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Fәnn 2526  Firmanın inkişaf strategiyası

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Rәhmani F.P.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 36

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Bazar iqtisadi sistemindә müәssisәnin (firmanın) üzәrinә düşәn başlıca funksiya
hansıdır? (Çәki: 1)

istehsal funksiyası;
satış funksiyası;
istehlak funksiyası;
bölgü funksiyası;
bunların hamısı.

Sual: İstehsal amillәrindәn (iqtisadi resurslardan) hansı tәşkiletmә (birlәşdirici)
funksiyasını hәyata keçirir? (Çәki: 1)

kapital;
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iş qüvvәsi (әmәk);
torpaq;
sahibkarlıq qabiliyyәti;
informasiya.

Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtinin formaları hansılardır? (Çәki: 1)
Firma, şirkәt, sәhmdar cәmiyyәti, konsorsium, assosiasiya, trest, idarә;
fiziki şәxs sahibkar vә hüquqi şәxs
tәsәrrüfat ortaqlıqları, tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri, әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr,

kooperativlәr;
fәrdi (ailә) müәssisәlәri, mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr, tam ortaqlıqlar,

kommandit ortaqlıqlar, açıq vә qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtlәri;
tәk tәsisçili (fәrdi) müәssisәlәr, ortaqlıqlar, cәmiyyәtlәr.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmada idarәetmәnin obyekti ola bilәr? (Çәki: 1)
firmanın maddi vә maliyyә resursları;
firmanın bazar mövqeyi;
әmәk mәhsuldarlığı;
yeniliklәrun tәtbiqi;
bunların hamısı.

Sual: Әhatә müddәti baxımından qәrarların aşağıdakı növlәri var: (Çәki: 1)
strateji, cari vә operativ;
qısamüddәtli, ortamüddәtli vә uzunmüddәtli;
satınalma, istehsal, satış vә maliyyәlәşdirmә;
investisiya, mәnfәәtin istifadәsi, mәnfәәtin bölüşdürülmәsi vә dividentin ödәnilmәsi;
nizamnamә, idarәetmә, tәnzimlәmә vә nәzarәt.

Sual: Firmanın fәaliyyәt mühiti: (Çәki: 1)
sabitdir;
dәyişkәndir ;
statikdir;
fasilәsiz prosesdir;
qeyrimüәyyәndir.

Sual: Firmanın inkişaf strategiyası nә qәdәr müddәt üçün işlәnilir? (Çәki: 1)
1 ilәdәk;
3 ilәdәk;
5 ilәdәk;
510 il üçün;
qarşıya qoyulan mәqsәdin reallaşdırılması dövrü üçün

Sual: Aşağıdakılardan hansı istehsalın tәşkili amillәri hesab olunan iqtisadi resursların
sırasına aid deyil? (Çәki: 1)

iş qüvvәsi



kapital
torpaq
sahibkarlıq qabiliyyәti
vaxt

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kommersiya firmalarının yaradılmasının әsas
mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)

ictimai tәlәbat duyulan mәhsul istehsal etmәk
istehlakçıların dәyişәn tәlәbatlarını dolğun ödәmәk
bazara keyfiyyәtli mәhsul çıxartmaq
mәnfәәt (gәlir) götürmәk
yeniliklәri tәtbiq etmәk

Sual: “İqtisadi resursların bazar dövriyyәsi modeli”ndә aşağıdakılardan hansı iştirak
etmir? (Çәki: 1)

ev tәsәrrüfatları
istehsal amillәri bazarı
firmalar
daxili vә xarici mühit
istehlak malları (xidmәtlәri) bazarı

Sual: “Mәnfәәt әldә etmәk” firma üçün nәdir? (Çәki: 1)
mәqsәddir
vәzifәdir
öhdәlikdir
funksiyadır
sәlahiyyәtdir

Sual: Ümumi halda müәssisә vә ya firmaların yaradılması formalarının sayı neçәdir?
(Çәki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Aşağıdakılardan hansı firma üçün xüsusi önәm daşımaya bilәr? (Çәki: 1)
mәnfәәtlilik
 sәmәrәlilik
mәhsuldarlıq
rәqabәtqabiliyyәtlilik
fasilәsizlik

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın inkişafına strateji yanaşmanı vacib edәn amil
hesab edilmir? (Çәki: 1)



xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrin nәzәrә alınması
sahә daxilindә rәqabәtin kәskinlik dәrәcәsi
ölkә iqtisadiyyatında işsizliyin artması
istehlakçıların tәlәbatlarının davamlı olaraq dәyişmәsi
texnoloji istehsal üsullarının dәyişmәsi

Sual: “Firmanın inkişaf strategiyası” kursunun aşağıdakı kurslardan hansı ilә birbaşa
әlaqәsi yoxdur? (Çәki: 1)

iqtisadi nәzәriyyә
firmanın iqtisadiyyatı
sahә iqtisadiyyatı
fiziologiya
menecment

Sual: Aşağıdakılardan hansı “Firmanın inkişaf strategiyası” kursunun tәdrisi qarşısında
duran vәzifә hesab oluna bilmәz? (Çәki: 1)

firmanın inkişaf strategiyalarının işlәnilmәsi sahәsindә mövcud metodiki
yanaşmaların tәqdim edilmәsi

firmaların yaradılması vә fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili üsullarının öyrәdilmәsi
firmanın fәaliyyәt mühitinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi metodikalarının şәrhi
firmaların rәqabәt vә davranış strategiyalarının növlәri vә tiplәri barәsindә tәlәbәlәri

mәlumatlandırmaq
firmanın inkişaf strategiyasının işlәnilmәsi, habelә davamlı strateji idarәetmәnin

tәtbiqi metodlarını göstәrmәk

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Müәssisәlәrin tәşkili formaları hansılardır? (Çәki: 1)
Firma, şirkәt, sәhmdar cәmiyyәti, konsorsium, assosiasiya, trest, idarә;
fәrdi (ailә) müәssisәlәri, mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr, tam ortaqlıqlar,

kommandit ortaqlıqlar, açıq vә qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtlәri;
tәsәrrüfat ortaqlıqları, tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri, әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr,

kooperativlәr;
fiziki şәxs – sahibkar, hüquqi şәxs, dövlәt müәssisәlәri;
tәk tәsisçili (fәrdi) müәssisәlәr, ortaqlıqlar, cәmiyyәtlәr.

Sual: Firmanın idarә edilmәsi nә demәkdir? (Çәki: 1)
İşçilәrin fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәkdir;



Firmanın cari vә gәlәcәk fәaliyyәtinin planlaşdırılmasıdır;
Qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün firmanın fәaliyyәtinin mәqsәdәuyğun

şәkildә formalaşdırılmasıdır;
İstehsalın tәşkili amillәrinin fәaliyyәtinә texnoloji tәlәblәrә uyğun tәsir göstәrmәkdir;
Firmanın cari vә gәlәcәk fәaliyyәtinә sistemli nәzarәtin tәmin edilmәsidir.

Sual: Planlaşdırma ierarxiyası baxımından qәrarların aşağıdakı növlәri var (Çәki: 1)
strateji, cari vә operativ;
qısamüddәtli, ortamüddәtli vә uzunmüddәtli;
satınalma, istehsal, satış vә maliyyәlәşdirmә;
investisiya, mәnfәәtin istifadәsi, mәnfәәtin bölüşdürülmәsi vә dividentin ödәnilmәsi;
nizamnamә, idarәetmә, tәnzimlәmә vә nәzarәt.

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri biznesdә strateji dәyişikliklәr üçün әsas ola bilmәz?
(Çәki: 1)

bazar tәlәbatlarının dәyişilmәsi;
texnoloji yeniliklәr (dәyişikliklәr);
sahәdә rәqabәtin dәrinlәşmәsi;
müәssisәnin idarәetmә strukturlarının dәyişilmәsi;
qloballaşma vә beynәlxalq inteqrasiyanın güclәnmәsi

Sual: Strateji idarәetmәnin әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
cari qәrarlar;
strateji qәrarlar;
uzunmüddәtli qәrarlar;
firmanın missiyası;
strateji idarәetmәnin üsulları

Sual: Firma üçün strateji idarәetmәnin әhәmiyyәti nәdәdir? (Çәki: 1)
rәqabәt üstünlüyünә nail olunması;
maksimum mәnfәәtin әldә edilmәsi;
mәhsulun qiymәtinin artırılması;
istehsal xәrclәrinin azaldılması;
firmanın maliyyә sabitliyinin güclәndirilmәsi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin strateji inkişafının mәqsәdlәri sırasına daxil
edilә bilmәz? (Çәki: 1)

bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi;
xәrclәrin minimumlaşdırılması;
sahәdә rәqabәtin güclәndirilmәsi;
texnoloji liderlik;
yeni mәhsul bazarlarına çıxış.

Sual: Aşağıdakı biliklәdәrn hansını tәlәbә “Firmanın inkişaf strategiyası” kursunun
tәdrisindәn әldә edә bilmәz? (Çәki: 1)



Streteji idarәetmәnin mahiyyәti vә metodoloji xüsusiyyәtlәri
Firmaların inkişaf strategiyalarının növlәri vә tiplәri
İqtisadiyyatın inkişaf proqnozlarının işlәnilmәsi üsulları
Firmanın missiya vә mәqsәdlәrinin işlәnilmәsinә yanaşmalar
Firmanın inkişaf strategiyasının işlәnilmәsi üsulları

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
Sahibkarlıq fәaliyyәti yalnız hüquqi şәxs yaratmaqla hәyata keçirilәn vә mәqsәdi

mәnfәәt götürmәk olan fәaliyyәtdir
Müәssisә tәşkil etmәklә (iş qurmaqla) gәlir әldә etmәk sahibkarlıq fәaliyyәti hesab

olunur
Sahibkarlıq fәaliyyәti şәxsin müstәqil vә könüllü surәtdә hәyata keçirdiyi fәaliyyәtdir
Sahibkarlıq fәaliyyәti şәxsin әsas mәqsәdi әmlak istifadәsindәn, әmtәә satışından,

işlәr görülmәsindәn vә ya xidmәtlәr göstәrilmәsindәn mәnfәәt götürülmәsi olan
fәaliyyәtdir

Hüquqi şәxslәr bir fiziki vә ya hüquqi şәxs tәrәfindәn, yaxud fiziki vә hüquqi
şәxslәrin toplusu tәrәfindәn yaradıla bilәr, üzvlüyә әsaslana bilәr

Sual: Sahibkarın tәsisçilik vә ya әmlak mәsuliyyәtinin forması hansıdır? (Çәki: 1)
mәhdud mәsuliyyәt
tam mәsuliyyәt
әlavә mәsuliyyәt (subsidiarlıq prinsipi)
bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: “Hüquqi şәxs xüsusi olaraq yaradılmış elә bir qurumdur ki” fikrini tamamlamaq
üçün aşağıda verilmiş fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)

mülkiyyәtindә ayrıca әmlakı vardır
öz öhdәliklәri üçün bu әmlakla cavabdehdir
öz adından әmlak vә şәxsi qeyriәmlak hüquqları әldә etmәk vә hәyata keçirmәk,

vәzifәlәr daşımaq hüququna malikdir
mәhkәmәdә iddiaçı vә ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir
qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmәsi vacib deyil

Sual: Kommersiya hüquqi şәxslәrinin әsas xarakteristikası hansıdır? (Çәki: 1)
fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәtdir
fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәt deyil
götürülәn mәnfәәti iştirakçıları arasında bölüşdürmәyәn qurumdur
müstәqil balansa malik qurumdur
bir fiziki vә ya hüquqi şәxs tәrәfindәn yaradılan qurumdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı tәsәrrüfat cәmiyyәtinin forması deyil? (Çәki: 1)
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә
әlavә mәsuliyyәtli müәssisә
kommandit ortaqlığı
açıq tipli sәhmdar cәmiyyәti



qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәti

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı müәyyәnliklәrdәn hansı müәssisәnin (firmanın) iqtisadi mahiyyәtini daha
dolğun әks etdirir? (Çәki: 1)

Müәssisә (firma)  mülkiyәt formasından asılı olmayaraq, ictimai tәlәbatın
ödәnilmәsi vә mәnfәәt әldә edilmәsi mәqsәdi ilә mәhsul istehsal edәn vә satan,
xidmәtlәr göstәrәn hüquqi şәxs kimi fәaliyyәt göstәrәn müstәqil tәsәrrüfat subyektidir;

Müәssisә (firma)  mәnfәәt әldә edilmәsi mәqsәdilә ictimai tәlәbat duyulan mal vә
xidmәtlәr istehsalı vә satışı üçün tәşkil edilmiş istehsal amillәrinin mәqsәdyönlü vә
davamlı kombinasiyasıdır;

Müәssisә (firma)  qanunla qadağan olunmayan istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtini
hәyata keçirәrәk mal vә xidmәtlәr istehsal edәrәk satmaq yolu ilә gәlir götürәn vә
qanunvericiliyә uyğun olaraq qeydiyyatdan keçmiş müstәqil hüquqi şәxsdir;

Müәssisә (firma) – müәyyәn mülkiyyәtә vә hüquqi şәxs statusuna malik, mәqsәdi
mәnfәәt әldә etmәk olan vә mәhsulun istehsalını vә satışını hәyata keçirәn tәşkilati
tәsәrrüfat vahididir;

Müәssisә (firma) – istehsal vә xidmәt proseslәrinin hәyata keçirildiyi, mal vә
xidmәtlәri satmaqla gәlir әldә edәn tәsәrrüfatçılıq subyektidir.

Sual: “Qәrar qәbul etmәk” nә demәkdir? (Çәki: 1)
problemin hәllinin (qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmağın) bütün mümkün

variantlarının müәyyәn edilmәsidir;
firmanın fәaliyyәt mühitinin tәhlili әsasında problemlәrin aşkara çıxarılmasıdır;
problemin hәllinin (qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmağın) әn sәmәrәli

variantlarının seçilmәsidir;
firmanın rәhbәrliyinin qarşıdakı dövr üçün fәaliyyәt mәqsәdini müәyyәn etmәk

cәhdidir;
qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün konkret fәaliyyәt planının icrasına

sәrәncam vermәkdir.

Sual: “Qәrar qәbul etmә problemi” nә vaxt meydana çıxır? (Çәki: 1)
firmanın üzlәşdiyi problemlәrin hәlli mümkün olmadıqda;
qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmağın dәqiq fәaliyyәt istiqamәti bәlli olduqda;
firmanın bazar mövqeyi zәiflәdikdә;
xarici mühitin müәyyәn şәraitindә qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmağın mümkün

bir neçә alternativi arasından әn sәmәrәlisini seçmәk zәrurәti yarandıqda;
firmanın mәnfәәtinin maksimimlaşdığı, xәrclәrinin isә minimumlaşdığı zaman.



Sual: Biznesdә strateji dәyişikliklәri zәruri edәn nәdir? (Çәki: 1)
firmanın mülkiyyәtçisinin dәyişmәsi;
firmada әmәk intizamının zәif olması;
firmanın fәaliyyәt mühitindә davamlı olaraq baş verәn dәyişikliklәr;
resurslardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılması istәyi;
işçilәrin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istәyi.

Sual: Müәssisәnin (firmanın) inkişafının strateji idarә edilmәsi zәrurәti nәdәn yaranır?
(Çәki: 1)

xarici fәaliyyәt mühitindә baş verәn davamlı dәyişikliklәrә vaxtında uyğunlaşmaqla
özünün rәqabәt qabiliyyәtliliyini yüksәltmәk istәyindәn;

mәhsul istehsalı vә satışını genişlәndirmәklә daha çox mәnfәәt әldә edilmәsi
istәyindәn;

mәnfәәtin maksimumlaşdırılması istәyindәn;
istehlakçıların tәlәbatlarını daha dolğun ödәyә bilmәk istәyindәn;
müәssisәlәrin fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericiliyin tәlәblәrinә daha tam vә

düzgün әmәl edilmәsi zәruriliyindәn.

Sual: Müәssisәnin inkişaf strategiyası: (Çәki: 1)
uzunmüddәtli vә perspektiv inkişaf planıdır;
qarşıya qoyulmuş strateji mәqsәdә nail olmaq üçün idarәetmә alәtidir;
müәssisәnin cari vә perspektiv fәaliyyәtinin idarә edilmәsi alәtidir;
orta müddәtli dövr üçün nәzәrdә tutulmuş biznesplandır;
müәssisәnin birqәrarlı vә ahәngdar işlәmәsini tәmin edәn idarәetmә alәtidir.

Sual: Kommersiya hüquqi şәxslәri hansı şәkildә yaradıla bilәr? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat ortaqlıqları vә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri
tәsәrrüfat ortaqlıqları vә kommersiya cәmiyyәtlәri
kommersiya müәssisәlәri vә qeyrikommersiya müәssisәlәri
fәrdi cәmiyyәtlәr vә ortaqlıqlar
şәrikli, paylı vә paylışәrikli müәssisәlәr

Sual: Tәsәrrüfat ortaqlaılarının formaları hansılardır? (Çәki: 1)
tam ortaqlıq vә kommandit ortaqlığı
tam ortaqlıq, kommandit ortaqlığı vә әlavә mәsuliyyәtli ortaqlıq
tam ortaqlıq, kommandit ortaqlığı vә dövlәtözәl ortaqlığı
tam ortaqlıq, tәsәrrüfat ortaqlığı vә kommandit ortaqlığı
fәrdi müәssisә, dövlәt müәssisәsi, ailә ortaqlığı

Sual: Kommersiya hüquqi şәxsinin mәnfәәti kimlәr arasında bölünür? (Çәki: 1)
dövlәtlә firma arasında
tәsisçilәr arasında
işçilәr arasında
tәsisçilәr vә banklar arasında
tәsisçilәr, işçilәr vә dövlәt arasında



Sual: Açıq tipli sәhmdar cәmiyyәtinin sәhmdarı necә mәsuliyyәt daşıyır? (Çәki: 1)
tam mәsuliyyәt
mәhdud mәsuiyyәt
әlavә mәsuliyyәt
fәrdi mәsuliyyәt
kollektiv mәsuliyyәt

Sual: Qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtinin sәhmdarı necә mәsuliyyәt daşıyır? (Çәki: 1)
tam mәsuliyyәt
mәhdud mәsuiyyәt
әlavә mәsuliyyәt
fәrdi mәsuliyyәt
kollektiv mәsuliyyәt

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Bu, firmanın strateji idarә edilmәsinin әlamәtidir: (Çәki: 1)
şirkәtin perspektiv rәqabәt qabiliyyәtliliyinin tәmin edilmәsi;
şirkәtin maliyyә sabitliyi;
şirkәtin sabit mәnfәәt әldә etmәsi;
şirkәtdә әmәk intizamına әmәl edilmәsi;
şirkәtdә işçi axıcılığının olmaması.

Sual: Strateji qәrar qәbul etmәk üçün firmanın rәhbәrinin (sahibkarın) hansı qabiliyyәtә
malik olması zәruridir? (Çәki: 1)

sahibkarlıq qabiliyyәtinә;
 tәşkilatçılıq qabiliyyәtinә;
idarәetmә qabiliyyәtinә;
elmi düşüncә qabiliyyәtinә;
strateji düşünmәk qabiliyyәtinә.

Sual: Firmanın inkişaf strategiyası aşağıdakı dәyişiklik istiqamәtini әks etdirir: (Çәki: 1)
firmanın keçmiş vәziyyәti – firmanın indiki vәziyyәti;
firmanın keçmiş vәziyyәti – firmanın gәlәcәk vәziyyәti;
firmanın indiki halı – firmanın nail olmaq istәdiyi hal;
firmanın indiki halı – firmanın daha yüksәk gәlirli halı;



firmanın indiki halı – bazar mövqeyinin möhkәmlәnmәsi.

Sual: “Strateji menecment  bu, ........... idarәetmәdir” fikrini tamamlayın. (Çәki: 1)
istiqamәtlәr üzrә;
proqramlar üzrә;
layihәlәr üzrә;
vәzifәlәr üzrә;
nәticәlәr üzrә

Sual: Strateji planlaşdırma: (Çәki: 1)
qәrarların seçilmәsi prosesidir;
mәqsәdlәrin seçilmәsi prosesidir;
vәzifәlәrin seçilmәsi prosesidir;
strukturların seçilmәsi prosesidir;
bazarların seçilmәsi prosesidir.

Sual: Strateji planlaşdırma: (Çәki: 1)
zamanın funksiyasıdır;
mәkanın funksiyasıdır;
istiqamәtin (mәqsәdin) funksiyasıdır;
zaman vә makan funksiyasıdır;
istehsalın funksiyasıdır.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın inkişaf strategiyasını müәyyәn edәn amil hesab
edilmir? (Çәki: 1)

xarici mühit amillәri;
daxili mühit amillәri;
digәr sahәlәrdә rәqabәtin dinamikası;
sahәdә rәqabәt amillәri;
bazar rәqabәti.

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin funksiyası deyil? (Çәki: 1)
planlaşdırma
tәşkiletmә
 koordinasiya
mәrkәzlәşdirmә
motivasiya

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin metodudur? (Çәki: 1)
inzibati metodlar
iqtisadi metodlar
sosialpsixoloji metodlar
bunların hamısı
bunların heç biri



Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin funksiyasıdır? (Çәki: 1)
әmәk bölgüsü
ixtisaslaşdırma
kooperasiyalaşdırma
nәzarәt
kreditlәşdirmә

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin funksiyasıdır? (Çәki: 1)
qәrarvermә
menecment
 motivasiya
madditexniki tәminat
tәhlil

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
intizam prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;
qayda prinsipi;
әdalәt prinsipi;
istiqamәtlәrin vәhdәti prinsipi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aiddir? (Çәki: 1)
avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә prinsipi;
sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi;
düzxәtlilik prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;
paralellik prinsipi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
İdarәetmәdә әmәk bölgüsü;
Demokratiklik;
Әdalәt prinsipi;
Tәşәbbüskarlıq;
diversifikasiya

Sual: Bunlardan hansı idarәetmәnin iqtisadi metodunun mexanizminә aid olunmur?
(Çәki: 1)

gәlir vә mәn¬fәәt
vergi;
qiymәt;
tәlimat;
әmәk haqqı.

Sual: Firmada idarәetmәnin funksiyaları hansılardır? (Çәki: 1)



istehsal, mübadilә, istehlak
planlaşdırma, tәşkiletmә, koordinasiya, nәzarәt, motivasiya
әmәk bölgüsü, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, uçot vә nәzarәt
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji
xәtti, fuksional, xәttifunksional, divizional

Sual: İdarәetmәnin metodları hansılardır? (Çәki: 1)
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji;
inzibati, psixolojı, tәşkilatı;
iqtisadi, tәşkilatı, sosialpsixoloji;
madditexniki, tәşkilati, iqtisadi;
iqtisadi; perspektiv, operativ;

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın strateji idarә edilmәsinin әlamәtlәri sırasına aid
edilә bilmәz? (Çәki: 1)

xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә çevik reaksiya vermәk;
şirkәtdә vaxtlıvaxtında zәruri tәşkilati dәyişikliklәrin edilmәsi;
şirkәtin perspektiv rәqabәt qabiliyyәtliliyinin tәmin edilmәsi;
әmәk intizamına әmәl edilmәsi vә boşdayanmaların aradan qaldırılması;
istehlakçıların tәlәbatlarına istiqamәtlәnmә.

Sual: Fikri aşağıdakı ifadәlәrdәn biri ilә tamamlayın: “Hәr bir strategiya ...... başlayır”
(Çәki: 1)

maliyyә resurslarından;
strateji düşüncәdәn;
strateji planlaşdırmadan;
strateji tәhlildәn;
xarici mühitdәki dәyişikliklәrdәn.

Sual: Firmanın inkişaf strategiyasının işlәnilmәsini zәruri edәn başlıca amil nәdir? (Çәki:
1)

dinamik bazar dәyişikliklәri;
mәhsulun keyfiyyәti;
firmanın gәlirlәrin dәyişmәsi;
firmanın mülkiyyәtçilәrinin dәyişmәsi;
rentabelliyin dәyişmәsi.



Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur? (Çәki: 1)
Strateji menecmentlә müqayisәdә strateji planlaşdırma daha dar anlayışdır;
Starteji planlaşdırma  firmanın mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün zәruri olan

strategiyaların işlәnilmәsi üzrә qәrar vә fәaliyyәtlәrin kompleksidir;
Strateji planlaşdırma – tәşkilati idarәetmә alәti, strateji menecment isә analitik

prosesdir;
Strateji planlaşdırma – firmanın strateji fәaliyyәtlәrinin idarә edilmәsi sistemidir;
Strateji menecment  firmanın strateji fәaliyyәtlәrinin idarә edilmәsi sistemidir.

Sual: Strateji planlaşdırma: (Çәki: 1)
uzunmüddәtli planlaşdırmadır;
ortamüddәtli planlaşdırmadır;
qısamüddәtli planlaşdırmadır;
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdә nail olma üsul vә vasitәlәrini әks etdirәn müddәtli

planlaşdırmadır;
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdә nail olma üsul vә vasitәlәrini әks etdirәn

müddәtsiz planlaşdırmadır .

Sual: Firmanın inkişaf strategiyasının formalaşmasına tәsir göstәrәn amillәr necә
qruplaşdırılır? (Çәki: 1)

xarici mühit amillәri vә daxili mühit amillәri;
bazar amillәri, idarәetmә amillәri, siyasi amillәr;
mәhsul, texnologiya, sahә, sahә daxilindә müәssisәnin mövqeyi vә bazar;
dayandırılası biznes, davam etdirilәsi biznes vә yeni başlanılası biznes;
iqtisadi amillәr, siyasi amillәr, hüquqi amillәr, texnoloji amillәr, sosialmәdәni amillәr,

coğrafi amillәr vә beynәlxalq amillәr.

Sual: Strategiyanın müәyәnlәşdirilmәsi zamanı firmanın rәhbәrliyinin qarşılaşdığı 3
başlıca sual hansıdır? 1) Biz indi haradayıq? 2) Hansı işi (biznesi) dayandırmalıyıq? 3)
Hansı işi (biznesi) davam etdirmәliyik? 4) Nәyә nail olmaq istәyirik? 5) Buna necә nail
ola bilәrik? 6) Nәticәlәri necә izlәyә bilәrik? 7) Hansı işә (biznesә) keçmәliyik? 8) İşlәri
hansı ardıcıllıqla yerinә yetirmәliyik? (Çәki: 1)

1, 4 vә 5 ;
2, 3 vә 4;
2, 3 vә 7;
4, 5 vә 6;
4, 5 vә 8.

Sual: Firmalarda idrәetmәnin tәşkilati quruluşları arasında daha geniş yayılmışı
hansıdır? (Çәki: 1)

xәtti
funksional
xәttifunksional
matris sxemi
mәqsәdliproqram



Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın idrә edilmәsinin tәşkilati quruluşları sırasına aiddir?
(Çәki: 1)

divizional
 ierarxiya
mәrkәzlәşdirilmiş
 diversifikasiyalı
ixtisaslaşmış

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın idrә edilmәsinin tәşkilati quruluşları sırasına aiddir?
(Çәki: 1)

xәtti
 funksional
xәttifunksional
xәttifunksional
xәttidәyәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı planlaşdırmanın mәrhәlәsi hesab olunur? (Çәki: 1)
matris sxemi;
koordinasiya;
Tәşәbbüskarlıq;
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi;
lisenziyalaşdırma.

Sual: İdarәetmә sistemi: (Çәki: 1)
idarәetmә subyekti ilә idarә olunan obyektin mәcmusudur;
idarә¬et¬mә qәrarlarının vә idarәetmә kadrlarının mәcmusudur;
idarәetmәnin strukturu, idarә¬et¬mә qәrarlarının, idarәetmә kadrlarının

mәcmusudur;
idarәetmә mәq¬sәd¬lәrinin, idarә¬tmәdә istifadә olunan texnikanın, idarәetmә

qәrarlarının mәcmusudur;
idarәetmә mәqsәdlәrinin, idarә¬et¬mәnin struk¬¬¬¬¬¬turu, forma vә metod¬larının

mәcmusudur.

Sual: İdarәetmәdә qaşıya qoyulan mәqsәdlәr hansı tәlәbә cavab vermәyә bilәr? (Çәki:
1)

mәqsәdlәrin uzlaşması, vәhdәtdә olması vә birbirinә zidd ol¬ma¬¬ması;
real olması (yerinә yetirilmәsinin mümkün olması);
tәhcizatçıların mәnafeyinә tabe olması;
icraçılar üçün aydın olması;
çevik olması.

Sual: Bunlardan hansı müәssisәnin idarәetmә mexanizminә aid olunmur? (Çәki: 1)
idarәetmә prinsiplәri vә funksiyaları;
idarәetmәnin funksional qurluşu;
istehsal fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması;



iqtisadi vә hüquqi qanunlar vә mәhdudiyyәtlәr;
mәlumatlar vә onların işlәnmә üsulları.

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin inzibati metodun tәsir vasitәlәrinә aid edilmir?
(Çәki: 1)

göstәrişlәr;
әxlaq normaları;
qay¬da;
nor¬mativlәr;
qәrar.

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Firmanın inkişaf strategiyası: (Çәki: 1)
qarşıya qoyulan mәqsәdә (nәticәyә) nail olmaq üçün firmanın başlıca fәaliyyәt

istiqamәtini – dәyişikliklәr vektorunu әks etdirir;
detallaşdırılmış perspektiv fәaliyyәt planıdır;
perspektiv üçün firmanın fәaliyyәt mәqsәdidir;
qarşıdakı dövrdә firmanın mәqsәd vә hәdәflәrinin әsaslandırılmasını әks etdirir;
 firmanın fәaliyyәt mühitindә baş verәn dәyişikliklәrә uyğun onun fәaliyyәt planıdır.

Sual: Strateji qәrarlar hansı әlamәtlәrlә xarakterizә olunur? 1. tәbiәti etibarı ilә
innovasiondur; 2. vәzifәlәrin hәllinә yönәlikdir; 3. tәbiәti etibarı ilә qeyrimüәyyәndir; 4.
tәbiәti etibarı ilә subyekivdir; 5. tәbiәti etibarı ilә obyektivdir. (Çәki: 1)

3, 4, vә 5;
1, 3 vә 4 ;
1, 2 vә 3;
1, 3 vә 5;
1, 2 vә 5.

Sual: Aşağıdakılardan hansı “strateji planlaşdırma” anlayışına uyğundur? (Çәki: 1)
Bu, tәsәrrüfat bölmәlәrinin uzunmüddәtli rәqabәt üstünüklәrini tәmin edәn

strategiyadır;
Bu, müәyyәn zaman müddәtinә strateji plan formasında konkretlәşdirilmәklә

firmanın strategiyalarının işlәnilmәsi prosesidir;
Bu, firmanın mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün zәruri olan strategiyaların işlәnilmәsi

üzrә qәrar vә fәaliyyәtlәrin kompleksidir;
Bu, qarşıdakı dövrdә firmanın sifarişlәr portfelinә uyğun olaraq mәhsul istehsalı vә



satışını zaman vә mәkan baxımından sistemlәşdirәn fәaliyyәtlәr toplusudur;
Bu, firmanın uzunmüddәtli dövrdә fәaliyyәtlәrinin planlaşdırılması prosesidir.

Sual: Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın sәciyyәvi xüsusiyyәti hesab edilә
bilmәz? (Çәki: 1)

firmanın inkişafı ilә bağlı qlobal ideyaların araşdırılmasına әsaslanır;
firma ilә bağlı istәnilәn digәr növ planlaşdırmalar üçün baza rolunda çıxış edir;
qarşıya qoyulan mәqsәdә (nәticәyә) nail olmağın alternativ variantlarını nәzәrdәn

keçirir;
firmanın fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühitinin öyrәnilmәsini şәrtlәndirir;
uzunmüddәtli istehsal proqramının illәr, rüblәr vә bölmәlәr üzrә bölünmәsini tәmin

edir.

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansılar üzrә strateji plan digәr növ planlardan fәrqlәnir?
1. Strukturuna görә; 2. Dәqiqlik dәrәcәsinә görә; 3. Hәcminә görә; 4. Әhatә dövrünә
görә; 5. Mәzmununa görә; 6. Ifadә tәrzinә görә; 7. Mәqsәdinә görә. (Çәki: 1)

1, 2, 3, 4 vә 5;
1, 3, 4, 6 vә 7;
1, 2. 3, 6 vә 7;
1, 2, 4, 5 vә 7;
3, 4, 5 vә 7.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın inkişaf strategiyasının predmetini tәşkil edir? (Çәki:
1)

firmanın mәqsәdi ilә bağlı problemlәr – mәqsәdlәrin, resursların vә nәticәlәrin
qarşılıqlı әlaqәsini tәmin etmәk yolu ilә firmanın fәaliyyәtinin effektivliyinin
yüksәldilmәsinә vә firmanın mәqsәdlәrinә maneә yaradan problemlәr;

tәşkilati problemlәr – qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün zәruri olan, lakin
hazırda tәşkilatda olmayan yaxud kifayәt qәdәr olmayan tәşkilati elementlәr;

xarici amillәrlә bağlı problemlәr;
bunların hamısı;
bunların heç birisi.

Sual: İdarәetmә sistemi nәdir? (Çәki: 1)
idarәetmә mәq¬sәd¬lәrinin mәcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir;
idarәetmә metodları vә funksiyalarının mәjmusu, istehsalın tәşkili prinsiplәridir;
idarәetmә mәq¬sәd¬lәrinin, idarә¬et¬mәnin struk¬¬¬¬¬¬turu, forma vә

metod¬larının mәcmusudur;
müәssisәdә idarәetmәnin tәşkilati quruluşunu xarakterizә edir, kadrların tәrkibini

göstәrir;
idarә aparatında çalışan işçilәrin mәcmusudur.

Sual: Müәssisәdә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda idarәetmәni
bütünlükdә müәyyәn kol¬lektivә başçılıq edәn xәtti rәhbәrlәr hә¬yata keçirir, onlara isә
ayrıayrı qә¬¬¬rar¬ları hazır¬la¬yar¬kәn ixtisaslaşmış funk¬sio¬nal apa¬rat kömәk edir?
(Çәki: 1)

matrisa quruluşu;



qә¬rar¬¬gah quruluşu;
funksional quruluşu;
xәtti quruluşu;
proq¬ram mәqsәdli vә çevik quruluşu.

Sual: Müәssisәdә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda obyektlәr üzrә
rәhbәrlәrin ayrıl¬ır vә bunlardan hәr biri hәmin obyektin idarә edil¬mәsi ilә әlaqәdar olan
bütün qә¬rar¬ları işlәyib hazırlayır vә qәbul edir? (Çәki: 1)

qә¬rar¬¬gah quruluşu;
matrisa quruluşu;
xәtti quruluş;
funksional quruluş;
proq¬ram mәqsәdli vә çevik quruluş.

Sual: Müәssisәdә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda kollektivin idarә
edil¬mәsinә dair bütün iş növlәri müxtәlif funksional bölmәlәr ara¬sın¬da
bö¬lüş¬dü¬rülür vә bu bölmәlәrdәn hәr biri müәyyәn işlәri yerinә ye¬tirir? (Çәki: 1)

xәtti quruluş;
matrisa quruluşu;
qә¬rar¬¬gah quruluşu;
proq¬ram mәqsәdli vә çevik quruluş;
funksional quruluş.

Sual: Me¬necment nәdir? (Çәki: 1)
me¬nec¬ment ölkә iqtisadiyyatının idarә edilmәsi prosesini әhatә edir;
me¬necment komplekslәrin iqtisadiyyatının idarә edilmәsi prosesini әhatә edir;
me¬nej¬ment iqtisadiyyatın idarә edilmәsinin bir hissәsi ol¬maq¬la, yalnız

müәs¬sisә miqyasındakı hadisә vә proseslәri әhatә edir;
menecment idarәetmә anlayışından geniş mәnada işlәnilir vә milli iqtisadiyyatın

idarә edilmәsi prosesini әhatә edir;
menejment texnikanın idarә edilmәsi prosesini әhatә edir;

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin sosialpsixoloji metodunun tәsir vasitәlәrinә
aid deyil? (Çәki: 1)

iş¬¬çi¬lәrin әmәyә maraqlarının vә yaradıjılıq tәşәbbüslәrinin ar¬tı¬rıl¬¬ma¬sı;
müәssisәdә istehsalat mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi;
işçi he¬yәtinin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә vә onun tәşkilinә tәsiri;
әxlaq normaları vә tәrbiyәvi motivlәr;
әmәyin normalaşdırılması.

Sual: İdarәetmә funksiyası dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә istehsalın tәşkili prinsiplәrinin mәcmusu başa düşülür
idarәetmә vәzifәlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür;
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә vәzifәlәrinin mәcmusu başa düşülür;
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür;
idarәetmә vәzifәlәrini yerinә ye¬tir¬mәk üsul¬ları vә vasitәlәrinin mәcmusu başa



düşülür.

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Biznesin inkişafının әsas strategiyalarını fәrqlәndirәm amillәrin (elementlәrin) sayı
neçәdir? (Çәki: 1)

3;
 4;
5;
6;
7.

Sual: Aşağıdakılardan biri firmaların inkişaf strategiyalarını fәrqlәndirәm amil hesab
olunmur: (Çәki: 1)

idarәetmә sistemi;
mәhsul;
texhologiya;
bazar;
sahә.

Sual: Firmaların inkişaf strategiyalarını birbirindәn fәrqlәndirәn әsas elementlәr (amillәr)
aşağıdakı vәziyyәtlәrdә ola bilәr: (Çәki: 1)

keşmiş halı, indiki halı;
keçmiş halı, indiki halı vә gәlәcәk halı;
köhnә halı, indiki halı vә yeni halı;
köhnә halı vә arzu olunan halı;
mövcud halı vә yeni halı.

Sual: Biznesin artımını nәzәrdә tutan etalon strategiyaları neçә qrupda birlәşdirilir?
(Çәki: 1)

2;
3
4
5
6

Sual: Biznesin inkişafının etalon (baza) strategiyaları neçә qrupda birlәşdirilir? (Çәki: 1)



2
3
4
5
6

Sual: Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyalarının neçә tipi var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Aşağıdakılardan hansı ixtisaretmә strategiyasının tipi deyil? (Çәki: 1)
Qiymәtin ixtisarı strategiyası
“Mәhsulun toplanması” strategiyası;
Xәrclәrin ixtisarı strategiyası;
Strukturların ixtisarı strategiyası;
Lәğvetmә strategiyası.

Sual: Aşağıdakılardan hansı ixtisaretmә strategiyasının tipidir? (Çәki: 1)
mәhsulun dәyişdirilmәsi strategiyası;
mәnfәәtin azaldılması strategiyası;
qiymәtin ixtisarı strategiyası;
tәrәfdaşların ixtisarı strategiyası;
“Mәhsulun toplanması” strategiyası.

Sual: Diversifikasiyalı artım strategiyalarının neçә tipi var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İxtisaretmә strategiyalarının neçә tipi var? (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İnteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının neçә tipi var? (Çәki: 1)
2;
3



4
5
6

Sual: İnteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının tiplәri bunlardır: (Çәki: 1)
üfüqi inteqrasiya strategiyası vә şaquli inteqrasiya strategiyası;
әks şaqulu inteqrasiya strategiyası vә irәli gedәn şaqulu inteqrasiya strategiyası;
әks üfüqi inteqrasiya strategiyası vә irәli gedәn üfüqi inteqrasiya strategiyası;
strukturların birlәşdirilmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya strategiyası vә strukturların

ixtisarını nәzәrdә tutan inteqrasiya strategiyası;
tәmәrküzlәşdirici inteqrasiya strategiyası vә diversifikasiyalı inteqrasiya strategiyası

.

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Strategiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı hәr bir firma özünün bazar mövqeyi ilә
bağlı aşağıdakı suallarla qarşılaşır: (Çәki: 1)

Nә istehsal etmәli? Necә istehsal etmәli? Kimin üçün istehsal etmәli?;
Hansı işi davam etdirmәli? Hansı işi dayandırmalı? Hansı işә keçmәli?;
İstehsal xәrclәrini necә azaltmalı? Mәhsul istehsalı üzrә necә ixtisaslaşmalı?

Bazarın müәyyәn segmentindә necә möhkәmlәnmәli?;
Biz hazırda haradayıq? Biz harada olmağı istәyirik? Buna necә nail ola bilәrik?;
Mәhsulu necә dәyişdirmәli? Texnologiyanı necә dәyişdirmәli? Bazarı necә

dәyişdirmәli?

Sual: Aşağıdakılardan biri firmaların inkişaf strategiyalarını fәrqlәndirәm amil hesab
olunur: (Çәki: 1)

idarәetmә sistemi;
mәhsulun әvәzedicilәri;
sahә daxilindә firmanın mövqeyi;
bazarın әrazi sәrhәdlәri;
firmanın fәaliyyәt dövrü.

Sual: Firmanın inkişaf istiqamәtinin xarakterinә görә biznesin inkişaf strategiyaları
aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: (Çәki: 1)

irәlilәmә strategiyaları vә gerilәmә strategiyaları;
tәdrici inkişaf strategiyaları vә sürәtli inkişaf strategiyaları;
biznes strategiyaları vә inkişaf strategiyaları;



artım strategiyaları vә ixtisar strategiyaları;
inteqrasiya strategiyaları vә diversifikasiya strategiyaları .

Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişafının etalon (baza) strategiyaları hesab
olunur? (Çәki: 1)

biznesin inkişaf strategiyaları;
biznesin artım strategiyaları;
rәqabәt qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi strategiyaları;
sahәnin genişlәndirilmәsi strategiyaları;
ixtisaretmә strategiyaları.

Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişafının etalon (baza) strategiyaları hesab
olunur? (Çәki: 1)

diversifikasiyalı artım strategiyaları;
bazarın genişlәndirilmәsi strategiyaları;
rәqabәt qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi strategiyaları;
mәhsulun keyfiyyәtinin artırılması strategiyaları;
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması strategiyaları.

Sual: Aşağıdakılardan hansı tәmәrküzlәşdirici artım strategiyasının tipidir? (Çәki: 1)
istehsalın ixtisaslaşdırılması strategiyası;
texnologiyanın yenilәnmәsi strategiyası;
mәhsulun yenilәnmәsi strategiyası;
bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyası;
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi strategiyası.

Sual: Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyalarının tiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
mәhsulun inkişaf strategiyası, bazarın inkişafı strategiyası vә bazar mövqeyinin

güclәndirilmәsi strategiyası;
mәhsulun tәmәrküzlәşdirici strategiyası, bazarın tәmәrküzlәşdirici strategiyası vә

bazar mövqeyinin tәmәrküzlәşmәsi strategiyası;
texnologiyanın inkişafı strategiyası, mәhsulun inkişafı strategiyası vә bazarın

genişlәndirilmәsi strategiyası;
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi strategiyası, mәhsulun ixtisaslaşması strategiyası vә

bazarın tәmәrküzlәşmәsi strategiyası;
mәhsulun yenilәnmәsi strategiyası, texnologiyanın yenilәnmәsi strategiyası vә

bazarın yenilәnmәsi strategiyası.

Sual: Aşağıdakılardan hansı diversifikasiyalı artım strategiyalarının tipidir? (Çәki: 1)
әks şaquli diversifikasiya strategiyası;
bazarın diversifikasiyası strategiyası;
sahәnin üfüqi diversifikasiyası strategiyası;
üfüqi diversifikasiya strategiyası;
irәli gedәn diversifikasiya strategiyası.



Sual: Aşağıdakılardan hansı diversifikasiyalı artım strategiyalarının tipidir? (Çәki: 1)
texnoloji diversifikasiya strategiyası;
bazarın diversifikasiyası strategiyası;
mәrkәzlәşdirilmiş diversifikasiyası strategiyası;
әks üfüqi diversifikasiya strategiyası;
inteqrallaşdırılmış diversifikasiya strategiyası.

Sual: Aşağıdakılardan hansı inteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının tipidir? (Çәki: 1)
istehsalın inteqrallaşdırılması strategiyası;
texnologiyanın inteqrallaşdırılması strategiyası;
sahәnin inteqrallaşdırılması strategiyası;
bazarın inteqrallaşdırılması strategiyası;
әks şaquli inteqrasiya strategiyası.

Sual: Belә strategiyanın tәtbiqi zamanı perspektivi olmayan biznesә uzunmüddәtli
baxışlardan imtina edilir vә qısa müddәtdә mümkün olan maksimum mәnfәәt әldә
edilmәsinә üstünlük verilir. Bu hansı strategiya tipinә aiddir? (Çәki: 1)

“Mәhsulun toplanması” strategiyası;
Xәrclәrin ixtisarı strategiyası;
Strukturların ixtisarı strategiyası;
Lәğvetmә strategiyası;
İxtisaretmә strategiyalarının hamısına aiddir.

Sual: Diversifikasiyalı artım strategiyalarının tiplәri bunlardır: (Çәki: 1)
üfüqi diversifikasiya strategiyası vә şaquli diversifikasiya strategiyası;
texnoloji diversifikasiya strategiyası, bazarın diversifikasiya strategiyası vә

mәrkәzlәşdirilmiş diversifikasiya strategiyası;
әks şaquli diversifikasiya strategiyası, irәli gedәn diversifikasiya strategiyası vә üfüqi

diversifikasiya strategiyası;
üfüqi diversifikasiya strategiyası, kanqlomerat diversifikasiya strategiyası vә

inteqrallaşdırılmış diversifikasiya strategiyası
mәrkәzlәşdirilmiş diversifikasiya strategiyası,.

Sual: Firma lәğvetmә strategiyasını tәtbiq etdikdә aşağıdakı nәticәlәrdәn hansı mümkün
olmaz? (Çәki: 1)

Firmanın fәaliyyәti dayandırılır;
Firma başqa mülkiyyәtçiyә satılır;
Firma başqa firmaya birlәşdirilir;
Firma başqa sahәdә fәaliyyәtini davam etdirir;
Firmanı rәqib firma satın alır.

Sual: İntegrallaşdırılmış artım strategiyalarında dәyişikliklәrә uğrayan elementlәr
hansılardır? (Çәki: 1)

sahә, sahә daxilindә müәssisәnin mövqeyi vә bazar;
mәhsul, texnologiya vә sahә daxilindә müәssisәnin mövqeyi;
sahә daxilindә müәssisәnin mövqeyi;



texnologiya, sahә vә sahә daxilindә müәssisәnin mövqeyi;
mәhsul, texnologiya, sahә, sahә daxilindә müәssisәnin mövqeyi vә bazar;.

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Firmaların inkişaf strategiyaları barәdәki aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?
(Çәki: 1)

Firmanın inkişaf strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi prinsipial olaraq mövcud
konkret situasiyadan vә gözlәnilәn dәyşikliklәrdәn asılıdır;

Firmanın inkişaf strategiyası ondan asılıdır ki, sahibkar (firmanın rәhbәrliyi) müxtәlif
bazar imkanlarını necә qiymәtlәndirir;

Nә qәdәr firma varsa, bir o qәdәr dә fәrqli strategiyalar var;
Bütün firmaların strategiyaları әsasәn eynidir, yalnız bunların reallaşdırılması

üsulları vә formaları fәrqlidir;
Ümumi şәkildә strategiya – firmanı perspektivdә qarşıya qoyulan mәqsәdә aparıb

çıxaracaq sistemli vә әlaqәlәndirilmiş fәaliyyәtlәr kompleksidir.

Sual: Firmaların inkişaf strategiyalarını birbirindәn fәrqlәndirәn vә dәyişikliklәrә mәruz
qalan әsas elementlәr hansılardır? (Çәki: 1)

mәhsul, texnologiya, bazar, sahә daxilindә firmanın mövqeyi vә sahә;
mәhsulun keyfiyyәti, satış hәcmi, bazar mövqeyi, innovasiya vә sahә;
firmanın xarakteri, firmanın imici, firmanın bazar payı, sahәdә müәssisәlәrin sayı,

firmanın ölçüsü;
tәtbiq olunan texnologyanın mürәkkәbliyi, istehsal edilәn mәhsulun mürәkkәblik

dәrәcәsi vә keyfiyyәti, firmanın ölçüsü vә imici, idarәetmәnin keyfiyyәti;
strategiyanı işlәyәn komandanın bacarıq vә qabiliyyәtlәri, sahәdә rәqabәtin

intensivlik dәrәcәsi, sahәnin inkişaf mәrhәlәsi vә firmanın bazar mövqeyi.

Sual: Biznesin artım strategiyaları bunlardır: (Çәki: 1)
bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyalarıı, bazarın inkişafı (genişlәndirilmәsi)

strategiyaları, mәhsulun inkişafı strategiyaları;
mәhsulun inkişafı strategiyaları, bazarın inkişafı strategiyaları, texnologiyanın

inkişafı strategiyaları ;
mәrkәzlәşdirilmiş artım strategiyaları, üfüqi artım strategiyaları, konqlomerat artım

strategiyaları;
mәhsul istehsalının artırılması strategiyaları, mәnfәәtin artırılması strategiyaları,

bazarın genişlәndirilmәsi strategiyaları;
tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları, integrallaşdırılmış artım strategiyaları,

diversifikasiyalı artım strategiyaları.



Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişafının etalon (baza) strategiyaları deyil? (Çәki:
1)

tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları;
integrallaşdırılmış artım strategiyaları;
diversifikasiyalı artım strategiyaları;
sahәnin genişlәndirilmәsi strategiyaları
ixtisaretmә strategiyaları.

Sual: Biznesin inkişafının baza (etalon) strategiyaları bunlar hesab olunur: (Çәki: 1)
bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyalarıı, bazarın inkişafı (genişlәndirilmәsi)

strategiyaları, mәhsulun inkişafı strategiyaları, ixtisaretmә strategiyaları;
mәhsulun inkişafı strategiyaları, bazarın inkişafı strategiyaları, texnologiyanın

inkişafı strategiyaları, sahәnin inkişafı strategiyaları;
mәrkәzlәşdirilmiş diversifikasiya strategiyaları, üfüqi diversifikasiya strategiyaları,

konqlomerat diversifikasiya strategiyaları, xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyaları;
xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyaları, mәhsul istehsalı üzrә dәrin

ixtisaslaşma strategiyaları, mәnfәәtin maksimumlaşdırılması strategiyaları, bazar
mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyaları;

tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları, integrallaşdırılmış artım strategiyaları,
diversifikasiyalı artım strategiyaları, ixtisaretmә strategiyaları.

Sual: Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyalarında dәyişikliklәrә mәruz qalmayan elementlәr
hansılardır? (Çәki: 1)

mәhsul vә bazar;
texnologiya, sahә daxilindә firmanın mövqeyi vә sahә;
mәhsul, texnologiya vә bazar;
texnologiya, bazar, sahә daxilindә firmanın mövqeyi vә sahә;
mәhsul, texnologiya, bazar vә sahә.

Sual: Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyalarında dәyişikliklәrә mәruz qalan elementlәr
hansılardır? (Çәki: 1)

mәhsul, texnologiya vә bazar;
texnologiya, sahә daxilindә firmanın mövqeyi vә sahә;
mәhsul vә bazar;
texnologiya, bazar, sahә daxilindә firmanın mövqeyi vә sahә;
mәhsul, texnologiya, bazar vә sahә

Sual: Әks şaquli inteqrasiya strategiyasının tәtbiqi zamanı: (Çәki: 1)
Firma tәdarükçülәrini özünә birlәşdirmәk yaxud onların üzәrindә nәzarәti

güclәndirmәk, habelә tәdarüklә mәşğul olan törәmә strukturlar yaratmaq yolu ilә
böyüyür;

Firma özü ilә son istehlakçılar arasında olan strukturları (yәni bölgü vә satış
sistemini) özünә birlәşdirmәk yaxud onların üzәrindә nәzarәti güclәndirmәk yolu ilә
böyüyür;

Firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahә vә istifadә etdiyi texnologiya ciddi dәyişikliklәrә
mәruz qalır;



Firma hazırda istehsal etdiyi mәhsul üçün yeni bazarlar tapır;
Firma hazırda istehsal etdiyi mәhsulla mövcud bazarlarda daha da möhkәmlәnmәk

üçün әlindәn gәlәn hәr şeyi edir.

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları mәhsulun vә (vә ya) bazarın dәyişilmәsini

nәzәrdә tutur;
Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları mәhsulun vә (vә ya) bazarın dәyişilmәsini

nәzәrdә tutur;
Diversifikasiyalı artım strategiyalarının tәtbiqi zamanı mәhsul, texnologiya, bazar vә

sahә dәyişә bilәr;
İqtisadiyyatda baş verәn proseslәrlә әlaqәdar olaraq firmanın fәaliyyәtinin

effektivliyinin yüksәldilmәsi üçün öz qüvvәlәrini yenidәn qruplaşdırmağa zәrurәt
yarandıqa ixtisaretmә strategiyaları tәtbiq olunur;

"Mövcud böyük miqyaslarda" biznesin davam etdirilmәsi mümkün olmadıqda
firmalar diversifikasiyalı artım strategiyalarından istifadә edirlәr.

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
Firmanın bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyası tәtbiqi zamanı firma hazırda

istehsal etdiyi mәhsulla mövcud bazarlarda daha da möhkәmlәnmәk üçün әlindәn
gәlәn hәr şeyi edir;

Firmanın bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyası tәtbiqi zamanı daha güclü
marketinq araşdırmaları tәlәb olunur;

Firmanın bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyası tәtbiqi zamanı mәhsul vә
texnologiya dәyişmәz qalır, sahә isә dәyişir;

Bazarın inkişafı strategiyasının tәtbiqi zamanı firma hazırda istehsal etdiyi mәhsul
üçün yeni bazarlar tapır;

Mәhsulun inkişafı strategiyasının tәtbiqi firmanın yeni mәhsul istehsalını vә onun
mövcud bazarlara satılmasını nәzәrdә tutur.

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
İnteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının tәtbiqi zamanı yeni struktur bölmәlәrinin

әlavә edilmәsi hesabına firmanın genişlәnmәsi (böyümәsi) baş verir;
Firma güclü biznesә malik olduqda vә tәmәrküzlәşdirici artım strategiyasını tәtbiq

edә bilmәdikdә inteqrallaşdırılmış artım strategiyasını tәtbiq edir;
Firma zәif biznesә malik olduqda vә tәmәrküzlәşdirici artım strategiyasını tәtbiq edә

bilmәdikdә inteqrallaşdırılmış artım strategiyasını tәtbiq edir;
Firma yeni mülkiyyәt әldә etmәklә yaxud daxildәn bölmәlәrini artırmaqla

inteqrallaşdırılmış artıma nail ola bilәr;
İnteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının tәtbiqi zamanı sahә daxilindә firmanın

mövqeyi (vәziyyәti) dәyişikliyә mәruz qalır.

Sual: İnteqrallaşdırılmış artım strategiyaları zamanı dәyişәn element (amil) hansıdır?
(Çәki: 1)

mәhsul;
texnologiya;
bazar;
sahә daxilindә firmanın mövqeyi;



 sahә.

Sual: Konqlomerat diversifikasiya strategiyasını aşağıdakı kimi xarakterizә etmәk olar:
(Çәki: 1)

firma yeni texnologiya әsasında yeni mәhsul istehsal edib artıq mövcud (malik
olduğu) bazarda genişlәnir;

mövcud istehsal firmanın әsas işi (biznesi) kimi qalır, bununla yanaşı firmanın malik
olduğu texnologiyanın imkanlarından istifadә etmәklә mövcud bazarlara yeni mәhsul
çıxarılır;

firma istehsal etdiyi mәhsul sahәsindә daha dәrindәn ixtisaslaşmaqla istehsal
hәcmlәrini artırır vә yeni bazarlara çıxır;

firma indiyәcәn istehsal etdiyi mәhsulla texnoloji baxımdan әlaqәsi olmayan yeni
mәhsulun istehsalı vә onun yeni bazarlarda satışı hesabına böyüyür;

firma uzunmüddәtli artım dövründәn sonra biznesin effektivliyinin artırılması
zәrurәtindәn struktur dәyişikliklәrinә getmәyә vә firmanın ölçülәrini dәyişmәyә mәcbur
olur.

Sual: Üfüqi diversifikasiya strategiyasının tәtbiqi zamanı dәyişәn elementlәr (amillәr)
hansıdır? (Çәki: 1)

mәhsul, texnologiya vә sahә;
bazar, texnologiya vә sahә;
mәhsul, bazar vә sahәdә firmanın mövqeyi;
mәhsul, texnologiya, sahәdә firmanın mövqeyi vә bazar;
sahәdә firmanın mövqeyi vә sahә.

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Strateji planlaşdırma ilә bağlı aşağıda qeyd edilәn әlamәtlәrdәn hansı yanlışdır?
Strateji planlaşdırma: (Çәki: 1)

nәticәlәrin planlaşdırılmasıdır;
dәyişikliyin planlaşdırılmasıdır;
sәrt şәkildә müәyyәn edilmiş vә olduğu kimi icra edilәsi bir şablondur;
arzu edilәn vә nail oluna bilәn bir istәyi (gәlәcәyi) ifadә edir ;
keyfiyyәtli bir idarәetmә alәtidir.

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri strateji planlaşdırmanın mәqsәdinә xas xarakteristika
hesab edilmir? (Çәki: 1)

müәәyyәn zaman intervalına dәqiq istiqamәtlәnmiş olması;
konkret vә dәqiq ölçülә bilәn olması;



ünvanlı vә nәzarәt edilә bilәn olması;
firmanın resursları vә vәzifәlәri ilә әlaqәlәndirilmiş olması;
rәqiblәrin mәnafelәri ilә әlaqәlәndirilmiş olması.

Sual: Aşağıdakı suallardan biri strateji planlaşdırmanın elementi deyil: (Çәki: 1)
Biz hazırda haradayıq?
Biz nәyә nail olmaq (yaxud harada olmağı) istәyirik?
Arzu etdiyimiz vәziyyәtә necә nail ola bilәrik?
Әgәr buna nail ola bilmiriksә neylәmәliyik?
Nәticәlәri necә izlәyә vә qiymәtlәndirә bilәrik?

Sual: Strateji planlaşdırmanın dördüncü mәrhәlәsindә: (Çәki: 1)
Firmanın rәqiblәrinin analizi aparılır;
Qarşıya qoyulan mәqsәdin reallaşdırılması üçün zәruri olan tәrәfdaşlar

müәyyәnlәşdirilir vә onlarla danışıqlar aparılır;
Firmanın inkişaf strategiyası dәqiqlәşdirilir;
Firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәrinә nail olma yolları, vasitәlәri vә üsulları

müәyyәn edilir;
Fәaliyyәtlәrin izlәnilmәsi vә nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi indikatorları (göstәricilәri)

vә üsulları işlәnilir.

Sual: Aşağıdakılardan hansını strateji planlaşdırmaya qarşı qoyulan tәlәblәrә aid etmәk
olmaz? (Çәki: 1)

sәrt şәkildә müәyyәn edilmiş bir plan vә ya şablondur ki, heç bir dәyişikliyә mәruz
qoyulmadan icra edilmәlidir;

dinamikdir vә dәyişәn şәrtlәrә uyğunlaşdırıla bilәndir;
qarşıya qoyulan mәqsәdә istiqamәtlidir;
resurslara deyil, son nәticәnin әldә edilmәsinә istiqamәtlәndirilәndir;
hesabatlılığı vә iştirakçılığı nәzәrdә tutan bir sistemdir.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın inkişaf strategiyasının işlәnilmәsi üçün aparılan
strateji analizә aid deyil? (Çәki: 1)

Xarici mühitin (makromühitin) analizi;
Sahә analizi;
Rәqabәt analizi;
Daxili mühitin analizi;
İmtina edilmiş strategiyaların analizi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı strateji analizdә istifadә edilәn tәhlil metodu deyil? (Çәki: 1)
makroiqtisadi analiz;
PESTLEanaliz;
SNWanaliz;
bençmarkinq;
SWOTanaliz.



Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması prinsip¬lә¬rinә
aid olunmur? (Çәki: 1)

paralellik prinsipi;
komplekslik prinsipi;
stabillik prinsipi;
qәnaәtlilik prinsipi;
prioritetlәrin müәy¬yәn olunması prinsipi;

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansından planların növlәrini tәsniflәşdirәrkәn istifadә
edilmir? (Çәki: 1)

әhatә etdiyi dövrә görә;
funksional baxımdan;
istehsalın hәcminә görә;
idarәetmә iyerarxiyasına görә;
planlaşdırma iyerarxiyasına görә.

Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә planlaşdırmanın metodlarına aid deyil? (Çәki:
1)

"Nail olunmuş sәviyyәdәn" planlaşdırma;
iqtisadistatistik metodlar;
tәcrübiekspe¬rimental metodu;
normativ metod;
balans merodu.

Sual: Aşağıdakılarından hansı müәssisәnin maliyyә planında nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
müәssisәnin pul mәdaxili;
müәssisәnin pul mәxarici;
büdcә ilә hesablaşmalar;
fondveriminin planlaşdırılması;
bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmalar.

Sual: Aşağıdakılarından hansı planlaşdırmanın metodlarına aiddir? (Çәki: 1)
iqtisadi tәhlil metodu;
funksional metod;
inzibati metod;
sosialpsixoloji metod;
normativ metod.

BÖLMӘ: 0402
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Sual: Strateji planlaşdırmanın birinci mәrhәlәsindә: (Çәki: 1)
Hansı işi dayandırmalı? Hansı işi davam etdirmәli? Hansı yeni işә keçmәli?  kimi

suallara cavab axtarılır;
Firmanın mövcud vәziyyәtinin – onun fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühit amillәrinin –

analizi aparılır;
Firmanın missiyası, baxışları, mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәnlәşdirilir;
Firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәri, bunlara nail olma yolları, vasitәlәri vә üsulları

müәyyәn edilir;
Firmanın maliyyә vә resurs potensialı qiymәtlәndirilir.

Sual: Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsi hansı işlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
Firmanın mövcud vәziyyәtinin – onun fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühit amillәrinin –

analizi aparılır;
Firmanın statusu vә fәaliyyәtinin әsas prinsiplәri müәyyәn edilir, әn vacib tәsәrrüfat

funksiyaları dәqiqlәşdirilir;
Firmanın maliyyә vә resurs potensialı qiymәtlәndirilir;
Firmanın missiyası, strateji baxışı, mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәnlәşdirilir;
Firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәri, bunlara nail olma yolları, vasitәlәri vә üsulları

müәyyәn edilir.

Sual: Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın ikinci mәhәlәsi ilә bağlı deyil?
(Çәki: 1)

firmanın mövcudluq zәrurәtinin (gәrәkçәsinin) konseptual ifadәsi işlәnilir;
arzu edilәn gәlәcәyin obrazı formalaşdırılır;
müәyyәn müddәtlәrdә nail olunası mәqsәdlәr dәqiqlәşdirilir;
spesifik vә ölçülә bilәn hәdәflәr dәqiqlәşdirilir;
mәqsәd vә hәdәflәrә çatma üsulları müәyyәnlәşdirilir.

Sual: Strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn başlıca işlәr
hansılardır? (Çәki: 1)

Firmanın maliyyә vә resurs potensialı qiymәtlәndirilir;
Firmanın mövcud vәziyyәtinin – onun fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühit amillәrinin –

analizi aparılır;
Firmanın missiyası, baxışları, mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәnlәşdirilir;
Firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәri, bunlara nail olma yolları, vasitәlәri vә üsulları

müәyyәn edilir;
Fәaliyyәtlәrin izlәnilmәsi vә nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi indikatorları (göstәricilәri)

vә üsulları işlәnilir.

Sual: Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın dördüncü mәrhәlәsindә hәyata
keçirilәn fәaliyyәtlәrә aid deyil? (Çәki: 1)

Mәqsәd vә hәdәflәrә nail olma (çatma) üsulları vә vasitәlәri müәyyәn edilir;
Hesabatlılıq vә monitorinq üsulları müәyyәn edilir;
Aralıq (mәrhәlәlәr vә fәaliyyәtlәr üzrә) vә son nәticәlәr üzrә göstәricilәr



dәqiqlәşdirilir;
Nәticәlәrin ölçülmәsi üsulları vә qaydaları dәqiqlәşdirilir;
Nәticәlәrin vә nәticәlәr üzrә kәnarlaşmaların qiymәtlәndirilmәsi qaydası işlәnilir.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın mövcud vәziyyәtinin analizi (tәhlili) ilә bağlı deyil?
(Çәki: 1)

firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәrinin analizi;
firmanın fәaliyyәtinin xarici (makro) mühitinin tәhlili;
firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәtin tәhlili;
sahәnin inkişaf mәrhәlәsinin analizi;
firmanın fәaliyyәtinin daxili mühitinin tәhlili.

Sual: Planlaşdırmanın iyerarxiyası әlamәtinә görә planlar hansı növlәrә bölünür? (Çәki:
1)

taktiki, analtik, operativ;
strateji, taktiki, operativ;
taktiki, funksional, strateji;
funksional, analtik, çevik;
strateji, direktiv, indikativ.

Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin inkişaf planının bölmәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
investisiya vә yeni texnikanın tәtbiqi planı;
әmәk haqqı vә kadrlar planı;
sığorta işinin planı;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması planı;
әmәk kollektivinin sosial inkişaf planı.

Sual: Daxili mühit analizi strateji planlaşdırmanın hansı mәrhәlәsindә tәşkil olunur?
(Çәki: 1)

1ci
2ci
3ci
4ci
heç birindә

Sual: Mikromühit analizi strateji planlaşdırmanın hansı mәrhәlәsindә tәşkil olunur? (Çәki:
1)

1ci
2ci
3ci
4ci
5ci

Sual: SWOT (GZİT) tәhlili strateji planlaşdırmanın hansı mәrhәlәsindә tәşkil olunur?
(Çәki: 1)



1ci
2ci
3ci
4ci
5ci

Sual: Plan nәdir? (Çәki: 1)
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metod¬la¬rı, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә

müәyyәn bir dövr üçün yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların
mәcmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir;

müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәjmusudur;
uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, stabil iqtisadi göstәricilәrә vә bu

gös¬tә¬ri¬cilәrin artımına nail olmağa imkan ve¬rәn istiqamәtlәrin, fәaliy¬yәt
qay¬daları vә normalarının mәcmu¬su¬dur;

dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn mü¬әy¬¬yәn dövr әr¬¬¬¬zin¬dә icrası
nәzәrdә tutulan tәsәr¬rü¬fat tәdbirlәri üzrә mәqsәd vә vәzi¬fә¬lәrin, icra sәnәdlәrinin
mәcmusudur;

perspektiv dövr üçün iqti¬sadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli
yollarına, strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qar¬şıya qoyulan vә¬zi¬fәlәrin yerinә
yetirilmәsinә dair elmi cә¬¬¬hәtdәn әsaslandırılmış tә¬sәv¬vür, mü¬lahizә vә
töv¬siyә¬lә¬rin mәcmusudur.

BÖLMӘ: 0403
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Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Strateji planlaşdırma prosesindә firmanın fәaliyyәt mühitinin qiymәtlәndirilmәsi
zamanı tәtbiq edilәn spesifik tәhlil üsulları hansılardır? (Çәki: 1)

funksional dәyәr tәhlili, әmtәәdәyәr tәhlili, indeks metodu;
SWOTanaliz, SNWanaliz, PESTLEanaliz, bençmarkinq;
trend tәhlili, idarәetmә tәhlili, sәbәbnәticә tәhlili, dinamika sıralarının qurulması;
SWOTanaliz, funksional dәyәr tәhlili, rentabelliyin tәhlili, bençmarkinq, sahә

mәhsulgәlir tәhlili;
elmi abstraksiya metodu, analiz vә sintez metodu, induksiyadeduksiya metodu,

PESTLEanaliz.

Sual: Aşağıdakılaedan hansı strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsindә hәyata
keçirilәn fәaliyyәtlәrә aid deyil? (Çәki: 1)

Mәqsәd vә hәdәflәrә nail olma (çatma) üsulları vә vasitәlәri müәyyәn edilir;
Hesabatlılıq sistemi müәyyәn edilir;
Detallı iş planları vә fәaliyyәt proqramı hazırlanır;
Mәsrәflәr (xәrclәr) qiymәtlәndirilir;



Fәaliyyәtlәrin büdcәsi vә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri müәyyәn edilir.

Sual: Proqram nәdir? (Çәki: 1)
proqramda öz әksini tapan tәd¬bir¬lә¬rin rә¬van, bir qaydada realizә olunması

mәqsә¬dilә hәya¬ta keçirilmәsi nәzәrdә tu¬¬tu¬lan konkret vә komp¬leks tәdbirlәr
sistemidir;

dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn mü¬әy¬¬yәn dövr әr¬¬¬¬zin¬dә icrası
nәzәrdә tutulan tәsәr¬rü¬fat tәdbirlәri üzrә mәqsәd vә vәzi¬fә¬lәrin mәcmusudur;

elmi jәhәtdәn formalaşdırılan bi¬lik¬¬lәr sistemi vә habelә ictimai hәyatın bütün
sahә¬lә¬rinin şü¬ur¬lu nizamlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәt nö¬vüdür;

strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qar¬şıya qoyulan vә¬zi¬fәlәrin yerinә
yetirilmәsinә dair elmi cә¬¬¬hәtdәn әsaslandırılmış tә¬sәv¬vür, mü¬lahizә vә
töv¬siyә¬lә¬rin mәcmusudur;

mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, problemin tәhlili, proqnozlaşdırma, alternativ
va¬¬¬¬riantların müәyyәn olunması mәrhәlәlәrini әhatә edәn fәaliyyәt növüdür.

Sual: Planlaşdırmanın fasilәsizliyi: (Çәki: 1)
istehsaltexniki vәzifәlәrin hәllinin alter¬nativ variantlarının hazırlanması ilә әldә

edilir;
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin

edilir;
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә

hesablaşmaları әks etdirir;
hәr bir istehsal vahidi pla¬nının digәr bölmәlәrin fәaliyyәt planları arasında qarşılıqlı

әla¬¬qә, plan¬laşdırılan obyektin vә onunla әlaqәdar olan böl¬mә¬lә¬rin fәaliy¬yәtilә
bağlı olan bütün işlәrin planda tam әks olunması de¬mәk¬dir;

müәssisәnin inkişaf planının mә¬kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә
yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir.

Sual: Planlaşdırmanın kompleksliliyi: (Çәki: 1)
istehsaltexniki vәzifәlәrin hәllinin alter¬nativ variantlarının hazırlanması ilә әldә

edilir;
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin

edilir;
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin

edilir;
de¬mәk¬ müәssisәnin inkişaf planının mә¬kan vә zaman baxımından

konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd¬birlәr sistemini özündә әks etdirir;
hәr bir istehsal vahidi pla¬nının digәr bölmәlәrin fәaliyyәt planları arasında qarşılıqlı

әla¬¬qә, plan¬laşdırılan obyektin vә onunla әlaqәdar olan böl¬mә¬lә¬rin fәaliy¬yәtilә
bağlı olan bütün işlәrin planda tam әks olunması.

Sual: Strateji planlaşdırma haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
nәticәlәrin planlaşdırılmasıdır
dәyişikliyin planlaşdırılmasıdır
arzu edilәn vә nail oluna bilәn bir istәyi (gәlәcәyi) ifadә edir
keyfiyyәtli bir idarәetmә alәtidir
dәqiq proqnozlara әsaslanır



BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinin makromühit amillәri sırasına aid deyil?
(Çәki: 1)

ölkә iqtisadiyyatının ümumi durumu;
hüquqi tәnzimlәmә sahәsindә vәziyyәt;
ölkәdә baş verәn siyasi proseslәr;
sahәdә rәqabәtin inkişaf mәrhәlәsi;
elmitexniki vә texnoloji inkişaf.

Sual: Aşağıdakılardan biri firmanın fәaliyyәtinin makromühit amillәri sırasına aid deyil. Bu
hansıdır? (Çәki: 1)

sosialmәdәni mühit;
istehsal infrastrukturunun durumu;
rәqiblәrin bazar davranışı;
tәbiicoğrafi mühit;
biznes infrastrukturunun durumu.

Sual: PESTLE akronimindә “elmitexniki vә texnoloji mühit” hansı hәrflә işarә edilir?
(Çәki: 1)

P;
E;
S;
T;
L.

Sual: PESTLE akronimindә “P” nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
perspektiv mühit amillәrini;
siyasi mühiti;
iqtisadi mühiti;
texnoloji mühiti;
sosialmәdәni mühiti.

Sual: Sahәnin hakim iqtisadi xarakteristikaları hansı parametrlәrin tәhlili әsasında
müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

Sahәnin inkişaf templәri;
Sahәdә mәnfәәt norması;



Daimi xәrclәrin sәviyyәsi;
Sahәdә miqyas artımından vә şirkәtin tәcrübәsindәn әldә edilәn qәnaәt;
Bunların hamısı.

Sual: Sahәnin başlıca hәrәkәtverici qüvvәlәri hansı amillәrin tәhlili әsasında müәyyәn
edilә bilәr? (Çәki: 1)

Uzunmüddәtli artım sürәtindә dәyişikliklәr;
İstehlakçıların tәrkibindә dәyişikliklәr, malların istifadәsinin yeni üsullarının meydana

çıxması;
Mәhsullarda olan innovasiyalar;
Texnoloji dәyişikliklәr;
bunların hamısı.

Sual: “Rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modelini kim tәklif edib? (Çәki: 1)
A. Maslou;
A. Marşall;
M. Porter;
K. Endryu;
C. Kotter.

Sual: “Rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modeli başqa nә cür adlandırılır? (Çәki: 1)
Potterin tәlәbatlar ierarxiyası;
Potterin altı qüvvәsi;
Potterin beş qüvvәsi;
Kotterin altı qüvvәsi;
Kotterin beş qüvvәsi.

Sual: “Rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modeli strateji planlaşdırmada nә üçün istifadә
olunur? (Çәki: 1)

bazarda rәqabәtin dinamikasını vә inkişaf mәrhәlәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
sahәdә rәqabәtin intensivlik sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
sahәdә rәqabәtin inkişaf mәrhәlәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
firmanın sahә daxilindә rәqabәt mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün;
firmanın daxili mühitinin analizi, habelә rәqabәt potensialının vә imkanlarının

qiymәtlәndirilmәsi üçün.

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri “rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modelindә göstәrilәn
rәqabәt amili deyil? (Çәki: 1)

Sahәdә mövcud firmaların rәqabәti;
Sahәyә yeni daxil ola bilәcәk potensial rәqiblәr;
Әvәzedici mәhsulların tәhlükәsi;
Alıcılar (alıcıların bazar hakimiyyәti);
Firmanın rәqabәt üstünlüklәri.

Sual: Aşağıdakılardan hansı “rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modelindә göstәrilәn



rәqabәt amilidir? (Çәki: 1)
Firmanın rәqabәt üstünlüklәri;
Sahәdә rәqabәtin intensivlik dәrәcәsi;
Firmada әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;
Tәdarükçülәrin bazar hakimiyyәti;
Firmanın dayanıqlı maliyyә resurslarına malik olması.

Sual: Aşağıdakılardan hansı “Porterin beş qüvvәsi” modelindә göstәrilәn rәqabәt amili
deyil? (Çәki: 1)

tәdarükçülәrin bazar hakimiyyәti;
sahәyә yeni daxil ola bilәcәk potensial rәqiblәr;
makromühit vә hökumәtin siyasәti;
әvәzedici mәhsulların tәhlükәsi;
alıcıların bazar hakimiyyәti.

Sual: Aşağıdakılardan hansı tәdarükçülәrin bazar hakimiyyәtini müәyyәn edәn amil
deyil? (Çәki: 1)

tәdarükçülәrin vә tәdarük olunan malların sayı;
bazarda tәdarükçülәrin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi;
tәdarük xәrclәri;
rәqiblәrin gözlәnilәn reaksiyası;
tәdarük olunan malların әvәzedicilәrinin mövcudluğu.

Sual: Aşağıdakılardan hansı alıcıların qiymәt hәssaslığı amili hesab edilir? (Çәki: 1)
alıcıların sayı vә şirkәtlәr üzrә bölünmәsi
alıcıların qәrarlarının qәbul edilmәsi motivlәri;
әvәzolunan malların mövcudluğu;
rәqiblәrin reaksiyası;
hökumәtin sahәyә münasibәtdә siyasәti.

Sual: Aşağıdakılardan hansı alıcıların bazar hakimiyyәti amilidir? (Çәki: 1)
әvәzedici mәlların mövcudluğu vә onların qiymәti;
rәqiblәrin differensasiya sәviyyәsi;
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi;
tәdarük olunan malların әvәzedicilәrinin mövcudluğu;
potensial rәqiblәrin qiymәt siyasәti.

Sual: Bazar iqtisadi modelinin uğur qazanması üçün mal vә xidmәt bazarlarında nәyin
olması başlıca şәrtdir? (Çәki: 1)

rәqabәtin
ixtisaslaşmanın
kooperasiyanın
diversifikasiyanın
әmәk bölgüsünün



Sual: Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә dövlәtin iqtisadi sahәdә әsas funksiyası nәdir? (Çәki:
1)

istehsalın planlaşdırılması
istehlakın müәyyәn edilmәsi
iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi
firmaların idarә edilmәsi
istehsal hәcmlәrinin tәnzimlәnmәsi

Sual: Sahә daxilindәki firmalar arasında rәqabәt nә uğrunda aparılır? (Çәki: 1)
qәlәbә uğrunda
lider olmaq uğrunda
bazar uğrunda
mәnfәәtin artırılması uğrunda
maya dәyәrinin azaldılması uğrunda

Sual: “Rәqabәt” anlayışının belә bir mәzmunu yoxdur: (Çәki: 1)
iqtisadi
siyasi
sosial
mәdәni
ekoloji

Sual: Firmalar arasında rәqabәt hansı halda daha güclü olur? (Çәki: 1)
sahәdә yalnız 1 firma olduqda
qeydiyyatdan keçmiş firmaların sayı çox olduqda
rәqabәt obyektlәrinin sayı firmaların sayına bәrabәr olduqda
mәqsәdlәri toqquşan firmaların sayı kifayәt qәdәr çox olduqda
alıcıların sayı çox olduqda

Sual: Firmalar arasındakı rәqabәtә dövlәtin münasibәti necә olmalıdır? (Çәki: 1)
dövlәt rәqabәtin iştirakçısıdır
dövlәt rәqabәtin tәminatçısıdır
dövlәt rәqabәt iştirakçılarının hamısına bәrabәr ilkin şәrtlәr tәmin edir
dövlәt rәqabәti bilavasitә tәşkil edir
dövlәt rәqabәtin kәskinlәşmәsinin qarşısını alır

Sual: Aşağıdakılardan hansını rәqabәtin aydın başa düşülmәsi üçün yaxşı nümunә
hesab etmәk olar? (Çәki: 1)

idman yarışlarını
xeyriyyә marafonunu
humanitar tәdbirlәri
“açıq qapı” qәbullarını
“qaynar xәtt” xidmәtlәrini

Sual: Hansı sәviyyәdә rәqabәtqabiliyyәtlilik firmanın inkişafı üçün daha önәmlidir? (Çәki:



1)
yerli sәviyyәdә
rayon sәviyyәsindә
bazar sәviyyәsindә
beynәlxalq sәviyyәdә
milli sәviyyәdә

Sual: Rәqabәt hansı firmalar arasında gedә bilәr? (Çәki: 1)
müxtәlif mәhsullar istehsal edәn firmalar arasında
eyni mәhsullar istehsal edәn (xidmәtlәr göstәrәn) firmalar arasında
müxtәlid bazarlarda olan firmalar arasında
istehsalçı vә tәdarükçü firmalar arasında
istehsalçı vә xidmәt göstәrәn firmalar arasında

Sual: Firmalar arasında olan rәqabәtdәn aşağıdakılardan hansının heç bir faydası
olmur? (Çәki: 1)

sahәnin yaxşı firmaları
dövlәt
istehlakçı
rәqabәtdә olan firmanın işçilәri
rәqabәtdә iştirak etmәyәn firmalar

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Firmanın fәaliyyәtinin xarici mühiti (makromühiti) aşağıdakı әlamәtlәrә malikdir:
(Çәki: 1)

makromühit bütün şirkәtlәr üçün ümumi olan şәrtlәri әks etdirir vә heç bir firmaya
münasibәtdә spesifik xarakter daşımır;

makromühit hәr bir şirkәt üçün spesifik olan şәrtlәri әks etdirir vә hәr bir firmaya
münasibәtdә spesifik xarakter daşıyır;

makromühit bütün şirkәtlәr üçün ümumi olan şәrtlәri әks etdirir vә hәr bir firmaya
münasibәtdә spesifik xarakter daşıyır;

makromühit hәr bir şirkәt üçün spesifik olan şәrtlәri әks etdirsә dә heç bir firmaya
münasibәtdә spesifik xarakter daşımır;

makromühit hәr bir şirkәt üçün spesifik şәrtlәri әks etdirir, lakin şirkәt hәmin şәrtlәrә
birbaşa tәsir göstәrmәk imkanında olmur.

Sual: Firmanın fәaliyyәtinin xarici mühitinin (makromühitin) tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi



zamanı hansı tәhlil alәti tәtbiq olunur? (Çәki: 1)
SWOTanaliz;
PESTLEanaliz;
SNWanaliz;
bençmarkinq;
makroiqtisadi tәhlil.

Sual: Strateji planlaşdırma prosesindә PESTLE analiz nә üçün tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
bazarda rәqabәtin dinamikasını vә inkişaf mәrhәlәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
sahәdә rәqabәtin intensivlik sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
firmanın fәaliyyәtinin xarici mühitinin (makromühitin) tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi

әsasında firmanın inkişafı üçün imkan vә tәhlükәlәrin aşkara çıxarılması üçün;
rәqib firmaların bazar davranışlarının vә rәqabәt üstünlüklәrinin öyrәnilmәsi üçün;
firmanın daxili mühitinin analizi, habelә rәqabәt potensialının vә imkanlarının

qiymәtlәndirilmәsi üçün.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn siyasi mühit amili
sayılmır? (Çәki: 1)

prezident seşkilәri;
bәlәdiyyә seçkilәri;
Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzvolma;
Vergi vә gömrük qanunvericiliyindә dәyişikliklәr;
regional inteqrasiyanın vә qloballaşma proseslәri.

Sual: Aşağıdakı amillәrdәn hansı biri PESTLE analizin predmeti deyil? (Çәki: 1)
siyasi vә hüquqi mühit;
iqtisadi vә sosial mühit;
texnoloji mühit;
ekoloji mühit;
rәqabәt mühiti.

Sual: Firmanın fәaliyyәt (xarici) mühitinә tәsir göstәrәn sosial amillәrә aşağıdakılar
aiddir: (Çәki: 1)

Ölkә prezidentinin seşkilәri, parlament seçkilәri, beynәlxalq tәşkilatlara üzvolma,
regional inteqrasiya, iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi;

ÜDMin dinamikası, inflyasiya, milli valyutanın mәzәnnәsi, Mәrkәzi Bankın uçot
dәrәcәsi, mәşğulluğun dinamikası, bazar tsikllәri;

ETTnin inkişaf meyllәri, ETLKİ, innovasiyalar, yeni mәhsullar, yeni patentlәr vә s.;
cәmiyyәtin әsas (milli) dәyәrlәri, hәyat tәrzinin dәyişikliklәri, әmәyә vә istirahәtә

münasibәt, demoqrafik dәyişikliklәr, dini amillәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәsirlәri;
mülki, ticarәt vә investisiya qanunvericiliyindә dәyişikliklәr, vergi vә gömrük rejimi,

lisenziyalaşdırma sistemi, mәhkәmә sistemi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn ekoloji mühit amili hesab
edilmir? (Çәki: 1)

ölkәdә yeni ekoloji tәlәblәrin vә standartların tәtbiqi;



ekoloji proseslәri tәnzimlәyәn qanunvericilikdә baş verәn dәyişikliklәr;
ölkәnin beynәlxalq ekoloji konvensiyalara qoşulması;
cәmiyyәtin ekoloji proseslәrә reaksiyası;
ölkәdә il әrzindә әtraf mühitә atılan tullantı sularının vә zәhәrli qazların adambaşına

düşәn hәcmi.

Sual: İqtisadiyyat (sәnaye) sahәsi nәdir? (Çәki: 1)
Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal edәn

müәssisәlәrin mәcmusudur;
Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal edәn

sәnaye sahәlәrinin mәcmusudur;
Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal edәn iş

yerlәrinin mәcmusudur;
Müxtәlif tipli texnologiyalar әsasında geniş çeşiddә vә nomenklaturada mәhsul

istehsal edәn, iş görәn vә xidmәtlәr göstәrәn tәsәrrüfat subyektidir;
Qanunla qadağan edilmәyәn iqtisadi fәaliyyәtlә gәlir әldә etmәk üçün mәşğul olan,

ictimai tәlәbatları ödәmәk üçün mәhsul istehsal (hasil) edәn, işlәr görәn vә xidmәtlәr
göstәrәn müәssislәrin mәcmusudur.

Sual: İnkişaf strategiyasının işlәnilmәsi zamanı sahә tәhlili nә üçün aparılır? (Çәki: 1)
sahәdәki rәqabәt sәviyyәsinin firmanın fәaliyyәtinә vә inkişafına tәsirinin

qiymәtlәndirilmәsi üçün;
sahәdә fәaliyyәt göstәrәn firmaların sayının müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;
sahәni tәrk etmәk istәyәn firmaların sayının dәqiqlәşdirilmәsi üçün;
sahәnin hәrәkәtverici qüvvәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;
sahәdә hakim iqtisadi xarakteristikaların müәyyәnlәşdirilmәsi üçün.

Sual: Sahәnin başlıca hәrәkәtverici qüvvәlәrinin müәyyәn edilmәsi zamanı aşağıdakı
amillәrdәn hansı mühüm әhәmiyyәt kәsb etmir? (Çәki: 1)

müәssisәnin sabit vә dәyişәn xәrclәrinin nisbәti;
böyük şirkәtlәrin bazara daxil olmaları vә ya bazardan çıxmaları;
sahәnin qloballaşma sәviyyәsi;
istehlakçıların standart mәhsullardan differensiallaşdırılmış mәhsullara keçmәsi;
qanunvericilikdәki dәyişikliklәrin sahәyә tәsiri.

Sual: Sahәdә rәqabәtin inkişaf mәrhәlәsi qiymәtlәndirilәrkәn aşağıdakı meyarların
hansından istifadә edilmir? (Çәki: 1)

sahәnin artım templәri;
sahәnin inkişaf potensialı;
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi imkanları;
texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi imkanları;
sahәyә daxilolma vә sahәdәn çıxma maneәlәri.

Sual: Aşağıdakılardan hansı bazara giriş maneәlәrini yaradan zәmin hesab edilir? (Çәki:
1)

hökumәtin sahәyә münasibәtdә siyasәti;



hökumәtin sosial siyasәti;
istehlakçıların ticarәt markasına loyallığı;
әvәzedici mәhsulların peyda olması;
istehlakçıların bazar hakimiyyәti.

Sual: Aşağıdakılardan hansı tәdarükçülәrin bazar hakimiyyәtini müәyyәn edәn amil
hesab edilir? (Çәki: 1)

Malgöndәrәnlәr üçün zәruri olan minimum tәdarük hәcmi;
miqyas effekti;
patentlәşdirilmiş mәhsullar arasında fәrqlәr;
kapitala olan tәlәbat;
sahәdәn çıxma maneәlәri.

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri sahә daxilindә mövcud rәqiblәrin bazar rәqabәti amili
deyil? (Çәki: 1)

sahәdә rәqabәt aparan firmaların sayı;
istehlakçıların ticarәt markalarına loyallığı;
mәhsula tәlәbatın getdikcә azalması;
rәqiblәrin gözlәnilәn reaksiyası;
rәqib şirkәtlәr arasında olan böyük fәrqlәr.

Sual: Aşağıdakılardan hansı alıcıların bazar hakimiyyәti amili deyil? (Çәki: 1)
alıcıların sayı vә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi;
alıcıların әrazi strukturu;
alıcıların informasiya tәminatı;
әvәzedici mәhsulların mövcudluğu;
alıcıların ticarәt markalarına üstünlük vermәsi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı alıcıların qiymәt hәssaslığı amili hesab edilmir? (Çәki: 1)
ticarәt markasının (brendin) tanınası;
alıcıların şirkәtlәr üzrә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi;
rәqiblәrin mallarında olan fәrqlәr;
mәhsulların istehlak xarakteristikaları;
alıcıların gәlirlәri vә tәdiyә qabiliyyәti.

Sual: Firmalar arasında rәqabәt nә zaman yaranır? (Çәki: 1)
onlar eyni mәhsul istehsal etdikdә
onların mәqsәdlәri toqquşduqda
onlar fәrqli mәhsullar istehsal etdikdә
birbirindәn asılı olduqda
eyni әrazidә fәaliyyәt göstәrdikdә

Sual: Aşağıdakılardan hansı rәqabәtin baş vermәsi üçün zәruri şәrtdir? (Çәki: 1)
firmaların mәqsәdlәrinin toqquşması
iştirakçıların hamısının әldә etmәk istәdiklәri mәhdud miqdarda müküfat (mәnfәәt,



gәlir, bazar payı vә başqa formalarda mükafat) uğrunda aparılması

iştirakçıların sayının kifayәt qәdәr çox olması
iştirakçıların hamısı üçün eyni olan vә hamının әmәl etdiyi qaydaların olması
bunların hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı rәqabәtin baş vermәsi üçün zәruri şәrtdir? (Çәki: 1)
razılaşdırılmış (qәbul edilmiş) “oyun qaydaları”na iştirakçıların hamısının әmәl

etmәsi
dәqiqlәşdirilmiş “oyun qaydaları”nın yaradılmaması
“mәqsәd vasitәni doğruldur” prinsipi
bunların heç biri
bunların hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı rәqabәtin baş vermәsinә imkan vermәz? (Çәki: 1)
rәqabәtin hamı üçün açıq vә şәffaf keçirilmәsi
bütün iştirakçıların rәqabәtin nәticәsi ilә razılaşması vә bunu qәbul etmәsi
haqsız rәqabәtin yolverilmәzliyi
mәlum “oyun qaydaları”na әmәl edilmәsinә iştirakçılardan birinin nәzarәt etmәsi
rәqiblәrin hamısının razılaşdırılmış qaydalara әmәl etmәlәrinә әdalәti tәmin edәn vә

son nәticәyә marağı olmayan (bitәrәf) qurumun nәzarәt etmәsi

Sual: Rәqabәt iştirakçılarının mәqsәdlәri toqquşduqda: (Çәki: 1)
rәqabәt iştirakçıların bir hissәsi özlәrinә daha yaxşı şәrtlәr tәlәb edirlәr
mükafatların sayı ilә iştirakçıların sayı eyni olur
bazar informasiyasına çıxış imkanı çox olanlar dövlәt tәrәfindәn fәrqlәndirilir
eyni istәkdә olan başqalarının varlığı onların hәr birinә öz mәqsәdlәrinә çatmasını

çәtinlәşdirir
böyük firmalar kiçiklәri sıradan çıxarır

Sual: Eyni sahәdә rәqabәt aparan firmaların mәqsәdlәri hansı mәsәlәdә toqquşa bilәr?
(Çәki: 1)

bazar payının artırılması
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
müvafiq sahәdә dövlәt sifarişlәrinin әldә edilmәsi
bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: Rәqabәtin baş vermәsi üçün bu, o qәdәr dә önәmli deyil: (Çәki: 1)
iştirakçıların maraqlarının toqquşması
eyni istәkdә olan bütün firmaların bәrabәr gücә malik olması
eyni istәkdә olan bütün firmaların mübarizәyә qoşulmasına şәrait yaradılması
eyni istәkdә olan bütün firmaların rәqabәtә qoşulması
iştirakçıların hamısının müәyyәnlәşdirilmiş qaydalara әmәl etmәsi



Sual: İqtisadi sahәdә tәminat altına alınmalı tәmәl insan haqqları vә azadlıqlarına aiddir:
(Çәki: 1)

tәşәbbüskarlıq (sahibkarlıq) azadlığı
müqavilә azadlığı
mülkiyyәt azadlığı
seçim azadlığı
bunların hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı haqsız rәqabәt hesab edilir? (Çәki: 1)
rәqiblәrin mübarizәyә girişinin әngәllәnmәsi vә ya zorla oyundan kәnarlaşdırılması
üstün mövqedәn sui istifadә edilmәsi
rәqiblәr arasında anlaşma әldә edilmәsi
hiylә işlәdilmәsi vә başqa bu kimi hallar
bütün qeyd edilәnlәr

Sual: İqtisadiyyatda olan rәqabәtin cәmiyyәt üçün faydası nәdir? (Çәki: 1)
çoxlu sayda firmaların yaranmasını tәmin edir
çoxlu sayda iş yerlәrinin yaradılmasına gәtirib çıxarır
mәhdud resurslarından bütün cәmiyyәtin mәnafeyi naminә sәmәrәli vә әdalәtli

istifadәni tәmin etmәk mexasnizmidir
cәmiyyәtin malik olduqları resursların istifadәsiz qalmasının qarşısını alır
mәhdud resurslardan daha böyük vә güclü firmaların istifadәsini tәmin etmәk

mexasnizmidir

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakı suallardan hansına makromühit (PESTLE) analizi çәrçivәsindә cavab
axtarılmır? (Çәki: 1)

rәqibin başlıca rәqabәt üstünlüyü hansıdır?
siyasi situasuyadakı dәyişikliklәr biznes üçün hansı imkan vә tәhlükәlәr yaradır?
şirkәtin fәaliyyәtinә tәsir göstәrә bilәcәk başlıca siyasi meyllәr hansılardır?
iqtisadiyyatda gözlәnilәn әsas hadisәlәr biznesin perspektivlәrinә necә tәsir göstәrә

bilәr?
әhalinin gәlirlәrindә vә alıcılıq qabiliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәr firmanın

mәhsulunun satışlarına necә tәsir göstәrә bilәr?

Sual: Firmanın fәaliyyәtinin makromühitini müәyyәn edәn siyasi amillәr hansılardır?
(Çәki: 1)



Ölkәdә prezident seşkilәri, parlament seçkilәri, beynәlxalq tәşkilatlara üzvolma,
regional inteqrasiya, iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi;

ÜDMin dinamikası, inflyasiya, milli valyutanın mәzәnnәsi, Mәrkәzi Bankın uçot
dәrәcәsi, mәşğulluğun dinamikası, bazar tsikllәri;

ETTnin inkişaf meyllәri, ETLKİ, innovasiyalar, yeni mәhsullar, yeni patentlәr vә s.;
cәmiyyәtin әsas (milli) dәyәrlәri, hәyat tәrzinin dәyişikliklәri, әmәyә vә istirahәtә

münasibәt, demoqrafik dәyişikliklәr, dini amillәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәsirlәri;
mülki, ticarәt vә investisiya qanunvericiliyindә dәyişikliklәr, vergi vә gömrük rejimi,

lisenziyalaşdırma sistemi, mәhkәmә sistemi.

Sual: Firmanın fәaliyyәtinin makromühitini müәyyәn edәn iqtisadi amillәr hansılardır?
(Çәki: 1)

Ölkәdә prezident seşkilәri, parlament seçkilәri, beynәlxalq tәşkilatlara üzvolma,
regional inteqrasiya, iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi;

ÜDMin dinamikası, inflyasiya, milli valyutanın mәzәnnәsi, Mәrkәzi Bankın uçot
dәrәcәsi, mәşğulluğun dinamikası, bazar tsikllәri;

ETTnin inkişaf meyllәri, ETLKİ, innovasiyalar, yeni mәhsullar, yeni patentlәr vә s.;
cәmiyyәtin әsas (milli) dәyәrlәri, hәyat tәrzinin dәyişikliklәri, әmәyә vә istirahәtә

münasibәt, demoqrafik dәyişikliklәr, dini amillәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәsirlәri;
mülki, ticarәt vә investisiya qanunvericiliyindә dәyişikliklәr, vergi vә gömrük rejimi,

lisenziyalaşdırma sistemi, mәhkәmә sistemi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn iqtisadi mühit amili
hesab edilmir? (Çәki: 1)

İstehlak qiymәtlәri indeksinin sәviyyәsi;
ÜDMin artım dinamikası;
Dünya Ticarәt Tәşkilatına üzvolma;
Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsi;
Pulkredit siyasәti.

Sual: Firmanın fәaliyyәtinin makromühitini müәyyәn edәn hüquqi amillәr hansılardır?
(Çәki: 1)

Ölkәdә prezident seşkilәri, parlament seçkilәri, beynәlxalq tәşkilatlara üzvolma,
regional inteqrasiya, iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi;

ÜDMin dinamikası, inflyasiya, milli valyutanın mәzәnnәsi, Mәrkәzi Bankın uçot
dәrәcәsi, mәşğulluğun dinamikası, bazar tsikllәri;

ETTnin inkişaf meyllәri, ETLKİ, innovasiyalar, yeni mәhsullar, yeni patentlәr vә s.;
cәmiyyәtin әsas (milli) dәyәrlәri, hәyat tәrzinin dәyişikliklәri, әmәyә vә istirahәtә

münasibәt, demoqrafik dәyişikliklәr, dini amillәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәsirlәri;
mülkiyyәtin hüquqi qorunması, mülki, ticarәt vә investisiya qanunvericiliyindә

dәyişikliklәr, vergi vә gömrük rejimi, lisenziyalaşdırma sistemi, mәhkәmә sistemi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes üçün әlverişli hüquqi mühitә qarşı qoyulan tәlәblәr
sırasında deyil? (Çәki: 1)

Hüququn üstünlüyü – bütün hadisә vә proseslәrin qanunla tәnzimlәnmәsi;
Qanun qarşısında hamının bәrabәrliyi;
Mülkiyyәt toxunulmazlığına zәmanәt;



Proseslәrin çevilkiyinin tәmin edilmәsi üçün qanunvericiliyin tәnzimlәyә bilmәdiyi
münasibәtlәrin icra hakimiyyәti strukturlarının ixtiyarına verilmәsi;

Müstәqil vә әdalәtli mәhkәmә sistemi.

Sual: Firmanın fәaliyyәtinin makromühitini müәyyәn edәn texnoloji mühit amillәri
hansılardır? (Çәki: 1)

Ölkәdә prezident seşkilәri, parlament seçkilәri, beynәlxalq tәşkilatlara üzvolma,
regional inteqrasiya, iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi;

ÜDMin dinamikası, inflyasiya, milli valyutanın mәzәnnәsi, Mәrkәzi Bankın uçot
dәrәcәsi, mәşğulluğun dinamikası, bazar tsikllәri;

ETTnin inkişaf meyllәri, ETLKİ, innovasiyalar, yeni mәhsullar, yeni patentlәr vә s.;
cәmiyyәtin әsas (milli) dәyәrlәri, hәyat tәrzinin dәyişikliklәri, әmәyә vә istirahәtә

münasibәt, demoqrafik dәyişikliklәr, dini amillәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәsirlәri;
mülkiyyәtin hüquqi qorunması, mülki, ticarәt vә investisiya qanunvericiliyindә

dәyişikliklәr, vergi vә gömrük rejimi, lisenziyalaşdırma sistemi, mәhkәmә sistemi.

Sual: Sahәnin investisiya cәlbediciliyinin tәhlili alqoritmi hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir? 1.
Sahәdә rәqabәtin intensivlik sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi; 2. Sahәnin inkişaf
mәrhәlәsinin qiymәtlәndirilmәsi; 3. Sahәdә rәqabәtin inkişaf mәrhәlәsinin
qiymәtәndirilmәsi; 4. Sahәnin inkişaf templәrinin qiymәtlәndirilmәsi; 5. Sahәnin ölkә
iqtisadiyyatındakı mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi (Çәki: 1)

bunların hamısı;
1, 2 vә 3;
1 vә 3;
2, 4 vә 5;
1, 3 vә 5.

Sual: Aşağıdakılardan hansı sahәnin hakim iqtisadi xarakteristikalarının müәyyәn
edilmәsi parametri deyil? (Çәki: 1)

Sahәdә firmaların sayı vә onların bazar payı;
Mәhsulun differensasiya sәviyyәsi;
Mәhsulun xarakteristikası;
Ictimai dәyәrlәrin vә hәyat tәrzinin dәyişikliklәri;
Sahәyә yeni firmaların daxil olması imkanları.

Sual: Aşağıdakı amillәrin hansının tәhlili sahәnin başlıca hәrәkәtverici qüvvәlәrini aşkara
çıxarmağa imkan verә bilәr? (Çәki: 1)

Marketinq innovasiyaları vә istehlakçıların standart mәhsullardan
differensiallaşdırılmış mәhsullara keçmәsi;

Sahәdә qloballaşma, ictimai dәyәrlәrin vә hәyat tәrzinin dәyişikliklәri vә bBiznesdә
qeyrimüәyyәnliyin vә risklәrin azalması;

Böyük şirkәtlәrin bazara daxil olmaları vә ya bazardan çıxmaları, qanunvericilikdәki
dәyişikliklәrin tәsiri vә xәrclәrdәmәnfәәtdә dәyişikliklәr;

Bunların hamısı;
Bunların heç biri.

Sual: Sahә analizi ilә bağlı söylәnilәn aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)



sahәnin nisbәtәn yüksәk artım templәrindә firmaların rәqabәt davranışlarında
aqressivlik nisbәtәn aşağı olur, çünki bu halda hәr bir şirkәt özünün bazar payını
dәyişmәdәn satış hәcmini artıra bilәr;

sahәnin nisbәtәn yüksәk artım templәrindә firmaların rәqabәt davranışlarında
aqressivlik nisbәtәn yüksәk olur, çünki bu halda hәr bir şirkәt özünün bazar payını
dәyişmәdәn satış hәcmini artıra bilәr.

bütün sahәdә vә ya sahәnin әsas şirkәtlәri arasında mәnfәәt çatışmazlığı rәqabәt
davranışlarının qeyrimüәyyәnliyini artırır;

investisiyalar daimi xәrclәrin payının artmasına gәtirib çıxarır ki, qiymәt rәqabәtinin
kәskinlәşdiyi şәraitdә bu, xәrclәrin azalmasına gәtirib çıxara bilәr;

sahәdә miqyas artımından әldә edilәn qәnaәtin üstünlüyü aşkar hiss edildikdә
firmaların rәqabәt davranışları daha aqressiv olur;

Sual: Әvәzedici mәhsullar nә zaman firma üçün rәqabәt tәhlükәsi yaratmır? (Çәki: 1)
Firmanın istehsal etdiyi mәhsulu tamamilә әvәz edә bildikdә;
Әvәzedici mәhsulların miqdarı çox, qiymәti sәrfәli vә istehlak xassәlәri kafi olduqda;
Әvәzedici mәhsullara keçid böyük xәrclәr tәlәb etmәdikdә;
Sahәdә mövcud mallarla müqayisәdә daha yaxşı qiymәt vә keyfiyyәt nisbәtini tәmin

etmәk qabiliyyәtindә olduqda ;
Firmanın bazara nәzarәt imknları çox böyük olduqda.

Sual: Bazarda yeni rәqiblәrin meydana çıxmasının mümkün tәhlükәlәri aşağıdakı
amillәrdәn asılıdır: Mövcud rәqiblәrin reaksiyasından; 2. İstehlakçıların qiymәt
hәssaslığından; 3. Mәhsulun differensiallaşma dәrәcәsindәn; 4. Sahәyә (bazara) giriş
maneәlәrindәn; 5. İştirakçı firmalar arasında fәrqlәrdәn; 6. Sahәdәn çıxış
maneәlәrindәn. (Çәki: 1)

1 vә 4;
2, 4 vә 6;
1, 2 vә 3;
4, 5 vә 6 ;
Bunların hamısı.

Sual: Aşağıdakılardan hansı bazara giriş maneәlәrini yaradan zәmin hesab edilmir?
(Çәki: 1)

miqyas artımından qәnaәt;
mәhsulun differensasiyalaşdırılması;
istehlakçıların ticarәt markasına loyallığı;
kapitala olan tәlәbat;
bölgü kanallarına çıxış.

Sual: Tәdarükçülәrin bazar hakimiyyәti haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?
(Çәki: 1)

Tәdarükçülәr müqavilәlәrin bağlanması zamanı qiymәtlәrin qaldırılması yaxud
göndәrilәn malın keyfiyyәtinin azaldılması yolu ilә bazar iştirakçılarına tәzyiq
göstәrirlәr;

Tәdarükçülәrin gücü tәdarük şәrtlәrinin (qiymәt vә keyfiyyәt) dәyişdirilmәsi
istiqamәtindә istehlakçılara (bazar iştirakçılarına) tәzyiq göstәrmәk qabiliyyәtindәn
asılıdır;



Tәdarükçülәrin tәzyiqinin sәviyyәsi sahәdә istehlakçılarla tәdarükçülәrin qarşılıqlı
fәaliyyәt sәviyyәsindәn asılıdr;

tәdarükçünün göndәrdiyi malların әvәzedicilәri az olduqda vә ya heç olmadıqda,
habelә alıcı şirkәt üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb etdikdә tәdarükçünün şirkәtә tәzyiq
göstәrmәk imkanı azalır;

tәdarükçünün göndәrdiyi malların әvәzedicilәri az olduqda vә ya heç olmadıqda,
habelә alıcı şirkәt üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb etdikdә tәdarükçünün daha güclü
tәzyiq göstәrmәk imkanı yaranır.

Sual: Sahәdә mövcud şirkәtlәr arasında rәqabәtin intensivliyi rәqiblәrin aşağıdakı
göstәrcilәri hansı fәallaıqla dәyişmәsi cәhdlәrindәn asılıdır: (Çәki: 1)

mәhsulların sayı vә iqtisadi parametrlәri;
әmәk mәhsuldarlığı, istehsal xәrclәri vә mәhsulun çeşidi;
mәhsulun qiymәti, keyfiyyәti vә çeşidi;
mәhsulun qiymәti, istehsal xәrclәri vә mәnfәәt;
istehsal xәrclәri, satışın hәcmi vә rentabellik.

Sual: Aşağıdakılardan hansı sahә daxilindә mövcud rәqiblәrin bazar rәqabәti amilidir?
(Çәki: 1)

başqa sahәnin böyük şirkәti tәrәfindәn bu sahәnin bir müәssisәsinin alınması;
әvәzedici mәhsulların mövcudluğu;
tәdarük xәrclәri;
rәqiblәrin gözlәnilәn reaksiyası;
alıcıların informasiya tәminatı.

Sual: Rәqabәt iştirakçılarının mәqsәdlәrinin toqquşması nә demәkdir? (Çәki: 1)
qeyrimәhdud miqdarda bir şeyi әldә etmәk istәyәn firmaların sayının mәhdud

olması
rәqabәt iştirakçıları arasında hәr hansı bir fәrqlәndirmәnin vә ya ayrıseçkiliyin

yolverilmәzliyi
mәhdud miqdarda bir şeyi әldә etmәk istәyәn çoxlu sayda rәqiblәrin olması
müxtәlif növ mәhsul istehsalçıları arasında әlaqәlәrin yaradılması ilә bağlı

maraqların toqquşması
rәqabәt iştirakçıları arasında bәzilәrinin daha güclü olması

Sual: Rәbәtin baş vermәsi üçün aşağıdakılardan hansı önәmlidir? (Çәki: 1)
rәqabәt iştirakçılarının mәqsәdlәrinin toqquşması
tәmәl insan haqqlarının vә azadlıqların tәminat altına alınması
mübarizәnin aparılması üçün razılaşdırılmış vә hamı tәrәfindәn qәbul edilәn qayda

vә qadağaların olması
rәqabәt iştirakçıları arasında hәr hansı bir fәrqlәndirmәnin vә ya ayrıseçkiliyin

yolverilmәzliyi
bunların hamısı

Sual: Rәqabәt nәdir? (Çәki: 1)
mәhdud bir şeyi әldә etmәk uğrunda dәqiqlәşdirilmәmiş qaydalar şәraitindә tәmәl



insan haqqlarına vә azadlıqlarına tәminat verildiyi vә heç bir fәrqlәndirmәnin vә
ayrıseçkiliyin olmadığı bir şәraitdә birdәn çox oyunçu (iştirakçı) arasında baş verәn
mübarizәdir

müәyyәnlәşdirilmiş qaydalar çәrçivәsindә, tәmәl insan haqqlarına vә azadlıqlarına
tәminat verildiyi vә heç bir fәrqlәndirmәnin vә ayrıseçkiliyin olmadığı bir şәraitdә
mәhdud bir şeyi әldә etmәk uğrunda mәqsәdlәri toqquşan birdәn çox iştirakçı arasında
baş verәn mübarizәdir

mәhdud bir şeyi paylaşmaq vә ya bir mükafat әldә etmәk uğrunda razılaşdırılmış
(qәbul edilmiş) qayda vә qadağalar çәrçivәsindә, iştirakçılara fәrdi yanaşmanın tәtbiq
edildiyi bir şәraitdә birdәn çox oyunçu (iştirakçı) arasında oynanan bir oyun vә ya
yarışma (mübarizә) olaraq izah edilә bilәr

tәmәl insan haqqlarına vә azadlıqlarına tәminat verildiyi vә heç bir fәrqlәndirmәnin
vә ayrıseçkiliyin olmadığı bir şәraitdә qeyrimәhdud bir şeyi әldә etmәk uğrunda
mәhdud sayda iştirakçı arasında baş verәn mübarizәdir

müәyyәnlәşdirilmiş qaydalar çәrçivәsindә iştirakçılar arasında heç bir
fәrqlәndirmәnin vә ayrıseçkiliyin olmadığı bir şәraitdә mәhdud bir şeyi әldә etmәk
uğrunda mәqsәdlәri toqquşmayan müxtәlif firmalar arasında baş verәn mübarizәdir

Sual: Tәmәl insan haqqlarının vә azadlıqların tәminat altına alınmasının rәqabәt üçün
әhәmiyyәti kimi aşağıda qeyd edilәn fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)

rәqabәt iştirakçılarının mümkün olan әn yaxşı nәticәyә nail olmalarına imkan verir
iştirakçıların rәqabәtә giriş vә çıxış sәrbәstliklәrini tәmin edir
firmalar üçün şәffaflığı tәmin edir vә iştirakçıların doğru qәrarlar qәbil etmәsini

asanlaşdırır
rәqabәt iştirakçılarının daha yaxşılarına üstün mövqe formalaşdırır
iş adamalrının tәşәbbüskarlığına vә novatorluğuna şәrait yaradır

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
Rәqabәtin aparılması üçün razılaşdırılmış, hamı tәrәfindәn qәbul vә әmәl edilәn

qaydalar olmaldır
Rәqabәt hәr bir iştirakçının özü istәdiyi kimi davrana bilәcәyi bir oyun deyildir
Rәqabәt hәr bir iştirakçının özü istәdiyi kimi davrana bilәcәyi bir oyundur
Rәqabәt bütün iştirakçılar üçün eyni olan qaydalar vә hüquqi rejim şәraitindә

mümkün ola bilәr
Qayda vә qadağaların razılaşdırılmadığı (müәyyәn edilmәdiyi) bir mübarizәdә

rәqabәtin haqlılığını müәyyәn etmәk mümkünsüzdür

Sual: Rәqabәt iştirakçıları arasında fәrqlәndirmә vә ya ayrıseçkili hansı formada ola
bilәr? (Çәki: 1)

rәqabәtin bәzi iştirakçılarının ümumi mübarizә şәrtlәrinә vә ya qaydalara әmәl
etmәkdәn yan keçmәsi, başqalarının yararlana bilmәdiyi dәstәk vә yardımlar alması

mübarizәyә qatılma, öhdәliklәrini yerinә yetirmә vә qaydalara әmәl etmә
mәsәlәlәrindә heç bir iştirakçının fәrqli bir statusa sahib olmaması

rәqabәtә giriş vә ya çıxış mәhdudiyyәtlәrinin qoyulmaması
rәqiblәrin bu oyuna girişinin әngәllәnmәsi vә ya zorla oyundan kәnarlaşdırılmasının

yolverilmәzliyi
rәqiblәr arasında anlaşmanın әldә edilmәsinin yolverilmәzliyi



Sual: Rәqabәtdә qaliblәri müәyyәn edәn: (Çәki: 1)
dövlәtdir
firmalardır
istehlakçılardır
dövlәt mәmurlarıdır
bunların hamısıdır

Sual: Aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı cәmiyyәtdә rәqabәt mәdәniyyәtinin inkişaf etdiyini
göstәrir? (Çәki: 1)

cәmiyyәtdә uğurun ancaq rәqabәt şәraitindә әldә edilә bilәcәyinә inam vә etimad
geniş yayılıbsa

cәmiyyәtdә rәqabәt qaydalarına әmәl etmә mәsuliyyәti yüksәkdirsә
rәqabәt qaydalarını heç kim özünün maraqlarına görә müәyyәn etmirsә vә ya

dәyişdirmirsә
qaydalara uyğun bir rәqabәtin uzun müddәtli dövrdә hamıya faydalı olacağına

cәmiyyәtdә inam geniş yayılıbsa
bunların hamısı

Sual: Rәqabәt haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlşdır? (Çәki: 1)
rәqabәt resursların sәmәrәli vә әdalәtli bölgüsünü tәmin edәn pozitiv bir

mexanizmdir
rәqabәt yaxşının pisdәn fәrqlәndirilmәsini vә yaxşının mükafatlandırılmasını tәmin

edir
rәqabәt iştirakçıları davamlı olaraq öz işlәrini tәkmillәşdirmәyә vә inkişaf etmәyә

vadar edir
rәqabәt iştirakçıları davamlı olaraq özlәrini tәkmillәşdirmәyә vә nәyin bahasına

olursa olsun qalib gәlmәtә vadar edir
rәqabәt mәhdud resurslarından bütün cәmiyyәtin mәnafeyi naminә sәmәrәli vә

әdalәtli istifadәni tәmin etmәk mexasnizmidir

Sual: “Porterin beş qüvvәsi”indәn hansının rәqabәtә tәsiri daha az hesaba gәlәndir?
(Çәki: 1)

Sahәdә mövcud firmaların rәqabәti
Sahәyә yeni daxil ola bilәcәk potensial rәqiblәr
Әvәzedici mәhsulların tәhlükәsi
Alıcıların bazar hakimiyyәti
Tәdarükçülәrin bazar hakimiyyәti

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın daxili mühitinin analizi alәtidir? (Çәki: 1)
makroiqtisadi analiz;
PESTLEanaliz;
SNWanaliz;
bençmarkinq;
SWOTanaliz.

Sual: SNW analiz nә üçün istıfadә edilir? (Çәki: 1)
firmanın rәqiblәrlә müqayisәdә güclü, zәif vә neytral tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi

üçün;
firmanın xarici mühit amillәrinin analizi üçün;
firmanı gözlәyәn imkan vә tәhlükәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;
firmanın maliyyә potensialının dәqiqlәşdirilmәsi üçün;
firmanın fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün.

Sual: Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә
edilmir? (Çәki: 1)

firmanın әsas rәqiblәrinin imici;
firmada istehsalın tәşkili sәviyyәsi;
firmanın marketinq fәaliyyәtinin sәviyyәsi;
firmada menecmentin keyfiyyәti;
firmanın işçi heyәtinin keyfiyyәti.

Sual: Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә
edilir? (Çәki: 1)

firmanın bazar reputasiyası (etibarı);
istehlakçıların ticarәt markalarına loyallığı;
tәdarükçülәrin etibarlılığı;
firmanın mәhsulunun alıcılarının әrazi strukturu;
firmanın mәhsulunun alıcılarının sosial strukturu.

Sual: Firmanın “zәif tәrәflәri” onun mövqeyini nә zaman zәiflәdir? (Çәki: 1)
hәr zaman;
mәhsulun satışı zamanı;
bu, rәqabәt mübarizәsindә hәmin tәrәflәrin әhәmiyyәtindәn vә firmanın bunları

başqa resurslarla kompensasiya etmәk qabiliyyәtindәn asılıdır;
firma sahә daxilindәki mövqeyini güclәndirmәya çalışan zaman;
firma yeni bazarlarda möhkәmlәnmәyә cәhd edәn zaman.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın “güclü tәrәf”i sayılmır? (Çәki: 1)
tәcrübә vә bacarıqlar;
dәyәrli maddi aktivlәr;
ixtisaslı vә peçәkar kadrlar;
istifadә olunmayan istehsal güclәrinә malik olma;



dәyәrli tәşkilati resurslar.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmada istehsalın tәşkilinin analizi ilә bağlı deyil? (Çәki: 1)
ehtiyatlara nәzarәt sisteminin tәşkili;
istehsal miqyasından qәnaәt;
istehsal güclәrinin texniki effektivliyi vә yüklәnmәsi;
kommunikasiya sisteminin tәşkili;
keyfiyyәtә nәzarәtin tәşkili.

Sual: Bençmarkinq nәdir? (Çәki: 1)
firmanın daxili mühitini qiymәtlәndirmәk üçün tәhlil alәtidir;
firmanın xarici mühit amillәrinin tәhlilidir;
firmanın başlıca uğur amillәrinin rәqib firmaların müvafiq parametrlәri ilә müqayisәli

tәhlilidir;
firmanın bazar uğurunu tәmin edәcәk xarici imkanların aşkarlanması alәtidir;
sahә daxilindә rәqabәt intensivliyini qiymәtlәndirmәk üçün müqayisәli tәhlildir.

Sual: Bençmarkinq aşağıdakı parametrlәrin hansıları üzrә aparılır? (Çәki: 1)
firmanın bazar payı, mәhsulun maya dәyәri, qiymәti vә rentabelliyi;
istehsal texnologiyası, innovasiya potensialı, firmanın imici, mәhsuldarlıq;
mәhsulun keyfiyyәti, çeşidi, satış hәcmi vә kanalları, satışdan sonrakı xidmәt;
işçilәrin bilik vә bacarıqları, menecerlәr komandasının qabiliyyәti, müәssisәdә sosial

münasibәtlәrin xarakteri;
bunların hamısı.

Sual: Firmada resursların mövcudluğunun analizi: (Çәki: 1)
şirkәtin malik olduğu bütün resurs növlәri üzrә aparılır;
yalnız özünün xüsusi vәsaitlәri olan resurslar üzrә aparılır;
yalnız borc vәsaitlәri üzrә olan resurslar üzrә aparılır;
yalnız istehsal sferasında olan resurslar üzrә aparılır;
rәqib firmalarla müqayisәli tәhlil formasında aparılır.

Sual: Firmanın başlıca kompetensiyaları (sәriştәlәri) dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
firmanın qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olunma dәrәcәsi;
firmanın son nәticәlәrә necә vә nә qәdәr xәrclә nail olunması;
başqa firmalarla müqayisәdә şirkәtin bazar payını müәyyәn edәn amillәr;
digәr şirkәtlәrlә (rәqiblәrlә) müqayisәdә şirkәtә rәqabәt üstünlüklәri vәrәn imkan vә

resurslar;
firmanın güclü vә zәif tәrәflәri.
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Sual: Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә
edilmir? (Çәki: 1)

firmanın korporativ (ümumi) siyasәti;
firmanın konkret fәaliyyәt (biznes) növlәri üzrә biznesstrategiyaları;
firmanın tәsәrrüfat fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericilik bazası;
firmanın tәşkilati strukturu;
firmanın ümumi maliyyә durumu.

Sual: Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә
edilmir? (Çәki: 1)

firmanın xәrclәrinin strukturu;
firmanın istehsal etdiyi mәhsulun keyfiyyәt xarakteristikası;
firmanın mәhsulunun satış şәbәkәsi;
firmanın istehsal etdiyi mәhsul üzrә bazar konyunkturası;
firmada informasiya texnologiyalarının tәtbiqi sәviyyәsi.

Sual: Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә
edilir? (Çәki: 1)

firmanın ödәdiyi vergilәrin dәrәcәlәri;
firmanı fәaliyyәtinin texnoloji mühiti;
firmanı yeniliklәrin tәtbiqinә stimullaşdıran hüquqi әsaslar;
firmada yeniliklәrin tәtbiqi vәziyyәti;
hökumәtin elmitexniki siyasәti.

Sual: Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә
edilmir? (Çәki: 1)

firmanın dövlәt hakimiyyәti orqanları ilә münasibәtlәri;
hökumәtin iqtisadi siyasәtinә firmanın münasibәti;
hәmkarlar ittifaqı ilә firmanın münasibәtlәri;
firmanın korporativ mәdәniyyәti;
strateji alyanslarla firmanın münasibәtlәri.

Sual: Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә
edilir? (Çәki: 1)

mәhsuun satışdan sonrakı hәrәkәti;
firmada “satışdan sonra xidmәt”in tәşkili sәviyyәsi;
firmada “satışaqәdәr xidmәt”in tәşkili sәviyyәsi;
firmanın mәhsulunun satışını tәnzimlәyәn qanunvericilik bazasının durumu;
firmanın istifadә etdiyi bazar infrastrukturunun sәviyyәsi.



Sual: Aşağıdakılardan hansı biri firmanın “güclü tәrәf”i ola bilәcәk qeyrimaddi aktivlәri
sırasına aid deyil? (Çәki: 1)

ticarәt markasının cәlbedici imici;
şirkәtin yaxşı reputasiyası (etibarlılığı);
alıcıların (müştәrilәrin) firmaya bağlılığı;
mühüm mәmulat növlәrinә olan patentlәr;
motivasiyalı vә enerjili iş qüvvәsi.

Sual: Bençmarkinq texnologiyası nә üçün tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
bazarda rәqabәtin dinamikasını vә inkişaf mәrhәlәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
sahәdә rәqabәtin intensivlik sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
sahәdә rәqabәtin inkişaf mәrhәlәsini qiymәtlәndirmәk üçün
firmanın sahә daxilindә rәqabәt mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi, rәqib firmaların

bazar davranışlarının vә rәqabәt üstünlüklәrinin öyrәnilmәsi üçün;
firmanın daxili mühitinin analizi, habelә rәqabәt potensialının vә imkanlarının

qiymәtlәndirilmәsi üçün.

Sual: Firmanın daxili mühitinin strateji analizi aşağıdakılardan ibarәtdir: (Çәki: 1)
firmanın resurslarının tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi, firmanın hәlledici

kompetensiyalarının vә rәqabәt üstünlüklәrinin tәhlili, firmanın güclü vә zәif tәrәflәrinin
müәyyәn edilmәsi;

menecmentin tәhlili, işçi heәtinin tәhlili, idarәetmә tәhlili, maliyyә tәhlili, firmanın
tәdiyyә qabiliyyәtliliyinin tәhlili, sosial münasibәtlәrin tәhlili;

maya dәyәrinin vә istehsal xәrclәrinin tәhlili, istehsalın effektivliyinin tәhlili,
resursların mәnbәlәr üzrә tәhlili, maliyyә axınlarınım tәhlili;

SWOTanaliz, funksional dәyәr tәhlili, rentabelliyin tәhlili, bençmarkinq;
menecerlәrin vә işçilәrin sosialpsixoloji vәiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә

durumunun tәhlili, istehsal potensialının tәhlili, bazar imkanlarının tәhlili.
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Sual: Firmanın daxili mühitinin analizi zamanı onun fәaliyyәt parametrlәrinin necә
müqayisәsi aparılır? (Çәki: 1)

firmanın fәaliyyәt parametrlәrinin keçmiş vә indiki durumunun müqayisәsi;
firmanın fәaliyyәt parametrlәrinin indiki vә gәlәcәk durumunun müqayisәsi;
firmanın fәaliyyәt parametrlәrinin plan vә hesabat (real) göstәricilәrinin müqayisәsi;
firmanın fәaliyyәt parametrlәrinin rәqib firmaların müvafiq parametrlәri ilә

müqayisәsi;
firmanın fәaliyyәt parametrlәrinin müvafiq sahә standartları ilә müqayisәsi.



Sual: Firmanın “güclü tәrәflәri” dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
rәqiblәri ilә müqayisәdә firmanın daha çox malik olduğu maddi resurslar;
firmanın rәqiblәri ilә müqayisәdә daha çox maliyyә resurslarına malik olması;
firmanın miqyasca daha böyük olması;
firmada böşdayanmaların olmaması;
firmanın rәqiblәrini üstәlәyәn fәaliyyәtlәri yaxud ona әlavә rәqabәt üstünklәri tәmin

edәn xüsusiyyәtlәri

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın “zәif tәrәfi” kimi qәbul edilә bilmәz? (Çәki: 1)
rәqabәt üçün әhәmiyyәtli resursların yoxluğu;
rәqabәt üçün әhәmiyyәtli resursların çatışmazlığı;
firmanın rәqiblәrindәn geridә qaldığı fәaliyyәtlәri;
firmanı әlverişsiz vәziyyәtә qoyan şәrtlәr;
rәqibi ilә müqayisәdә firmanın yaşının az olması.

Sual: Firmanın “neytral tәrәflәri” haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
bunlar rәqiblә müqayisәdә firmaya rәqabәt üstünlüyü tәmin etmir, eyni zamanda

hәm dә rәqabәt mübarizәsindә firmanın uduzmağına gәtirib çıxarmır;
bunlar  rәqib şirkәtlәrin oxşar parametrlәri olmadığından firmanın müqayisәyә

gәlmәyәn tәrәflәridir;
bu tәrәflәr üzrә firmanın rәqabәt gücü rәqib şirkәtlәrin güçünә tәqribәn bәrabәrdir;
strategiyanın reallaşdırılması zamanı vәziyyәtdәn asılı olaraq bunlar firmanın güclü

yaxud zәif tәrәflәrinә çevrilә bilәr;
bunların hamısı.

Sual: Aşağıdakı suallardan hansı firmanın tәşkilati mәdәniyyәtinin analizi ilә bağlı deyil?
(Çәki: 1)

firmada işçi axıçılığı vә işburaxma halları nә qәdәr geniş yayılıb?
firma әtraf mühitlә qarşılıqlı münasibәtlәrini necә qurur?
firma öz müştәrilәrinә necә yanaşır?
firma rәqabәt mübarizәsini aparmaq üçün hansı üsullardan istifadә edir?
firmada insanlar arasında münasibәtlәr necә qurulub?

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı zәif tәşkilati mәdәniyyәtinә malik firmaya xasdır?
(Çәki: 1)

nәşrlәrdә vә çıxışlarda öz fәaliyyәtinin formal tәşkilati vә keyfiyyәt aspektlәrindәn
danışmağa cәhdlәr edir;

hәr zaman firmada işlәyәn insanların dәyәrini vә әhәmiyyәtini qeyd edir;
öz fәlsәfәsini işçilәrinә vә digәr insanlara izah etmәyә çalışır;
firmanın dәyәrlәrini tәbliğ edir;
etika kodeksi, korporativ dәyәrlәr bәyannamәsi kimi sәnәdlәrә malik olur.

Sual: . Firmanın tәşkilati mәdәniyyәtinin formalaşmasında idarәetmә tәsirinin hansı
üsullarına üstünlük verilir? (Çәki: 1)

inzibati üsullara;



iqtisadi üsullara;
sosialpsixoloji üsullara;
bunların hamısına;
bunların heç birinә.

Sual: Bençmarkinq barәsindә aşağıda deyilәn fikirlәrdәn hansı biri yanlışdır? (Çәki: 1)
Bençmarkinq – qabaqcıl şirkәtlәrin (rәqiblәrin) bazardakı fәaliyyәtlәrini öyrәnmәyә

vә yaxşı tәcrübәlәrdәn faydalanmağa xidmәt edir;
Bençmarkinq – firmanın fәaliyyәtinin xarici mühit amillәrin tәhlil etmәklә firmanı

gözlәyәn imkan vә tәhlükәlәri aşkara çıxarmağa imkan verir;
Bençmarkinq – rәqib firmaların müvafiq parametrlәri ilә müqayisәli tәhlil әsasında

firmanın mühüm uğur amillәrini vә zәif yerlәrini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir;
Bençmarkinq – sahәdәki başqa firmalara yalnız rәqib kimi yox, hәm dә qabağcıl vә

faydalı tәcrübә mәnbәyi kimi yanaşmağı tәlәb edir;
Bençmarkinq – hәm bütövlükdә firmanın, hәm dә onun ayrıayrı fәaliyyәt

istiqamәtlәrinin vә ya struktur bölmәlәrinin işinin effektivliyinin müqayisәli tәhlili zamanı
tәtbiq edilә bilәr.

Sual: Firmanın resurslarının analizi vә qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakılardan ibarәtdir:
(Çәki: 1)

resursların әldә edilmәsi mәnbәlәrinin vә xәrclәrinin analizi, resursların bölünmәsi
vә hәrәkәtinin analizi;

firmanın resurslarının hәrәkәtinin vә istifadәsinin analizi, firmanın mәhsullarının
satış kanallarının qiymәtlәndirilmәsi;

resursların mövcudluğunun (kәmiyyәt vә keyfiyyәt) tәhlili, resursların istifadәsinin
sәmәrәliliyinin vә nәticәliliyinin tәhlili;

resursların mövcudluğunun (kәmiyyәt vә keyfiyyәt) tәhlili, firmanın resurslara
әlçatanlığının qiymәtlәndirilmәsi, resursların yararlılığının analizi;

resurs növlәrinin amillәr üzrә qiymәtlәndirilmәsi, resurslardan istifadәnin
sәmәrәliliyinin vә effektivliyinin analizi.

Sual: Firmanın hәlledici kompetensiyalarının (sәriştәlәrinin) xüsusiyyәti kimi aşağıda
göstәrilәnlәrdәn hansı biri yanlışdır? (Çәki: 1)

kompetensiyalar texnologiyadan yaxud onun hәr hansı bir komponentindәn daha
geniş anlayışdır;

kompetensiyaların formalaşdırılması vә tәkmillәşdirilmәsi – firmanın aşağı
idarәetmә bölmәlәrinin vәzifәsidir;

kompetensiyalar, bir qayda olaraq, firmanın fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinin
tәcrübәsinin ümumilәşdirilmәsi vә müxtәlifliyin sinergizmi nәticәsi olaraq yaranır;

firmaya rәqabәt üstünlüyü verә bilәcәk imkanların başlıca kompetensiyalara
çevrilmәsi üçün rәqiblәrlә müqayisәdә daha böyük cәhdlәr göstәrilmәlidir;

unikal kompetensiyalar yalnız istehlakçılar tәrәfindәn hiss olunduqdan sonra bunlar
rәqabәt üstünlüyü üçün әsaslar yaradır.

Sual: Başlıca kompetensiyaların (sәriştәlәrin) aşağıdakı kateqoriyaları fәrqlәndirilir: 1.
Vaxtı keçmiş; 2. Çox işlәnilmiş; 3. Perspektivli; 4. Perspektivi olmayan; 5. Sabit
(davamlı); 6. İnnovasiyalı; 7. Hamı tәrәfindәn qәbul edilәn; 8. Fraqmentar. (Çәki: 1)

1, 2, 3 vә 5;



2, 4, 7 vә 8;
1, 3, 5, 6 vә 8;
2, 4 vә 5;
Bunların hamısı.

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Strateji baxış nәdir? (Çәki: 1)
arzu edilәn gәlәcәyin obrazıdır;
firmanın nail olmaq istәdiyi mәqsәddir;
firmanın mövcudluq zәrurәtinin (gәrәkçәsinin) konseptual ifadәsidir;
firmanın mövcud vәziyyәtinin konseptual ifadәsidir;
firmanın gәlәcәk vәziyyәtinin konseptual ifadәsidir.

Sual: Missiya nәdir? (Çәki: 1)
arzu edilәn gәlәcәyin obrazıdır;
firmanın nail olmaq istәdiyi mәqsәddir;
firmanın mövcudluq zәrurәtinin (gәrәkçәsinin) konseptual ifadәsidir;
firmanın mövcud vәziyyәtinin konseptual ifadәsidir;
firmanın gәlәcәk vәziyyәtinin konseptual ifadәsidir.

Sual: Firmanın strateji mәqsәdlәri әsasәn bu elementlәrә yönәlik müәyyәn edilir: (Çәki:
1)

bazar mövqeyi, innovasiyalar;
mәhsuldarlıq, mәnfәәtlilik;
resurslar, idarәetmә aspektlәri;
işçi heyәti, sosial mәsuliyyәt;
bunların hamısı.

Sual: “Biz nәyә nail olmaq (harada olmağı) istәyirik?” sualına strateji planlaşdırmanın
hansı mәrhәlәsindә cavab axtarılır? (Çәki: 1)

birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü
 beşinci



Sual: Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә firma nәyi müәyyәnlәşdirmәli olur?
(Çәki: 1)

firmanın indiyәcәn necә fәaliyyәt göstәrdiyini
firmanın hazırda hansı durumda olduğunu
firmanın tәrәfdaşlarla münasibәtlәrinin xarakterini
firmanın gәlәcәkdә nәyә nail olmaq istәdiyini
firmanın haradan başlayaraq hәrәkәt etdiyini

Sual: Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә neçә spesifik suala cavab axtarılır?
(Çәki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә cavabı axtarılan spesifik suallar
hansılardır? (Çәki: 1)

biz kimik?
biz kimin üçün vә nә üçün mövcuduq?
biz nәyә nail olmalıyıq?
bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә cavabı axtarılan spesifik suallar
hansılardır? (Çәki: 1)

firmanın mövcud durumu necәdir?
bizim rәqiblәrimiz kimlәrdir?
biz harada olmamalıyıq?
bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: Firmanın kimliyi nәdә ifadә olunur? (Çәki: 1)
strateji yanaşmada
strateji baxışda
firmanın missiyasında
missiyanın mәzmununda;
strateji mәqsәdin mәzmununda

Sual: “Biz kimin üçün vә nә üçün mövcuduq?” spesifik sualının cavabı nәdә ifadә
olunur? (Çәki: 1)

strateji analizdә
strateji baxışda
firmanın sttrateji yanaşmasında
firmanın missiyasında
firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәrindә



Sual: Firmanın missiyası hansı spesifik sualın cavabı hesab olunur? (Çәki: 1)
Biz haradayıq?
Biz kimin üçün vә nә üçün mövcuduq?
Biz necә inkişaf etmişik?
Biz kimik?
Biz harada olmalıyıq?

Sual: Ffirmanın strateji mәqsәd vә vәzifәlәri hansı spesifik sualın cavabı hesab olunur?
(Çәki: 1)

Biz nәyә nail olmlıyıq?
Biz nә üçün mövcuduq?
Biz kimin üçün mövcuduq?
Biz haradayıq?
Biz kimik?

Sual: Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә aşağıdakılardan hansı müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)

firmanın missiyası
firmanın strateji baxışı
firmanın gәlәcәk dövr üçün mәqsәd vә vәzifәlәri
bunların hamısı
bunların heç biri

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Missiya haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur? (Çәki: 1)
Missiya fәrdi xarakter daşıyır vә hәr bir firmanın özünәmәxsus missiyası olur;
Eyni adlı mәhsil istehsalçısı olan әn azı iki firma eyni missiyaya malik olmalıdır;
Eyni adlı mәhsul istehsalçıları olan vә bir sahәdә fәaliyyәt göstәrәn bütün firmalar

vahid missiyaya malik olurlar;
Müxtәlif mәhsullar istehsal edәn iki firmanın eyni missiyası ola bilәr;
Müxtәlif mәhsullar istehsal edәn firmanın istehsal etdiyi mәhsulların sayı qәdәr

missiyası ola bilәr.

Sual: Aşağıdakı qarşılaşdırmalardan hansı doğrudur? (Çәki: 1)
biz haradayıq? – firmanın fәaliyyәt mühitinin strateji analizi



biz kimik? – firmanın streji baxışı
biz kimin üçün vә nә üçün mövcuduq? – firmanın missiyası
biz nәyә nail olmalıyıq? – firmanın strateji mәqsәd vә vәzifәlәri
bunların hamısı

Sual: Aşağıdakı qarşılaşdırmalardan hansı doğru deyil? (Çәki: 1)
biz kimik? – firmanın fәaliyyәt mühitinin strateji analizi
biz haradayıq? – firmanın missiyası
biz kimin üçün vә nә üçün mövcuduq? – firmanın strateji baxışı
biz nәyә nail olmalıyıq? – qiymәtlәndirmә göstәricilәri vә üsulları
bunların hamısı.

Sual: “Onun formalaşdırılması üçün arzu olunan gәlәcәyin obrazını ifadә edәn başlıca
ideyadan istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur” fikri nәyin barәsindә deyilir? (Çәki: 1)

firma haqqında
strateji planlaşdırma barәsindә
strateji baxış barәsindә
missiya barәsindә
strateji mәqsәdlәr barәsindә

Sual: Firmanın missiyasının hazırlanması zamanı aşağıdakı suallardan hansının
cavablandırılması diqqәtdә saxlanmalıdır? (Çәki: 1)

firma nә istehsal edir (nә)?
firma bunu kimin üçün istehsal edir (kimә)?
firma bunu necә istehsal edir vә istehlakçıya necә çatdırır (necә)?
bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı biri yanlışdır? (Çәki: 1)
Strateji baxış  firmanın kimliyini müәyyәn edir, “Biz kimik?” sualına cavab kimi

firmanın cәmiyyәtә mesajıdır
Missiya  firmanın kimliyini müәyyәn edir, “Biz kimik?” sualına cavab kimi firmanın

cәmiyyәtә mesajıdır
Missiya  firmanın biznesinin (işinin) tәyinatı, onun cәmiyyәtdәki rolunun ifadәsidir
Missiya  firmanın fәaliyyәtinin mahiyyәtini, işin xüsusiyyәtini vә firmanın inkişaf

yolunu izah edir
Missiya  firmanın onu bütün digәr şirkәtlәrdәn fәrqlәndirәn xarakteristikasıdır

Sual: Missiyanın formalaşdırılması aşağıdakı elementlәrin hansının tәsvirini nәzәrdә
tutur? (Çәki: 1)

alıcıların tәlәbatlarını
alıcılar qrupunu
fәaliyyәtlәri, bilik vә texnologiyaları
bunların hamısını
bunların heç birini



Sual: Missiyanın formalaşdırılması aşağıdakı elementlәrin hansının tәsvirini nәzәrdә
tutmur? (Çәki: 1)

alıcıların tәlәbatlarını
alıcılar qrupunu
fәaliyyәtlәri, bilik vә texnologiyaları;
firmanın kimliyini
bunların heç birini

Sual: Strateji mәqsәdlәr necә tәsniflәşdirilә bilәr? (Çәki: 1)
 maliyyә fәaliyyәti vә strateji fәaliyyәt mәqsәdlәri
ümumi vә konkret mәqsәdlәr
 qısa, orta vә uzunmüddәtli mәqsәdlәr
bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın maliyyә fәaliyyәti ilә bağlıdır? (Çәki: 1)
bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi
sәhmlәrin bazar qiymәtinin yüksәldilmәsi
bazarın coğrafi sәrhәdlәrinin günişlәndirilmәsi
texnoloji üstünlüyә nail olmaq
xәrclәrdә liderlik

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın strateji fәaliyyәt mәqsәdlәri ilә bağlı ola bilәr?
(Çәki: 1)

firmanın bazar payının artırılması
yeni mәhsulun işlәnilmәsindәn onun istehsalının mәnimsәnilmәsinә qәdәr olan

dövrün qısaldılması
mәhsulun keyfiyyәtinә, çeşidinә vә xәrclәrinin sәviyyәsinә görә rәqiblәri üstәlәmәk
mәhsulu dәqiq vaxtında çatdırmaq
bunların hamısı

BÖLMӘ: 0703
Ad 0703

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Strateji baxış haqqında aşağıda qeyd edilәn fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
Bu, arzu edilәn gәlәcәyin obrazıdır;
Bu, yaxınuzaq perspektivdә arzu olunan vәziyyәtin keyfiyyәt tәsviridir;
Arzu olunan gәlәcәyә nail olmaq yolunu әks etdirәn konkret layihә vә ya



proqramdır;

Burada xronoloji zaman sosial zamanla әvәzlәnir, zaman vahidi isә il, ay vә ya
günlә deyil, iki vәziyyәt arasındakı mәsafә ilә ölçülür;

Onun formalaşdırılması üçün arzu olunan gәlәcәyin obrazını ifadә edәn başlıca
ideyadan istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur.

Sual: Missiya haqqında aşağıda qeyd edilәn fikirlәrdәn hansı biri yanlışdır? (Çәki: 1)
Missiya – firmanın müәyәn istiqamәtdә hәrәkәt (fәaliyyәt) niyyәtini konseptual

şәkildә ifadә edir;
Missiyada müәssisәnin statusu, onun fәaliyyәtinin әsas prinsiplәri әks olunur,

firmanın әn vacib tәsәrrüfat xarakteristikalarının müәyyәnliyi verilir;
Missiya gәlәcәk inkişaf meylini ifadә edir, firmanın cәhdlәrinin nәyә yönәldilәcәyini

vә bu zaman hansı dәyәrlәrә üstünlük verilәcәyini göstәrir;
Missiyada firmanın baçlıca mәqsәdinin mәnfәәtin maksimumlaşdırılması olması vә

buna necә nail olunacağı dәqiq ifadә edilmәlidir;
Missiya firmanın indiki vәziyyәtindәn asılı olmamalıdır vә burada müәssisәnin

maliyyә problemlәri ifadә edilmәmәlidir.

Sual: Strateji mәqsәdlәr barәsindә aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
Mәqsәdlәr – müәyyәn (strategiyada göstәrilәn) müddәt әrzindә nail olunmalı

konkret nәticә vә yekunlardır;
Mәqsәdlәrin qoyuluşu  strategiyanın işlәnilmәsi prosesini nәzәri hissәdәn (firmanın

strateji baxışının vә missiyanın işlәnilmәsindәn) praktiki müstәviyә keçirir;
Mәqsәdlәrin işlәnilmәsi zamanı kәmiyyәt vә zaman hәdlәri (çәrçivәlәri) dәqiq bәlli

olmayan “maksimim mәnfәәtә nail olmaq”, “xәrclәri minimumlaşdırmaq”, “satış
hәcmlәrini artırmaq” kimi ifadәlәrdәn istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur;

Mәqsәdlәr – firmanın dәyәrlәri vә strateji baxışı ilә sıx bağlıdır;
Mәqsәd – strategiyanın reallaşdırılmasının son nәticәsi, vәzifәlәr isә son nәticәyә

nail olmaq üçün zәruri olan ayrıayrı mәrhәlәlәrin (qısamüddәtli) nәticә göstәricilәridir.

Sual: Strateji baxış haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı biri doğru deyil? (Çәki: 1)
Dәqiq formalaşdırılmış strateji baxış – davamlı strateji liderliyin mühüm zәminidir
Strateji baxış effektiv idarәetmә vә mәsul qәrarların qәbulu üçün vacibdir
Strateji baxış firmanı gәlәcәyә yönәldir, alıcıların prioritet tәlәbatlarını vә prioritet

fәaliyyәt növlәrini, habelә firmanın uzunmüddәtli rәqabәt mövqeyini müәyyәn edir
Strateji baxış ön formalaşdırılması firmanın qarşıya qoyduğu mәqsәdlәrә necә nail

olmasını dәqiqlәşdirmәsi demәkdir
Strateji baxışın formalaşdırılması firmanın fәaliyyәt sferasının vә inkişaf yolunun

seçilmәsi demәkdir

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri firmanın missiyası ola bilmәz? (Çәki: 1)
mәnfәәtin әldә edilmәsi
alıcıların hansı tәlәbatı ödәmәsi
mәnfәәti necә әldә etmәsini cәmiyyәtә әfadә etmәsi
kimin üçün istehsal etmәsi
mәhsulu hansı bilik vә texnologiyalardan istifadә edәrәk istehsal etmәsi



Sual: Missiyanın әhәmiyyәti barәsindә aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı biri yanlışdır?
(Çәki: 1)

Missiya xarici mühit subyektlәrindә firmanın aşağıdakı xüsusiyyәtlәri barәdә ümumi
tәsәvvür yaradır: firma özündә nәyi ifadә edir, nәyә can atır, öz fәaliyyәtindә hansı
vasitәlәrdәn istifadә edir, fәlsәfәsi necәdir vә s.

Missiya firmanı әtraf mühitlә ümumilәşdirir, ona ümumi sistemin bir elementi kimi
yanaşmağa imkan verir

Missiya xarici mühit subyektlәrindә firmanın müәyyәn imicinin formalaşmasına vә ya
möhkәmlәnmәsinә yardımçı olur

Missiya firmanın daxilindә vәhdәti tәmin etmәyә vә korporativ ruhun
formalaşmasına yardımçı olur

Missiya tәşkilatın daha tәsirli vә mәqsәdyönlü idarә edilmәsinә imkanlar yaradır

Sual: Missiya tәşkilatın daha mәqsәdyönlü idarә edilmәsinә imkanlar yaratması nәdә
ifadә olunur? (Çәki: 1)

missiyanın firmanın mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün baza rolunu
oynamasında

missiyanın firmanın resurslarının bölünmәsinә ümumi yanaşmanı tәmin etmәsindә
vә qiymәtlәndirilmә üçün baza yaratmasında

missiyanın işçinin fәaliyyәtinin mahiyyәt vә mәzmununu genişlәndirmәsindә vә
geniş motivasiya üsullarını tәtbiq etmәyә imkan vermәsindә

bunların hamısında
bunların heç birindә

Sual: Aşağıdakılardan hansı strateji mәqsәd kimi dәqiq ifadә olunub? (Çәki: 1)
mәnfәәtin artırılmasına nail olmaq
sәhmlәrin bazar dәyәrinin yüksәlmәsinә nail olmaq
bütün dünya üzrә 1 milyard alıcı cәlb etmәk
illik gәlirlәrin artmasına nail olmaq
yaxşı maliyyә göstәricilәrinә malik olmaq

Sual: Aşağıdakılardan hansı strateji mәqsәd kimi dәqiq ifadә olunmayıb? (Çәki: 1)
yaxşı maliyyә göstәricilәrinә malik olmaq
bütün dünya üzrә 1 milyard alıcı cәlb etmәk
sәhmlәr üzrә 20 faizlik gәlir sәviyyәsinә nail olmaq
ölkәnin pivә bazarının 50 faizini zәbt etmәk
dünyanın әn rәqabәtqabiliyyәtli şirkәti olmaq

Sual: “Maraq qrupları  gözlәntilәr” qarşılaşdırmalarından hansı doğrudur? (Çәki: 1)
Sәhmdarlar (tәsisçilәr) – mәnfәәt, dividend, kapitalın artması vә investisiyanın

etibarlılığı
Firmanın menecmenti – mükafatlandırma, prestij, sәlahiyyәtlәr
Firmanın işçilәri – mәşğulluğa tәminat, әmәk ödәnişlәri, işdәn razıqalma
Kreditorlar – faizlәr, kreditin qaytarılmasına tәminat, kreditin mәblәği
bunların hamısı



Sual: “Maraq qrupları  gözlәntilәr” qarşılaşdırmalarından hansı doğrudur? (Çәki: 1)
Sәhmdarlar (tәsisçilәr) – mükafatlandırma, prestij, sәlahiyyәtlәr
Firmanın menecmenti – mәnfәәt, dividend, kapitalın artması vә investisiyanın

etibarlılığı
Istehlakçılar – mәhsulun keyfiyyәti, xidmәt sәviyyәsi, qiymәt
Firmanın işçilәri – faizlәr, kreditin qaytarılmasına tәminat, kreditin mәblәği
Kreditorlar – mәşğulluğa tәminat, әmәk ödәnişlәri, işdәn razıqalma

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri mәqsәd vә vәzifәlәrә qarşı qoyulan tәlәblәr sırasına
daxil deyil? (Çәki: 1)

rәqiblәr tәrәfindәn qәbul edilә bilәn olması
Ölçülә bilәn olması
zaman çәrçivәsi vә nailolma müddәtinin müәyyәn olması
real vә nail oluna bilәn olması;
müqayisә oluna bilәn olması.

Sual: SMART prinsipi nә üçün tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
strateji baxışın müәyyәn edilmәsi üçün
missiyanın müәyyәn edilmәsi üçün
strateji mәqsәdlәrin düzgün qoyuluşu üçün
kompleks analiz üçün
strategiyanın seçilmәsi üçün

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: SWOT analiz modelini ilk dәfә kim tәklif edib? (Çәki: 1)
A. Maslou
E. Leraned;
M. Porter;
K. Endryu;
C. Kotter.

Sual: SWOT akronimi aşağıdakılardan hansını әhatә etmir? (Çәki: 1)
güclü tәrәflәr;
zәif tәrәflәr;
neytral tәrәflәr;
imkanlar;



tәhlükәlәr.

Sual: SWOT analiz modeli ilk dәfә nә vaxt tәqdim edilib? (Çәki: 1)
1960cı ildә;
1963cü ildә;
1964cü ildә;
1965ci ildә;
1967ci ildә.

Sual: Firmanın fәaliyyәtinә neytral tәsir göstәrәn ümumi amillәr SWOT matrisin hansı
bölmәsindә yerlәşdirilir? (Çәki: 1)

“Güclü tәrәflәr” bölmәsindә;
“Zәif tәrәflәr” bölmәsindә;
“İmkanlar” bölmәsindә;
“Tәhlükәlәr” bölmәsindә;
heç birindә.

Sual: Firmanın fәaliyyәtinә müsbәt tәsir göstәrәn daxili mühit amillәri SWOT matrisin
hansı bölmәsindә yerlәşdirilir? (Çәki: 1)

“Güclü tәrәflәr” bölmәsindә;
“Zәif tәrәflәr” bölmәsindә;
“İmkanlar” bölmәsindә;
“Tәhlükәlәr” bölmәsindә;
heç birindә.

Sual: Firmanın fәaliyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn xarici mühit amillәri SWOT matrisin
hansı bölmәsindә yerlәşdirilir? (Çәki: 1)

“Güclü tәrәflәr” bölmәsindә;
“Zәif tәrәflәr” bölmәsindә;
“İmkanlar” bölmәsindә;
 “Tәhlükәlәr” bölmәsindә;
heç birindә.

Sual: Firmanın fәaliyyәtinә müsbәt tәsir göstәrәn xarici mühit amillәri SWOT matrisin
hansı bölmәsindә yerlәşdirilir? (Çәki: 1)

“Güclü tәrәflәr” bölmәsindә;
“Zәif tәrәflәr” bölmәsindә;
“İmkanlar” bölmәsindә;
“Tәhlükәlәr” bölmәsindә;
heç birindә.

Sual: Firmanın fәaliyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn daxili mühit amillәri SWOT matrisin hansı
bölmәsindә yerlәşdirilir? (Çәki: 1)

“Güclü tәrәflәr” bölmәsindә;



“Zәif tәrәflәr” bölmәsindә;
“İmkanlar” bölmәsindә;
“Tәhlükәlәr” bölmәsindә;
heç birindә.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın güclü tәrәfidir? (Çәki: 1)
әmәk bazarının sәrfәli konyunkturası;
müştәrilәrin alıcılıq qabiliyyәtinin artması;
menecerlәrin idarәetmә sәriştәsi;
kredit faizlәrinin aşağı düşmәsi;
firmanın istehsal etdiyi mәhsulun dövlәt sifarişlәrinә daxil edilmәsi.

Sual: Aşağıdakılardan hansını firmanın güclü tәrәflәri sırasına aid etmәk olmaz? (Çәki:
1)

güclü ticarәt markası vә şirkәti reputasiyası;
dәqiq müәyyәn edilmiş sәlahiyyәtlәr;
sabit vә dayanıqlı maliyә durumu;
innovasiya tәcrübәsi;
geniş müştәri bazası.

Sual: Aşağıdakılardan hansını firmanın güclü tәrәflәri sırasına aid etmәk olmaz? (Çәki:
1)

bazara giriş maneәlәrinin azalması;
müştәrilәrlә davranış sәriştәsi;
istehsal miqyasından qәnaәt;
sәriştәli reklam kampaniyası;
bacarıqlı vә tәcrübәli kadrlar.

Sual: Aşağıdakılardan hansını firmanın zәif tәrәfi hesab etmәk olar? (Çәki: 1)
müştәrilәrin etibarsızlığı;
firmanın istehsal etdiyi mәhsulun әvәzedici mәhsularının mövcudluğu;
rәqiblәrlә müqayisәdә firmanın mәhsulunun baha başa gәlmәsi;
tәdarük şәrtlәrinin ağırlaşması;
kredit resurslarını әldә etmәyin çәtinlәşmәsi.

Sual: Aşağıdakılardan hansını firmanın zәif tәrәflәri sırasına aid etmәk olmaz? (Çәki: 1)
vәzifә sәlahiyyәtlәrindә dәqiqliyin olmaması;
mәhdud maliyyә imkanları;
müştәrilәrin alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı olması;
rәqiblәrlә müqayisәdә istehsal xәclәrinin çox olması;
idarәetmә qәrarlarının qәbulunda çevikliyin olmaması.

Sual: Aşağıdakılardan hansını firmanın zәif tәrәflәri sırasına aid etmәk olmaz? (Çәki: 1)
alıcılar barәsindә analitik informasiyanın yoxluğu;
әmәk bazarında ixtisaslı kadrların yoxluğu;



innovasiya tәcrübәsinin yoxluğu;
zәif satış şәbәkәsi;
köhnәlmiş avadanlıq vә texnologiya parkı.

BÖLMӘ: 0802
Ad 0802

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: SWOT modeli hansı formada tәqdim edilir? (Çәki: 1)
düstur formasında;
formula formasında;
matris formasında;
indeks formasında;
cәdvәl formasında.

Sual: SWOT analiz texnologiyası özünün son model halında nә vaxtdan tәtbiq edilir?
(Çәki: 1)

1960cı ildәn;
1963cü ildәn;
1964cü ildәn;
1965ci ildәn;
1967ci ildәn.

Sual: Firmanın fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühitinin kompleks analizi vә
qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı tәhlil alәti tәtbiq olunur? (Çәki: 1)

SWOTanaliz;
PESTLEanaliz;
SNWanaliz;
bençmarkinq;
makroiqtisadi tәhlil

Sual: Aşağıdakılardan hansı SWOT matrisin bölmәlәrinә daxil deyil? (Çәki: 1)
firmanın fәaliyyәtinә müsbәt tәsir göstәrәn daxili mühit amillәri;
firmanın fәaliyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn daxili mühit amillәri;
firmanın fәaliyyәtinә müsbәt tәsir göstәrәn xarici mühit amillәri;
firmanın fәaliyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn xarici mühit amillәri
firmanın fәaliyyәtinә neytral tәsir göstәrәn ümumi amillәr.

Sual: Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı strategiyanın işlәnilmәsi zamanı SWOT analizdәn



istifadә edә bilәr? (Çәki: 1)
kommersiya firmaları;
dövlәt vә hpkumәt qurumları;
qeyrikommersiya tәşkilatları;
ictimai tәşkilatlar;
bunların hamısı.

Sual: SWOTun elementlәri barәdә aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
güclü vә zәif tәrәflәr şirkәtin daxili xarakteristikasıdır;
imkan vә tәhlükәlәr firmanın xarici mühitinin xarakteristikasıdır;
güclü vә zәif tәrәflәr o zaman bu cür hesab edilә bilәr ki, onları alıcılar vә rәqiblәr

belә qәbul etsinlәr;
firma özünün güclü vә zәif tәrәflәrinә nәzarәt edә vә tәsir göstәrә bilir;
imkan vә tәhlükәlәrә firma nәzarәt edә vә tәsir göstәrә bilir.

Sual: Aşağıdakılardan hansı SWOT analizin mәrhәlәlәri sırasında yoxdur? (Çәki: 1)
SWOT analizin mәqsәdinin vә әhatә dairәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
güclü vә zәif tәrәflәrin, imkan vә tәhlükәlәrin müәyyәn edilmәsi;
güclü vә zәif tәrәflәrin, imkan vә tәhlükәlәrin әhәmiyyәtinә görә sıralanması

(ranglaşdırılması);
ciddi әhәmiyyәt daşımayan güclü vә zәif tәrәflәrin, imkan vә tәhlükәlәrin analizdәn

kәnarlaşdırılması;
SWOT matrisin qurulması.

Sual: Aşağıdakılardan hansı SWOT analizin mәrhәlәlәri sırasında yoxdur? (Çәki: 1)
SWOT matrisin firmanın bütün işçilәrinә izah edilmәsi;
strategiyanın seçilmәsi meyarlarının müәyyәnlәşdirilmәsi;
“İmtina edilmiş” strategiyaların analizi;
seçilmiş strategiyanın reallaşdırılması xәrclәrinin (dәyәrinin) qiymәtlәndirilmәsi;
strategiyanın tәsdiq edilmәsi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial imkan hesab
olunur? (Çәki: 1)

qanunvericiliyә investisiya vergi krediti mexanizminin salınması;
şirkәtin daha mәhsuldar texnologiyalar әldә etmәsi;
şirkәtin ikinövbәli iş rejiminә keçmәsi;
şirkәtin dövlәt qurumları ilә xoş münasibәtlәri;
vergi qanunvericiliyinin tәlәblәrinin ağırlaşdırılması.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial imkanlar
sırasına aid etmәk olmaz? (Çәki: 1)

rәqblәrin xoş niyyәti;
Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәlәrini davamlı olaraq aşağı salması tendensiyası;
mәhdudlaşdırıcı qanunvericilik normalarının;
xarici bazarlara çıxış maneәlәrinin aradan qalxması;
makroiqtisadi sabitliyin pozulması.



Sual: Aşağıdakılardan hansı firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial tәhlükә hesab
olunur? (Çәki: 1)

firmada әmәk intizamının aşağı sәviyyәdә olması;
işçi axıcılığı vә işburaxma hallarının yayılması;
kredit faizi dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi;
firmanın davranışlarında qeyrimüәyyәnliyin artması;
firmanın zәif reputasiyası.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial tәhlükәlәr
sırasına aid etmәk olmaz? (Çәki: 1)

әvәzedici mәhsulların satışının artması;
sahәdә rәqabәtin kәskinlәşmәsi;
mәhsul bazarına daxilolma maneәlәrinin aradan qalxması;
әcnәbi ölkә şirkәtlәrinin bazarı tәrk etmәsi;
tәdarük şәrtlәrinin ağırlaşması.

Sual: Aşağıdakılardan hansı firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial tәhlükәlәr
sırasına aid etmәk olmaz? (Çәki: 1)

istehlakçıların alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi;
sahәnin inkişafının hökumәtin iqtisadi siyasәtinin prioritetlәri sırasına daxil edilmәsi;
sahәyә münasibәtdә hökumәtin mәhdudlaşdırıcı siyasәtinin güclәnmәsi;
mәmur özbaşınalığının vә korrusiynın genişlәnmәsi;
tәrәfdaş şirkәtlәrin müqavilә intizamının zәif olması.

Sual: Aşağıdakılardan hansını firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial imkanlar
sırasına aid etmәk olmaz? (Çәki: 1)

әhalinin alıcılıq qabiliyyәtinin yüksәlmәsi;
yeni bazarlara çıxış imkanlarının yaranması;
firmanın istehsal etdiyi mәhsulun dövlәt sifarişlәrinә daxil edilmәsi;
sәriştәli innovasiya tәcrübәsi;
firmaların innovasiya fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn stimullaşdırılması.

BÖLMӘ: 0803
Ad 0803

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: SWOT analiz nәdir? (Çәki: 1)
firmanın fәaliyyәtinin xarici mühitinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi әsasında firmanın



inkişafının güclü vә zәif tәrәflәrinin, imkan vә tәhlükәlәrin aşkara çıxarılması üçün
metodoloji alәtdir;

firmanın inkişaf perspektivlәri ilә bağlı onun fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühit
amillәrinin tәhlilindәn ortaya çıxarılan faktların mәqsәdyönlü şәkildә sistemlәşdirilmәsi
vә bunun әsasında firmanın inkişaf strategiyanın seçilmәsi üçün tәtbiq edilәn
metodoloji alәtdir ;

firmanın fәaliyyәtinin daxili mühitinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi әsasında firmanın
inkişafının güclü vә zәif tәrәflәrinin, imkan vә tәhlükәlәrin aşkara çıxarılması üçün
metodoloji alәtdir ;

firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahәnin vә bazarın tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi әsasında
firmanın inkişafının güclü vә zәif tәrәflәrinin, imkan vә tәhlükәlәrin aşkara çıxarılması
üçün metodoloji alәtdir;

firmanın başlıca uğur amillәrinin rәqib firmaların müvafiq parametrlәri ilә müqayisәsi
әsasında firmanın inkişafının güclü vә zәif tәrәflәrinin, imkan vә tәhlükәlәrin aşkara
çıxarılması üçün metodoloji alәtdir.

Sual: SWOT matrisin “G – İ” (S – O) bölmәsindә cavablandırılası sual hansıdır? (Çәki: 1)
bu güclü tәrәflәr potensial imkanlardan yararlanmaqla qarşıya qoyulan mәqsәdә

çatmağa yetәrlidirmi?
bu güclü tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn

tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı potensial

imkanlardan faydalanmağa mane olurmu?
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn

tәhlükәlәrdәn yan keçmәyә mane olurmu?
bu güclü tәrәflәr vә potensial imkanlar qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt

zamanı zәif tәrәflәri vә gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?

Sual: matrisin “Z – T” (W – T) bölmәsindә cavablandırılası sual hansıdır? (Çәki: 1)
bu güclü tәrәflәr potensial imkanlardan yararlanmaqla qarşıya qoyulan mәqsәdә

çatmağa yetәrlidirmi?
bu güclü tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn

tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı potensial

imkanlardan faydalanmağa mane olurmu?
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn

tәhlükәlәrdәn yan keçmәyә mane olurmu?
bu güclü tәrәflәr vә potensial imkanlar qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt

zamanı zәif tәrәflәri vә gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?

Sual: SWOT matrisin “G – T” (S – T) bölmәsindә cavablandırılası sual hansıdır? (Çәki:
1)

bu güclü tәrәflәr potensial imkanlardan yararlanmaqla qarşıya qoyulan mәqsәdә
çatmağa yetәrlidirmi?

bu güclü tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn
tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?

bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı potensial
imkanlardan faydalanmağa mane olurmu?

bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn



tәhlükәlәrdәn yan keçmәyә mane olurmu?
bu güclü tәrәflәr vә potensial imkanlar qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt

zamanı zәif tәrәflәri vә gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?

Sual: SWOT matrisin “W – I” (Z – O) bölmәsindә cavablandırılası sual hansıdır? (Çәki: 1)
bu güclü tәrәflәr potensial imkanlardan yararlanmaqla qarşıya qoyulan mәqsәdә

çatmağa yetәrlidirmi?
bu güclü tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn

tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı potensial

imkanlardan faydalanmağa mane olurmu?
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn

tәhlükәlәrdәn yan keçmәyә mane olurmu?
bu güclü tәrәflәr vә potensial imkanlar qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt

zamanı zәif tәrәflәri vә gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?

Sual: Aşağıdakılardan hansı SWOT analizә qarşı qoyulan metodoloji tәlәblәrә aid deyil?
(Çәki: 1)

belә analizin mәqsәd vә әhatә dairәsi dәqiq müәyyәn edilmәlidir;
belә analiz konkret mәqsәdә fokuslaşmalıdır;
SWOTun elementlәri arasındakı fәrqlәr dәqiq anlaşılmalıdır;
mümkün qәdәr az (minimum) informasiyadan istifadә edilmәlidir;
faktların qeyridәqiq vә çoxmәnalı şәrhindәn qaçılmlıdır

Sual: “İmtina edilmiş” strategiyaların analizi nә üçün aparılır? (Çәki: 1)
zәrurәt yarandığı halda başqa strategiyaya keçilmәsini tәmin edәn tәdbirlәrin

müәyәnlәşdirilmәsi (yәni “ehtiyat aerodrom”un müәyyәnlәşdirilmәsi) üçün;
daha ucuz vә rahat başa gәlәn strategiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;
bütün alternativ strayegiyaların dәyәrinin müqayisәsi üçün;
daha sәmәrәli strategiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;
taktiki baxımdan rәqiblәrin çaşdırılması üçün.

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri “strategiyanın seçilmәsi meyarlarının
müәyyәnlәşdirilmәsi” mәrhәlәsinә aid deyil? (Çәki: 1)

strategiyanın hans şәraitdә (şәrtlәr daxilindә) reallaşdırılacağı müәyyәnlәşdirilir;
indiki şәraitdә mәqsәdә nail olmağın baza strayegiyası müәyyәn edilir;
baza strategiyasının seçilmәsi sәbәblәri göstәrilir vә әsaslandırılır;
seçılmiş strategiyanın alternativlәrindәn üstünlüklәri izah edilir;
seçilmiş strategiyanın reallaşdırılması xәrclәri (dәyәri) qiymәtlәndirilir.

Sual: SWOT matrisin “G – İ” (S – O) bölmәsindә yerlәşәn strategiyaların mahiyyәti
nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

güclü tәrәflәrdәn vә potensial imkanlardam maksimum faydalanma (maximaxi);
zәif tәrәflәrin vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (minimini);
potensial imkanlardan maksimum faydalanma vә zәif tәrәflәrin tәsirinin

minimumlaşdırılması (maximini);



güclü tәrәflәrdәn maksimum faydalanma vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin
minimumlaşdırılması (maximini);

eyni zamanda güclü tәrәflәrdәn vә imkanlardan maksimum faydalanma, zәif
tәrәflәrin vә tәhlükәlәrin minimumlaşdırılması (maximaximinimini).

Sual: SWOT matrisin “Z – I” (W – O) bölmәsindә yerlәşәn strategiyaların mahiyyәti
nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

güclü tәrәflәrdәn vә potensial imkanlardam maksimum faydalanma (maximaxi);
zәif tәrәflәrin vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (minimini);
potensial imkanlardan maksimum faydalanma vә zәif tәrәflәrin tәsirinin

minimumlaşdırılması (maximini);
güclü tәrәflәrdәn maksimum faydalanma vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin

minimumlaşdırılması (maximini);
eyni zamanda güclü tәrәflәrdәn vә imkanlardan maksimum faydalanma, zәif

tәrәflәrin vә tәhlükәlәrin minimumlaşdırılması (maximaximinimini).

Sual: SWOT matrisin “G – T” (S – T) bölmәsindә yerlәşәn strategiyaların mahiyyәti
nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

güclü tәrәflәrdәn vә potensial imkanlardam maksimum faydalanma (maximaxi);
zәif tәrәflәrin vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (minimini);
potensial imkanlardan maksimum faydalanma vә zәif tәrәflәrin tәsirinin

minimumlaşdırılması (maximini);
güclü tәrәflәrdәn maksimum faydalanma vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin

minimumlaşdırılması (maximini);
eyni zamanda güclü tәrәflәrdәn vә imkanlardan maksimum faydalanma, zәif

tәrәflәrin vә tәhlükәlәrin minimumlaşdırılması (maximaximinimini).

Sual: SWOT matrisin “Z – T” (W – T) bölmәsindә yerlәşәn strategiyaların mahiyyәti
nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

güclü tәrәflәrdәn vә potensial imkanlardam maksimum faydalanma (maximaxi);
zәif tәrәflәrin vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (minimini);
potensial imkanlardan maksimum faydalanma vә zәif tәrәflәrin tәsirinin

minimumlaşdırılması (maximini);
güclü tәrәflәrdәn maksimum faydalanma vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin

minimumlaşdırılması (maximini);
eyni zamanda güclü tәrәflәrdәn vә imkanlardan maksimum faydalanma, zәif

tәrәflәrin vә tәhlükәlәrin minimumlaşdırılması (maximaximinimini).

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın hәyat tsiklinin mәrhәlәsi deyil? (Çәki: 1)
yaranma mәrhәlәsi;
böyümә vә inkişaf mәrhәlәsi;
yetkinlik mәrhәlәsi;
tәnәzzül mәrhәlәsi;
müflislәşmә vә iflas nәrhәlәsi.

Sual: Patient müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә bәnzәdilir?
(Çәki: 1)

“boz siçanlar”;
“hiylәgәr” tülkülәr”;
“ilk qaranquşlar”;
“mәğrur aslanlar”;
“qüdrәtli fillәr”.

Sual: Violent müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә bәnzәdilir?
(Çәki: 1)

“boz siçanlar”;
“hiylәgәr” tülkülәr”;
“ilk qaranquşlar”;
“mәğrur aslanlar”;
“qüdrәtli fillәr”.

Sual: Eksplerent müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә
bәnzәdilir? (Çәki: 1)

“boz siçanlar”;
“hiylәgәr” tülkülәr”;
“ilk qaranquşlar”;
“mәğrur aslanlar”;
“astagәl begemotlar”.

Sual: Kommutant müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә
bәnzәdilir? (Çәki: 1)

“boz siçanlar”;
“hiylәgәr” tülkülәr”;
 “ilk qaranquşlar”;
“mәğrur aslanlar”;
 “astagәl begemotlar”.

Sual: Aşağıdakı davranış tiplәrindәn hansı biri nәhәng şirkәtlәrә aid edilә bilmәz? (Çәki:
1)

 patient
violent;
“mәğrur aslanlar”;
“qüdrәtli fillәr”;



“astagәl begemotlar”.

Sual: İnkişaf strategiyasına qarşı qoyulan başlıca tәlәb nәdir? (Çәki: 1)
sәmәrәlilik
sәmәrә
hәcmcә qısa olması
5 illik olması
milli dildә yazılması

Sual: Firma fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyinin meyarı aşağıda göstәrilәnlәrdәn
hansıdır? (Çәki: 1)

ümumi gәlir
istehsal olunan mәhsulun dәyәr ifadәsindә hәcmi
әmtәәlik mәhsul
mәnfәәt
istehsal xәrclәri

Sual: Sәmәrәli strategiyanın әsas xüsusiyyәtlәrinin sayı neşәdir? (Çәki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli strategiyanın әsas xüsusiyyәtlәri sırasına aid
deyil? (Çәki: 1)

Işlәnәn vә seçilәn strategiyanın mental düzgünlüyü
Situasiyalılıq
Paralellik
Strategiyanın unikallığı
Gәlәcәk qeyrimüәyyәnliyә strateji imkan kimi yanaşılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli strategiyanın әsas xüsusiyyәtlәri sırasına aiddir?
(Çәki: 1)

Paralellik
Çevik uyğunluq (adekvatlıq)
Tәkrarsızlıq
Hәcmcә qısa olması
Milli dildә yazılması

Sual: Sәmәrәli strateguyanın әsas xüsusiyyәtlәri haqqında deyilәn fikirlәrdәn hansı
doğrudur? (Çәki: 1)

bunlar alternativlәrdir, hәr biri digәrlәrini inkar edir
bunlar birbirindәn qarşılıqlı asılıdır vә birbirlәrini qarşılıqlı tamamlayırlar



bunların arasında müәyyәn ziddiyyәtlәr ola bilәr
bunlar qarşılıqlı tәrs mütәnasibdir
bunların arasında heç bir mәntiqi bağlılıq yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansıları strategiyaların tәsniflәşdirilmәsi әlamәtlәri hesab olunur?
(Çәki: 1)

 Baza strategiyaları
Rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları
 Rәqabәtli mühitdә davranış strategiyaları
Bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: Aşağıdakılardan hansıları strategiyaların tәsniflәşdirilmәsi әlamәtlәri hesab olunur?
(Çәki: 1)

Sahә strategiyaları
 Portfel strategiyaları
Uyğunlaşma strategiyaları
Bunların hamısı
1vә 2 variantları

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri strategiyaların tәsniflәşdirilmәsi әlamәti deyil? (Çәki: 1)
baza strategiyaları
davamlılıq strategiyaları
rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları
portfel strategiyaları
funksional strategiyalar

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri strategiyaların tәsniflәşdirilmәsi әlamәtidir? (Çәki: 1)
davamlılıq strategiyaları
sәmәrәlilik strategiyaları
firmanın hәyat tsiklinin mәrhәlәlәri üzrә davranış strategiyaları
transformasiya strategiyaları
yekunlaşdırma strategiyaları

Sual: Aşağıdakılardan hansıları baza strategiyaları üzrә tәsniflәşdirmәni xarakterizә edir
(Çәki: 1)

artım strategiyaları
fokuslanma strategiyaları
ixtisaretmә strategiyaları
bunların hamısı
a vә c variantları

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri baza strategiyaları üzrә tәsniflәşdirmәni xarakterizә
etmir? (Çәki: 1)

tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları



diversifikasiyalı artım strategiyaları
inteqrallaşdırılmış artım strategiyaları
bazar lideri strategiyaları
ixtisaretmә strategiyaları

Sual: Rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma baxımından neçә qrup strategiyalar fәrqlәndirilir?
(Çәki: 1)

4
5
6
7
8

Sual: Aşağıdakılardan hansıları rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları hesab
olunur? (Çәki: 1)

xәrclәrin minimumlaşdırılması (maya dәyәrindә liderlik) strategiyası,
differensasiya (fәrqlilәşdirmә) strategiyası,
fokuslanma strategiyası
bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: Aşağıdakılardan hansıları rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları hesab
olunur? (Çәki: 1)

innovasiya strategiyası
operativ reaksiya strategiyası
sinerqizm strategiyası
bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: Xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyalarını başqa necә adlandırırlar? (Çәki: 1)
maya dәyәrindә liderlik strategiyaları
istehsalda liderlik strategiyaları
mәhsuldarlıqda liderlik strategiyaları
rәqabәtdә liderlik strategiyaları
ixtisaretmә strategiyaları

Sual: Xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyası tәtbiqi zamanı firmaya rәqabәt
üstünlüyü tәmin edәn nәdir? (Çәki: 1)

rәqiblәrlә müqayisәdә mәhsulun yüksәk keyfiyyәti
rәqiblәrlә müqayisәdә xәrclәrin aşağı sәviyyәsi
rәqiblәrlә müqayisәdә istehsalın çevikliyi
rәqiblәrlә müqayisәdә bazarın böyüklüyü
rәqiblәrlә müqayisәdә daha yaxşı imic

Sual: Fәrqlilәşdirmә strategiyası aşağıdakılardan hansının fәrqlilәşdirilmәsini nәzәrdә



tutmur? (Çәki: 1)
mәhsul
heyәt
sahә
xidmәt (servis)
 imic

Sual: Fәrqlilәşdirmә strategiyası aşağıdakı elementlәrdәn hansılarının
fәrqlilәşdirilmәsinә әsaslana bilәr? (Çәki: 1)

keyfiyyәt, dizayn, yenilik, müştәri xidmәti
texnologiya, bazara daha tez çıxmaq vә ya reaksiya vermәk
çatdırma, әlavә servislәr, imic
fәrdi xidmәt, sosial mesaj, tәhlükәsizlik
bunların hamısı

Sual: Hansı strategiyanın tәtbiqi zamanı firma bütün sәylәrini spesifik bir bazar segmenti,
mәhsul çeşidi vә ya coğrafi bazar üzәrindә cәmlәyir? (Çәki: 1)

fokuslaşma
diversifikasiya
korporativ
çeşidlәnmә
bunların hamısında

Sual: Müәssisәnin fәaliyyәtinin ayrıayrı tәrәflәrindә yeniliklәrin tәtbiqi әsasında rәqabәt
üstünlüyünün әldә edilmәsi hansı strategiyada nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)

fokuslaşma
diversifikasiya
strukturlaşma
innovasiya
elmitexnili tәrәqqi

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtini bilavasitә
sәciyyәlәndirmir? (Çәki: 1)

yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması vә hazır mәhsul şәklindә bazara çıxarılması
yeni satış bazarlarının vә yeni satış üsullarının tapılması
yeni idarәetmә üsullarının tәtbiqi
istehlakçıların istәklәrinin öyrәnilmәsi sahәsindә tәdqiqatlar
müәssisәnin cari vә perspektiv fәaliyyәtinin planlaşdırılması

Sual: Xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә rәqiblәrlә müqayisәdә daha çevik reaksiya
vermәklә uğur әldә edilmәsini nәzәrdә tutan strategiya hansıdır? (Çәki: 1)

fokuslaşma strategiyası
diversifikasiya strategiyası
korporativ strategiya
sinergizm strategiyası
operativ reaksiya strategiyası



Sual: Aşağıdakılardan hansı rәqabәtli mühitdә davranış strategiyaları hesab olunur?
(Çәki: 1)

bazar lideri strategiyası
rәqiblәrinә meydan oxuyan firmaların strategiyası
davamçının rәqabәt davranışı strategiyası
fraqmentar firmaların rәqabәtli davranış strategiyaları
bunların hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı sahә strategiyaları sırasında deyil? (Çәki: 1)
sahәnin yaranması mәrhәlәsinin strategiyaları
sahәnin yetkinlik mәrhәlәsi üçün strategiyalar,
sahәnin inkişaf mәrhәlәsi üzrә strategiyalar
sahәnin tәnәzzülü mәrhәlәsi üzrә strategiyalar
bunların heç biri

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmanın hәyat tsiklinin müxtәlif mәrhәlәlәrinә uyğun bazar
davranışı tiplәrinә aid deyil? (Çәki: 1)

kommutant müәssisәlәr;
patient müәssisәlәr;
eksplerent müәssisәlәr;
eksperiment müәssisәlәr;
violent müәssisәlәr.

Sual: Eksplerent müәssisәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;
innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin

ixtisaslaşmış müәssisәlәr;
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul

olan dәrin ixtisaslaşmaya malik fimalar;
bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng

transmilli şirkәtlәr.

Sual: Violent müәssisәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;



innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin

ixtisaslaşmış müәssisәlәr;
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul

olan dәrin ixtisaslaşmaya malik fimalar;
bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng

transmilli şirkәtlәr.

Sual: Kommutant müәssisәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;
innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin

ixtisaslaşmış müәssisәlәr;
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul

olan dәrin ixtisaslaşmaya malik fimalar;
bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng

transmilli şirkәtlәr.

Sual: Patient müәssisәlәr hansılardır? (Çәki: 1)
bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;
innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin

ixtisaslaşmış müәssisәlәr;
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul

olan dәrin ixtisaslaşmaya malik fimalar;
bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng

transmilli şirkәtlәr.

Sual: Aşağıdakı uyğunluqlardan hansı doğrudur? (Çәki: 1)
kommutant müәssisәlәr – “boz siçanlar”;
patient müәssisәlәr – “ilk qaranquşlar”;
eksplerent müәssisәlәr – “mәğrur aslanlar”;
eksperiment müәssisәlәr – “qüdrәtli fillәr”;
violent müәssisәlәr – “hiylәgğr tülkülәr”.

Sual: Aşağıdakı uyğunluqlardan hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
kommutant müәssisәlәr – “boz siçanlar”;
patient müәssisәlәr – “hiylәgәr tülkülәr”;
eksplerent müәssisәlәr – “ilk qaranquşlar”;
eksperiment müәssisәlәr – “qüdrәtli fillәr”;
violent müәssisәlәr – “mәğrur aslanlar”.

Sual: Aşağıdakı elementlәrdәn hansı idarәetmә qabiliyyәtini (menecmentqabiliyyәti)
tәşkil edәn elementlәr sırasına aiddir? (Çәki: 1)

a)intuisiya
b)“canlı yaradıcılıq”



c)kreativlik
bunların hamısı
a vә c variantları

Sual: Sәmәrәli strategiyanın “menecment elminin, idarәetmә qabiliyyәtinin vә biznes
tәcrübәsinin sintezi kimi” ortaya çıxan xüsusiyyәti hansıdır? (Çәki: 1)

Işlәnәn vә seçilәn strategiyanın mental düzgünlüyü
Situasiyalılıq
Strategiyanın unikallığı
Gәlәcәk qeyrimüәyyәnliyә strateji imkan kimi yanaşılması
Çevik adekvatlıq

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansını “sәmәrәli strategiya”ya şamil etmәk olar? (Çәki: 1)
bir neçә firmanın birgә sәylәrlә hazırladığıdır
konkret firmanın strateji uğurunu müәyyәn edir
bir qrup firma üçün birgә hazırlanır
sahәdәki bütün firmalar ondan eyni dәrәcәdә faydalana bilәr
rәqiblәrin vәziyyәti nәzәrә alınmadan işlәnilir

Sual: Sәmәrәli strategiyanın unikallığını tәmin edәn nәdir? (Çәki: 1)
strategiyanın işlәnildiyi dövrün unikal, tәkrarsız xüsusiyyәtlәri
strategiyada nәzәrә alınan unikal, yalnız bu firmaya mәxsus olan vә onu

rәqiblәrindәn fәrqli edәn güclü tәrәflәr
firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahәnin unikal tәrәflәri
firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahәnin ümumi xüsusiyyәtlәri
strategiyanın reallaşdırılacağı dövrün unikal xüsusiyyәtlәri

Sual: Firmanın unikal, yalnız onun özünә mәxsus olan güclü cәhәtlәrinin strategiyaya
daxil edilmәsi nә üçün lazımdır? (Çәki: 1)

firmanı rәqiblәrdәn fәrqlәndirmәk üçün
bu, firmanın xarici mühit dәyişikliklәrinә adaptasiyasına yardım edir
firmanın dәyәr zәncirinin müәyyәn hәlqәlәrini qiymәtlәndirmәk üçün
sahәnin unikal xüsusiyyәtlәrinin strategiyada nәzәrә alınması üçün
bu, firmanın strateji rәqabәt üstünlüyünün vә onun gәlәcәk rәqabәt qabiliyyәtinin

әsasını tәşkil edir

Sual: Sәmәrәli strategiyanın “Çevik uyğunluq” xüsusiyyәti ehtiva edir ki, xarici mühit
dәyişikliklәri nәticәsindә yaranan potensial yeni imkanları reallaşdıra bilmәk üçün: (Çәki:
1)

firmanın özünün daxilindәki strateji dәyişikliklәr xarici mühit dәyişikliklәrinә adekvat
(uyğun) olmalıdır

firmanın xarici mühitindәki strateji dәyişikliklәr firmanın rәhbәrliyindәki dәyişikliklәrә
uyğun olmalıdır

sahәnin daxilindәki strateji dәyişikliklәri xarici mühit dәyişikliklәrinә adekvat olmalıdır
rәqabәt mühitindәki dәyişikliklәr xarici mühit dәyişikliklәrinә adekvat olmalıdır



xarici mühit dәyişikliklәri sahәnin daxilindәki strateji dәyişikliklәri uyğun olmalıdır

Sual: Aşağıdakılardan hansıları rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları hesab
olunur? (Çәki: 1)

bazar lideri strategiyası
davamçının rәqabәt davranışı strategiyası
rәqiblәrinә meydan oxuyan firmaların strategiyası
bunların hamısı
bunların heç biri

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyası hesab
olunmur? (Çәki: 1)

maya dәyәrindә liderlik strategiyası
fәrqlilәşdirmә strategiyası
tәmәrküzlәşmә strategiyası
fokuslanma strategiyası
sinerqizm strategiyası

Sual: Rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
Bu strategiyaların hәr biri firmanın müәyyәn rәqabәt üstünlüyünә nail olunmasına

әsaslanır
Bu strategiyaların hәr biri firmanın inhisar mövqeyinә nail olunmasına әsaslanır
Bu strategiyaların hәr biri firmanın digәr firmalarla bәrabәr rәqabәt şәrtlәrinә nail

olunmasına әsaslanır
Bu strategiyaların hәr biri firmanın fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsinә әsaslanır
Bu strategiyaların hәr biri sahәdә bәrabәr rәqabәt şәrtlәrinin tәmin edilmәsinә

әsaslanır

Sual: Rәqabәt üstünlüklәrinә nail olmaq üçün firmaya rәqabәt üstünlüyü verәn nәdir?
(Çәki: 1)

a)firmanın konkret biznes üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn gözә çarpan vә ya
çarpmayan aktivlәri

b)firmanın özünün fәaliyyәt sahәsindә malik olduğu xüsusi sәriştәlәr
c)xarici mühitin firmaya yaratdığı potensial imkanlar
a vә c variantları
a vә b variantları

Sual: Xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyasının hәdәfindә olan nәdir? (Çәki: 1)
rәqiblәrlә müqayisәdә әmtәәnin daşınma xәrclәrinnin daha aşağı sәviyyәsinin tәmin

edilmәsi
rәqiblәrlә müqayisәdә әmtәәnin sistemli xәrclәrinin daha aşağı sәviyyәsinin tәmin

edilmәsi
rәqiblәrlә müqayisәdә әmtәәnin dövriyyә xәrclәrinnin aşağı sәviyyәsinin tәmin

edilmәsi
әmtәәnin istehsal xәrclәrinin sәviyyәsinin rәqiblәrlә bәrabәrlәşdirilmәsi
әmtәәnin sistemli xәrclәrinnin rәqiblәrlә eyni sәviyyәdә olmasının tәmin edilmәsi



Sual: Xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyasını tәtbiq edәn firma mәhsulunu hansı
qiymәtә sata bilәr? (Çәki: 1)

a)rәqiblәrlә müqayisәdә daha yüksәk qiymәtә
b)rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı qiymәtә
c)rәqiblәrlә eyni qiymәtә
a vә c variantları
b vә c variantları

Sual: Fәrqlilәşdirmә strategiyasının tәtbiq edәn firmaya rәqabәt üstünlüyü verәn nәdir?
(Çәki: 1)

firmanın rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı xәrclәrә nail olması
rәqiblәrlә müqayisәdә firmanın mәhsulunu daha ucuz satması
firmanın daha böyük mәhsul istehsalı hәcmlәrinә malik olamsı
firmanın rәqiblәrindә olmayan fәrqli bir özәlliyә vә bәnzәrsiz bir ünsürә sahib olması
firmanın mәhsullarının kütlәvi istahsalına nail olması

Sual: Fokuslanma strategiyası nәyә hәflәnir? (Çәki: 1)
xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә firmanın çevik reaksiya vermәklә uğur әldә

etmәsi
firmanın rәqiblәrinin olmadığı başqa bir mәhsul istehsalı sahәsinә keçmәsi
bazarın seçilmiş segmentindә daha dәrin ixtisaslaşaraq istehkakçıların ehtiyaclarını

rәqiblәrlә müqayisәdә daha dolğun tәmin etmәk
firmanın rәqib firmaları özünә birlәşdirәrәk müәyyәn mәhsul istehsalını öz әlindә

cәmlәmәsi
әmtәәnin istehsal xәrclәrinin sәviyyәsinin rәqiblәrlә bәrabәrlәşdirilmәsi

Sual: İnnovasiya strategiyasının tәtbiqi zamanı firma rәqabәt üstünlüyünә necә nail
olmaq istәyir? (Çәki: 1)

a)prinsipcә yeni mәhsulların vә ya texnologiyanın yaradılması yolu ilә
b)firmanın rәqiblәrinin olmadığı başqa bir mәhsul istehsalı sahәsinә keçmәsi
c)mövcud dәrk edilmiş vә ya edilmәmiş tәlәbatların yeni üsullarla ödәnilmәsi yolu ilә
bunların hamısı
a vә c variantları

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsiklini xarakterizә edir? (Çәki: 1)
yeni ideya – ideyanın layihәlәndirilmәsi – yeni mәhsulun buraxılışı– hazır mәhsulun

satışı – gәlir әldә olunması
elmi vә marketinq tәdqiqatları – yeni ideya – ideyanın layihәlәndirilmәsi  yeni

mәhsulun sınaq buraxılışı – mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi – mәhsulun kütlәvi buraxılışı
yeni ideya – layihәlәndirmә – mәhsul istehsalı – mәhsul satışı – gәlir götürülmәsi –

mәnfәәtin bölgüsü
elmi tәdqiqatlar  marketinq tәdqiqatları  yeni mәhsulun buraxılışı –yeni satış

bazarlarının әldә edilmәsi
marketinq tәdqiqatları  investisiya layihәsi – yeni mәhsulun yaradılması  mәhsul

istehsalının tәşkili



Sual: Operativ reaksiya strategiyasını tәtbiq edәn firma rәqabәt üstünlüyünә necә nail
olmağı düşünür? (Çәki: 1)

prinsipcә yeni mәhsulların vә ya texnologiyanın yaradılması yolu ilә
yeni yaranan sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrmәklә
xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә әn qısa müddәtdә uyğunlaşmaqla
firmanın daxilindә baş verәn dәyişikliklәrә sürәtlә uyğunlaşmaqla
firmanın fәaliyyәtinin operativ planlaşdırılması sistemini tәkmillәşdirmәklә

Sual: Sinerqizm strategiyası nәdir? (Çәki: 1)
prinsipcә yeni mәhsulların vә ya texnologiyanın yaradılması yolu ilә rәqabәt

üstünlüyünә nail olma strategiyasıdır
bu, iki vә daha çox biznesvahidin bir әldә birlәşdirilmәsi hesabına rәqabәt

üstünlüyünә nail olma strategiyasıdır
firmanın daxilindә baş verәn dәyişikliklәrә sürәtlә uyğunlaşmaqla rәqabәt

üstünlüyünә nail olma strategiyasıdır
xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә firmanın çevik reaksiya vermәklә uğur әldә

etmәsi strategiyasıdır
bunların hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri rәqabәtli mühitdә davranış strategiyası hesab olunur?
(Çәki: 1)

bazarda “öz yerini bilmәyәn” firmanın rәqabәt davranışı strategiyası
ölkәdә “öz yerini bilәn” firmanın rәqabәt davranışı strategiyası
bazarda “öz yerini bilәn” firmanın rәqabәt davranışı strategiyası
istehlakda “öz yerini bilәn” firmanın rәqabәt davranışı strategiyası
rәqiblәri ilә әmәkdaşlıq edәn firmaların strategiyası

Sual: Sahә strategiyalarını birbirindәn fәrqlәndirәn başlıca amil hansıdır? (Çәki: 1)
sahәnin inkişaf mәrhәlәsi
firmanın hәyat tsikli
sahәnin әhatә dairәsi
sahәnin mәhsuluna olan tәlәbatın dәyişilmәsi
sahәnin miqyasları

Sual: Sahә strategiyalarının işlәnilmәsi zamanı nәzәrә alınmalı amillәr hansılardır?
(Çәki: 1)

sahәnin növü vә miqyasları
sahәnin hәyat tsikli
sahәnin orta xәrclәri
sahәnin başlıca uğur amillәri
bunların hamısı

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 21



Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Strategiyanın seçilmәsi (strateji seçim) nә demәkdir? (Çәki: 1)
Bu, firmanın qarşıya qoyduğu mәqsәdә aparan inkişaf alternativlәrinin

müәyyәnlәşdirilmәsini, bunların qiymәtlәndirilmәsini vә әn әlverişli variantın seçilmәsini
nәzәrdә tutur;

müxtәlif mәhsul növlәri arasından әn gәlirli mәhsulun seçilmәsini vә istehsalını
nәzәrdә tutur;

müxtәlif bazarlar arasından mәnfәәtin maksimumlaşdırılmasını tәmin edәn bazarın
seçilmәsini vә hәmin bazarda möhkәmlәnmәni nәzәrdә tutur;

daha mәhsuldar vә daha mütәrәqqi texnologiyanın seçilmәsini nәzәrdә tutur;
diversifikasiyalı artım strategiyasının tәtbiqini nәzәrdә tutur.

Sual: Violent müәssisәlәr biznesin inkişafının etalon strategiyalarından hansına üstünlük
verirlәr? (Çәki: 1)

a)tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları;
b)integrallaşdırılmış artım strategiyaları;
c)diversifikasiyalı artım strategiyaları;
ixtisaretmә strategiyaları;
b vә c "variantları"

Sual: Patient müәssisәlәr biznesin inkişafının etalon strategiyalarından hansına üstünlük
verirlәr? (Çәki: 1)

a)tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları;
b)integrallaşdırılmış artım strategiyaları;
c)diversifikasiyalı artım strategiyaları;
ixtisaretmә strategiyaları;
a vә b "variantları"

Sual: “Astagәl begemotlar” vәziyyәtindә olan firmalar biznesin inkişafının etalon
strategiyalarından hansına üstünlük verirlәr? (Çәki: 1)

tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları;
integrallaşdırılmış artım strategiyaları;
diversifikasiyalı artım strategiyaları;
ixtisaretmә strategiyaları;
hamısına.

Sual: Qiymәt liderliyi strategiyasını tәtbiq edәn firma necә davranır? (Çәki: 1)
rәqiblәrin mәhsulları ilә müqayisәdә şirkәt öz mәhsulunun fәrqli cәhәtlәrini artırmaq

hesabına daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;
rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı qiymәtlәr hesabına şirkәt daha çox alıcı cәlb

etmәyә çalışır;



şirkәt müәyyәn bir әlamәt üzrә istehlakçıların daha dar bir segmentindә
möhkәmlәnmәyә çalışır;

şirkәt rәqiblәrin qiymәtlәri sәviyyәsini saxlamaqla mәhsulun keyfiyyәtini – istehlak
dәyәrini – artıtmaq hesabına daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;

şirkәt unikal vә tәkrarsız mәhsullar tәklif etmәk yolu ilә rәqiblәrini bazar
segmentindәn sıxışdırıb çıxarmağa çalışır

Sual: Fokuslaşma strategiyasını tәtbiq edәn firma necә davranır? (Çәki: 1)
rәqiblәrin mәhsulları ilә müqayisәdә şirkәt öz mәhsulunun fәrqli cәhәtlәrini artırmaq

hesabına daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;
rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı qiymәtlәr hesabına şirkәt daha çox alıcı cәlb

etmәyә çalışır;
şirkәt müәyyәn bir әlamәt üzrә istehlakçıların daha dar bir segmentindә

möhkәmlәnmәyә çalışır;
şirkәt rәqiblәrin qiymәtlәri sәviyyәsini saxlamaqla mәhsulun keyfiyyәtini – istehlak

dәyәrini – artıtmaq hesabına daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;
şirkәt unikal vә tәkrarsız mәhsullar tәklif etmәk yolu ilә rәqiblәrini bazar

segmentindәn sıxışdırıb çıxarmağa çalışır.

Sual: Differensasiya strategiyasını tәtbiq edәn firma necә davranır? (Çәki: 1)
rәqiblәrin mәhsulları ilә müqayisәdә şirkәt öz mәhsulunun fәrqli cәhәtlәrini artırmaq

hesabına daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;
rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı qiymәtlәr hesabına şirkәt daha çox alıcı cәlb

etmәyә çalışır;
şirkәt müәyyәn bir әlamәt üzrә istehlakçıların daha dar bir segmentindә

möhkәmlәnmәyә çalışır;
şirkәt rәqiblәrin qiymәtlәri sәviyyәsini saxlamaqla mәhsulun keyfiyyәtini – istehlak

dәyәrini – artıtmaq hesabına daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;
şirkәt unikal vә tәkrarsız mәhsullar tәklif etmәk yolu ilә rәqiblәrini bazar

segmentindәn sıxışdırıb çıxarmağa çalışır.

Sual: “Işlәnәn vә seçilәn strategiyanın mental düzgünlüyü” aşağıdakı elementlәrdәn
hansılarının mәhdud sintezi olaraq meydana çıxır? (Çәki: 1)

a)menecmentelm
b)menecmentqabiliyyәt
c)uğurlu biznes tәcrübәsi
bunların hamısı
a vә b variantları

Sual: Sәmәrәli strategiyanın “situasiyalılıq” xüsusiyyәti nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
effektiv strategiya istәnilәnm situasiyanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini gәlәcәk uğur

amillәrinә inteqrasiya edә bilәr
effektiv strategiya mәhz verilmiş konkret situasiyanın bütün xüsusiyyәtlәri nәzәrә

alınaraq işlәnir
effektiv strategiya mәhz verilmiş konkret situasiyanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini

gәlәcәk uğur amillәrinә inteqrasiya edir
firmanın strategiyasına onu bütün digәr rәqiblәrin strategiyalarından fәrqli edәn bir

sıra güclü amillәr daxil edilir



sәmәrәli strategiya proqnozlaşdırılan konkret situasiyaya hesablanır

Sual: Sәmәrәli strategiyanın “unikallıq” xüsusiyyәti nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
effektiv strategiya mәhz verilmiş situasiyanın unikal xüsusiyyәtlәrini gәlәcәk uğur

amillәrinә çevirir
effektiv strategiya gәlәcәk dövrün unikal xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alınaraq işlәnir
sәmәrәli strategiya xarici mühitin unikal dәyişikliklәrinә әsaslanır
sәmәrәli strategiya proqnozlaşdırılan dövrün unikal hallarına hesablanır
konkret firmanın strategiyasına onu bütün digәr rәqiblәrin strategiyalarından fәrqli

edәn özünәmәxsus vә unikal güclü amillәr daxil edilmәlidir

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı biri sәmәrәli strategiyanın “gәlәcәk qeyrimüәyyәnliyı
strateji imkan kimi baxılması” xüsusiyyәti ilә bağlı deyil? (Çәki: 1)

gәlәcәk prinsip etibarıylә qeyrimüәyyәn hesab edilir
gәlәcәkdәki qeyrimüәyyәnliklәr konkret firmanın inkişaf mәnbәyini tәşkil edә bilәr
gәlәcәk qeyrimüәyyәnliyә görә firma hansısa müsbәt bir tәrәfinә görә mütlәq bütün

digәr rәqiblәrindәn fәrqlәnir
sәmәrәli strategiya xarici mühit dәyişikliklәrini konkret firmanın unikal strateji

rәqabәt üstünlüklәrinә çevirmәyi bacarmalıdır
xarici mühitdәki sürәtli dәyişikliklәr müәyyәn tәhlükәlәrlә yanaşı hәm dә gәlәcәk

biznesuğurun әldә edilmәsi üçün yeni imkanları ifadә edir

Sual: Maya dәyәrindә liderlik strategiyasının tәtbiqi zamanı zәruri olması göstәrilәn
aşağıdakı hallardan hansı yanlışdır? (Çәki: 1)

böyük hәcmlәrdә mәhsul buraxan müәssisәlәrin qurulması
illәrlә toplanmış tәcrübә әsasında maya dәyәrinin kәskin azaldılmaslna nail

olunması
maya dәyәri vә ümumi xәrclәrә davamlı vә sıx nәzarәtin tәmin edilmәsi
әsasәn kiçik müştәrilәrin sifarişlәrinin cәlb edilmәsi
araşdırmatәkmillәşdirmә, xidmәt, reklam vә s. kimi sahәlәrdә xәrclәrin minimuma

endirilmәsi

Sual: Aşağı maya dәyәri ilә çalışmaq üçün firmaların malik olması zәruri sayılan
aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)

mәhsul istehsalına sәrf edilәn malmaterial mәsrәflәrini texnoloji normalarla
müqayisәdә daha aşağı etmәlidir

xammal vә materialları daha asan vә ucuz әldә edә bilmәk
sabit xәrclәrin daha da bölünmәsi üçün mәhsul istehsalının böyük hәcmlәrinә sahib

olmaq
daha yüksәk әmәk mәhsuldarlığına malik olmaq
hәcm üstünlüyündәn yararlanmaq üçün böyük bazar payına vә müştәri qrupuna

sahib olmaq.

Sual: Fәrqlilәşdirmә strategiyası üçün aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı yaramır? (Çәki: 1)
mәhsula alıcı üçün zәruri olan vә onu rәqiblәrin tәkliflәrindәn daha keyfiyyәtli edәn

fәrqli xüsusiyyәtlәr vermәk



hәcm üstünlüyündәn yararlanmaq üçün böyük bazar payına vә müştәri qrupuna
sahib olmaq

satılan malları müşayiәt edәn müxtәlif vә rәqiblәrlә müqayisәdә daha yüksәk
sәviyyәli xidmәtlәr tәqdim etmәk

rәqiblәrlә müqayisәdә müştәrilәrlә daha sәmәrәli işlәyәn heyәtә malik olmaq
firmanın daha sәrfәli imicinin, reklam markasının yaradılması

Sual: Firmaları rәqabәt mübarizәsindә fәrqliliyә müraciәt etmәyә yönәldәn nәdir? (Çәki:
1)

a)istehlakçıların ehtiyaclarında olan fәrqli çalarlar
b)müştәtilәrin daha keyfiyyәtli mәhsulu daha ucuz almaq istәyi
c)müştәrilәrin mәhsullardan gözlәdiklәri fayda mәfhumunun fәrqli xarakter alması
bunların hamısı
a vә c variantları

Sual: Fәrqlilәşdirmә strategiyası firma üçün fәrqlilәşmәnin sәbәb olduğu yüksәk xәrclәrә
başa gәlir vә nәticәdә mәhsulun qiymәt qalxır. Bu halda fәrqlilәşdirmә strategiyasının
uğuru üçün zәruri sayılan aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)

müştәri hiss etmәlidir ki, tәklif edilәn fәrqlilik özünün әlavә xәrclәri baxımından
sәmәrәlidir

müştәrilәr tәklif edilәn mal vә ya xidmәtin rәqiblәrin tәklif etdiklәrindәn nә qәdәr
fәrqli olduğunu başa düşmәli vә anlamalıdır

firma fәrqli mәhsulu (xidmәti) mәnfәәt tәmin edә bilәcәk miqdarı, qiymәti vә xәrclәri
nәzәrә almaqla istehsal edә bilmәlidir

fәrqlilik rәqiblәr tәrәfindәn tәqlid edilә bilmәmәli vә davamlı olaraq
tәkmillәşdirimәlidir

fәrqlilik rәqiblәr tәrәfindәn qәbul edilmәli vә rәqiblәr onu tәqlid etmәmәlidirlәr

Sual: Fokuslanma strategiyasını firmalar nә zaman seçmәyә mәcbur olurlar? (Çәki: 1)
a)geniş istehsal vә resurs potensialına malik olduqda
b)resursların çatışmazlığı ilә üzlәşdikdә
c)bazara vә ya sahәyә giriş maneәlәrinin sәrtlәşmәsi ilә üzlәşdikdә
bunların hamısı
b vә c variantları

Sual: Fokuslanma strategiyasını tәtbiq edәn firmalar haqqında deyilәn fikirlәrdәn hansı
yanlışdır? (Çәki: 1)

firma resursların çatışmazlığı ilә üzlәşdiyindәn bu strategiyanı seçmәyә mәcbur ola
bilәr

belә firma daha böyük bazara fokuslandığından sahәdә olan bütün fürsәtlәri yaxşı
görә vә dәyәrlәndirә bilir

firma daha kiçik bazara fokuslandığından segmentdә olan bütün fürsәtlәri yaxşı
görә vә dәyәrlәndirә bilәr

belә firmalar mәlum segmentdәn kәnarda qalan bazar fürsәtlәrini görmәkdә vә
dәyәrlәnmәkdә çәtinlik çәkirlәr

firma bazara vә ya sahәyә giriş maneәlәrinin sәrtlәşmәsi ilә üzlәşdiyindәn bu
strategiyanı seçmәyә mәcbur ola bilәr



Sual: Aşağıdakılardan hansını innovasiya proseslәrinin idarә olunmasının daha vacib
mәsәlәsi hesab etmәk olar? (Çәki: 1)

yeniliyin texnoloji potensialının onun iqtisadi potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin
edilmәsi

yeniliyin iqtisadi potensialının onun texnoloji potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin
edilmәsi

yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının tam reallaşdırılması
yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının optimal uzlaşdırılımasının

tәmin edilmәsi
yeniliyin texnoloji potensialının reallaşdırılması üçün zәruri xәrclәrin tәmin edilmәsi

Sual: Sinerqizm strategiyasının tәtbiqi zamanı firmaya xüsusi rәqabәt üstünlüyü verәn
nәdir? (Çәki: 1)

firmanın daha böyük resurs potensialına malik olması
sinergetik effektin idarә edilmәsi bacarığı
sinergetik effektin paylanması bacarığı
sinergetik effektin tәkrarlanması dәrәcәsi
firmanın başqa müәssisәlәri özünә birlәşdirmәsi

Sual: Firmanın әldә etdiyi sinergetik effekt nәticә etibarı ilә özünü nәdә göstәrә bilәr?
(Çәki: 1)

a)firmada mәhsuldarlığın yüksәlmәsindә
b)xәrclәrin azaldılmasında (mәhsulun qiymtinin aşağı düşmәsindә)
c)firmanın mәhsulunun yeni unikal xassәlәr alması
bunların hamısında
a vә c variantları

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Strateji alternativlәrin formalaşdırılması vә strateji seçim strateji planlaşdırmanın
hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

birinci mәrhәlәsindә
ikinci mәrhәlәsindә
üçüncü mәrhәlәsindә
dördüncü mәrhәlәsindә
beşinci mәrhәlәsindә



Sual: İnkişaf strategiyasının işlәnilmәsi zamanı firma niyә strateji seçim zәrurәti ilә
üzlәşir? (Çәki: 1)

qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә çatmağın bir neçә strateji alternativinin mümkün
olmaması üzündәn

qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә çatmağın bir neçә strateji alternativinin
mümkünlüyü üzündәn

qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә çatmağın yalnız bir strateji variantının
mümkünlüyü üzündәn

qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә nail olmaq strateji әhәmiyyәt kәsb etmәdiyindәn
cavab variantlarından heç biri doğru deyil

Sual: “Strateji alternativlәr”in izahı ilә bağlı verilәn fikirlәrdәn hansı doğrudur? (Çәki: 1)
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdә doğru firmanın mümkün potensial hәrәkәt

istiqamәtlәrini xarakterizә edir
qarşıya qoyulan illik mәqsәdә doğru tәşkilatın potensial hәrәkәt istiqamәtidir
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdi әks etdirәn fәrqli müәyyәliklәrdir
inkişaf strategiyasının reallaşdırılmasının nәticәlәrini qiymәtlәndirmәyә imkan verәn

alternativ göstәricilәrdir
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdә nail olması zamanı firmanın istifadә etdiyi bütün

fәaliyyәtlәrin mәcmusudur

Sual: Strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsi nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
firmanın qarşıya qoyduğu mәqsәdә aparan inkişaf alternativlәrinin

müәyyәnlәşdirilmәsi, bunların qiymәtlәndirilmәsi vә әn әlverişli variantın seçilmәsini
müxtәlif mәhsul növlәri arasından әn gәlirli mәhsulun seçilmәsini vә istehsalını
müxtәlif bazarlar arasından firmanın mәnfәәtinin maksimumlaşdırılmasını tәmin

edәn bazarın seçilmәsini
daha mәhsuldar vә daha mütәrәqqi texnologiyanın seçilmәsini
diversifikasiyalı artım strategiyasının tәtbiqini

Sual: Strateji alternativlәri birbirindәn fәrqlәndirәn nәdir? (Çәki: 1)
hәr bir strateji alternativ firmaya fәrqli imkanlar tәqdim edir
hәr bir strateji alternativ fәrqli mәsrәflәrlә xarakterizә olunur
hәr bir strateji alternativ fәrqli fәaliyyәtlәrlә xarakterizә olunur
bunların hamısı doğrudur
bunların hamısı yanlışdır

Sual: Strateji alternativlәrin işlәnilmәsi prosesindә nә qәdәr strateji alternativ
işlәnilmәlidir? (Çәki: 1)

alternativlәrin sayı heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir
әn çoxu 2 variant
mümkün qәdәr çox sayda
daha real görünәn bir variant
mövcud situasiyaya uyğun gәlәn әn azı 10 variant

Sual: Aşağıdakılardan hansı “strategiyalar portfeli”nin sәviyyәlәrini әks etdirir? (Çәki: 1)



Korporativ sәviyyә
Ayrıca biznes sәviyyәsi
Funksional sәviyyә
bunların hamısı
bunlaırn heç biri

Sual: Aşağıdakılardan hansıları “strategiyalar portfeli”nin formalaşmasına tәsir göstәrәn
amillәr hesab olunur? (Çәki: 1)

a)istehlakçılar, tәdarükçülәr, texnologiyalar
b)mәhsulun әsas xüsusiyyәtlәri, firmanın strateji potensialı, dövlәt tәnzimlәnmәsinin

mәqsәd vә üsulları
c)rәqabәt, reallaşdırılan vә ya arzu olunan rәqabәt üstünlüklәri, sahәnin әsas

xüsusiyyәtlәri
bunların hamısı
a vә c variantları

Sual: Strategiyalar portfelinin formalaşmasına tәsir göstәrәn amillәrin tәsirlәrinin
proqnozlaşdırılması vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı aşağıdakı üsulların hansından istifadә
edilmir? (Çәki: 1)

Güclü vә zәif siqnallar üsulu
Ekstrapolyasiya üsulu
Sәbәbnәticә әlaqәlәri üsulu
Funksionaldәyәr tәhlili üsulu
Subyektiv üsullar

Sual: Strategiyalar portfelinin effektivliyinin tәhlili üsulları hansılardır? (Çәki: 1)
a)strateji uyğunluq metodu
b)texnikiiqtisadi hesablamalar
c)funksionaldәyәr tәhlili
bunların hamısı
b vә c variantları

Sual: Proqramın hәyata keçirilmәsinin son nәticәsi nәdir? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalının artmasıdır
mәnfәәtin artmasıdır
bazarın böyümәsidir
qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olunmasıdır
firmanın inkişafıdır

Sual: Proqramın işlәnilmәsi zamanı pncәdәn müәyyәn edilәn amillәr hansılardır? (Çәki:
1)

icranın zaman müddәti
icra üsulları
istifadә edilәcәk resursların kәmiyyәt vә keyfiyyәti
qarşıda duram mәqsәd
bunların hamısı



Sual: “Monitorinq” nә demәkdir? (Çәki: 1)
izlәmә
qiymәtlәndirmә
analiz
planlaşdırma
uçot

Sual: Monitorinq zamanı cavabı axtarılan әsas sual hansıdır? (Çәki: 1)
mәqsәd nәdir?
son nәticә nәdir?
işlәr necә gedir?
son nәticәyә necә nail olmaq mümkündür?
bunların hamısı

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Strateji alternativlәr nәdir? (Çәki: 1)
bu, firmanın (tәşkilatın) strateji mәqsәdinә nail olmağa imkan verәn müxtәlif strateji

inkişaf varirntlarının dәstidir
bu, firmanın (tәşkilatın) strateji mәqsәdlәrinә nail olmağa imkan verәn inkişaf

strategiyasıdır
bu, firmanın (tәşkilatın) cari mәqsәdlәrinin hәllinә yönәldilmiş müxtәlif strateji inkişaf

varirntlarının dәstidir
bu, bir neçә firmanın (tәşkilatın) eyni strateji mәqsәdlәrә çatmaq üçün istifadә

etdiklәri müxtәlif strateji inkişaf varirntlarının dәstidir
bu cavab variantlarının heç biri doğru deyil.

Sual: “Qruplaşdırma strukturu”nun yaradılması dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
hәr bir strateji variantın mümkün strateji qәrarların toplusu şәklindә tәqdim edilmәsi
bütün strateji variantların strateji qәrarlar toplusu şәklindә tәqdim edilmәsi
hәr bir strateji variantın mümkün strateji qәrarların müvafiq kombinasiyaları

(“strategiyalar portfeli”) şәklindә tәqdim edilmәsi
hәr bir strateji variantın mümkün strateji nәticәlәr (“strategiyalar portfeli”) şәklindә

tәqdim edilmәsi
bütün strateji qәrarların mümkün strateji variantların qarşılıqlı kombinasiyaları

(“strategiyalar portfeli”) şәklindә tәqdim edilmәsi



Sual: “Strategiyalar portfeli” nәdir? (Çәki: 1)
strategiyaların 3 (üç) sәviyyәdәn ibarәt üfiqi quruluşudur
strateji alternativlәrin 3 (üç) sәviyyәdәn ibarәt spesifik ierarxik quruluşudur
strateji seçimin hәyata keçirildiyi 3 (üç) sәviyyәdәn ibarәt spesifik ierarxiyadır
strategiyaların 3 (üç) sәviyyәdәn ibarәt spesifik ierarxik quruluşudur
strateji alternativlәrin qarşılıqlı müqayisәsinin aparılması üçün 3 (üç) sәviyyәdәn

ibarәt ümumi quruluşudur

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansıları “cüclü vә zәif siqnallar üsulu”nun mahiyyәtini әks
etdirir? (Çәki: 1)

a)artıq dәqiq görünәn vә etibarlı faktiki mәlumatlara әsaslanan problemlәr  güclü
siqnallarla müәyyәnlәşdirilәn problemlәr hesab olunur

b)barәsindә heç bir mәlumatın olmadığı problemlәr  zәif siqnallarla
müәyyәnlәşdirilәn problemlәr sayılır

c)barәsindә mәlumatın nisbәtәn tam vә etibarlı olmadığı problemlәr  zәif siqnallarla
müәyyәnlәşdirilәn problemlәr sayılır

a vә b variantları
a vә c variantları

Sual: Strategiyalar portfelinin formalaşmasına tәsir göstәrәn amillәrin tәsirlәrinin
proqnozlaşdırılmasında istifadә edilәn subyektiv üsullar nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)

bu üsul hadisәlәr arasında sәbәbnәticә әlaqәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinә
әsaslanır

bu üsul xüsusi qaydada layihәlәndirilmiş qiymәtlәndirmә alqoritminә uyğun olaraq
ekspertlәrin, menecerlәrin vә başqa şәxslәrin subyektiv fikirlәrinin öyrәnilmәsinә
әsaslanır

bu üsul baş verәn hadisәlәr barәsindә ekspertlәrin, menecerlәrin vә başqa şәxslәrin
subyektiv fikirlәrinin öyrәnilmәsinә әsaslanır

bu üsul gәlәcәkdә baş verәcәk bütün hadisәlәrin tamamilә ayrıayrı insanların
subyektiv maraqları ilә әlaqәlәndirilmәsinә әsaslanır

bu üsul belә bir fәrziyyәyә әsaslanır ki, gәlәcәkdә baş verәcәk hadisәlәr tamamilә
keşmişdә baç vermiş hadisәlәrlә tәyin edilir

Sual: Aşağıdakılardan hansı strateji alternativlәrin formalaşmasına strateji yanaşma
üsulu deyildir? (Çәki: 1)

rәqabәtli strateji yanaşma
ssenarilәrin işlәnilmәsi
funksionaldәyәr yanaşması
modellәşdirmә
“Beyin fırtınası” yanaşması

Sual: Aşağıdakılardan hansı strateji alternativlәrin formalaşmasına strateji yanaşma
üsuludur? (Çәki: 1)

“Bazarın böyümәsi – firmanın rәqabәt mövqeyi” yanaşması
SWOTanalizin nәticәlәrinә әsaslanan yanaşma
Portfel yanaşma



Ambisiyalı (tәkәbbürlü) yanaşma
bunların hamısı

Sual: “Bazarın böyümәsi – firmanın rәqabәt mövqeyi” strateji yanaşmasını kim tәklif
edib? (Çәki: 1)

Endryu vә Tompson
Endryu vә Porter
Porter vә Striklәnd
Tompson vә Striklәnd
Tompson vә Porter

Sual: Strateji alternativlәrin işlәnilmәsi zamanı “Portfel strateji yanaşma” hansı firmaların
istifadәsi üçün tövsiyә olunur? (Çәki: 1)

yalnız bir mәhsulun istehsalı ilә mәşğul olan firmaların
yalnız bir sahәdә mәşğul olan firmaların
iki vә daha çox fәaliyyәt növü ilә mәşğul firmaların
bir neçә ölkәdә istehsal sahәlәri vә bölmәlәri olan firmaların
cavab variantlarının hamısı doğrudur

Sual: Portfel strateji yanaşmanın tәtbiqi zamanı aşağıdakı matrislәrdәn hansından
istifadә edilә bilәr? (Çәki: 1)

Boston mәslәhәt qrupunun matrisi
McKinsey vә Artur D.Little mәslәhәt firmalarının matrisi
Ansoff matrisi
PİMS (Profit İmpact of Market Strategies) layihәsi matrisi
bunların hәr hansı birindәn

Sual: Proqramın icrasının qiymәtlәndirilmәsi növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
ilkin
aralıq
ümumilәşdirici
bunların hamısı
b vә c bәndlәri

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Tәdrici tәkmillәşdirmә alternativlәri nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)



firmanın әvvәllәr qәbul edilmiş vә hazırda istifadә etdiyi strategiyalarının düzәlişlәrlә
davam etdirilmәsini

firmanın, cari strategiyasından imtina edәrәk, fәaliyyәt istiqamәtini әhәmiyyәtli
dәrәcәdә dәyişmәsini

firmanın strategiyasında radikal dәyişikliklәrin edilmәsini, yaradıcı xarakterli
tamamilә yeni mәhsulların istehsalını

biznesin aparılmasının mövcud üsullarında vә bazarla bağlı başlıca düşüncәlәrdә
ciddi dәyişikliklәrin yaranmasını

rәqabәt mübarizәsini aparmağın yeni üsullarının tәtbiqini, düşüncә vә tәhlillәrә yeni
yanaşma tәtbiq edilmәsini

Sual: Yenilәşdirmә strateji alternativlәri hansı dәyişikliklәrә sәbәb olur? (Çәki: 1)
firmanın әvvәllәr qәbul edilmiş vә hazırda istifadә etdiyi strategiyalarının düzәlişlәrlә

davam etdirilmәsinә
firmanın, cari strategiyasından imtina edәrәk, fәaliyyәt istiqamәtini әhәmiyyәtli

dәrәcәdә dәyişmәsinә, biznesin aparılmasının mövcud üsullarında vә bazarla bağlı
başlıca düşüncәlәrdә ciddi dәyişikliklәrә

firmanın strategiyasında radikal dәyişikliklәrin edilmәsinә, tamamilә yeni mәhsulların
istehsalının artırılmasına

rәqabәt mübarizәsini aparmağın yeni üsullarının tәtbiqininә, düşüncә vә tәhlillәrә
yeni yanaşma tәtbiq edilmәsininә

yuxarıdakı cavab variantlarının hamısı doğrudur

Sual: İnnovasiya alternativlәri strateji fәaliyyәtlәrdә hansı dәyişikliklәri tәlәb edir? (Çәki:
1)

hәr zaman tәşkilatın strategiyasında köklü dәyişikliklәr edilmәsini
yaradıcı xarakterli tamamilә yeni mәhsulların istehsalını
rәqabәt mübarizәsini aparmağın yeni üsullarının tәtbiqini
düşüncә vә tәhlillәrә yeni yanaşma tәtbiq edilmәsini
cavab variantlarının hamısı doğrudur

Sual: Ekstrapolyasiya üsulunun mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
hadisә üzәrindә aparılan bütöv müşahidәdәn әldә edilmiş nәticәlәr hadisәnin ayrı

ayrı hissәlәrinә eyniliklә şamil olunur
hadisәnin yalnız bir hissәsi üzәrindә aparılan müşahidәlәrdәn әldә edilmiş nәticәlәr

hadisәnin digәr hissәlәrinә yaxud bütöv hadisәyә şamil olunur
bir hadisәnin üzәrindә aparılan müşahidәlәrdәn әldә edilmiş nәticәlәr başqa

hadisәlәrә dә eynәn şamil olunur
bir hadisәnin müәyyәn hissәsi üzәrindә aparılan müşahidәlәrdәn әldә edilmiş

nәticәlәr digәr hadisәlәrin oxşar hissәlәrinә dә şamil olunur
gәlәcәkdә baş verәcәk hadisәlәrin keşmişdә baç vermiş hadisәlәrlә heç bir bağlılığı

ola bilmәz

Sual: Rәqabәtli strateji yanaşma nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
“nәyi vә kimә satmalı?” vә “harada vә necә rәqabәt aparmalı?” kimi sualların

çoxmәnalı vә çoxvariantlı cavablarına
fәrqli xarici mühit şәrtlәrinә malik gәlәcәk vәziyyәtin fәrqli ssenarilәrinin qurulmasına



ilkin (başlanğıc) dәyişәnlәrin müxtәlif qiymәtlәri әsasında çoxlu variantları sınaqdan
keçirilmәsinә

iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu
әmәlә gәtirәn ayrıayrı intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә
güclü ola bilәcәyinә

mәhsul bazarının böyümәsi dinamikası vә firmanın rәqabәt mövqeyi kimi 2 başlıca
meyardan asılı olaraq qurulan matris әsasında strateji alternativlәrin seçilmәsinә

Sual: Modellәşdirmә strateji yanaşması nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
“nәyi vә kimә satmalı?” vә “harada vә necә rәqabәt aparmalı?” kimi sualların

çoxmәnalı vә çoxvariantlı cavablarına
fәrqli xarici mühit şәrtlәrinә malik gәlәcәk vәziyyәtin fәrqli ssenarilәrinin qurulmasına
ilkin (başlanğıc) dәyişәnlәrin müxtәlif qiymәtlәri әsasında çoxlu variantları sınaqdan

keçirilmәsinә
iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu

әmәlә gәtirәn ayrıayrı intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә
güclü ola bilәcәyinә

mәhsul bazarının böyümәsi dinamikası vә firmanın rәqabәt mövqeyi kimi 2 başlıca
meyardan asılı olaraq qurulan matris әsasında strateji alternativlәrin seçilmәsinә

Sual: “Beyin fırtınası” strateji yanaşması nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
“nәyi vә kimә satmalı?” vә “harada vә necә rәqabәt aparmalı?” kimi sualların

çoxmәnalı vә çoxvariantlı cavablarına
fәrqli xarici mühit şәrtlәrinә malik gәlәcәk vәziyyәtin fәrqli ssenarilәrinin qurulmasına
ilkin (başlanğıc) dәyişәnlәrin müxtәlif qiymәtlәri әsasında çoxlu variantları sınaqdan

keçirilmәsinә
iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu

әmәlә gәtirәn ayrıayrı intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә
güclü ola bilәcәyinә

mәhsul bazarının böyümәsi dinamikası vә firmanın rәqabәt mövqeyi kimi 2 başlıca
meyardan asılı olaraq qurulan matris әsasında strateji alternativlәrin seçilmәsinә

Sual: “Bazarın böyümәsi – firmanın rәqabәt mövqeyi” strateji yanaşması nәyә әsaslanır?
(Çәki: 1)

“nәyi vә kimә satmalı?” vә “harada vә necә rәqabәt aparmalı?” kimi sualların
çoxmәnalı vә çoxvariantlı cavablarına

fәrqli xarici mühit şәrtlәrinә malik gәlәcәk vәziyyәtin fәrqli ssenarilәrinin qurulmasına
ilkin (başlanğıc) dәyişәnlәrin müxtәlif qiymәtlәri әsasında çoxlu variantları sınaqdan

keçirilmәsinә
iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu

әmәlә gәtirәn ayrıayrı intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә
güclü ola bilәcәyinә

mәhsul bazarının böyümәsi dinamikası vә firmanın rәqabәt mövqeyi kimi 2 başlıca
meyardan asılı olaraq qurulan matris әsasında strateji alternativlәrin seçilmәsinә

Sual: SWOTanalizin nәticәlәrinә әsaslanan strateji yanaşma nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
“nәyi vә kimә satmalı?” vә “harada vә necә rәqabәt aparmalı?” kimi sualların

çoxmәnalı vә çoxvariantlı cavablarına



fәrqli xarici mühit şәrtlәrinә malik gәlәcәk vәziyyәtin fәrqli ssenarilәrinin qurulmasına
ilkin (başlanğıc) dәyişәnlәrin müxtәlif qiymәtlәri әsasında çoxlu variantları sınaqdan

keçirilmәsinә
iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu

әmәlә gәtirәn ayrıayrı intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә
güclü ola bilәcәyinә

cavab variantlarının heç biri doğru deyil

Sual: Ambisiyalı (tәkәbbürlü) strateji yanaşma hansı tezislәrә әsaslanır? (Çәki: 1)
a)bazarda rәqabәt aparan ayrıayrı mәhsullar deyil, onların istehsalçıları olan

firmalardır
b)iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistem onu

әmәlә gәtirәn ayrıayrı intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә
güclü ola bilәr

c)dayanıqlı firmanın bir strateji biznes sahәsindәki uğursuzluqları başqa sahәdәki
uğurları ilә kompensasiya olunur vә faciәvi hallara gәtirib çıxarmır

a vә c variantları
a vә b variantları

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Firmanın gәlәcәk uğuru sәmәrәli inkişaf strategiyasının işlәnilmәsi ilә yanaşı, hәm
dә bu strategiyanın... – fikri aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı ilә tamamlamaq olar? (Çәki: 1)

düzgün formallaşdırılmasından asılıdır
düzgün tәqdim edilmәsindәn asılıdır
sәmәrәli hәyata keçirilmәsindәn asılıdır
necә cәmiyyәtә çatdırılmasından asılıdır
heyәtә necә izah edilmәsindәn asılıdır

Sual: Strategiyanın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsi birbiri ilә vәhdәtdә olan neçә tәrkib
hissәsindәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Firmada (tәşkilatda) strateji dәyişikliklәrin edilmәsi nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)



strategiyanın reallaşdırılmasının müәssisәnin xarici mühitinә tәsirinin aşkarlanması
vә mühitin bu tәsirlәrә uyğunlaşdırılması

strategiyanın reallaşdırılmasının müәssisәyә vә onun elementlәrinә tәsirinin
aşkarlanması vә sistemin bu tәsirlәrә uyğunlaşdırılması

strategiyanın reallaşdırılmasının rәqib firmalara tәsirinin aşkarlanması
strategiyanın reallaşdırılmasının bazara vә onun elementlәrinә tәsirinin

aşkarlanması vә bazarın bu tәsirlәrә uyğunlaşdırılması
idarәetmәnin әsas funksiyalarının yerinә yetirilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı strategiyanın reallaşdırılmasının idarә edilmәsinin elementi
hesab edilir? (Çәki: 1)

strategiyanın icrasının planlaşdırılması
strategiyanın icrasının resurslarla tәminatının tәşkili
heyәtin motivasiyası
strateji nәzarәt
bunların hamısı

Sual: Firmada strategiyanın hәyata keçirilmәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi neçә
sәviyyә üzrә aparıla bilәr? (Çәki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Firmada strateji dәyişikliklәrin aparılması zәruriliyini şәrtlәndirәn amillәr
hansılardır? (Çәki: 1)

a)firmanın bir strateji vәziyyәtdәn başqa strateji vәziyyәtlә keçidi
b)firmanın xarici mühit dәyişikliklәrinә uyğunlaşmasının fasilәsiz xarakter daşıması
c)firmanın strateyi proqramının icrası nәticәlәrinә nәzarәt vә nәticәlәrin

qiymәtlәndirilmәsi
bunların hamısı
a vә b variantları

Sual: Firmada (tәşkilatda) strateji dәyişikliklәrin әsas sahәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
a)tәşkilatın strukturu
b)idarәetmә üslubu
c)heyәt vә tәşkilati mәdәniyyәt
bunların hamısı
a vә c variantları

Sual: Tәşkilatın uğurlu fәaliyyәti üçün strateji idarәetmәnin elementlәrinin nә cür tәtbiqi
zәruridir? (Çәki: 1)

xüsusi
ayrıayrı
kompleks



ümumi
fraqmentar

Sual: Tәşkilatın sәmәrәli strukturunun әlamәtlәri hansılardır? (Çәki: 1)
a)struktur tәşkilatın strategiyasına uyğundur
b)struktur firmanın fәaliyyәt mühitinә uyğundur
c)tәşkilati strukturun elementlәri arasında ziddiyyәtlәr yoxdur
bunların hamısı
a vә b variantları

Sual: Aşağıdakı xüsusiyyәtlәrdәn hansıları müasir idarәetmә strukturlarına xasdır?
(Çәki: 1)

a)idarәetmә sәviyyәlәrinin çox olmayan sayı
b)istehlakçıların ehtiyaclarına yönlәndirilmiş istehsal proqramlarının vә qrafiklәrin

tәrtib edilmәsi
c)daxili vә xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә gecikdirilmәdәn (vaxtında)

reaksiyanın verilmәsi
bunların hamısı
b vә c variantları

Sual: Strateji nәzarәtin qeyd edilәn xüsusiyyәtlәrindәn hansı doğru deyil? (Çәki: 1)
vaxtlıvaxtında olması
nәticәyә yönәlik olması
mürәkkәbliyi
qәnaәtli olması
tәşkilatın missiyasına vә strategiyasına uyğun olması

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Strategiyanın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsi hansı tәrkib hissәlәrindәn ibarәtdir?
(Çәki: 1)

a)firmada (tәşkilatda) strateji dәyişikliklәrin edilmәsi
b)strategiyanın reallaşdırılmasının idarә edilmәsi
c)strategiyanın bölmәlәr arasında bölünmәsi
a vә b variantları
b vә c variantları



Sual: Strategiyanın reallaşdırılması zamanı “heyәtin idarә edilmәsi sisteminin
tәkmillәşdirilmәsi” vәzifәsinә nә aid edilir? (Çәki: 1)

başlıca mövqelәrә (vәzifәlәrә) kadrların seçilmәsi
maddi vә mәnәvi mükafatlandırma sisteminin işlәnilmәsi
strategiyanın reallaşdırılması naminә yeni motivasiya mexanizmlәrinin tәtbiq

edilmәsi
komandanın yaradılması
bunların hamısı

Sual: Firmanın strategiyasının hәyata keçirilmәsinin zәruri şәrtlәri hansılardır? (Çәki: 1)
a)Strategiya bütün zәruri resurslarla, xüsusilә maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin edilmәlidir
b)Strategiya dәqiq strateji göstәrişlәr sistemi şәklindә firmanın bütün sәviyyәlәrdәn

olan menecerlәrinә çatdırılmalıdır
c)Korporativ strategiyanın bütün әsas mәqamları, bütün cari strateji göstәrişlәr

tәşkilatın bütün heyәtinin diqqәtinә çatdırılmalıdır
bunların hamısı
a vә c variantları

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri strategiyanın uğurla hәyata keçirilmәsinin çox
әhәmiyyәtli vә son dәrәcә vacib şәrti hesab olunur? (Çәki: 1)

Strategiyanın hәyata keçirilmәsinә firmanın yuxarı idarәetmә heyәtinin yüksәk
sәviyyәdә motivasiyası

Strategiyanın hәyata keçirilmәsinә firmanın bütün heyәtinin kifayәt qәdәr
motivasiyası

Strategiyanın hәyata keçirilmәsinә firmanın bölmәlәr sәviyyәsindә menecerlәr
heyәtinin motivasiyası

Strategiyanın hәyata keçirilmәsinә firmanın sahibkarlarının kifayәt qәdәr
motivasiyası

Strategiyanın hәyata keçirilmәsi üçün firmanın rәqiblәr arasından özünә tәrәfdaşlar
müәyyәnlәşdirmәsi

Sual: Firmada strategiyanın hәyata keçirilmәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi hansı
sәviyyәlәr üzrә aparıla bilәr? (Çәki: 1)

a)ayrıayrı strateji proqramların reallaşdırılmasının sәmәrәliliyi
b)qarşıya qoyulmuş strateji mәqsәdlәrә nail olunma dәrәcәsi
c)qarşıya qoyulmuş strateji mәqsәdlәrin payçıların maraqlarına uyğunluq dәrәcәsi
bunların hamısı
b vә c variantları

Sual: Firmada strateji idarәetmә elementlәrinin kompleks tәtbiqi üçün nә tәlәb olunur?
(Çәki: 1)

strateji idarәetmәnin qeyriformal sisteminin yaradılması
strateji idarәetmәnin rәsmilәşdirilmiş sisteminin yaradılması
strateji idarәetmәnin qaydalar sisteminin yaradılması
strateji idarәetmәnin nәzәri әsaslarının yaradılması
strateji idarәetmәnin fәrdilәşdirilmiş sisteminin yaradılması



Sual: İstehsalın idarә edilmәsinin sәmәrәli tәşkilati strukturlarının yaradılması
prinsiplәrindәn hansı biri düzgün verilmәyib? (Çәki: 1)

struktur bölmәlәrinin funksiyaların yerinә yetirilmәsinә yox, mәhsula, bazara yaxud
istehlakçıya yönlәndirilmәsi

tәşkilati strukturun әsasını funksiyalar vә şöbәlәr yox, mütәxәssislәrin mәqsәdli
qrupları (komandalar) tәşkil edir

idarәetmә sәviyyәlәrinin sayının minimuma vә geniş nәzarәt sferasına
yönlәndirilmәsi

idarәetmә sәviyyәlәrinin sayının maksimima vә dar nәzarәt sferasına
yönlәndirilmәsi

hәr bir işçinin son nәticәlәrә görә cavabdehliyi vә tәşәbbüskarlıq imkanları

Sual: Aşağıdakı xüsusiyyәtlәrdәn hansıları müasir idarәetmә strukturlarına xas deyil?
(Çәki: 1)

a)peşәkarlıq sәviyyәsi aşağı olan, sayca çox işçilәrә malik böyük bölmәlәrin
mövcudluğu

b)idarәetmә sәviyyәlәrinin sayının çox olması
c)firmanın anbarlarında böyük hәcmlәrdә ehtiyatların mövcudluğu
bunların heç biri
a vә c variantları

Sual: Müasir dövrdә idarәetmәnin tәşkilati strukturlarının modifikasiyası prosesi әsasәn
hansı istiqamәtlәrdә gedir? (Çәki: 1)

a)istehsal vә satış әmәliyyatlarının әksmәrkәzlәşmәsi
b)yeniliklәrin tәtbiqi ekspansiyası, yeni bazarların axtarılması vә әmәliyyatların

diversifikasiyası (şaxәlәnmәsi)
c)әksbürokratiklәşdirmә, heyәtin yaradıcı vә istehsal faydalı iş әmsalının daima

yüksәldilmәsi
bunların hamısı
a vә b variantları

Sual: Aşağıdakılardan hansıları strateji proqrama aid edilir? (Çәki: 1)
strategiyanın reallaşdırılması planı
strategiyanın reallaşdırılması qrafiki
strategiyanın resurs tәminatı
bunlaırn hamısı
bunların heç biri

BÖLMӘ: 1103
Ad 1103

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Aşağıdakılardan hansını strategiyanın hәyata keçirilmәsi üzrә idarәetmә
vәzifәlәrinә aid etmәk olmaz? (Çәki: 1)

strategiyanı hәyata keçirmәyә qadir tәşkilati strukturun qurulması
strategiyanın hәyata keçirilmәsini tәmin edәn büdcәnin işlәnilmәsi
tәşkilatın informasiya sistemindә zәruri dәyişikliklәrin aparılması, strateji

informasiyanın toplanması vә tәhlili sisteminin qurulması
yeni strategiya qәbul edilәnәdәk firmada olan tәşkilati mәdәniyyәtin vә idarәetmә

üslubunun qorunub saxlanılmasına (dәyişilmәmәsinә) nail olmaq
strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün әldә edilәn informasiya әsasında fәaliyyәtin

davamlı tәkmillәşdirilmәsi sisteminin yaradılması

Sual: Aşağıdakılardan hansını strategiyanın hәyata keçirilmәsi üzrә idarәetmә
vәzifәlәrinә aid etmәk olar? (Çәki: 1)

yeni strategiya qәbul edilәnәdәk firmada olan tәşkilati mәdәniyyәtin vә idarәetmә
üslubunun qorunub saxlanılmasına (dәyişilmәmәsinә) nail olmaq

qәbul edilmiş strategiyaya uyğun yeni tәşkilati mәdәniyyәtin vә strateji idarәetmә
üslubunun formalaşdırılması

mövcud tәşkilati idarәetmә strukturlarının sayının artırılması
firmanın uzunmüddәtli perspektiv planlaşdırma sistemindәn imtina etmәsi
ölkәnin informasiya sistemindә zәruri dәyişikliklәrin aparılması

Sual: Firmada yeni tәşkilati mәdәniyyәtin vә strateji idarәetmә üslubunun
formalaşdırılması dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

a)tәşkilatın ümumi mәqsәd vә dәyәrlәrinin müәyyәn edilmәsi
b)firmanın etik davranış standartlarının müәyyәn edilmәsi
c)strategiyanın, tәşkilati innovasiyaların vә yeni imkanların dәstәklәnmәsi mühitinin

yaradılması
bunların hamısı
b vә c variantları

Sual: Strateji proqramın reallaşdırılmasının sәmәrәliliyi müәyyәn edilәrkәn
aşağıdakıların hansından istifadә edilmir? (Çәki: 1)

Proqramın reallaşdırılması dәyәrinin onun ilkin büdcәsi ilә müqayisәsi (nisbәti)
Proqramın reallaşdırılmasından әvvәl vә sonra mәhsulun bazar qiymәtlәrinin

müqayisәsi (nisbәti)
Proqramın reallaşdırılması müddәtlәrinin onun “ilkin hesablamaları” ilә müqayisәsi

(nisbәti)
Proqramın icrasından әldә edilәn nәticәnin gözlәnilәn (planlaşdırılan) nәticә ilә

müqayisәsi
Konkret strateji proqramın reallaşdırılması zamanı yaranan әlavә (gözlәnilmәz)

nәticәlәrin (effektlәrin) hәcmi

Sual: Aşağıdakılardan hansı istehsalın idarә edilmәsinin sәmәrәli tәşkilati strukturlarının
yaradılması prinsiplәrinә aid deyil? (Çәki: 1)

struktur bölmәlәrinin funksiyaların yerinә yetirilmәsinә yox, mәhsula, bazara yaxud



istehlakçıya yönlәndirilmәsi
tәşkilati strukturun әsasını funksiyalar vә şöbәlәr yox, mütәxәssislәrin mәqsәdli

qrupları (komandalar) tәşkil edir
firmada olan tәşkilati idarәetmә strukturlarının sayının rәqiblәrin uyğun

strukturlarının sayından çox olmaması
idarәetmә sәviyyәlәrinin sayının minimuma vә geniş nәzarәt sferasına

yönlәndirilmәsi
hәr bir işçinin son nәticәlәrә görә cavabdehliyi vә tәşәbbüskarlıq imkanları

Sual: Müasir dövrdә idarәetmәnin tәşkilati strukturlarının modifikasiyası prosesinin
aşağıda göstәrilәn istiqamәtlәrindәn hansı doğru deyil? (Çәki: 1)

a)istehsal vә satış әmәliyyatlarının mәrkәzlәşmәsi
b)innovasiya ekspansiyası, yeni bazarların axtarılması vә әmәliyyatların

diversifikasiyası
c)bürokratiklәşdirmә, heyәtin yaradıcılıq qabiliyyәtinә diqqәt verilmәmәsi
bunların heç biri
a vә c variantları

Sual: Strateji idarәetmәdә hәyata keçirilәn sonuncu proses mәntiqi olaraq hansı hesab
olunur? (Çәki: 1)

Strategi planın icrası
Strategiyanın yerinә yetirilmәsindә iştirak edәnlәrin mükafatlandırılması
Strategiyanın yerinә yetirilmәsinә nәzarәt vә qiymәtlәndirmә
Strategiyanın yerinә yetirilmәsi nәticәlәrinin elan edilmәsi
Strategiyanın yerinә yetirilmәsi nәticәlәri barәdә hesabatın hazırlanması

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri strateji nәzarәtә aid deyil? (Çәki: 1)
strategiyanın reallaşdırılması haqqında informasiyanın toplanması vә emalı
strategiyanın yerinә yetirilmәsi zamanı yol verilәn kәnarlaşmaların aşkara

çıxarılması
yol verilәn kәnarlaşmaların sәbәblәrinin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi
yol verilәn kәnarlaşmalara mәsul şәxslәrin müvafiq qaydada strategiyadan

uzaqlaşdırılması
strateji fәaliyyәtlәrdә korrektә (düzәliş) edici qәrarların qәbulu

Sual: Aşağıdakılardan hansı biri tәşkilatın sәmәrәli strukturunun әlamәti hesab olunur?
(Çәki: 1)

struktur tәşkilatın vәziyyәtinә uyğundur
seçilәn vasitәlәr firmanın fәaliyyәt mühitinә uyğundur
tәşkilati strukturun elementlәri arasında ziddiyyәtlәr qaçılmazdır
struktur firmanın fәaliyyәt mühitinә uyğundur
sәmәrli strategiyanı sәmәrәli komanda hәyata keçirir

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 5



Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Biznesin sosial mәsuliyyәti 2 qrupa ayrılır: (Çәki: 1)
yerli vә regional;
şirkәtdaxili vә şirkәtdәnkәnar;
milli vә beynәlxalq;
sosial vә korporativ;
ümumi vә xüsusi.

Sual: Biznesin sosial mәsuliyyәti: (Çәki: 1)
yerli tәşәbbüsdür;
milli tәşәbbüsdür;
regional tәşәbbüsdür;
qlobal tәşәbbüsdür;
geosiyasi tәşәbbüsdür.

Sual: Qlobal Saziş neçә prinsipdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
3
5
8
10
12

Sual: Qlobal Sazişn fәaliyyәt sferasına aşağıdakılardan hansı cәlb edilir? (Çәki: 1)
ölkә hökumәtlәri;
şirkәtlәr;
әmәk kollektivlәri;
vәtәndaş cәmiyyәti institutları;
fәrdi şәxslәr.

Sual: Korporativ sosial mәsuliyyәt haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur? (Çәki:
1)

a)bu cavabdehlik müәyyәn edilmiş icbari qaydadır
b)bu cavabdehlik müәyyәn edilmiş icbari qayda deyil
c)biznes qәrarlarının qәbulu prosesindә hәrәkәtә gәlmәli olan etik prinsipdir
a vә c variantları
b vә c variantları

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 5



Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Aşağıdakılardan biri biznesin şirkәtdaxili sosial mәsuliyyәtinә aid deyil: (Çәki: 1)
әmәyin tәhlükәsizliyi vә әmәk haqqının sosial әhәmiyyәtli sәviyyәdә saxlanması;
әmәkdaşların (işçilәrin) әlavә tibbi vә sosial sığortası;
insan resurslarının inkişafı (tәhsil proqramları, yenidәn hazırlanma vә ixtisasın

artırılması proqramları vasitәsi ilә);
kritik situasiyalarda işçilәrә yardım göstәrilmәsi.
 sponsorluq vә korporativ xeyriyyәçilik.

Sual: Aşağıdakılardan biri biznesin şirkәtdәnkәnar sosial mәsuliyyәtinә aid deyil: (Çәki:
1)

әtraf mühitin mühafizәsinә yardım;
yerli icmalarla vә yerli hakimiyyәtlә qarşılıqlı әmәkdaşlıq;
әmәk haqqının sabitliyi;
kritik situasiyalarda iştiraka hazırlıq;
mal vә xidmәtlәrin istehlakçıları qarşısında mәsuliyyәt (keyfiyyәtli malların

buraxılması).

Sual: Qlobal Saziş hansı beynәlxalq qurumun tәşәbbüsüdür? (Çәki: 1)
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının;
Beynәlxalq Valyuta Fondunun;
Dünya Bankının;
Avropa Birliyinin;
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının.

Sual: Qlobal sazişin neçә prinsipi korrusiyaya qarşı mübarizә sahәsinә aiddir? (Çәki: 1)
belә prinsip yoxdur;
1
2
3
4

Sual: Aşağıdakı beynәlxalq tәşkilatlardan hansının korporativ sosial mәsuliyyәtlә bağlı
fәaliyyәti vә ya tövsiyәsi yoxdur? (Çәki: 1)

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı
İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf Tәşkilatı
Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatı
Avropa Komissiyası



BÖLMӘ: 1203
Ad 1203

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Biznesin sosial mәsuliyyәti barәdә aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
biznesin sosial mәsuliyyәti dedikdә sosial, iqtisadi vә ekoloji sferalarda cәmiyyәtin

inkişafına biznesin  şirkәtin әsas fәaliyyәti ilә birbaşa bağlı olan vә qanunla müәyyәn
edilәn minimum çәrçivәlәrdәn kәnara çıxan  könüllü töhfәsi başa düşülür;

biznesin sosial mәsuliyyәti  ayrıayrı sosial qrupların vә bütövlükdә cәmiyyәtin
hәyat (yaşayış) şәraitinin keyfiyyәtinә tәsir göstәrәn, lakin qanunvericilikdә yayğın
şәkildә tәyin edilmiş yaxud müәyyәn edilmәmiş norma vә qaydalara әmәl etmәklә
bağlı biznes subyektlәrinin cavabdehliyidir;

biznesin sosial mәsuliyyәti  biznesqәrarları qәbul edәnlәrin hәmin qәrarların
birbaşa vә ya dolayisı tәsirlәrinә mәruz qalanlar qarşısında cavabdehliyidir;

bu, sadәcә biznes qәrarlarının qәbulu prosesindә hәrәkәtә gәlmәli olan etik prinsip
deyil, qanunla müәyyәn edilmiş icbari cavabdehlikdir;

Bu zaman biznes özünü “korporativ vәtәndaş” kimi aparır vә fәaliyyәtini hәyata
keçirdiyi cәmiyyәtin mühüm problemlәrinә nәinki laqeyd qalmır, әksinә onların hәllindә
maraqlı olur.

Sual: Qlobal Sazişin hansı prinsiplәri әmәk münasibәtlәri sahәsinә aiddir? (Çәki: 1)
1 vә 2ci;
1, 2, 3 vә 4cü;
3, 4, 5 vә 6cı;
7, 8 vә 9cu;
5, 6, 7, 8 vә 9cu.

Sual: Qlobal Sazişin hansı prinsiplәri әtraf mühitin mühafizәsi sahәsinә aiddir? (Çәki: 1)
1, 2 vә 3cü;
2, 3, 4 vә 5ci;
3, 4, 5 vә 6cı;
7, 8 vә 9cu;
7, 8, 9 vә 10cu.

Sual: Qlobal Sazişin hansı prinsiplәri insan haqqları sahәsinә aiddir? (Çәki: 1)
1 vә 2ci;
1, 2, 3 vә 4cü;
3, 4, 5 vә 6cı;
7, 8 vә 9cu;
6, 7, 8 vә 9cu.



Sual: Sosial sәrmayә dedikdә: (Çәki: 1)
cәmiyyәtin vә ya әtraf icmaların sosial fayda әldә etmәsi mәqsәdilә şirkәtlәr

tәrәfindәn pul vә digәr resursların sosial mәqsәdli layihәlәrә yönәldilmәsi başa düşülür
gәlir әldә etmәk üçün şirkәtlәrin icma әrazisindә istehsal sahәlәrini inkişaf etdirmәsi

başa düşülür
insanların iş yerlәri ilә tәmin edilmәsi üçün şirkәtlәrin yeni iş yerlәri açmaları başa

düşülür
sosial fayda götermәk üçün şirkәtlәrin dövlәtlә razılaşdıraraq zәif inkişaf etmiş

әrazilәrdә istehsalını genişlәndirmәsi başa düşülür
qeyd edilәnlәrin heç biri “sosial sәrmayә”nin mahiyyәtinә uyğun deyil
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