir 

a) ) konsern, konqlomerat, trest 

b) konsern, konqlomerat, konsorsium 

c) konqlomerat, trest 

d) xırda müəssisələrdən ibarət birliklər 

e) iqtisadi birliklər və ittifaqlar 

152  Kollaborativ tipli inteqrasiya formasına beynəlxalq şirkətlərin inteqrasiyasının 

hansı təşkilati formaları daxildir 

a) ) konsorsum, investisiya xarakterli və qeyri- investisiya xarakterli strateli 

alyanslar, sindikatlar 

b) konsorsum, sindikatlar 

c) qeyri- investisiya xarakterli strateli alyanslar 

d) konsern, konqlomerat, trest 

e) sərt və mülayim inteqrasiya xarakterli  

153  Kooperativ tipli inteqrasiya formasına beynəlxalq şirkətlərin inteqrasiyasının 

hansı təşkilati formaları daxildir 
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a) ) asosassiya, kartel, pul 

b) kartel, pul, trestlər 

c) strateli alyanslar, sindikatlar və TMK 

d) qeyri- investisiya xarakterli strateli alyanslar 

e) konqlomerat, trest 

154 İnteqrasiya edilmiş biznes qrupların (İBQ) tərifini açıqlayın 

a) ) vahid qərarların qəbul edilmə mərkəzindən idarə olunan, mülki, müqavilə 

və ya qeyri formal münasibətlərlə bağlı müstəqil və hüquqi şəxslərin 

məcmusudur 

b) müxtəlif inteqrasiya formalarının məcmusudur 

c) saziş xarakterli inteqrasiya formalarının məcmusudur 

d) formal və qeyri formal münasibətlərlə bağlı inteqrasiya formalarının 

məcmusudur 

e) eynitipli istehsal sahələri olan inteqrasiya formalarının məcmusudur 

155 Strateji alyansların formalaşmasının əsas motiv və məqsədlər qrupu 

a) ) senerqetik effektə nail olmaq, yeni bazarlara çıxış, şirkətin rəqabəti ilə 

əlaqəli motivlər, yeni bilik və bacarığın mənimsənməsi 

b) yeni bazarlara çıxış, rəqabətqabiliyyətlilik, innovasiyaları mənimsəmək və 

tətbiq etmək 

c) riskləri azaltmaq 

d) gücləri birləşdirmək 

e) resurs bazasını genişləndirmək 

156  Sinerqetik effekt nədən ibarətdir 

a) ) iki və daha çox müəssisələrin aktivlərinin bir-birini tamamlayan 

əməliyyatlarıdır, ki onun da nəticəsi bu şirkətlərin ayrı-ayrılıqda apardıqları 

əməliyyatların nəticələrinin cəmindən daha çoxdur 

b) sinerqiyanın effektivliyindən 

c) şirkətlərin inteqrasiyasından 

d) təsərrüfat subyektlərinin birliyindən 

e) hüquqi, maliyyə, istehsal müstəqilliyinin qorunub saxlanmasından 

157  Sinerqetik  effektə nail olmanın əsas motivləri 
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a) ) istehsalın miqyasında qənaətə nail olmaq, istehsal xarclərini azaltmaq, 

resues bazasını genişləndirmək, istehsal gücünü birgə istifadə etmək 

b) birqə tətqiqatlar aparmaq, inovasiyaların surətlənməsi 

c) yeni bilikləri mənimsəmək 

d) rəqabətin mənfi təsirindən qorunmaq 

e) riskləri azaltmaq 

158 Yeni bazarlara çıxışı şərtləndirən əsas motivlər 

a) ) yad bazarların tez öyrənilməsi, müəyyən mentaliteti və bazar strukturu olan 

bazarlara çıxış, siyasi, hüquqi, maneələrin ləğv edikməsi, qlobal bazara 

çıxış, risklərin azaldılması 

b) yeni bazarları aşkar edərək oraya nüfuz etmək və vəziyyəti təhlil etmək 

c) bazarların sayını artırmaq 

d) mövcud bazarlarda effektiv iş qurmaq və əldə edilən mövqeni qoruyub 

saxlamaq 

e) sosial və iqtisadi vəziyyəti təhlil etmək   

159  Rəqabətlə bağlı strateji ittifaqların əsas motivləri 

a) ) rəqabət təhlükəsindən xəbərdar olmaq, rəqabətə təsir etmək, 

qeyrimüəyyənliyi azaltmaq,inkişafın sabitliyini gücləndirmək 

b) gücləri birləşdirərək rəqabətqabiliyyətliyə nail olmaq 

c) konkret bazarda liderliyi əldə etmək 

d) uzunmüddətli münasibətlərdə tərəfdaşlar arasında resurs və təcrübəni 

birləşdirmək 

e) qlobal bazarda rəqabət aparmaq istəyi 

160  Yeni bilik və bacarıqları mənimsəməyin əsas motivləri 

a) ) yeni texnoloqiyaları əldə etmək, heyyətin təcrübə əldə etməsi, yeni 

regionlarda yeni imkanlar əldə etmək 

b) yeni məhsulların hazırlanması 

c) yeni texnoloqiyaların tətbiqi və yeni biliklərin mənimsənməsi 

d) konkret biznesi qiymətləndirmək 

e) istehlakçıların tələblərini tam olaraq ödəmək 

161  Şirkətlərin birləşməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur 
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a) ) təsərrüfat subyektlərinin hər hansı bir birliyidir, ki onun da nəticəsində 

əvvəlcədən mövcud olan iki və daha çox srtukturlardan vahid iqtisadi birlik 

yaranır 

b) maliyyə vəsaitlərinin ümumiləşməsi baş verir 

c) iqtisadi gücün birləşməsidir 

d) vahid idarəçilik prosesidir 

e) ümumi məqsədə çatmaq üçün vahid bir fəaliyyət istiqamətində çalışmaqdır 

162  Şirkətin udulması dedikdə nə nəzəedə tutulur 

a) ) bir şirkətin digər bir şirkət üzərində nəzarəti ələ almaq və onun idarə 

edilməsini tam və ya müəyyən dərəcədə həyata keçirmək kimi başa düşülür  

b) bir-birilə qarşılıqlı bağlı əmtəələr istehsal etmək 

c) müxtəlif sahəli müəssisələrin ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərməsidir 

d) bir şirkətin digər şirkət üzərində nəzarəti itirməkdir 

e) bir şirkətin səhmlərinin digər şirkət tərəfindən alınmasıdır 

163  Şirkətlərin inteqrasiyasının xarakterindən asılı olaraq şirkətlətin birləşməsi və  

    udulması üzrə hansı əməliyyat növləri qeyd etmək olar  

a) ) ufüqi və şaquli birləşmə və udulma, konqlomerat birləşmə və udulma 

b) ufüqi və şaquli birləşmə və udulma 

c) formal və qeyri-formal birləşmə və udulma 

d) sadə və mürəkkəb birləşmə və udulma 

e) konqlomerat birləşmə və udulma 

164  Transmilli birləşmə və udulmanın mahiyyəti 

a) ) ayrı-ayrı ölkələrdə yerləşən şirkətlərin inteqrasiyasıdır və digər ölkələrdəki 

şirkətlərə sahib olmaqdır 

b) TMK-rın  birləşmə və udulmasıdır 

c) TMK-rin eyni sahədən olanların birləşməsidir 

d) vahid idarəçiliyin qurulmasıdır 

e) TMK-rin maliyyə güclərinin birləşməsidir 

165  Təsərrüfat fəaliyyətinin beynəlmiləlləşməsini açıqlayın  
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a) ) ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatının qarşılıqlı əlaqəsinin və qarşılıqlı 

asıllığının gücləndirici beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin milli 

iqtisadiyyatlara təsiri, ölkələrin dünya təsərrüfatında iştirakı 

b) siyasi, iqtisadi, mədəni, təsərrüfat və s. aspektlərinin beynəlmiləlləşməsi 

c) real və qlobal səviyyələrin birləşməsidir 

d) istehsalın beynəlxalq kooperasiyasıdır 

e) beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıqdır 

166  Beynəlmiləşdirmənin hansı istiqamətləri var 

a) ) istehsal, kapital, iqtisadi  beynəlmiləlləşmə 

b) istehsal və iqtisadi  beynəlmiləlləşmə 

c) maliyyə və investisiya beynəlmiləlləşməsi 

d) sosial-iqtisadi beynəlmiləlləşmə 

e) sosial-iqtisadi, mədəni, hüquqi beynəlmiləlləşmə 

167 Dünya iqtisadiyyatının qloballaşdırılmasını açıqlayın 

a) ) dünya iqtisadi proseslərinin və müxtəlif sahələrin qarşılıqlı asılılıq və 

qarşılıqlı təsirinin güclənməsidir, dünya iqtisadiyyatının tədricən vahid bir 

bazara çevrilməsində özünü biruzə verir 

b) inteqrsiyanın bir formasıdır 

c) iqtisadi proseslərin məcmusudur 

d) regional təsərrüfat fəaliyyətinin birləşməsidir 

e) ölkənin dünya bazarında özünə yer etməsidir 

168  Qloballaşma prosesinin əsas istiqamətləri və hərəkətverici qüvvəsi 

a) ) istehsal, elmi-texniki, texnoloji, təşkilati, iqtisadi, informasiya, siyasi, 

sosial və mədəni istiqamətlər 

b) elmi-texniki, sosial - mədəni istiqamətlər 

c) iqtisadi, siyasi, hüquqi 

d) elmi- texniki tərəqqinin nailiyyətləri 

e) istehsal 

169  Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mahiyyətini açıqlayın  

a) ) milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı uyğunlaşması və yaxınlaşması, beynəlxalq 

miqyasda vahid təkrar istehsal prosesinə daxil olmaqdır  
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b) yeni məkanda yeni imkanlar aşkar etməkdir 

c) beynəlxalq miqyaslı idarəetmədir 

d) birliklərin, ittifaqların birgə fəaliyyətidir 

e) xarici müəssisələrin yaradılmasıdır 

170 Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq nəyə deyilir 

a) ) ölkələr və millətlər arasında davamlı təsərrüfat əlaqələrinin inkişafı, təkrar 

istehsal prosesinin ölkənin hüdudlarından kənara çıxmasıdır 

b) bi neçə xarici şirkərlər arasında əməkdaşlıqdır 

c) yerli müəssisə və təşkilatların ölkədən kənara nüfuz etməsidir 

d) müştərək fəaliyyətdir 

e) birliklərin iqtisadi fəaliyyətidir 

171 Milli rejimin mahiyyəti 

a) ) elə bir prinsipdir ki, ona əsasən xarici hüquqi və fiziki şəxslərə həmin 

ölkənin öz yerli hüquqi və fiziki şəxslərinə verilən hüquqlar ,güzəştlər və 

imtiyazlar verilir 

b) milli xüsusiyyətləri əks edən bir rejimdir 

c) ölkənin sosial, iqtisadi vəziyyətini özündə ehtiva edən rejimdir 

d) ölkələr və millətlər arasında davamlı təsərrüfat əlaqələrinin inkişafı rejimidir 

e) milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı uyğunlaşması və yaxınlaşmasıdır 

172 Rezident kimə deyilir 

a) ) bu, ölkədə qeydiyyatda olan və ya daimi yaşayan hüquqi və ya fiziki 

şəxsdir 

b) xarici vətəndaşdır 

c) başqa ölkədə qeydiyyatda olan vətəndaşdır 

d) yerli vətəndaşdır 

e) bütün variantlar 

173 Qeyri-rezident kimə deyilir  

a) ) başqa bir xarici ölkənin qanunvericiliyinə uyğun qeydiyyata alınan hüquqi 

şəxsdir 

b) yerli qanunveriliciyə uyğun qeydiyyatda olan hüquqi şəxsdir 

c) öz ölkəsində daimi qediyyatı olan fiziki şəxsdir 
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d) xarici vətəndaşdır 

e) yerli vətəndaşdır 

174 Ofşor zonaları hansı zonalara deyilir 

a) ) ərazisində qanunvericiliyə uyğun olaraq ofşor şirkətlərinin qeydiyyatı və 

fəaliyyət göstərməsi icazə verilən ölkə və ərazilərdir 

b) gömrük zonasıdır 

c) iqtisadi zonalardır  

d) şirkətin ərazisidir 

e) bütün vatiantlar 

175 Ofşor şirkətkərinin mahiyyətini açıqlayın 

a) ) ofşor statuslu ölkədə qeydiyyatda olan qeyri-rezident olan hüquqi şəxsdir 

b) öz ölkəsində daimi qediyyatı olan fiziki şəxsdir 

c) istehsal profilinin olması 

d) qeyri- kommersiya şirkətidir 

e) ofşor zonasıdır 

176  İnnovasiya sahəsində məqsədlərə nə aid ola bilməz  

a) ) yeni təşkilati quruluşun formalaşdırılması 

b) yeni məhsulların istehsalı 

c) yeni texnologiyaların tətbiq olunması 

d) istehsalın təşkilinin yeni metodlarından istifadə olunması 

e) məqsədin yeniləşməsi 

177   Hansı variant düzgün şəkildə strateji alternativləri ifa edir 

a) ) məhdudlaşdırılmış artım, artım, ixtisar və üç startegiyanın uyğunlaş-

dırılması 

b) məhdudlaşdırılmamış artım, sürətli artım, ixtisar və üç startegiyanın 

uyğunlaşdırılması 

c) sürətli artım, artım, ixtisar və üç strategiyanın uyğunlaşdırılması 

d) məhdudlaşdırılmamış artım, bazarı ələ keçirmə, ixtisar, fəaliyyətin 

dayanması 

e) mərkəzləşdirilmiş artım 

178  İxtisar alternativləri çərçivəsində hansı variant ola bilməz 
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a) ) uyğunlaşdırma 

b) ixtisar və oriyentasiyanın dəyişməsi 

c) ləğvetmə 

d) artığın kəsilməsi 

e) məhv etmə 

179  Məhdud artım strategiyasından hansı hallarda istifadə olunur 

a) ) təşkilatın inkişafı və rentabelliyi rəhbərliyi qane edirsə 

b) resurs çatışmazlığı olduqda 

c) təşkilatın artım potensialı olmadıqda 

d) təşkilat böhranlı vəziyyətdə olduqda 

e) tam iflasda 

180  İxtisar strategiyası üçün hansı yanaşma xarakterikdir 

a) ) keçmişdə nail olunmuş səviyyədən daha aşağı məqsədlərin qoyulması 

xarakterikdir 

b) keçmişdə nail olunmuş səviyyədən daha yuxarı məqsədlərin qoyulması 

xarakterikdir 

c) məqsədlər dəyişməz qalır 

d) məqsədlər tez-tez dəyişikliyə uğrayır 

e) məqsəd missiyaya tam uyğun gəlmir 

181  Strateci məqsəd və vəzifələrə nail olmaq yolunda aralıq məqsədin müəyyən-

ləşdirilməsini nəzərdə tutan planlaşdırma növü hansıdır 

a) ) taktiki planlaşdırma 

b) strateci planlaşdırma 

c) operativ planlaşdırma 

d) biznes planlaşdırma 

e) qısamüddətli planlaşdırma 

182  Planlaşdırmanın əsasında duran prinsiplərə aid deyildir 

a) ) ahəngdarlıq prinsipi 

b) dəqiqlik prinsipi 

c) fasiləsizlik prinsipi 

d) effektivlik prinsipi 
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e) müəyyənlik 

183  Strateci planlaşdırma prosesinin modelində mövcud olmayan mərhələ hansı-

dır 

a) ) təşkilati strukturun seçilməsi və planlaşdırılması 

b) təşkilatın məqsədi 

c) ətraf mühitin təhlili və qiymətləndirilməsi 

d) strateci alternativlərin təhlili  

e) taktik planların istifadəsi 

184   Missiyanın mahiyyətini düzgün ifadə edən yanaşma hansıdır 

a) ) missiya  dedikdə – təşkilatın əsas məqsədlərinin məjmusunun ifadə 

olunması və təşkilatın mövjudluğunun əsaslandırılması başa düşülür 

b) missiya  dedikdə – təşkilatın arzuladığı fəaliyyət nətijəsi başa düşülür 

c) missiya  dedikdə –qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün vasitə başa 

düşülür 

d) missiya  dedikdə – təşkilatın məqsədlərinin kəmiyyətjə ifadə olunması başa 

düşülür 

e) missiya  dedikdə – məqsədin özü başa düşülür 

185  Missiyanın mahiyyətini hansı sual doğru ifadə edir 

a) ) biz etdiyimiz işi nə üçün edirik 

b) konkret olaraq nəyi yerinə yetirmək lazımdır 

c) biz nəyə nail olmaq istəyirik 

d) biz hara doğru hərəkət edirik 

e) biz kimə tabeyik 

186  Məqsədlərin strateci idarəetmə prosesinin əhəmiyyətli hissəsinə çevrilməsi 

üçün yuxarı rəhbərlik bəzi addımlar atmalıdır. Hansı addım bu halda yanlışdır 

a) ) məqsədləri vaxtaşırı olaraq dəyişdirməlidir 

b) məqsədlər düzgün ifadə olunmalıdır 

c) məqsədlər haqda informasiya verməlidir 

d) onların həyata keçməsini bütün təşkilatda stimullaşdırmalıdır 

e) məqsədlər real olmalıdır 

187  Təşkiletmə menecmentin neçənci funksiyasıdır 
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a) Ι 

b) ) II 

c) ΙV 

d) V 

e) III 

188  İşin təşkili neçə mərhələyə bölünür 

a) 3 

b) ) 4 

c) 5 

d) 2 

e) 6 

189  İşin təşkilində olan mərhələlərə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir 

a) ) əmək bölgüsü 

b) işin bölüşdürülməsi 

c) vəzifələrin qruplaşdırılması 

d) işin koordinasiyası 

e) səlahiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi 

190  Şöbələrin aşağıdakı istiqamətlər üzrə ixtisaslaşdırılmasında düzgün olmayan 

variantı seçin 

a) ) xidmət növü üzrə 

b) coğrafi zonalar üzrə 

c) fəaliyyət növü üzrə 

d) istehsal növü üzrə 

e) əmək bölgüsü üzrə 

191  İdarəetmənin səmərəli təşkilinə təsir edən amillər sırasına aşağıdakılardan 

hansı variant düz deyildir 

a) ) əgər işə prosesli şəkildə nəzarət olunmursa 

b) geniş təşkiletmə o yerdə özünü doğruldur ki, orada tabeçilikdə olanlar bir- 

birindən asılı olmayaraq işləyirlər 

c) əgər işə asanlıqla nəzarət olunmursa 

d) əgər işə kompleks şəkildə nəzarət olunmursa 
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e) əgər işçilər arasında məhsuliyyətsizlik olursa 

192  Qərar  nədir 

a) ) qərar-insanın təfəkkür  fəaliyyətinin  nəticəsi olub,onu hər hansı bir  

nəticəyə  və  ya tələb edilən fəaliyyətə çıxarır 

b) qərar-insanı hər hansı bir  nəticəyə  gətirib çıxarır 

c) qərar-insanın təfəkkür  fəaliyyətinin  nəticəsidir 

d) qərar-insan  əqlinin  məhsuludur 

e) qərar-insanın riskli olmasıdır 

193 İdarəetmə  qərarlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri   hansılardır 

a) ) Məqsəd, Nəticə, Əmək bölgüsü, Peşəkarlıq 

b) Məqsəd, Məsuliyyət, Peşəkarlıq 

c) Məqsəd, Nəticə, Məsuliyyət, Əmək bölgüsü 

d) Məqsəd, Vəzifə, Peşəkarlıq 

e) Məqsəd, Vəzifə 

 194 İdarəetmə qərarlarının əsas növləri hansılardır 

a) ) İntuitiv, insayt və mülahizələrə əsaslanan 

b) İntuitiv, inert və insayt 

c) İnert, ordinar və mülahizələrə əsaslanan 

d) İntuitiv, inert, insayt və ordinar 

e) ordinar və mülahizələrə əsaslanan 

195  İntuitiv qərarlar nədir 

a) ) İntuisiya əsasında qəbul edilən qərardır  

b) Məntiqi təfəkkür nəticəsində qəbul edilən seçimdir                                                          

c) İnsan ağlının məhsuludur 

d) Həyat təcrübəsi nəticəsində qəbul edilən qərardır 

e) Ani qəbul olunmuş qərarlardır 

196  İnsayt qərarlar nədir 

a) ) Konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya dərk edilməsidir 

b) Saytlarla bağlı qərardır 

c) İri şirkətlərdə qəbul edilən qərardır 

d) Kompüter şirkətlərində qəbul edilən qərardır 
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e) Beynəlxalq miqyaslı qərarlardır 

197  Tarazlaşmış qərarlar nədir 

a) ) Bu qərarları öz fəaliyyətinə, irəli sürülən mülahizələrə və onların 

yoxlanılmasına diqqətlə və təkidlə yanaşan rəhbərlər qəbul edirlər və onlar 

bu zaman formalaşmış ilkin ideyaya malik olurlar  

b) Tarazlaşmış qərarlar kifayət qədər əsaslandırılmır 

c) Belə qərarlar ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir 

d) Belə qərarlarda orijinallıq, yenilik olmur 

e) Belə qərarlarda risklik olmur 

198   İmpulsiv qərarlar nədir 

a) ) Belə qərarların müəllifləri çoxlu sayda ideyalar yaradırlar, lakin onları 

yoxlaya bilmirlər. Buna görə də belə qərarlar çox vaxt tam reallaşmır 

b) Belə qərarlar real vəziyyətin təhlili əsasında qəbul  edilir və  tam  

reallaşdırılır 

c) Belə qərarlar keçmiş təcrübəyə əsaslanır 

d) Konkret problemin həllinin başa düşülməsi və ya dərk edilməsidir 

e) Düşünülmüş qərarlardır 

199  İnert qərarlar nədir 

a) ) Ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir 

b) Qısa müddətdə qəbul edilən qərarlardır 

c) Rəhbərin şəxsi seçimidir  

d) İntuisiya əsasında qəbul edilən qərarlardır 

e) Belə qərarlar keçmiş təcrübəyə əsaslanır 

200   Rasional qərarlar nədir 

a) ) Belə qərarlar keçmiş təcrübədən asılı olmayıb, obyektiv analitik proses 

vasitəsi ilə əsaslandırılır 

b) Ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir 

c) Keçmiş təcrübəyə əsaslanır 

d) Risk şəraitində qəbul edilən qərarlardır 

e) Səmərəli qərarlardır 

201  Qərarların qəbulu baxımından idarəetmə prosesi hansı mərhələlərə ayrılır 
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a) ) Qərarların işlənib hazırlanması ,qərarların qəbul edilməsi, qərarların 

icrasına rəhbərlik və ona nəzarət 

b) Qərarların işlənib hazırlanması,qərarların qəbul edilməsi və reallaşdırılması  

c) Qərarların işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi ,qərarların reallaşdırılması 

və ona nəzarət 

d) Qərarların işlənib hazırlanması, qərarların qəbul edilməsi, qərarların icrasına 

rəhbərlik ,qərarların icrasına nəzarət 

e) Qərarların işlənib hazırlanması, qərarların qəbul edilməsi 

202   Qərarları zaman müddətinə görə təsnifləşdirərkən hansı növləri yaranır 

a) ) Uzun müddətli, orta müddətli, qısa müddətli və birdəfəlik 

b) Uzun müddətli və qısa müddətli  

c) Uzun müddətli, orta müddətli və qısa müddətli 

d) Uzun müddətli orta müddətli və birdəfəlik 

e) Uzun müddətli orta müddətli 

203  Proqnozlaşdırılan səmərəliyə uyğun olaraq qərarların hansı növləri vardır 

a) ) Ordinar, asinergetik və sinergetik  

b) Ordinar, inert və sinergetik 

c) Ginergetik, bisinergetik və asinergetik 

d) Ordinar, rasional və sinergetik  

e) asinergetik və sinergetik 

204  Ordinar qərarlar nədir 

a) ) Kollektivin birgə qəbul etdiyi qərardır 

b) Nəticə vahidinə sərf edilən serusların səmərəliliyinin normalara uyğun 

saxlayan qərardır 

c) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır 

d) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini aşağı salır 

e) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini sabit saxlayır 

205  Sinergetik qərarlar nədir 

a) ) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini normalara uyğun saxlayır 

b) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır 

c) Sistemin effektivliyini aşağı salır 
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d) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin azaldır 

e) Sinergetik effektivliyi aşağı salır 

206  Asinergetik qərarlar nədir 

a) ) Əməliyyatların və sistemin effektivliyini aşağı salır 

b) Risk şəraitində qəbul edilən qərardır 

c) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini normalara uyğun saxlayır 

d) Nəticə vahidinə resursların sərfi səmərəliliyini kəskin artırır 

e) Sinergetik effektivliyi aşağı salır 

207 Beynəlxalq şirkətlərdə heyətin idarə edilməsinin mahiyyətini düzgün ifa edən 

yanaşma hansıdır 

a) ) heyətin idarə edilməsi – təşkilatın kadr potensialının normal fəaliyyət 

göstərməsi, inkişafı və ondan səmərəli istfiadə olunması üçün şəraitin 

yaradılması üzrə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial 

tədbirlər sistemidir 

b) heyətin idarə edilməsi – təşkilatın kadr potensialının inkişafı üzrə tədbirləri 

əhatə edir 

c) heyətin idarə edilməsi – təşkilatın kadr potensialının jəlb edilməsi üzrə 

tədbirləri əhatə edir 

d) heyətin idarə edilməsi – təşkilatın kadr potensialının normal fəaliyyət 

göstərməsi, düzgün qiymətləndirilməsi üçün şəraitin yaradılması üzrə bir-

biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial tədbirlər sistemidir 

e) bütün variantlar 

208 Beynəlxalq təşkilatlarda insanlara təsir göstərən üç əsas ümumiləşdirilmiş amil 

hansı variantda göstərilmişdir 

a) ) təşkilatın iyerarxiq quruluşu, mədəniyyət, bazar 

b) informasiya, mədəniyyət, bazar 

c) təşkilatın iyerarxiq quruluşu, informasiya, bazar 

d) təşkilatın iyerarxiq quruluşu, mədəniyyət, texnologiya 

e) mədəniyyət, ədalətli münasibət, düzgün mükafatlandırma 

209  Heyətin idarə edilməsi konsepsiyasına aşağıdakıldardan hansı aid deyildir 

a) ) heyətə olan tələbatın hesablanması 
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b) heyətin idarə edilməsi texnologiyasının işlənib hazırlanması 

c) heyətin idarə edilməsi metodologiyasının işlənib hazırlnması 

d) heyətin idarə edilməsi sisteminin formalaşması 

e) heyətin idarə edilməsi prinsipərinin işlənib hazırlnması 

210  İşçi karyerasının və xidməti-professional irəliləməsinin idarə edilməsi hansı 

varianta aiddir 

a) ) heyətin idarə edilməsi texnologiyasına 

b) heyətin idarə edilməsi sisteminə 

c) heyətin idarə edilməsi prinsiplərinə 

d) heyətin idarə edilməsi metodologiyasına 

e) heyətin idarə edilməsi proseslərinə  

211 Hansı variantda beynəlxalq şirkətlərdə kadr siyasətinin növlərinin düzgün 

təsnifləşdirilməsi göstərilmişdir 

a) ) passiv, aktiv, reaktiv, preventiv, açıq, qapalı 

b) proqres, reqres, reaktiv, preventiv, açıq, qapalı 

c) passiv, aktiv, açıq, qapalı 

d) reaktiv, preventiv, açıq, qapalı 

e) passiv, aktiv 

212  Beynəlxalq şirkətlərdə əmək münasibətlərinin idarə edilməsi altsisteminin 

vəzifələrinə aid deyildir 

a) ) əməyin psixo-fiziologiyası və erqonominasına olan tələblərə riayət 

edilməsi 

b) şəxsi və qrup halında münasibətlərin nizama salınması və təhlili 

c) istehsalatda münaqişə və streslərin idarə edilməsi 

d) sosial- psixoloci müayinə 

e) münaqişələrin həlli yolları 

213  Beynəlxalq şirkətlərdə sosial inkişafın idarə edilməsi alt sisteminin 

vəzifələrinə aid deyildir 

a) ) əmək haqqının ödənilməsi sisteminin işlənib hazırlanması 

b) fiziki və mənəvi tərbiyənin inkişafını 

c) sağlamlığın və istirahətin qorunmasının təminatını 
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d) sosial sığortanın təşkili 

e) sosial- psixoloci müayinə 

214 Beynəlxalq şirkətlərdə  heyətin planlaşdırılmasına aşağıdakılardan hansı 

mərhələ daxil deyildir 

a) ) əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

b) gələcək tələbatların qiymətləndirilməsi 

c) gələcək tələbatların ödənilməsi proqramının işlənib hazırlanması 

d) mövcud resursların qiymətləndirilməsi 

e) gələcək tələbatların proqnozlaşdırılması 

215 Heyətin idarə edilməsi sisteminin təşkili prinsipləri neçə yerə bölünür 

a) ) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

216 Beynəlxalq şirkətlərdə  hansı varinat adaptasiyanın mahiyyətini daha düzgün 

ifadə edir 

a) ) adaptasiya dedikdə – yeni işçinin şirkətin təşkilati mədəniyyətinə, öz ilkin 

kollektivinə, şirkətin ondan gözlədiyi tələblərə və öz iş yerinə olan 

uyğunlaşmanın idarə olunan prosesidir 

b) adaptasiya dedikdə – işçinin öz məqsəd və vəzifələrini düzgün başa düşmək 

və onu məsuliyyətli şəkildə icra etmək prosesidir 

c) adaptasiya dedikdə – yeniliklərin dərk olunması prosesidir 

d) adaptasiya dedikdə – seçmədə istifadə olunan geniş yayılmış metodudur 

e) adaptasiya dedikdə – müvəqqəti uyğunlaşmadır 

217 Beynəlxalq şirkətlərdə  adaptasiyanın məqsədini düzgün ifadə etməyən variant 

hansıdır 

a) ) yeni işçinin əmək haqqı səviyyəsinin yüksəldilməsi 

b) ilkin xərjlərin azaldılması, belə ki, yeni işçi öz iş yerini, vəzifələrini pis bilir 

və daha az məhsuldarlıqla işləyir 
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c) yeni işçinin əmək davranışında qeyri-müəyyənlik hissinin təsirinin aşağı 

salınması 

d) kollektivin birlik səviyyəsinin yüksəlməsi 

e) işçinin fərdi davranışı 

218  Variantlardan hansı istehsal adaptasiyasının növü deyildir 

a) ) işgüzar 

b) təşkilati-inzibati 

c) psixofizioloci 

d) peşəkar 

e) mədəni 

219 Beynəlxalq şirkətlərdə  adaptasiya prosesinin mərhələlərnin ardıcıllıqla 

düzüldüyü variantı tapın 

a) ) yeni işçinin hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, adaptasiya proqra-

mının işlənib hazırlanması, ilkin tanışlıq, təsirli adaptasiya, fəaliyyətdə olma 

yeni işçinin hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, ilkin tanışlıq, 

adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, təsirli aldaptasiya, fəaliyyətdə 

olmaq 

b) adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

c) ilkin tanışlıq, təsirli adaptasiya, fəaliyyətdə olma 

d) ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması, yeni işçinin 

hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, fəaliyyətdə olma, təsirli adaptasiya 

e) ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlənib hazırlanması 

220  Hansı variant insanın peşəkar mühüm keyfiyyətlərini öyrənən metodlara daxil 

deyildir 

a) ) hesablama metodu 

b) cihaz metodu 

c) test metodu 

d) anket metodu 

e) sorğu metodu 

221  Menecerin karyerasında irəliləyiş mərhələsi hansı yaş həddini nəzərdə tutur 
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a) ) 45 yaşadək 

b) 30 yaşadək 

c) 25 yaşadək 

d) 60 yaşadək 

e) 35 yaşadək 

222 Beynəlxalq şirkətlərdə kadr ehtiyatının formalaşması prosesinin əsas mərhələ-

lərinə aid deyildir 

a) ) kadrların əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

b) rəhbər kadrların tərkibində nəzərdə tutulan dəyişikliklər proqnozunun tərtibi 

c) namizədin işgüzar, peşə və şəxsi keyfiyyətləri haqqında informasiya 

toplanması 

d) kadr ehtiyatının tərkibinin formalaşması 

e) kadr ehtiyatının proqnozlaşdırılması 

223 Heyətin adaptasiyasının təşkili üç əsas komponentin mövcudluğunu tələb edir, 

hansı variantda səhv komponent göstərilmişdir 

a) ) adaptasiya prosesinə çəkilən xərclərin azaldılmasını 

b) adaptasiya prosesinin təşkilini 

c) adaptasiya prosesinin informasiya təminatının təşkilini 

d) adaptasiya funksiyasının təşkilatın heyəti idarəetmə sistemində struktur 

möhkəmlənməsini 

e) adaptasiya prosesinin informasiya təminatının proqnozlaşdırılmasını  

224  Hansı variantda heyətin fəaliyyətin qiymətləndirilməsi göstəriciləri göstəril-

mişdir 

a) ) adaptasiya 

b) şəxsi keyfiyyətlər 

c) peşəkar davranış 

d) əməyin nəticəliliyi 

e) fərdi davranış 

225  Təşkilatda heyətin idarə edilməsi sisteminin formalaşdırılmasına tələbləri 

xarakterizə edən prinisplərdən biri kimi heyətin idarəedilməsi funksiyalarının 

birinciliyi prinsipinin mahiyyətini hansı variant əks etdirir 
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a) ) heyətin idarəedilməsi sisteminin altsistemlərinin tərkibi, təşkilati struktur, 

işçilərə və onların sayına olan tələblər heyətin idarə edilməsi funksiyalarının 

tərkibindən, miqdarından və əmək tutumundan asılıdır 

b) heyətin idarəedilməsi funksiyaları öz-özünə deyil, istehsalın tələbat və 

məqsədlərinə uyğun olaraq formalaşır və dəyişir 

c) heyəti idarəetmə sisteminin təşkilinə yönəldilmiş funksiyalarla heyəti 

idarəetmə funksiyaları arasında proporsiyanı müəyyən edir 

d) heyətin idarəetmə sisteminin formalaşması zamanı inkişaf perspektivlərini 

nəzərə almaq lazımdır 

e) heyəti idarəetmə sisteminin təşkilinə yönəldilmiş prinsiplərə 

226 Qeyd edilən variantlar içərisində hansı variant heyətin idarəedilməsi sisteminin 

formalaşdırılmasına, tələbləri xarakterizə edən prinsiplər deyildir 

a) ) təmərküzləşmə 

b) komplekslilik 

c) iyerarxiyalılıq 

d) perspektivlilik 

e) kooperativlik 

227 Heyətin idarəsinin təkmilləşdirilməsində hansı metod daha çox inkişaf edib 

a) ) analogiyalar metodu 

b) normativ metod 

c) məqsədlərin struktrulaşdırılması metodu 

d) balans metodu 

e) məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi metodu 

228  Hansı varinat heyətin idarə edilməsinin iqtisadi metodlarına aid deyildir 

a) ) kollektivin yaradıcı mühitinin formalaşdırılması 

b) texniki-iqtisadi əsaslandırma 

c) maddi stimullaşdırma 

d) sığorta  

e) təhlükəsizlik 
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229  «Elmi-texniki tərəqqi» lüğətində innovasiya yeni yeni məmulat növlərinin, 

…, yeni təşkilati formaların tətbiqinin və s. İşlənib hazırlanmasına, yaradılmasına 

yönəldilmiş yaradıjılıq fəaliyyətini ifadə edir. cümləni tamamlayın  

a) ) texnologiyanın  
b) tərəqqinin  
c) ideyanın  
d) ixtiranın 
e) texnikanın 

230  İnnovasiya – ixtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun etdiyi prosesdir. Bu 

yanaşma kimə məxsusdur 

a) ) B.Tviss 

b) B.Santo 

c) Şumpeter 

d) F.Nikson 

e) A.Fayolun 

231 Geniş mənada innovasiya dedikdə, yeni məhsullar, istehsal, maliyyə, kommer-

siya və s. Xarakterli sosial-iqtisadi və təşkilati texniki qərarlar şəklində yeniliklər-

dən mənfəətli, yeni səmərəli istifadəni nəzərdə tutur. Bu yanaşma kimə məxsusdur 

a))  Y.P.Morozov   b) M.Xuçek    c) A.İ.Priqojin   d) F.Nikson 

232  İnnovasiya menecmenti kompaniyanı idarəetmənin rəhbərliyin ali səviyyəsin-

də həyata keçirilən… istiqamətlərdən biridir. cümləni tamamlayın 

a) ) strateji idarəetmə 

b) kreativ idarəetmə  

c) antiböhranlı idarəetmə 

d) kooperativ idarəetmə 

e) beynəlxalq idarəetmə 

233  Beynəlxalq firma üzrə innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsi bütövlükdə 

aşağıdakılardan nəyi nəzərdə tutması məqsədəuyğun deyildir 

a) ) innovasiya fəaliyyətinin riyazi proqramının işlənib hazırlanması  

b) yeni növ məhsullar işlənib hazırlanması gedişinə və onun tətbiqinə nəzarət 

edilməsini 

c) yeni növ məhsullar yaradılmasının layihələrinə baxılmasını 
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d) innovasiya fəaliyyətinin ixtisaslı heyyətlə təmin edilməsini 

e) yeni növ məhsullar yaradılmasının layihələrinin təhlil edilməsi 

234  XX əsrin .... illərindən başlayaraq müasir firmaların innovasiya siyasətində 

elmi-texniki və istehsal-satış fəaliyyəti istiqamətində yeni meyllər özünü aydın su-

rətdə göstərməyə başlamışdır. Cümləni tamamla 

a) ) 80-cı illərdən 

b) 90-cı illərdən 

c) 60-cı illərdən 

d) 70-ci illərdən 

e) 50-ci illərdən 

235  İnnovasiya prosesinin məqsədini aşağıdakılardan hansının izahı düz deyildir 

a) ) şaquli və üfuqi qaydada satışın hazırlanması və təşkili 

b) yeni əmtəələrin bazarda tətbiqi 

c) məsələnin yeni texniki həllini tapmaq – ixtiranın yaradılması 

d) məhsulun seriyalı istehsalının qaydaya salınması 

e) məhsulun seriyalı istehsalının təhlili 

236  İnnovasiya prosesləri neçə mərhələdən ibarətdir 

a) ) 6 

b) 7    

c) 4    

d) 5     

e) 3 

237  Daxil olmuş ideyaların sistemləşdirilməsində aşağıdakı variantlardan hansı 

düz deyildir 

a) ) texnologiyanın daima təkmilləşdirilməsi və məhsulun rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldiolməsi ilə bazarlarda möhkəmləndirmək 

b) məhsulun işlənib hazırlanması və mənimsənilməsinə münasibətdə, riskin 

dərəjəsi və ölçüsünün müəyyənləşdirilməsində firmanın potensial imkaları 

haqqında informasiya toplamaq 

c) məqsədli bazarlar və onların inkişafının uzun müddətli meylləri haqqında 

informasiya toplamaq 



 56

d) bazardakı texnoloji dəyişikliklər haqqında, ET və TKİ-ləri bölməsindən, 

istehsal şöbələrinin marketinq xidmətindən, firmanın satış aparatından, 

ticarət vasitəçilərindən, son istehlakçılardan daxil olan yenilitklər haqqında 

informasiya toplamaq 

e) son istehlakçılardan daxil olan yenilitklər haqqında informasiya toplamaq 

238   Aşkar edilmiş ideyaların seçilməsi və yeni məhsul ideyaların işlənib hazırlan-

masında aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir 

a) ) paralel qaydada satışın hazırlanması və təşkil edilməsi 

b) yeni və ənənəvi məmulatın texnoloji ümumiliyi dərəjəsinin 

aydhınlaşdırılması yeni məhsulun firmanın ikinji və strateji inkişafının 

uyğunluğu 

c) ideyanın imkanlarının və praktiki olaraq reallaşdırılmasının müəyyən 

edilməsi 

d) ideyanın imkanlarının və praktiki olaraq reallaşdırılmasının təhlil edilməsi 

239   Yeni məhsulun iqtisadi effektivliyinin təhlili – marketinq proqramının işlənib 

hazırlanmasında aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir 

a) ) elmi-tədqiqat və təjrübə-konstruktor işlərinin aparılması 

b) məhsulun texniki-iqtisadi xarakteristikasının, müəyyən edilməsi, onun 

keyfiyyət və istehlak xüsusiyyətlərinin və satışın həcminin 

qiymətləndirilməsi 

c) potensial bazar tələbatının və satışın həcminin qiymətləndirilməsi 

d) ideyanın konkret layihə şəklini aldığı halda məhsulun texniki jəhətinin 

işlənib hazırlanması 

e) potensial bazar tələbatının və satışın həcminin proqnozlaşdırılması 

240  Yeni məhsul yaradılmasında aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir 

a) ) yeni məhsullar istehsalı üçün zəruri olan xərclərin miqdarı 

b) nümunə yaradılması və texniki sınaq keçirilməsi 

c) əmtəənin adının, onun əmtəə nişanının tərtibinin, qablaşdırılmasının 

markirovkasının müəyyən edilməsi 

d) firmanın bölmələri üzrə vəzifələri bölüşdürməklə yeni məhsulun konkret 

inkişaf proqramının işlənib hazırlanması 
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e) firmanın bölmələri üzrə vəzifələri bölüşdürməklə yeni məhsulun konkret 

inkişaf proqramının proqnozlaşdırılması 

241   Bazarda testləşdirmənin aparılmasında aşağıdakı variantlardan hansı düz 

deyildir 

a) ) sosial-iqtisadi xidmətin təşkili 

b) qiymət və digər kommersiya şərtlərilə 3 aydan az olmayan müddətdə 

məhdud bazarda testləşdirmə 

c) optimal reallaşdırma kanalının seçilməsi 

d) reklam vasitələri və metodlarının seçilməsi 

e) optimal reallaşdırma kanalının qiymətləndirilməsi 

242  Məhsul üzrə marketinq proqramı əsasında yeni məmulatın istehsalatda tətbiqi 

haqqında qərar qəbul edilərkən aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir 

a) ) yeni məhsulun mənimsənilməsi müddəti və onunla bazara çıxmaq 

b) firmanın istehsal imkanlarının artırılması 

c) yeniliyin patent müdafiəsinin təmin edilməsi 

d) yeniliklərin kommersiya cəhətdən əsaslandırılması 

e) firmanın istehsal imkanlarının proqnozlaşdırılması 

243  XX əsrin sonlarında təşəkkül tapmış innovasiya prosesinin idarə edilməsi sis-

temi neçə hissədən ibarətdir 

a) ) 7       

b) 8     

c) 9     

d) 6     

e) 10  

244   Yapon firmaları öz kompaniyalarının … əsasında yeni əmtəələrin yaradıcılıq-

la işləyib hazırlanmasına böyük əhəmiyyət verirlər. Cümləni tamamlayın 

a) ) texnologiya    

b) bazarın öyrənilməsi  

c) ixtira 

d) ideya 

e) məntiq 
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245  İnnova prosesləri və sahibkarlığına istiqamətlənən müasir menejmentin mo-

delləri, idarəetmə üslubları P.Drükerin müəyyən etdiyi neçə metodoloci əsası var-

dır? 

a) ) 3       

b) 4    

c) 5    

d) 6   

e) 8 

246  Müasir şəraitdə kiçik innovasiya firması öz uğurlu inkişafı və rəqabət qabiliy-

yətliyi üçün kadrların potensiallığının hər tərəfli yüksəldilməsilə daima məşğul ol-

malıdır. Aşağıdakı variantlardan uyğun gəlməyəni seçin  

a) ) strukturun təkmilləşdirilməsi  

b) kollektivdə sosial adaptasiya 

c) istehsal fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

d) rəhbər kadrların hazırlanması 

e) istehsal fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması 

247  Vençur biznesi – riskli layihələrin reallaşdırılmasına yönələn … fəaliyyətidir. 

Cümləni tamamlayın 

a) ) sahibkarlıq 

b) biznes  

c) hüquqi 

d) yaradıcı 

e) mədəni  

248    Nəzarət menecment prosesinin neçənji funksiyasıdır 

a) ) 4-сü funksiyası 

b) 1-сi funksiyası 

c) 2-сi funksiyası 

d) 3 -сü funksiyası 

e) 5- сi funksiyası 

249....hesabat dövründə planlaşdırmanın əsası kimi çıxış edir. Cümləni tamamlayın 

a) ) Yekun nəzarəti 
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b) Aralıq nəzarəti 

c) Aktiv nəzarəti 

d) Nəzarət 

e) Aylıq nəzarət 

250  Nəzarət təşkilatların dəyişən xarici mühiti üçün xarakterik olan …… əks edir 

a) ) qeyri-müəyyənliyi 

b) rəngarəngliyi 

c) adaptasiyası 

d) müəyyənliyi 

e) uyğunsuzluğu 

251  … böhranlı situasiyaların meydana gəlməsi haqqında xəbərdarlıq edir 

a) ) Nəzarət 

b) Meneсer 

c) Rəhbər 

d) Təşkilat 

e) Şöbələr 

252  Nəzarət … güclü tərəflərini müdafiə etməklə əldə olunmuş nəticəni 

planlaşdırılanla müdafiə edir 

a) ) təşkilatın  

b) menecerin 

c) rəhbərin 

d) liderin 

e) işçilərin 

253  Verilmiş kreditlərin məqsədəuyğun xərclənməsi üzərindəki nəzarət növü necə 

adlanır 

a) ) bank nəzarəti 

b) büdcə nəzarəti 

c) valyuta nəzarəti 

d) bank daxili nəzarət 

e) bölmə nəzarəti 
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254  Vəsaitin formalaşdırılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi nəzarətin hansı 

funksiyasına xasdır 

a) ) büdcə nəzarəti 

b) dövlət nəzarəti 

c) bankdaxili nəzarət 

d) maliyyə nəzarəti 

e) kassa nəzarəti 

255  Qanunvericiliyə əsasən Azərbaycanda valyuta və ixrac əməliyyatı hansı döv-

lət orqanının səlahiyyətlərindədir 

a) ) Dövlət Gömrük Komitəsi 

b) Milli Bank 

c) Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 

d) Vergilər Nazirliyi 

e) Maliyyə Nazirliyi 

256 … vasitəsi ilə dövlət xarici valyutanın əldə edilməsi və onunla əməliyyatlar 

keçirilməsi qaydalarını tənzimləyir? Cümləni tamamlayın 

a) ) Valyuta nəzarəti 

b) Təhlükəsizlik nəzarəti 

c) Bank nəzarəti 

d) Dövlət nəzarəti 

e) Milli Məclisin nəzarəti  

257  Azərbaycanda Dövlət büdcəsinin icrasına operativ-nəzarət hansı dövlət 

orqanına məxsusdur 

a) ) Milli məclisin Hesablama Palatası 

b) Maliyyə nazirliyi 

c) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

d) Milli Məclis 

e) Milli Bank 

258  Kassa, hesablaşma, kredit və digər əməliyyatların keçirilməsinin düzgünlüyü-

nü təmin edən sistem necə adlanır 

a) ) Bank daxili nəzarət 
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b) Təsərrüfatdaxili nəzarət 

c) Müfəttiş nəzarəti 

d) Bank nəzarəti 

e) Dövlət nəzarəti 

259  Bunlardan hansı variant nəzarətin növünə daxil deyildir 

a) ) Faktiki nəzarət 

b) İlkin nəzarət 

c) Cari nəzarət 

d) Son nəzarət 

e) Dövlət nəzarəti 

260  Kassadakı nəğd pul, əsas vəsaitrlər, material qiymətləri, hazır məhsul, başa 

çatmamış istehsal obyektlərinin təhlili hansı nəzarət vasitəsilə reallaşır 

a) ) faktiki nəzarət 

b) istehsal nəzarəti 

c) marketinq nəzarəti 

d) təsərrüfatdaxili nəzarət 

e) firmadaxili nəzarət 

261  Nəzarətin növlərinin bir-birindən fərqlənməsi hansı əlamətlərinə görə müəy-

yən olunur 

a) ) vaxta görə 

b) məzmununa görə 

c) mahiyyətinə görə 

d) məqsədinə görə 

e) metoduna görə 

262  İdarəetmə aparatında cari nəzarəti həyata keçirmək üçün … yaratmaq lazım-

dır. Cümləni tamamlayın 

a) ) əks əlaqə 

b) sistem 

c) təşkilat 

d) əlaqə 

e) qarşılıqlı əlaqə 
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263  Son (yekun) nəzarətin yerinə yetirilməsi motivasiya prosesinə kömək edirmi 

a) ) edir 

b) etmir 

c) cüzi şəkildə edir 

d) ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur 

e) bu cür nəzarət yoxdur 

264  Nəzarət prosesi neçə mərhələdən ibarətdir 

a) ) III mərhələdən 

b) IV mərhələdən 

c) I mərhələdən; 

d) II mərhələdən 

e) V mərhələdən 

265  Nəharət prosesində qiymətləndirmə mərhələsi nəzarətin hansı funksiya ilə qo-

vuşmasını nümayiş etdirir 

a) ) Planlaşdırma 

b) Təşkil etmə 

c) Motivasiya 

d) Koordinasiya 

e) Kooperasiya 

266  Nəzarətin iqtisadi effektliyini artırmağın mümkün üsullarından biri kimi hansı 

metoddan istifadə edilir 

a) ) istisna etmə (çıxarma) 

b) vadar etmə 

c) təhrik etmə 

d) sosial-psixoloji 

e) sosial-iqtisadi 

267  Nəzarətin başlıca məqsədi təhlükəli xarakter alan … aradan qaldırmaqdır. 

Cümləni tamamlayın 

a) ) kənarlaşmaları 

b) ölçmələri 

c) problemləri 
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d) informasiyanı 

e) əngəlləri 

268… cüzi dəyişikliklərin olması nəzarət sistemində də ciddi dəyişikliklərin olma-

sına səbəb olur. Cümləni tamamlayın 

a) ) plandakı 

b) sistemdəki 

c) idarəetmədəki 

d) nəticədəki 

e) prinsiplərdəki 

269  Höküməti aldığı xarici kreditlər və borclardan səmərəli istifadə edilməsinə nə-

zarət qaydası hansı dövlət orqanının səlahiyyətlərindədir 

a) ) Hesablama  Palatası 

b) Maliyyə Nazirliyi 

c) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

d) Milli Bank 

e) Dövlət Gömrük Komitəsi 

270  İstehsal proseslərinin tənzimlənməsi və ona nəzarət forması hansı bölməyə 

xasdır 

a) ) İnformasiya mərkəzləri 

b) Mühasibatlıq şöbəsi 

c) marketinq şöbəsi 

d) Təsərrüfat şöbəsi 

e) Kadrlar şöbəsi 

271 İnformasiya axınının köməyi ilə prosesdə iştirak edən fərdlərin birləşdirilməsi 

necə adlanır 

a) ) kommuniksiya şəbəkəsi 

b) kommunikasiya prosesi 

c) informasiya mənbəyi 

d) kommunikasiya kanalı 

e) kommunikasiya əlaqəsi 
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272  Təşkilatın yüksələn kommunikasiya şəraitində informasiyanın yuxarı idarəet-

mə səviyyələrinə verilməsi nəyə təsir edir 

a) ) əmək məhsuldarlığına 

b) səmərəliyə 

c) idarəetməyə 

d) qənaətçiliyə 

e) xərclərə 

273  Kommunikasiya prosesinin modeli neçə mərhələdən ibarətdir 

a) ) 4 mərhələdən 

b) 2 mərhələdən 

c) 1 mərhələdən 

d) 3 mərhələdən 

274  Şəxslərarası kommunikasiyada sözdən başqa istənilən simvollardan istifadə 

olunması hansı maneələr qrupuna daxildir 

a) ) qeyri-verbal maneələr 

b) semantik maneələr 

c) qəbul etmə ilə şərtlənən maneələr 

d) neqativ əks əlaqə 

e) verbal maneələr 

275 Kommunikasiya zamanı informasiyanın doğruluğunu hansı mərhələ müəyyən 

edir 

a) ) əks əlaqə 

b) göndərən 

c) kodlaşdırma prosesi 

d) kodun açılması 

e) kodun izahı  

276  Kreativ fəaliyyətə aşğıdakılardan hansı aiddir 

a) ) Texniki və texnologi yeniliklər, firmanın fəaliyyətini səmərələşdirən 

yaradıcılıq işləri 

b) Texniki yeniliklər 

c) Texnologi yeniliklər 
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d) Texniki və texnologi yeniliklər 

e) Elmi yeniliklər 

277  Yeniliklərin tətbiqi dedikdə nə başa düşülür 

a) ) Yeni məhsulun  tətbiqi 

b) İdeyanın yaradılması 

c) Lahiyəlışdirmə 

d) Tətqiqat 

e) Təhlil 

278  Menecerin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir 

1. O, bütün məəsələləri öz üzərinə götürməli. 

2. Qərarları tək qəbul etməli. 

3. Yaradıcılıq axtarşı atmosferi yaratmalı. 

4. O, bütün məəsələləri öz üzərinə götürməməli. 

5. Qərarları tək qəbul etməməli 

a))  1,3.5 

d) 2,4,6 

    e) 1,2,3 

b) 3,4,5                      c)3,2, 5 

 

 

279  Beynəlxalq təşkilatın elmi- texniki siyasəti dedikdə, hər şeydən əvvəl nə başa 

düşülür 

a) ) Innovasiya prosesinə münasibətdə mövcud subyektin davranış strategiyası 

b) Vahid innovasiya siyasəti  

c) Kreativ siyasət 

d) Kreativ strategiya 

e) Kreativlik prinsipləri 

280  İri miqyaslı şirkətlərdə kreativ proses nəyi əhatə edir 

a) ) Yeni məhsulun yaradılmasından onun praktiki rallaşdırılmasına qədər olan 

mərhələni 

b) Yaranmış yeni məhsulun reallaşdırılması mərhələsini 

c) Yeni məhsulun tədqiqat mərhələsini 

d) Yeni məhsulun dizayın mərhələsindən istehsala hazırlanma mərhələsini 
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e) Yeni məhsulun tədqiqat mərhələsinin təhlili 

281  Kreativ layihələrin seçim modelləri neçə qrupa ayrılır 

a) ) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6

 

282  Layihə firma üçün yararsız olduğu halda neçə qərar mövcudddur 

a) ) 2                            6                4 

b) 3                             5  

283 Normativ modellərdə hansıkriteriyavə göstəricilərdən istifadə 

      olunur 

a) ) Maliyyə-iqtisadi  göstəricilərdən 

b) Normativ kriterya və göstəricilərdən 

c) Starteci kriterya və göstəricilərdən 

d) Resurslarla təmin olunma kriterya və göstəricilərdən  

e) Təhlükəsizlik kriteriyalarından 

284  Normativ modellərdə qərar qəbulunda innovasiya layihələrinin  biznes –

planında hansı göstəricilərdən istifadə olunur 

a) ) Mütlək effekt, mütlək effektlik 

b) Yüksək effekt, mütlək effekt  

c) Mütlək effekt, normal effekt 

d) Mütlək effektlik, normal effektlik 

e) Yüksək effekt, normal effekt 

285 Birbaşa təsir edən xarici mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil 

a) ) elmi-texniki tərəqqi 

b) tədarükçüləri  

c) əmək resursları 

d) qanunlar 

e) istehlakşılar 

286  Xarici təsir edən mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil  
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a) ) dövlət tənzimləməsi 

b) siyasi amillər 

c) iqtisadiyyatın vəziyyəti 

d) beynəlaxalq hadisələr 

e) sosial amillər 

287  Daxili mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aiddir 

a) ) texnologiya 

b) sosial-mədəni 

c) əmək resursları 

d) istehlakçılar 

e) istehsalçılar 

288   Daxili mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil 

a) ) elmi-texniki tərəqqi  

b) məqsədlər 

c) məqsədlər 

d) vəzifələr 

e) quruluş 

289  İdarəetməyə situasiyalı yanaşmada insan qruplarının əsas tərkib hissələrinə 

aşağıdakılardan hansı daxil deyildir 

a) ) təşkilatın quruluşu 

b) qruplarda insanların davranışı 

c) rəhbərlərin, lider rolunda fəaliyyət göstərən menecerlərin davranışı 

d) ayrı-ayrı insanların davranışı 

e) rəhbərlə işçinin davranışı  

290  ....... özündə təşkilatın məqsədlərinə daha effektli şəkildə nail olmağa imkan 

verən, idarəetmə səviyyələrinin və funksianal sahələrinin məntiqi qarşılıqlı 

münasibətlərini əks etdirir. Cümləni tamamlayın 

a) ) təşkilatın quruluşu 

b) vəzifə 

c) texnologiya 

d) məqsəd 
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e) missiya 

291..... dedikdə əvvəlcədən müəyyən edilmiş üsullarla və qabaqcadan müəyyən 

edilmiş müddətdə yerinə yetirilməli olan müəyyən işlər, işlər seriyası və ya işin bir 

hissəsi başa düşülür. Cümləni tamamlayın 

a) ) vəzifə 

b) texnologiya 

c) məqsəd 

d) təşkilatın quruluşu 

e) təşkilatın missiyası 

292 ..... dəyişən ənənəvi hesab edilən digər dəyişənlərə nisbətən daha geniş təsir 

gücunə malikdir. Cümləni tamamlayın 

a) ) texnologiya 

b) məqsəd 

c) təşkilatın quruluşu 

d) vəzifə 

e) təşkilatın missiyası 

293  Təşkilatın uğur qazanmasını təmin edən tərkib hissələr özündə aşağıdakılar-

dan hansını birləşdirmir 

a) ) işgüzarlıq 

b) qəbul edilən qərarların praktiki olaraq reallaşdırılması 

c) mövcudolma qabiliyyətini 

d) nəticəlik 

294   Rəqabətqabiliyyətlilik  dedikdə nə başa düşülür 

a) ) bu məhsulun rəqib məhsullardan fərqlənməsini əks etdirən 

xarakteritiksaıdır 

b) bu məhsulun qiymət göstəricisidir  

c) bu məhsulun yararlılıq göstəricisidir  

d) bu məhsulun alıcılar tərəfindən dəyərləndirilən xarakteristikasıdır 

e) bu məhsulun rəqib məhsuluna oxşarlığını əks etdirən göstəricilərdir 

295  Marketinq  nəzəriyyəsində əmtəənin realizə olunmasının əsas neçə qaydası 

mövcuddur 



 69

a) ) 3              

b) 4            

c) 2                   

d) 5                

e) 4    

296  Realizə olunma siyasəti nədir 

a) ) Məsələlərin elə həlli sistemidir ki, məhsul satışında ən yüksək səmərə əldə 

edilsin  

b) Məsələlərin elə həlli sistemidir ki, məhsul istehsalında  ən yüksək səmərə 

əldə edilsin 

c) Məsələlərin elə həlli sistemidir ki, məhsul istehlakında  ən yüksək səmərə 

əldə edilsin 

d) Məsələlərin elə həlli sistemidir ki, planlaşdırmada  ən yüksək səmərə əldə 

edilsin   

e) Məsələlərin elə həlli sistemidir ki, motivasiyada  ən yüksək səmərə əldə 

edilsin 

297   Menecmentin sosiologiyası  və psixologiyası , beynəlxalq  menecmentinin  

hansı altsisteminə  daxildir 

a) ) idarəedici  altsisteminə   

b) məqsəd  altsisteminə   

c) funksional  altsisteminə   

d) təminat altsisteminə   

e) icraedici  altsisteminə   

298  İdarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması və ralizə olunması beynəlxalq 

menecmentin  hansı altsisteminə  daxildir 

a) ) idarəedici  altsisteminə   

b) məqsəd  altsisteminə   

c) funksional  altsisteminə   

d) təminat altsisteminə   

e) icraedici  altsisteminə   
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299  Qərarların qəbulunda proqnozlaşdırma beynəlxalq  menecmentin hansı alt-

sisteminə  daxildir 

a) ) idarəedici  altsisteminə   

b) məqsəd  altsisteminə   

c) funksional  altsisteminə   

d) təminat altsisteminə   

e) icraedici  altsisteminə   

300  Xammal və materialların inteqral göstəricisini hansı mikro mühit amilinə 

daxildir 

a) ) Malgöndərənlər  

b) İstehlakçılar 

c) Rəqiblər 

d) Marketinq vasitəçiləri  

e) əlaqələndirmə auditoriyası 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


