AAA_0809#01#Q15#01eduman testinin sualları
Fәnn : 0809 Biznesin tәşkili vә idarәedilmәsi 2
1 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrin ümümi qabiliyyәtinә nә aid edilir?

•

biliklәr
intellekt
bacarıqlar
düzgün variant yoxdur
tәcrübә

2 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı menecerlәrә qarşı irәli sürülәn tәlәb hansıdır?

•

özünü idarә etmәk qabiliyyәti
yaradıcılıq
dәqiq şәxsi mәqsәdlәr
bütün variantlar doğrudur
daim şәxsi artım

3 Vakant yer üzrә işçi seçimi şirkәtin daxilindә namizәdlәrin axtarışı necә hәyata keçirilir?

•

xaotik olaraq
düzgün variant yoxdur
öz şirkәtinin vә ya qiz (törәmә) müәssisәnin әmәkdaşı dәvәt olunur
heç bir әmәkdaş dәvәt olunmadan
iyerarxik olaraq

4 Xaricdәn namizәdlәrin seçimi necә hәyata keçirilir?

•

xaotik olaraq
öz şirkәtinin vә ya qiz (törәmә) müәssisәnin әmәkdaşı dәvәt olunur
kadrlar şöbәsindә söhbәti vә namizәdin verilәnlәri ilә ideal modelin verilәnlәrinin müqayisәsi nәticәsindә
iyerarxik olaraq
düzgün variant yoxdur

5 İri kompaniyalarda namizәdlәr seçimi zamanı kimlә әmәkdaşlıq edirlәr?

•

politoloqla
düzgün variant yoxdur
filosofla
linqvist ilә
psixoloqla

6 Kiçik firmada işçilәrin seçilmәsi necә hәyata keçirilir?

•

kadrlar şöbәsinin namizәdin verilәnlәri ilә ideal modelin verilәnlәrinin müqayisәsi nәticәsindә
kadr işçinin intuisiyasina istinad edәrәk vә axtarılan şәxsin zәruri keyfiyyәtlә dәsti haqqında stereotip
tәsәvvürә orientasiyası nәticәsindә
düzgün variant yoxdur
iyerarxik olaraq
psixoloqun kömәkliyi ilә

7 Situativ söhbәt çәrçivәsindә namizәdin seçimi necә hәyata keçirilir?

•

axtarılan şәxsin ümumi biliklәri yoxlanılır
axtarılan şәxsin tәrcümeyihalı yoxlanılır
axtarılan şәxsә problemli situasiya tәqdim edilir vә ondan bu situasiyadan çıxış yolu tapmaq tәlәb olunur.
axtarılan şәxs heç bir situasiya ilә qarşılaşmadan işә qәbul olunur
düzgün variant yoxdur

8 Situativ söhbәt çәrçivәsindә kadrlar şöbәsi nәdәn istifadә edir?

•

anketlәşdirmәdәn
testlәşdirmәdәn
intuisiyadan
iqtisadi modellәrdәn
düzgün variant yoxdur

9 Verilәnlәrin qeyridüzgünlüyünü tәyin etmәk vә insan haqqında ilk fikri korreksiya etmәk nәyin
nәticәsindә mümkün olur?

•

testlәşdirmәnin
anketlәşdirmәnin
iqtisadi modellәrin
düzgün variant yoxdur
intuisiyanın

10 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhblәrlik üsulunu nә әks etdirir?

•

işçilәrin mәnәvi motivasiya ehtiyaclarının ödәnmәsi
sәlahiyyәtlәrin bölüşdürülmәsi dәrәcәsi, istifadә olunan hakimiyyәt tiplәri, insan münasibәtlәrinә vә
vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә qayğı
attestasiya
düzgün variant yoxdur
anketlәrin doldurulması

11 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәr şәxsin xarakteristikasını hansı 3 qrupa ayırmaq
olar?

•

düzgün variant yoxdur
cinsi xüsusiyyәtlәr, bioqrafik vә qabiliyyәt
bioqrafik, qabiliyyәt vә şәxsi xüsusiyyәtlәr
milli mәnsubiyyәti, nәzakәtlik vә cinsi xüsusiyyәtlәr
fiziki xüsusiyyәtlәr, nәzakәtlik vә ümumi xüsusiyyәtlәr

12 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrlik üsulu dedikdә nә başa düşülür?

•

rәhbәrin fond birjasında özünü aparma manerasıdır
rәhbәrin maliyyә әmәliyyatlarına tәsir göstәrmәk manerasıdır
rәhbәrin valyuta bazarında tәsir göstәrmәk manerasıdır
rәhbәrin tabelikdә olanlar tәsir göstәrmәk vә tәşkilatın qarşısındakı mәqsәdә çatmaqda onları hәvәslәndirmәk
mәqsәdilә onlara münasibәtdә davranış manerasıdır.
düzgün variant yoxdur

13 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrin bioqrafik xarakteristikasına nә aid edilir?

•

yaradıcılıq (kreativlik)
rәhbәrin yaşı, cinsi
özünә inam
mәsuliyyәtlilik

dominantlıq

14 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı şәxsiyyәtin spesifik xüsusiyyәtlәrinә nәyi aid etmәk olar?

•

xüsusi biliklәri
sәriştәliliyi
bacarıqları
bütün variantlar düzdür
informasiyalılığı

15 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı emosianal tarazlıq necә ifadә olunur?

•

rәhbәrin bütün emosional tәzahürlәrini büruzә etmәkdә
düzgün variant yoxdur
rәhbәrin bütün emosional tәzahürlәrini nәzarәtdә saxlamaq imkanına malik olmamaqda
rәhbәrin bütün emosional tәzahürlәrinin azad olmasında
rәhbәrin bütün emosional tәzahürlәrinin nәzarәtdә saxlanmasında

16 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrin müstәqilliyi nә ilә ifadә edilir?

•

kolleqa vә ya tabelikdә olanların mәslәhәtlәrinә qulaq asmaması ilә
rәhbәr ortaya çıxmış problemlә bağlı öz nöqteyinәzәrinә sahib olmaması
rәhbәr özünü nә qәdәr sәrbәst aparırsa, onun müstәqilliyi dә bir o qәdәr çox tәzahür edir
bütün variantlar düzdür
rәhbәrin öz peşәkar vә insani simasına malik olması ilә vә bu xüsusiyyәtlәri tabelikdә olan insanlar
dәstәklәsin

17 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrlik stili dedikdә nә başa düşülür?

•

rәhbәrin informasiya ilә işlәmә üsulu
rәhbәrin gәlәcәyi proqnozlaşdırma üsulu
rәhbәrin maliyyә vәsaitlәri ilә işlәmә üsulu
düzgün variant yoxdur
rәhbәrin öz tabeliyindә olanları idarә etmә üsulu

18 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı Üç klassik rәhbәrlik stili hansılardır?

•

avtoritar, demokratik, neytral
patriarxal, demokratik, neytral
xarizmatik, demokratik, neytral
bürokratik, demokratik, neytral
düzgün variant yoxdur

19 K.Levin tәrәfindәn seçilmiş rәhbәrlik tәrzlәrin adı nәyә әsasәn seçilmişdir?

•

hәmin әsrin siyasi hadisәlәri ilә bağlı şәkildә seçilmişdi
hәmin әsrin әdәbi cәrәyanları ilә bağlı şәkildә seçilmişdi
hәmin әsrin iqtisadi hadisәlәri ilә bağlı şәkildә seçilmişdi
hәmin әsrin mәdәni hadisәlәri ilә bağlı şәkildә seçilmişdi
düzgün variant yoxdur

20 Terminoloji dәyişikliklәrә әsasәn rәhbәrlik stillәri hәmçinin necә adlanırlar?

•

direktiv, kollegial vә sәhlәnkar
patriarxal, neytral, kolleqial
neytral, xarizmatik, direktiv

patriarxal, xarizmatik, sәhlәnkar
düzgün variant yoxdur

21 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı avtoritar (direktiv) tәrz rәhbәrliyinin formal tәrәfi
hansıdır?

•

qrupdakı işlәr rәhbәr tәrәfindәn әvvәlcәdәn planlaşdırılır
rәhbәrin sәsi hәlledicidir
qısa işgüzar göstәrişlәr
düzgün variant yoxdur
yalnız birbaşa mәqsәdlәr müәyyәn olunur, daha uzaqlar mәlum deyil

22 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı neytral (sәhlәnkar) tәrzin formal tәrәfi hansıdır?

•

rәhbәrin mövqeyi hiss edilmәdәn qrupdan kәnardadır.
rәhbәrin mövqeyi qrupun daxilindәdir
rәhbәrin sәsi hәlledicidir
düzgün variant yoxdur
dәqiq dil, soyuq ton

23 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı neytral (sәhlәnkar) tәrzin tәrkib tәrәfi hansıdır?

•

işin bölmәlәri ayrıayrı maraqlardan ibarәtdir vә altqrupların liderlәrinә mәxsusdur
mәrhәmәtsiz, hәdәli qadağalar
emosiyalar hesaba alınmır
düzgün variant yoxdur
göstәrişlәr müzakirәlәrlә birlikdәdir

24 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı idarәetmәdә rәhbәrlik stili nәdir?

•

rәhbәrin öz tabeliyindә olanlara tәsir göstәrmәk,tәşkilatın vә şirkәtin qarşısında duran mәqsәdә çatmaqda
onları hәvәslәndirmәk mәqsәdilә onlara qarşı münasibәtdә dayanıqlı davranış manerasıdır
rәhbәrin informasiya ilә davranış manerasıdır
rәhbәrin maliyyә vәsaitlәri ilә davranış manerasıdır
rәhbәrin fond birjasında davranış manerasıdır
düzgün variant yoxdur

25 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı avtoritar stil nә zaman mәqsәdәuyğun olur?

•

rәhbәrin vә tabelikdә olanların tәhsil vә sәriştәsizliyindә böyük fәrqin olması zamanı,habelә onların müstәsna
olaraq maddi motivasiya sisteminә vә hәr şeydәn әvvәl pulla mükafatlandırılmaya orientasiyası zamanı tәtbiq
edilir
tabelikdә olanları pul mükafatı az maraqlandıranda
rәhbәrin vә tabelikdә olanların tәhsil sәviyyәsinin yüksәk olduğunda
rәhbәr vә tabelikdә olanlar yaradıcı insan olduqda
düzgün variant yoxdur

26 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı demokratik (kollegial) tәrzin formal tәrәfinә hansı
aiddir?

•

quru nitq yox, yaradıcı ton
düzgün variant yoxdur
işin bütün bölmәlәri tәkcә tәklif olunmur, hәm dә müzakirә edilir
rәhbәr göstәrişlәr vermir
qrupdakı işlәr özbaşına gedir

27 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı demokratik (kollegial) tәrzin tәrkibi tәrәfinә hansı aiddir?

•

tәdbirlәr әvvәlcәdәn planlaşdırılır,qrupda isә tәkliflәrin reallaşdırılması üzrә hәr kәs cavabdehdir
qrupdakı işlәr özbaşına gedir
rәhbәr göstәrişlәr vermir
rәhbәrin sәsi hәlledicidir
düzgün variant yoxdur

28 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәri:

•

geniş tәkrar istehsalın maliyyә tәminatı vә bütövlükdә iqtisadiyyatın inkişafının maliyyә tәnzimlәnmәsi
sosial vә dövlәt tәlәbatlarının ödәnilmәsi
rәqabәtin vә inhisarçılığın inkişafı
düzgün variant yoxdur
kapital qoyuluşu vә iqtisadiyyatın lәngimәsi

29 Ölkәnin maliyyә sistemi hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

•

әsas vә tәminedici elementlәr
mәrkәzlәşdirilmiş vә tәminedici elementlәr
aktiv vә passiv elementlәr
düzgün variant yoxdur
aktiv vә tәminedici elementlәr

30 Mülkiyyәt formasından vә sahә mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq istәnilәn müәssisәdә çalışan
menecer üçün neçә baza әmәliyyatı mövcuddur:

•

2
4
3
6
5

31 Menecer birinci baza әmәliyyatında nәyi icra etmәlidir:

•

mәqsәdin müәyyәn edilmәsidir
qruplar vә işçilәr arasında әlaqәlәr yaradır, cavabdeh şәxslәri tәyin edir.
әmәliyyat zamanı fәaliyyәt sahәlәrini tәmin edir, münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması vә vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәsi üçün lazım olan hәr şeylә tanış olur
menecer özü dә daim inkişafda olmaqla әtrafdakılara tәsir göstәrir.
müxtәlif işçi qruplarının әmәyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün ölçü vahidi müәyyәnlәşdirir

32 Menecer ikinci baza әmәliyyatında nәyi icra etmәlidir:

•

mәqsәdin müәyyәn edilmәsidir
qruplar vә işçilәr arasında әlaqәlәr yaradır, cavabdeh şәxslәri tәyin edir.
әmәliyyat zamanı fәaliyyәt sahәlәrini tәmin edir, münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması vә vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәsi üçün lazım olan hәr şeylә tanış olur
menecer özü dә daim inkişafda olmaqla әtrafdakılara tәsir göstәrir
müxtәlif işçi qruplarının әmәyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün ölçü vahidi müәyyәnlәşdirir

33 Menecer üçüncü baza әmәliyyatında nәyi icra etmәlidir

•

mәqsәdin müәyyәn edilmәsidir
qruplar vә işçilәr arasında әlaqәlәr yaradır, cavabdeh şәxslәri tәyin edir.

әmәliyyat zamanı fәaliyyәt sahәlәrini tәmin edir, münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması vә vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәsi üçün lazım olan hәr şeylә tanış olur
menecer özü dә daim inkişafda olmaqla әtrafdakılara tәsir göstәrir
müxtәlif işçi qruplarının әmәyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün ölçü vahidi müәyyәnlәşdirir

34 Menecer dördüncü baza әmәliyyatında nәyi icra etmәlidir

•

menecer özü dә daim inkişafda olmaqla әtrafdakılara tәsir göstәrir.
müxtәlif işçi qruplarının әmәyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün ölçü vahidi müәyyәnlәşdirir
qruplar vә işçilәr arasında әlaqәlәr yaradır, cavabdeh şәxslәri tәyin edir.
әmәliyyat zamanı fәaliyyәt sahәlәrini tәmin edir, münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması vә vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәsi üçün lazım olan hәr şeylә tanış olur
mәqsәdin müәyyәn edilmәsidir

35 Menecer beşinci baza әmәliyyatında nәyi icra etmәlidir

•

mәqsәdin müәyyәn edilmәsidir
qruplar vә işçilәr arasında әlaqәlәr yaradır, cavabdeh şәxslәri tәyin edir.
әmәliyyat zamanı fәaliyyәt sahәlәrini tәmin edir, münasibәtlәrin yaxşılaşdırılması vә vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәsi üçün lazım olan hәr şeylә tanış olur
menecer özü dә daim inkişafda olmaqla әtrafdakılara tәsir göstәrir.
müxtәlif işçi qruplarının әmәyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün ölçü vahidi müәyyәnlәşdirir

36 Menecerin özünün funksionalproses yanaşması aşağıdakıları ifadә edir:

•

Menecer tәrәfindәn öz funksiyalarının fiksasiyası vә onların mümkün qәdәr müfәssәl şәkildә dәrk edilmәsi;
әvvәlcәdәn hәr bir fiksә edilmiş funksiya üzrә iş әmәliyyatlarının dәrk olunması;
Menecerin öz vәzifә funksiyalarının effektiv şәkildә hәyata keçirmәsi üçün istifadә edә bilәcәyi konkret
formaların dәrk olunması,
hamısı
İş әmәliyyatının, yәni real rejimdә konkret real fәaliyyәtlәrin menecerә tәhkim olunmuş konkret funksiyaların
icrası forması kimi hәyata keçirilmәsi.

37 Menecer idarәetmә sahәsindә işin peşәkarcasına icra edilmәsinә daxil edilir:

•

yüksәk dinamiklik vә qeyrimüәyyәnlik xas olan situasiyalarda qәrarları әsaslandırmaq vә qәbul etmәk
bacarığı;
başqa firmalarda vә sahәlәrdә menecerlәrin tәcrübәsi ilә tanış olmaq;
müәssisәnin işlәdiyi sahәdә inkişaf mәsәlәlәri üzrә mәlumatlılıq (texnikanın, texnologiyanın vә rәqabәtin
vәziyyәti, mәhsul vә xidmәtlәr üzrә tәlәbin dinamikası vә s.);
hamısı
resursları idarә etmәk, müәssisәnin işini planlaşdırmaq vә proqnozlaşdırmaq bacarığı, idarәetmәnin
effektivliyini artırmaq qabiliyyәtlәrinә malik olmaq;

38 Menecerlәrin peşәkarlıq sәviyyәsinә qarşı irәli sürülәn ikinci qrup tәlәbә aidddir:

•

yüksәk dәrәcәdә borcluluq hissinin vә işә sәdaqәtin olması;
öz fikirlәrini dәqiq ifadә etmәk vә inandırmaq bacarığının olması;
insanlarla münasibәtdә sәmimi vә düzgün olmaq, tәrәfdaşlara etibar etmәk;
hamısı
insanların tәşkilati ierarxiyadakı yerindәn asılı olmayaraq onlara hörmәtlә vә qayğı ilә münasibәt göstәrmәk;

39 әmәliyyat büdcәsindә nә әks etdirilir?

•

balansın proqnozu
idarәetmә xәrclәri büdcәsi
kommersiya xәrclәri büdcәsi

düzgün variant yoxdur
istehsal ehtiyyatları büdcәsi

40 Müәssisәnin maliyyәiqtisadi vәziyyәtinin tәhlilinin tamamlayıcı mәrhәlәsi nәdir ?

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsidir
şirkәt sahiblәrinin mülkiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsidir
satışın maksimumlaşdırılması
bütün variantlar doğrudur
düzgün variant yoxdur

41 Müәssisә maliyyәsinin tәşkili hansı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir?

•

maliyyә fәaliyyәti sahәsindә müstәqillik
maliyyә fәaliyyәtinin nәticәsinә görә mәsuliyyәt
özünümaliyyәlәşdirmә
bütün variantlar doğrudur
müәssisәnin maliyyә  tәsәrrüfat fәaliyyәtinә nәzarәt

42 Gömrük eksteritoriyalı prinsip dedikdә nә başa düşülür?

•

fiskalvergi stimullaşdırıkması ilә bağlı güzәştlәr
XİZdә әmtәәlәrә milli gömrük әrazisinin sәrhәdlәri daxilindә obyektlәr kimi baxılır
düzgün variant yoxdur
XİZdә әmtәәlәrә milli gömrük әrazisinin sәrhәdlәri kәnarındakı obyektlәri kimi baxılır, bu şәrtliliyindәn irәli
gәlәrәk hәmin әmtәәlәrin adı gömrük nәzarәtinә vә vergiqoymaya mәruz qalmır
әmtәәlәrin adı gömrük nәzarәtinә vә vergiqoymaya mәruz qalır

43 XİZda mәnfәәft normasında güzәşt neçә faiz olur?

•

3035
5055
4045
2025
1015

44 Dünya tәsәrrüfat XİZrin funksional cәhәtlәrinә hansı aid deyil?

•

iqtisadi artımın sürәtlәndirilmәsi
investisiyaların mobillәşmәsi
beynәlxalq әmtәә dövriyyәsinin aktivlәşmәsi
özәllәşdirmә prosesinin mәhdudlaşdırılması
iqtisadi inteqrasyon proseslәrinin dәrinlәşmәsi

45 Prezident Fәrmanında qarşıya qoyulmuş әsas prioritet vәzifәlәrinә hansı aid deyil?

•

ölkә iqtisadiyyatının vә onun ayrıayrı regionlarının inkişafı üçün әlverişli şәraitin yaradılması
rәqabәtqabiliyyәtli mal vә xidmәtlәrin tәşkili
xarici vә daxili investisiyaların prioritet sahәlәrә yönәldilmәsinin sürәtlәndirilmәsi
elmitexniki tәrәqqinin zәiflәnmәsi
ölkәyә müasir texnologiyaların gәtirilmәsi

46 Azәrbaycan Respublikası XİZlәrin yaradılması haqqında fәrman Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham әliyev tәrәfindәn nә zaman imzalanmışdır?
fevral 2, 2009

•

aprel 7, 2005
may 5, 2008
mart 6,2007
iyun 4, 2006

47 Texnopolislәr nәyә xidmәt edirlәr?

•

innovasiya prosesinin vә fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsinә
bank sisteminin inkişafına
özәllәşdirmә prosesinin genişlәndirilmәsinә
әmәk bazarının inkişafına
qiymәtli kağızlar bazarının mәhdudlaşdırılmasına

48 Körfәz – vergi zonası ofşor zonadan nә ilә fәrqlәnir?

•

ofşor zonadan fәrqli olaraq körfәz – vergi zonasında güzәştlәr yalnız xarici şirkәtlәrә şamil edilir
ofşor zonadan fәrqli olaraq körfәz – vergi zonasında güzәştlәr yerli şirkәtlәrә dә şamil edilir
ofşor zonadan fәrqli olaraq körfәz – vergi zonasında güzәştlәr yalnız vençur şirkәtlәrә şamil edilir
ofşor zonadan fәrqli olaraq körfәz – vergi zonasında güzәştlәr yalnız sәhmdar cәmiyyәtlәrinә şamil edilir
ofşor zonadan fәrqli olaraq körfәz – vergi zonasında güzәştlәr yalnız xidmәt göstәrәn şirkәtlәrә şamil edilir

49 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә qismәn dönәrli
valyuta istifadә olunan ölkәlәrdә nә baş verir?

•

Bu ölkәlәrdә valyuta qadağaları mövcuddur
Bu ölkәlәrdә valyuta mübadilәsi qadağandır
Bu ölkәlәrdә valyuta mübadilәsi sәrbәstdir
Bütün variantlar doğrudur
Düzgün variant yoxdur

50 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsi zamanı valyuta
risklәrini öyrәnәrkәn valyuta statusunu eldә etmәyin obyektiv şәrtlәrinә hansılar aid deyil?

•

İnkişaf etmiş kredit bank sistemi
Valyuta әmәliyyatlarının liberallaşması
Tәşkil edilmiş vә tutumlu borc kapitalı
Qapalı valyuta siyasәtinin tәtbiq edilmәsi
Qızılvalyuta ehtiyatlarında dünyada aparıcı mövqeyә malik olması

51 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsi valyuta risklәri nәdәn
asılıdır?

•

Qızılvalyuta ehtiyatlarından
SDR ilә hesablaşmalardan
BVF ehtiyat kreditlәrindәn
Bütün variantlar doğrudur
Avro ilә hesablaşmalardan

52 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә aktiv tәdiyyә
balansı milli valyuta mәzәnnәsinә necә tәsir edir?

•

Yüksәlmәsinә kömәk edir
Borclular milli valyutanı xarici valyutaya dәyişmәyә can atırlar
Azalmasına kömәk edir
Düzgün variant yoxdur

Ucuzlaşmasına sәbәb olur

53 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsi zamanı bir firmаnın
ölkәdәn kәnаr invеstisiyа qоymаq istәdiyini düşünәk , invеstisiyа qоyuluşunun hәyаtа kеçirmәzdәn
öncә hаnsı аddımı аtаrdınız?

•

Hәmin ölkәnin iqtisаdi, sәnаyе vә firmа аnаlizini аpаrаrdım.
Hәmin ölkәdәki inflyаsiyа sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәrdim.
Birbaşa invеstisiyа qоyuluşunun hәyаtа kеçirmәyi qәrаrа аlаrdım.
Invеstisiyа qоyulmаsı nәzәrdә tutulan sаhәyә tәlәbаtı müәyyәnlәşdirәrdim.
Hәmin ölkәdәki аlıcılаrın mövcud аlıcılıq qаbiliyyәtini müәyyәnlәşdirәrdim.

54 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsi zamanı
aşаğıdаkılаrdаn hаnsı xаrici ticаrәtin krеditlәşmәsi fоrmаsıdır?

•

Аksеpt
Kоmmеrsiyа krеditi
Аkkrеditiv
Bеynәlхаlq krеdit
Аksеnt krеditi

55 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsi zamanı bunlаrdаn
hаnsı bаzаr mоdеlinә аid dеyil?

•

Оliqоpоliyа
Inhisаrçı rәqаbәt
Хаlis gәlir
Хаlis inhisаr
Хаlis rәqаbәt

56 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsi zamanı rәqаbәtdә
qаlib gәlmәk üçün xаrici bаzаrdа әmtәәnin dаxili bаzаrdаkınа nisbәtәn ucuz sаtılmаsı nеcә аdlаnır?

•

Dеmplеr
Rеntinq
Klirinq
Mаl dеmpinqi
Mаl dövriyyәsi

57 M.D. Aitsova restrukturizasiyanı necә başa düşülmәsini tәklif edir?

•

tәssәrrüfat tәşkilatının strukturunun radikal şәkildә dәyişdirilmәsi
tәssәrrüfat tәşkilatının strukturunun cüzi şәkildә dәyişdirilmәsi
daxili vә xarici mühitin tәsiri ilә dәyişdirilmә
vergilәrin azaldılması yolları ilә
tәssәrrüfat tәşkilatının strukturunun orta şәkildә dәyişdirilmәsi

58 Müәssisәnin restrukturizasiyasını bazarın xarici şәrtlәrinә vә onun inkişaf strategiyasına uyğun
olmağını kim müәyyәn etmişdir?

•

İ.İ. Mazur; V.D. Şapiro
Q.V.Buthovskaya
L.P.Straxova
düzgün variant yoxdur
M.V.Odinçov

59 Müәssisәnin restrukturizasiyasına hәm onun yenidәn tәşkilini, hәm dә islahatını aid edirlәr

•

M.V. Odinçov vә L.V. Eckin
düzgün variant yoxdur
L.P. Straxova
M.D.Aitstova
İ.İ. Mazur vә V.D.Şapiro

60 Kimin sözlәrinә görә restrukturizasiya müәssisәnin islahatı proqramının bir hissәsidir?

•

M.V. Odinçov vә L.V.Eckin
Q.V.Buliçeva; L.P. Straxova
V. D. Şapiro, İ.İ.Mazur
düzgün variant yoxdur
M.D.Aistova, L.P. Straxova

61 Roland Berqer vә Partner firmasına görә birinci mәrhәlәyә nәyә aiddir?

•

operativ tәdbirlәr planı üzrә restrukturizasiya
maliyyә restrukturizasiyası
mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili
düzgün variant yoxdur
biznes proseslәrinin optimallaşdırılması

62 Roland Berqer vә Partner firmasına görә ikinci mәrhәlәyә nә daxildir?

•

biznes proseslәrinin optimallaşdırılması
maliyyә restrukturizasiyası
operativ tәdbirlәr planı üzrә restrukturizasiya
düzgün variant yoxdur
mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili

63 Planlaşdırma sisteminin ehtimal variantlarına aiddir:

•

Sәrt öhdәliklәr sisteminә әsaslanan planlaşdırma.
Tәsadüfi şәraitә uyğunlaşan planlaşdırma
Şәxsi mәsuliyyәt altında planlaşdırma.
Heç biri
hamısı

64 Reaktiv planlaşdırma:

•

(keçmişә qayıtmaq) nümayәndәlәr öz idealları vә üsullarının mövcudluğunu keçmişdә tapırlar
әsasәn gәlәcәk dәyişikliklәrә hәdәflәnir.
keçmişә qayıtmaq vә irәli doğru hәrәkәtә cәhd etmәk lazım bilinmir. Planlaşdırmanın bu tipi mövcud şәraiti
kifayәt qәdәr yaxşı vә münasib kimi qәbul edir.
heç biri
iştirak prinsipinә әsaslanır vә tәşkilatın iştirakçılarının yaradıcı qabiliyyәtini maksimum sәfәrbәrliyә alır

65 İnaktiv planlaşdırma:

•

(keçmişә qayıtmaq) nümayәndәlәr öz idealları vә üsullarının mövcudluğunu keçmişdә tapırlar
әsasәn gәlәcәk dәyişikliklәrә hәdәflәnir.
keçmişә qayıtmaq vә irәli doğru hәrәkәtә cәhd etmәk lazım bilinmir. Planlaşdırmanın bu tipi mövcud şәraiti
kifayәt qәdәr yaxşı vә münasib kimi qәbul edir.
heç biri

iştirak prinsipinә әsaslanır vә tәşkilatın iştirakçılarının yaradıcı qabiliyyәtini maksimum sәfәrbәrliyә alır

66 Preaktiv planlaşdırma:

•

(keçmişә qayıtmaq) nümayәndәlәr öz idealları vә üsullarının mövcudluğunu keçmişdә tapırlar
әsasәn gәlәcәk dәyişikliklәrә hәdәflәnir.
keçmişә qayıtmaq vә irәli doğru hәrәkәtә cәhd etmәk lazım bilinmir. Planlaşdırmanın bu tipi mövcud şәraiti
kifayәt qәdәr yaxşı vә münasib kimi qәbul edir.
heç biri
iştirak prinsipinә әsaslanır vә tәşkilatın iştirakçılarının yaradıcı qabiliyyәtini maksimum sәfәrbәrliyә alır]

67 İnteraktiv planlaşdırma:

•

(keçmişә qayıtmaq) nümayәndәlәr öz idealları vә üsullarının mövcudluğunu keçmişdә tapırlar
әsasәn gәlәcәk dәyişikliklәrә hәdәflәnir.
keçmişә qayıtmaq vә irәli doğru hәrәkәtә cәhd etmәk lazım bilinmir. Planlaşdırmanın bu tipi mövcud şәraiti
kifayәt qәdәr yaxşı vә münasib kimi qәbul edir.
heç biri
iştirak prinsipinә әsaslanır vә tәşkilatın iştirakçılarının yaradıcı qabiliyyәtini maksimum sәfәrbәrliyә alır

68 Reaktiv planlaşdırmanın nöqsan cәhәtlәrinә aiddir:

•

hamısı
planlaşdırma bu günün obyektiv şәraiti vә gәlәcәk dәyişikliklәri kifayәt qәdәr nәzәrә alınmadan aparılır;
reaktiv planlaşdırma müәssisәlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin effektivliyini aşağı salır.
Ona sistem kimi baxılmır, yalnız sadә vahid elementlәrin mәcmusu kimi baxılır;
reaktiv planlaşdırma әsasәn yalnız ali rәhbәrin funksiyasıdır;

69 Preaktiv planlaşdırmanın nöqsan cәhәtlәrinә aid deyil:

•

qazanılmış tәcrübәdәn zәif istifadә olunması;
müәssisәnin gündәlik ehtiyaclarına kifayәt qәdәr diqqәt yetirilmәmәsi;
futurologiya vә tәdqiqatın yeni metodlarına hәddindәn ziyadә meyil göstәrmәsi.
Hamısı
planlaşdırma bu günün obyektiv şәraiti vә gәlәcәk dәyişikliklәri kifayәt qәdәr nәzәrә alınmadan aparılır

70 Planlar sisteminin kompleks elementlәrinә aiddir:

•

Strateji planın davamı kimi tәrtib edilәn ümüumfirma planıdır. O, firmanın inkişafının başlıca vәzifәsini
müәyyәnlәşdirir vә onun әsasında inkişaf planı tәrtib edilir.
Operativ plan. Bu firmanın vә onun bölmәlәrinin cari fәaliyyәt planıdır.
Planlarla yanaşı planlaşdırma prosesinin nәticәsi kimi proqram vә layihәlәr tәrtib olunur
hamısı
Strateji plan, bu firmanın baş planı adlanır.

71 әmtәә bazarında strateji tәsir zonalarına aiddir:

•

hamısı
“İt”
“Sağlam inәk”
“Çәtin uşaq”
“Ulduz”

72 Planlaşdırmanın әsas mәrhәlәlәrinә aiddir:
Daxili vә xarici mühitin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi

•

Planın reallaşdırılması
Nәticәlәrә nәzarәt
hamısı
Strateji mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi

73 Restrukturizasiya sözünün mәnası nә demәkdir?

•

yenidәn planın qurulması
yenidәn qurulma
idarәetmәnin dәyişmәsi
yenidәn bölgü
әmәk haqqının bölüşdürülmәsi

74 Müәssisәnin mülkiyyәtinin strukturunun dәyişmәsi nәyin növlәrindәn biridir?

•

marketinq
kontrollinq
düzgün variant yoxdur
reinjirinq
korporativ restrukturizasiya

75 Restruktirizasiyadan fәrqli olan reinjinirinq nә demәkdir?

•

müәssisәnin fәaliyyәtinin radikal şәkildә sıçrayışla yaxşılaşdırılması üçün biznes proseslәrinin köklü şәkildә
yenidәn qurulması
düzgün variant yoxdur
tәsәrrüfat tәşkilatının strukrunun radikal şәkildә dәyişdirilmәsi
müәssisәnin kompleks şәkildә dәyişdirilmәsi
idarәetmәnin dәyişmәsi

76 Biznesin restrukturizasiyasında kim maraqlıdır?

•

bazara adaptasiya olunmuş vә onun tәlәblәrinә hәlә uyğunlaşmamış
inkişaf etmiş müәssisәlәr
bazara adaptasiya olunmuş vә maliyyә iqtisadi vәziyyәti pis olan bütün müәssisәlәr
düzgün variant yoxdur
vәziyyәti yaxşı olan müәssisәlәr

77 Restruktirizasiyada әgәr kreditor borclarının mәblәği artırsa vә müәssisәnin maliyyә vәziyyәti
pislәşirsә, onda müәssisәnin investisiya cәlb etmәk imkanları necә dәyişir

•

xeyli mәhdudlaşır
dәyişilmәz qalır
inkişaf edir
әvvәl dәyişilmәz qalır, sonra inkişaf edir
düzgün variant yoxdur

78 Restrukturizasiya nә zaman müsbәt nәticә verir?

•

kapitalın azalması zamanı
kapitalın dәyişmәmәsi zamanı
heç bir cavab düzgün deyil
kapitalın olmadığı zaman
kapitalın artımı tәmin edilәndә

79 Restruktirizasiya zamanı müәssisәlәrin inteqrasiyası necә hәyata keçirilir?

•

•

birbirilә әlaqәli istehsalların vә birbirilә әlaqәsi olmayan istehsalların birlәşmәsi әsasında
yalnız birbirilә әlaqәsi olmayan istehsalların birlәşmәsi әsasında
bütün cavablar düzgündür
heç bir variant düzgün deyil
birbirilә әlaqәli istehsalların birlәşmәmәsi әsasında

80 Restruktirizasiya zamanı ödәmә qabiliyyәti olmayan hansı müәssisә sayılır?

•

borclu müәssisә qanunvericiliyә müvafiq surәtdә hәyata keçirmәli olduğu ödәnişlәri vaxtı çatdıqca hәyata
keçirmәyә qadir deyildir
borclu müәssisә kreditorun irәli sürdüyü qanuni ödәmә tәlәbinin bu cür tәlәb verildikdәn sonra iki ay әrzindә
yerinә yetirmәmişdir
borclu öz borclarını vaxtı çatdıqca ödәmәyә qadir deyildir?
bütün variantlar düzdür
borclu müәssisә borcu ödәmәyә qadir deyil

81 Ölkәdә yerli müәssisәlәrin restrukturizasiyasını şәrtlәndirәn amillәrdәn biri

•

qiymәt amili
insan amili
idarәetmә amili
siyasi amil
modernlәşmә amili

82 Restruktirizasiya zamanı istehsal gücündәn tam istifadә olunmaması nәticәsindә nә baş verir?

•

әmlak vergisinin hәcmi dәyişmәz qalır
mәhsul vahidinә düşәn amortizasiya ayırmalarının vә әmlak vergisinin hәcmi artır
mәhsul vahidinә düşәn amortizasiya ayırmalarının vә әmlak vergisinin hәcmi azalır
düzgün cavab yoxdur
heç bir dәyişiklik baş vermir

83 Restruktirizasiya zamanı müflislәşmә institutu nәyin ayrılmaz tәrkib hissәsidir?

•

korporativ idarәetmәnin
inzibati idarәetmә sisteminin
liberal idarәetmә modelinin
mühasibat uçotunun
bazar iqtisadiyyatının

84 Kiçik müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi necә hәyata keçirilir?

•

hәrracda satış vә müsabiqәlәr keçirmәk yolu ilә
xarici ölkәlәrә satmaq ilә
müflislәşmә nәticәsindә
hәrracda satış keçirmәmәk yolu ilә
heç bir variant düzgün deyil

85 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı düzdür?

•

Planlaşdırmanın hәr iki mәnası öz aralarında sıx әlaqәlidir
hamısı
Planlaşdırma firmanın daxili fәaliyyәtindә baş verәn hәrәkәtlәrә nәzarәt etmәyә imkan yaradır
Planlaşdırma sahibkarlıq fәaliyyәtinin mühüm tәrkib hissәsidir
Ümumiqtisadi baxımdan planlaşdırma qiymәti vә bazarı әvәz edәn mexanizmdir

86 Korporasiyanın direktorlar şurası seçilmәsi necә hәyata keçirilir?

•

düzgün variant yoxdur
5 ildәn bir sәhmdarlar tәrәfindәn seçilir
hәr il sәhmdarlar tәrәfindәn seçilir
3 ildәn bir dövlәt tәrәfindәn seçilir
hәr il dövlәt tәrәfindәn seçilir

87 Sәhmdar cәmiyyәtinin dividend siyasәti nәdir?

•

düzgün variant yoxdur
sәhmlәri buraxanların vә onları satanların qeydiyyat prosesidir
sәhmdarların dividend alması sahәsindә әmlak iddialarının ödәnilmәsinә rәğmәn cәmiyyәtin mövqeyini әks
etdirәn fәaliyyәt proqramıdır
müxtәlif mәqsәdlәr üçün xüsusi sәhmlәrin alınması
sәhmdar kapitalının strukturunun dәyişdirilmәsi üzrә konkret nәticәnin әldә olunmasına yönәldilmiş
emissiyanın mәcmusu

88 Azәrbaycanda sәhmdar cәmiyyәtlәrin dividend siyasәtinin qurulmasının әn geniş yayılmış üsulu
hansıdır?

•

“tәk pәncәrә” prinsipi
“açıq qapı” prinsipi
“qalıq” prinsipi
düzgün variant yoxdur
vergi eksteritoriyalı

89 Sәhimdar cәmiyyәtlәrindә Qalıq prinsipi necә hәyata keçirilir?

•

müәssisәnin potensial imkanının müәyyәnlәşdirilmәsindәn sonra
ödәmә cәmiyyәtin sosial vә investisiya proqramlarının maliyyәlәşdirilmәsi tәmin edildikdәn sonra
maliyyә risklәri müәyyәnlәşdirildikdәn sonra
reklam xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi tәmin edildikdәn sonra
әsas fondların istismara buraxılmasından sonra

90 Birjanın fәaliyyәti haqqında ilk nәzәriyyә kim tәrәfindәn yazılmışdır

•

A.Smit
B.Seyә
R.Kantilon
F.Engels
K.Marks

91 Sәhmdar cәmiyyәti hansı halda dividend ödәyә bilәr?

•

sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalını tam ödәyәnә qәdәr
sәhmlәrin qiymәtinin nizamnamәdә göstәrilәn qiymәtdәn az olması zaman
әgәr ödәnişdә müәyyәn olar ki, müflislәşmә
әlavә sәhmlәr buraxılan zaman
bütün borclarını ödәdikdәn sonra

92 әn fәal alınıb satılan sәhmlәr hansı siyahıya salınır?

•

NyuYork birja siyahısına
NyuYork Maliyә korporosiyası siyahısına
NyuYork Sәhm Mübadilәsi siyahısını

•

NyuYork Banklar siyahısına
NyuYork İnvestisiya Fondları siyahısına

93 Sәhmdar cәmiyyәtin qәrarı neçә gündәn gej olmayaraq rәsmilәşir?

•

1
3
2
5
4

94 Risk Komitәsini hansı orqan seçir?

•

sәhmdarların ümumi yığınjağı
idarә heyәti
direktorlar şurası
maliyyә komitәsi
inzibatçı heyәt

95 Sәhm hansı hüququ verir?

•

qәrarların verilmәsi hüququ
divident alma hüququ
nәzarәt etmә hüququ
icraetmә hüququ
mәlumat alma hüququ

96 Sәhmdarlar öhdәliklәrә görә necә mәsuliyyәt daşıyırlar?

•

bütün әmlakı ilә
әmlakın beşdә biri ilә
әmlakın yarısı ilә
qoyduğu vәsaitlә
bütün vәsaitlәriilә

97 Sәhmdar cәmiyyәtinin iştirakçılarının әsas öhdәliyi nәdir?

•

cәmiyyәtin işlәrini idarә etmәk
qәrar qәbul etmәk
idarә heyәtindә iştirak etmәk
nizamnamәni imzalamaq
sәrmayә qoymaq

98 Hansılar sәhmdar cәmiyyәtin tiplәrinә aiddir?

•

açıq vә qapalı
kommersiya vә qapalı
dövlәt vә açıq
qapalı vә mәhdud
gizli vә açıq

99 Sәhmdar cәmiyyәtin әsas sәnәdi nәdir?

•

sәhm
nizamnamә kapitalı
nizamnamә

•

illik hesabat
nizamnamә fondu

100 Sәhmdar cәmiyyәtin strategiyasına hansı aid deyil?

•

mәhsulun diversifikasiyası
birlәşmәlәr
yeni bazarlara çıxış
maliyyә hesabatının keyfiyyәtinә nәzarәt
strateji alyansların formalaşdırılması

101 Sәhmdar cәmiyyәtin yaradılmasında neçә nәfәr tәlәb olunur?

•

3
5
4
10
7

102 Sәhmdar cәmiyyәtin yaradılmasında tәsisçilәr nәyi müәyyәn etmirlәr?

•

nizamnamә kapitalının hәcmini
sәhmlәrin yerlәşdirilmәsini
buraxılan sәhmlәrin kateqoriyasını
sәhmin bazar qiymәtini
birgә fәaliyyәti

103 Sәhmdar cәmiyyәtdә mәnfәәtin әldә bölüşdürülmәsinә kim qәrar verir?

•

idarә heyәti
sәhmdarların ümumi yığıncağı
inzibati heyәt
menecerlәr
korporasiyanın prezidenti

104 Sәhmdar cәmiyyәtin xalis mәnfәәti necә formalaşır?

•

dividentlәri ödәdikdәn sonra
vergilәr vә digәr ödәnişlәri ödәdikdәn sonra
işçilәrin әmәk haqqını ödәdikdәn sonra
tәqaüd fonduna ayırmalardan sonra
amortizasiya fonduna ayırmalardan sonra

105 Sәhmlәr hansı müddәtә buraxılır?

•

1 il
3 il
2 il
müddәtsiz
4 il

106 Sәhmdar cәmiyyәt necә fәaliyyәt göstәrir?

•

fiziki şәxs kimi
hüquqi şәxs kimi
firma kimi

holdinq kimi
fәrdi müәssisә kimi

107 Sәhmdarların ümumi yığıncağının hazırlanması vә tәşkilindә aşağıdakı hansı pilә yoxdur?

•

yığıncağın iştirakçılarının qeydiyyatının aparılması
sәsvermә prosedurası
yığıncağın aparılması qaydalarının müәyyәn edilmәsi
yığıncağın hazırlanması
sәhmdarların şәxsiyyәt vәrәqәsi әsasında qeydiyyata alınması

108 Sәhm neçә hüquq verir?

•

1
3
2
5
4

109 Sәhmlәrin emissiyası nә demәkdir?

•

sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi
sәhmlәrin buraxılışı
sәhmlәrin dövriyyәsi
sәhmlәrin satışı
sәhmlәrin lәğvi

110 Bunlardan hansı sәhmin növünә aid deyil?

•

adi
imtiyazlı
adlı
xüsusi
güzәştli

111 İmtiyazlı sәhmlәrin payı nizamnamә kapitalının hәcmindә nә qәdәrdәn çox olmamalıdır?

•

10%
25%
15%
50%
30%

112 Bunlardan hansı sәhmin növünә aid deyil? 1.Adi 2. İmtiyazli 3. Adlı

•

1
1,2
2,3
düzgün cavab yoxdur
1,2,3

113 Sistemlimәqsәdli yanaşmay zamanı vençur biznesinin çatışmamazlığının müәyyәn edilmәsi

•

şirkәtlәrin sahibi kimi rәhbәrliyin onun üzәrindә real nәzarәti itirmәkdәn ehtiyatlanması
xarici maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin asan cәlb edilmәsi
müxtәlif maliyyә alәtlәrinә pul qoyuluşunun diversifikasiya etmәk imkanı

satış bazarının әhәmiyyәtli dәcәrәdә genişlәnmәsi
düzgün variant yoxdur

114 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn vençur bzinesinin üstünlüyü:

•

satış bazarının әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәnmәsi
xarici maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin asa cәlb edilmәsi
müxtәlif maliyyә alәtlәrinә pul qoyuluşunun diversifikasiya edilmәsi
bütün variantlar doğrudur
xarici maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ucuz cәlb edilmәsi

115 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn kiçik biznes fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi hansı müsbәt tәsirlә nәticәlәnә bilәr?

•

mәhsulun vә xidmәtin keyfiyyәtinin artırılması
әhalinin işsizlik sәviyyәsinin aşağı düşmәsi ilә
iqtisadiyyatın strukturunun yenidәn qurulmasına tәsiri ilә
bütün variantlar doğrudur
elmitexniki tәrәqqinin artması

116 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn firmaların yaranması neçә
mәrhәlәdә keçirilir?

•

4
3
2
düzgün variant yoxdur
5

117 Biznesplana әsasәn layihә maliyyәlәşdirmәsinin neçә forması var ?

•

2
3
5
düzgün variant yoxdur
4

118 İnvestisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin hesablanması üçün istifadә olunan әsas göstәricilәrә
aiddir:

•

xalis gәlir;
daxili gәlirlilik norması;
xalis diskontlaşdırılmış gәlir;
hamısı
әlavә maliyyәlәşdirmәyә tәlәbat;

119 Lizinq çәrçivәsindә investisiyanın maliyyәlәşdirmәsi mәnbәlәrinә aiddir:

•

bank krediti – әgәr lizinq müqavilәsi üzrә verilәn әmlak lizinq verәn tәrәfindәn bank krediti hesabına alınıbsa;
bank krediti vә lizinq verәnin xüsusi vәsaiti – әgәr müqavilә predmeti hәr iki mәnbәdәn istifadә etmәklә әldә
olunubsa;
lizinq verәnin öz vәsaiti – әgәr lizinq müqavilәsi üzrә verilәn әmlak lizinq verәnin öz vәsaiti hesabına alınıbsa;
hamısı
lizinq alanın xüsusi vәsaiti  әgәr söhbәt qaytarılmış lizinqdәn gedirsә

120 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn Qandanı sistemi ni nә tәşkil edir?

•

banklar
düzgün variant yoxdur
qeyrimaterial aktivlәr
әsas fondlar
pul vәsaitlәri, kapital vә qiymәtli kağızlar

121 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin rolu adәtәn neçә istiqamәtdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
düzgün variant yoxdur
5

122 Maliyyә planlaşdırılması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
düzgün variant yoxdur
5

123 Maliyyә planlaşdırılmasının vәzifәsinә hansı aid deyil?

•

qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrin reallaşdırılması
müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinә nәzarәtin güclәndirilmәsi
müәssisәnin müxtәlif bölmәlәrinin qarşılıqlı hәrәkәtinin reallaşdırılması
düzgün variant yoxdur
öz daxili tәlәbatını ödәmәk vә xarici agentlәr qarşısında öhdәliklәrini yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin
potensial imkanlarının aşkara çıxartmaqdır

124 Rentabellik mәnfәәtin әsas normalaşdırılan dövriyyә necә hesablanır?

•

xalis mәnfәәtin akitvlәrә nisbәtidir
istehsal fondlarına olan nisbәti kimi hesablanır
xalis mәnfәәtin әsas fondlara nisbәti hesablanır
mәnfәәt vә daimi xәrclәrin satışdan alınan gәlirdә payıdır
düzgün variant yoxdur

125 Maliyyә ehtiyatının hesablanması düsturu:

•

Zm=(VsV_(s,z,n))/V_s
Zp=(VsV_(s,z,n))/m
Zn=(VsV_(s,z,n))/V_s
düzgün variant yoxdur
Zm=(VsV_(s,z,n))/V_m

126 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn qiymәt siyasәti nәyi müәyyәn edir?

•

mәhsulun qiymәtinin müәyyәn edilmәsi
müәssisәnin istehsal edәcәyi mәhsulların müәyyәn edilmәsi
müәssisәnin üzlәşә bilәcәyi kәnar tәsirlәri vә ya imkanları tam tәfsilatı ilә tәyin edilmәsi
fәaliyyәt mәqsәdinin vә bu mәqsәdә nail olmaq üçün marketinqin istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsidir
düzgün variant yoxdur

127 Qrupun formalaşmasının birinci mәrhәlәsinә aiddir:

•

•

qrup yenicә yaradılır, onun üzvlәrinin qarşılıqlı şәkildә tanışlığı baş verir. Rәhbәr işçilәri müşahidә etmәli vә
onların arasından әn nüfuzlu vә avtoritetli olanını seçmәli, onları öz tәrәfinә keçirmәli vә qrupda düzgün
yerlәşdirmәlidir
mәrhәlәdә işçilәrin qavrama qabiliyyәti vә fәallığı eyni yüksәk sәviyyәyә çatır, tabelikdә olanlar öz
rәhbәrlәrini yaxşı başa düşürlәr vә inzibati tәzyiq olmadan öz öhdәliklәrini yerinә yetirirlәr.
qrup üzvlәrinin qarşılıqlı tanışlığı vә öyrәnilmәsi başa çatır. İnsanların maraq vә meyllәrinә uyğun olaraq bir
birilәrilә dostcasına yaxınlaşması baş verir
hamısı
bu mәrhәlәdә qrup dağılır

128 Qrupun formalaşmasının ikinci mәrhәlәsinә aiddir:

•

qrup yenicә yaradılır, onun üzvlәrinin qarşılıqlı şәkildә tanışlığı baş verir. Rәhbәr işçilәri müşahidә etmәli vә
onların arasından әn nüfuzlu vә avtoritetli olanını seçmәli, onları öz tәrәfinә keçirmәli vә qrupda düzgün
yerlәşdirmәlidir
mәrhәlәdә işçilәrin qavrama qabiliyyәti vә fәallığı eyni yüksәk sәviyyәyә çatır, tabelikdә olanlar öz
rәhbәrlәrini yaxşı başa düşürlәr vә inzibati tәzyiq olmadan öz öhdәliklәrini yerinә yetirirlәr.
qrup üzvlәrinin qarşılıqlı tanışlığı vә öyrәnilmәsi başa çatır. İnsanların maraq vә meyllәrinә uyğun olaraq bir
birilәrilә dostcasına yaxınlaşması baş verir
hamısı
bu mәrhәlәdә qrup dağılır

129 Qrupun formalaşmasının üçüncü mәrhәlәsinә aiddir:

•

qrup yenicә yaradılır, onun üzvlәrinin qarşılıqlı şәkildә tanışlığı baş verir. Rәhbәr işçilәri müşahidә etmәli vә
onların arasından әn nüfuzlu vә avtoritetli olanını seçmәli, onları öz tәrәfinә keçirmәli vә qrupda düzgün
yerlәşdirmәlidir
mәrhәlәdә işçilәrin qavrama qabiliyyәti vә fәallığı eyni yüksәk sәviyyәyә çatır, tabelikdә olanlar öz
rәhbәrlәrini yaxşı başa düşürlәr vә inzibati tәzyiq olmadan öz öhdәliklәrini yerinә yetirirlәr.
qrup üzvlәrinin qarşılıqlı tanışlığı vә öyrәnilmәsi başa çatır. İnsanların maraq vә meyllәrinә uyğun olaraq bir
birilәrilә dostcasına yaxınlaşması baş verir
hamısı
bu mәrhәlәdә qrup dağılır

130 Menecerlәrә qarşı irәli sürülәn tәlәblәrә aiddir:

•

özünü idarә etmәk qabiliyyәti;
dәqiq şәxsi mәqsәdlәr
ağıllı şәxsi dәyәrlәr
hamısı
daim şәxsi artım (inkişaf);

131 Menecerlәrә qarşı irәli sürülәn tәlәblәrә aiddir:

•

problemlәri hәll etmәk bacarığı
әtrafdakılara tәsir göstәrmәk qabiliyyәti
yaradıcılıq vә innovasiya qabiliyyәti
hamısı
müasir idarәetmә yanaşmalarını bilmәk

132 Heyәtin seçilmәsinә hansı işlәrin görülmәsi vacibdir:

•

tәlәbatların qiymәtlәndirilmәsi vә heyәtin seçilmәsi meyarlarının müәyyәn edilmәsi;
kadrların öyrәdilmәsi
kadrların seçilmәsi vә işә qәbulu
hamısı
kadrlara rәhbәrlik

133 Heyәtin seçilmәsi meyarlarına aid edilir:

•

Fiziki verilәnlәr (yaş, sağlamlıq, xarici görünüş, әdәb qaydaları);
İntellekt (problemin mahiyyәtini tez tutmaq, öz fikirlәrini sәrbәst ifadә etmәk qabiliyyәti, qulaq asmaq
bacarığı vә öyrәnmәk arzusu);
Tәhsil vә tәcrübә (ixtisas vә tәhsil sәviyyәsi, iş stajı, xüsusi biliklәr);
hamısı
Şәxsi cәhәtlәr (әmәksevәrlik, tәşәbbüs, inadkarlıq, şöhrәtpәrәstlik vә hәyata qarşı müsbәt münasibәt);

134 Dispozisiya aid deyil

•

liderlik,
ünsiyyәtçilik,
mәsuliyyәt hissi,
iş stajı
insanlara qarşı yaxşı münasibәt

135 Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә әsasәn sәhmdar cәmiyyәt hansı cәmiyyәt
adlanır?

•

nizamnamә kapitalı müәyyәn sayda sәhmlәrә bölünmüş cәmiyyәt
bir sıra ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin ixracat әmәliyyatlarına kömәk etmәk üçün yaradılan xarici
ticarәt forması
müstәqil müәssisәlәrin kapitalda, maliyyә әlaqәlәrindә iştirak sistemi ilә bağlı birlәşmә forması
müvәqqәti ittifaq
düzgün variant yoxdur

136 Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsinin I proqramı çәrçivәsindә nә nәzәrdә tutulmuşdur?

•

sәhmlәrin satış növü üzrә bölgüsünә görә ixtisaslaşdırılmiş sahә vә sahәlәrarası investisiya fondlarının
yaradılması
sәhmdar sәmiyyәtlәrinin sәhmlәrinin satılması
iri müәssisәlәrin sәhm cәmiyyәtinә çevrilmәsi
düzgün variant yoxdur
bütün cavablar düzdür

137 Qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrindә әsasәn üzvlәrin sayı nә qәdәr olur?

•

hәddindәn artıq çox
müәyyәn edilmiş hәddә
hәddindәn artıq az
az
çox

138 Sәhmdar cәmiyyәtlәri necә adlana bilәr?

•

müәssisә
korporasiya
holdinq
vençur kompaniyası
firma

139 Açıq sәhmdar cәmiyyәtinin aksiyaları kimlәrә satıla bilәr?

•

fiziki şәxslәrә
firmaya

•

hamıya
şirkәtә
hüquqi şәxslәrә

140 Sәhmdar cәmiyyәt bu hüquqlardan hansına malik deyil

•

tәsәrrüfat qәrarlarının qәbuledilmәsi
mәnfәәtin bölüşdürülmәsi
әmәyin ödәnilmәsi
qanunla mәhdudlaşdırılmış fәaliyyәt
qiymәtlәrin müәyyәnedilmәsi

141 Korporasiyalar vәsәhmdar cәmiyyәtlәr hansı halda oxşardırlar?

•

bazarda mәhdud mәsuliyyәt daşıyırlar
qoyduğu vәsaitlәrlә mәhdud mәsuliyyәt daşıyırlar
qeyrimәhdud mәsuliyyәt daşıyırlar
istehlak bazarında mәhdud mәsuliyyәt daşıyırlar
investisiya resurslarında mәhdud mәsuliyyәt daşıyırlar

142 Mülkiyyәtin sәhmdar formasının inkişafı bu şәrtlәrdәn hansıdır?

•

büdcә kapitalının cәlb edilmәsi
fәrdi şәxslәrin pul vәsaitlәrinin cәlb edilmәsi imkanı
investisiya resurslarının cәlb edilmәsi
vençur kapitalının cәlb edilmәsi
innovasiya kapitalının cәlb edilmәsi

143 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә birjalar hans ıtәşkilat iformaya aiddirlәr?

•

şirkәt
korporasiya
sәhmdar cәmiyyәti
konsern
holdinq

144 Sәhmdar cәmiyyәti әsasәn idarәetmәnin neçә pillәli strukturu geniş yayılmışdır?

•

inzibatçı heyәti
sәhmdarların ümumi yığıncağı
direktorlar şurası
auditorların yığıncağı komitәsi
idarә heyәti

145 Sәhmdarların ümumi yığıncağına hansı sәlahiyyәt aiddeyil?

•

direktorlar şurasının tәrkibini idarә heyәtini, maliyyә vә tәftiş komitәsini seçmәk
dividendlәrin hәcmini müәyәnlәşdirmәk
cәmiyyәtin fәaliyyәtinin әsas istiqamәtinin müәyyәn etmәk
sәhmlәrin satılmasına nәzarәt etmәk
cәmiyyәtin nizamnamәsi vә nizamnamә kapitalını dәyişdirmәk

146 Direktorlar Şurasının daxili üzvü kimdir?
bank nümayәndәsi
vәkillәr

•

investisiyakompaniyası
böyük aksionerlәr
cәmiyyәtin prezidenti vә direktorlar şurasının sәdri

147 Sәhmdar cәmiyyәtlәrin dә sәsvermә Prinsipi necә hәyata keçirilir?

•

әl ilә (açıqsәsvermә)
işarәilә (gizliyolilә)
sәsilә (bülletenilә)
bölmәlәr üzrә
qruplar üzrә

148 Direktorlar Şurası hansı funksiyanı hәyata keçirir

•

inzibatçı heyәti tәyin etmәk
tәcrübәli rәhbәrlәri tәyinetmәk
vacib aktların baxılması vә qәbul edilmәsi
istehsal bölmәlәrinin büdcә xәrclәrinin tәsdiqi
kapitalın istifadәsi

149 Real nәzarәt paketi üçün neçә faiz sәhm olmalıdır?

•

15 %
10 %
5%
55 %
40 %

150 . Sәhmdar cәmiyyәti haqqında qanun neçәnci ildә qәbul edilib?

•

1996
2001
1999
1995
1994

151 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt dedikdә nә başa düşülür?

•

Başqa bir şirkәtin sәhmdar nәzarәt paketinә sahib olan şirkәt
Fiziki vә hüquqi şәxslәrin birgә fәaliyyәt göstәrmәk üçün üzvlüyә әsaslanan könüllü birlik.
Bir vәya birneçә şәxs tәrәfindәn tәsis edilәn, nizamnamә kapitalı ilә müәyyәnlәşdirilmiş miqdarda paylara
bölünәn cәmiyyәtdir.
Nizamnamә kapitalı müәyyәn sayda sәhmlәrә bölünmüş cәmiyyәtdir.
Fiziki şәxslәrin gәlir әldә etmәk mәqsәdilә göstәrilәn sahibkarlıq fәaliyyәtinin bir növüdür.

152 Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin çatışmamazlıqlarına nә daxildir?

•

iştirakçıların mәhdud mәsuliyyәti
bir nәfәrdәn artıq şәxsin tәcrübә qabiliyyәtlәrinin birlәşmәsi
mülkiyyәt hüququnun müәyyәnlәşmәsi imkanı
vergi planlaşdırılmasında çeviklik
dövlәt tәnzimlәnmәsinin güclәnmәsi

153 Sәhmdar cәmiyyәtlәrin nöqsanları:
әvvәlcәdәn bir çox xırda payçıların arasında parçalanmış iri kapitalın birlәşmәsi

•

sәhmdarların mәhdud mәsuliyyәti
birjaların kömәyilә sәhmlәrin tez öz kәninklәşdirilmәsi vә әldә edilmәsi
sәhmdar cәmiyyәtlәrinin idarә olunmasında sәhm sahiblәrinin hamısının iştirak etmәk imkanının olmaması
kapitalın bir sahәdәn digәrinә sürәtlә axını

154 Azәrbaycan Respublikası qanununa görә direktorlar şurasının üzvlәrinin sayı әn az sayı neçә
nәfәr olmalıdır?

•

1 nәfәr
3 nәfәr
2 nәfәr
5 nәfәr
4 nәfәr

155 Direktorlar şurası adәtәn neçә ilә seçilir?

•

1
3
2
5
4

156 İnvestisiya qoyuluşlarının sәhmdar cәmiyyәtlәrindә neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

3
5
4
7
6

157 Holdinq şirkәtlәri nәdir?

•

sәhmdar cәmiyyәtinin xüsusi tipi olub, digәr şirkәtlәrin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk vә onları idarә etmәk
mәqsәdilә bu şirkәtlәrin sәhm nәzarәt paketlәrinә sahib olmaq üçün yaradılır
müstәqil şirkәtlәrin koordinasiya olunmuş sahibkar fәaliyyәtinin müxtәlif mәqsәdi olan bilәn müvәqqәti
ittifaqdır
müstәqil müәssisәlәrin kapitalda, maliyyә әlaqәlәrindә iştirak sistemi vasitәsilә bağlı birlәşmә forması
bir sıra ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrin ixracat әmәliyyatlarına kömәk etmәk üçün yaradılan xarici
ticarәt birliyidir
düzgün variant yoxdur

158 Özәllәşdirmәnin başlıca mәqsәdlәrinә hansı aid deyil?

•

iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, xüsusi mülkiyyәtçilәr tәbәqәsinin vә azad sahibkarlığın inkişaf etdirilmәsi
müәssisәlәrә investisiyaların cәlb edilmәsi
iqtisadiyyatın strukturunun yenidәn qurulması
monopoliyanın inkişafı
әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması

159 Dövlәt әmlakının özәllәşdirlmәsinin II Dövlәt Proqramı çәrçivәsindә nә hәyata keçirilmişdir?

•

orta vә iri müәssisәlәrin kütlәvi özәllәşdirilmәsi
iri müәssisәlәrin kütlәvi özәllәşdirilmәsi
orta vә iri müәssisәlәrin sәhmdar cәmiyyәtlәrinә çevrilmәsi
bütün variantlar doğrudur
sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhmlәrinin çek vә pul hәrraclarında satılması

160 Azәrbaycan respublikasının Mülki Mәcәllәsinә әsasәn sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhmlәrinin
kütlәvi tәşkili üsulu ilә yerlәşdirilmәsi nәyin vasitәsilә hәyata keçirilir?

•

fond birjası
әmtәә birjası
әmәk birjası
daşınmaz әmlak birjası
düzgün variant yoxdur

161 Sәhmlәrin emissiyası pulun emissiyasından nә ilә fәrqlәnir?

•

pulun emissiyası yalnız dövlәtә mәxsusdur
sәhmdar emissiyası yalnız dövlәtә mәnsubdur
pulun emissiyası hәm dә sәhmdar cәmiyyәtlәri tәrәfindәn buraxılır
pulun emissiyası bütün banklar tәrәfindәn buraxılır
düzgün variant yoxdur

162 ERP ( Enterprise Resource Planinq) dedikdә nә başa düşülür?

•

maliyyә, investisiya vә rekonstruksiyanı nәzәrdә tutan kompleks idarәetmә strategiyasıdır
müәssisәnin spesifik xüsusiyyәtlәrini vә konkret biznesmәsәlәlәrini, onun fәaliyyәt infrastrukturunu,
miqyasini vә coğrafiyasini nәzәrә alan kompleks idarәetmә strategiyasidir.
müәssisәnin yalnız fәaliyyәt infrastrukturunu nәzәrә alan kompleks idarәetmә strategiyasıdır
bütün cavablar düzdür
düzgün variant yoxdur

163 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı mülkiyyәt formasından vә sahә mәnsubiyyәtindәn asılı
olmayaraq istәnilәn müәssisәdә menecer üçün neçә әsas baza әmәliyyatı mövcuddur?

•

1
15
7
3
5

164 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı menecerlәrin peşәkarlıq sәviyyәsinә qarşı irәli sürülәn
tәlәblәri neçә qrupa ayırmaq olar?

•

3
5
2
7
10

165 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı menecerlәrin peşәkarlıq sәviyyәsinә qarşı irәli sürülәn ikinci
qrup tәlәblәrә hansı aiddir?

•

insanlarla işlәmәk vә özünü idaarәetmә qabiliyyәtinә malik olmaq
başqa firmalarda vә sahәlәrdә menecerlәrin tәcrübәsi ilә tanış olmaq
avadanlıqlarla işlәmәk qabiliyyәtinә malik olmaq
yüksәk dinamiklik
düzgün variant yoxdur

166 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı menecerlәr qrupunun formalaşması vә inkişafı neçә әsas
mәrhәlәdәn keçir?

•

1
7
5
3
9

167 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanının birinci mәrhәlәsi necә hәyata keçirir?

•

xaotik olaraq işçi seçilir
işçilәr iyerarxik olaraq seçilir
rәhbәr işçilәri müşahidә edir vә onlarin arasinda әn nüfuzlu vә avtoritetli olanini seçir
rәhbәr işçilәri müşahidә etmәdәn seçir
düzgün variant yoxdur

168 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn kiçik müәssisәlәr üçün kontrolinqin hansı әlamәtlәrindәn istifadә
tövsiyә edilir?

•

ABC tәhlil
әtraf mühitin analizi
itkisizlik nöqtәsindә müqdar tәhlili
düzgün variant yoxdur
keyfiyyәt analizi

169 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn Yaponiyada işlәnib hazırlanmış keyfiyyәt dәrnәklәri dedikdә nә
başa düşülür?

•

müәssisәnin әmәkdaşlarindan ibarәt hәr hansi istehsal problemini hәll etmәk üçün yaradilan qrup
mәhsulun istehsalı üçün yaradılan qrup
xaricdәn dәvәtli olan işçilәrdәn ibarәt qrup
düzgün variant yoxdur
maliyyә vәsaitlәrinin cәlbi üçün kәnardan dәvәtli olan qrupu

170 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn operativ kontrolinq hansı iqtisadi göstәricilәrә nәzarәt edir?

•

rentabellik
mәnfәәt
mәhsuldarlıq
likvidlik
bütün variantlar düzgündür

171 Mencerin fikrinә әsasәn bunlardan hansı kontrolinq alәtinә aiddir?

•

düzgün variant yoxdur
müәssisәnin proqnozlaşdırma sistemi
müәssisәnin yalnız büdcәlәşdirmә sistemi
müәssisәnin planlaşdırma vә büdcәlәşdirmә sistemi
müәssisәnin maliyyәlәşdirmә sistemi

172 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn bunlardan hansı kontrolinqin әsas funksiyası vә vәzifәlәrinә
aiddir?

•

analitik informasiya tәminatı
subyektivlik
istehsal tәminatı
düzgün variant yoxdur

maliyyә tәminatı

173 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn ilk dәfә kontrolinq nә üçün istifadә edilib?

•

cari uçot vәzifәlәrinin hәlli üçün
strateji mәsәlәlәrin hәlli üçün
әtraf mühitin tәhlili üçün
düzgün variant yoxdur
taktiki mәsәlәlәrin hәlli üçün

174 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn Yapon firmaları istehsalın inkişaf vasitәlәri arasında әsas
üstünlüyü nәyә verirlәr?

•

müştәrәk kommersiya müәssisәlәrinin yaradılması
transmilli müәssisәlәrin yaradılması
inhisarçı müәssisәlәrin yaradılması
bütün cavablar düzdür
düzgün variant yoxdur

175 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn Yapon firmalarının istehsal gücünün genişlәndirilmәsindә özgә
kompaniyaları almaqdan çәkinmәklәrinә sәbәb nәdir?

•

düzgün variant yoxdur
heyәtin idarә edilmәsindә işçilәrin ömürlük içә götürülmәsi vә qәrarların qrup şәklindә qәbul edilmәsi
bazar iqtisadiyyatı
qәrarların bir şәxs tәrәfindәn qәbul edilmәsi
heyәtin idarә edilmәsindә işçilәrin kontraktlı işә götürmәsi

176 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına әsasәn adaptasiya üsulu hansı deviz altında
hәyata keçirilir?

•

“Roma birdәn tikilmәyib”
“1 addım irәliyә, 2 addım geriyә”
bütün variantlar düzdür
düzgün variant yoxdur

177 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına әsasәn adaptasiya üsulunun müsbәt cәhәti
nәdәdir?

•

az müqavimәtә, hәmçinin rәhbәrliyin az diqqәt etmәsi vә daha az resursların sәrf olunmasında
rәhbәrliyin çox diqqәt etmәsi tәlәb edilir
daha çox müqavimәtlә qarşılaşır
düzgün variant yoxdur
daha çox resursların sәrf olunması

178 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq planın yerinә yetirilmәsinә
sәmәrәli nәzarәt etmәk üçün әvvәlcәdәn nәyi müәyyәn etmәk lazımdır?

•

nәzarәt funksiyalarını
proqnozlaşdırılmanı
idarәetmә funksiyalarını
cavabların hamısı doğrudur
düzgün variant yoxdur

179 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq sistemlimәqsәdli yanaşma nәyә

yönәlib?

•

tәtbiq olunan obyektin bütün spesifik xassәlәrinin öyrәnilmәsinә vә onun quruluşu vә tәşkilinin müәyyәn
edilmәsinә
planda nәzәrdә tutulan xәrclәrә
planlaşdırılmış vә ya gözlәnilәn nәticәlәrlә yanaşı tәsadüfi hallara
düzgün variant yoxdur
müәssisәnin rentabelliyinin qiymәtlәndirilmәsinә

180 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq iqtisadi tәhlil nәdir?

•

xәrclәrin vә gәlirinn qiymәtlәndirilmәsi metodlarının mәcmusudur
әtraf mühitin tәhlili
layihәnin tәhlili
düzgün variant yoxdur
SWOTtәhlil

181 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq bunlardan hansı istehsal
resurslarına aiddir?

•

tәbii resurslar
maliyyә resursları
әmәk resursları
bütün variantlar düzdür
maddi resurslar

182 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq sistemli tәhlilin mәqsәdi nәdәn
ibarәtdir?

•

istehsalın sәmәrәliliyinin artırılmasına yönәldilmiş mәqsәdlәrin vә strategiyasının seçilmәsi üçün tәlәb olunan
mәslәhәtlәri vә tapşırıqları menecerlәrә vermәkdәn
restrukturizasiyadan
istehsalın sәmәrәliliyinin artırılmasına yönәldilmiş mәqsәdlәrin seçilmәsi üçün tәlәb olunan mәslәhәtlәri
mühasibatlara vermәkdәn
mәhsul vә xidmәtlәrin reallaşdırılmasından
düzgün variant yoxdur

183 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq Mәqsәdli idarәetmә termininin
istifadәsi nәyi göstәrir?

•

firmanın fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә sistemli yanaşma metodologiyasından istifadәsini
firmanın fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә xaotik yanaşma metodologiyasından istifadәsini
firmanın fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә iyerarxik yanaşma metodologiyasından istifadәsini
cavabların hamısı doğrudur
düzgün variant yoxdur

184 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq istehsal vahid birliyi nәdәn
ibarәtdir?

•

eyni istehsal tapşırığının yerinә yetirilmәsi ilә mәşğul olan fәhlәlәrdәn
yalnız avadanlıqlardan
eyni istehsal tapşırığının yerinә yetirilmәsi ilә mәşğlu olmayan fәhlәlәrdәn
düzgün variant yoxdur
eyni istehsal tapşırığını yerinә yetirmәyәn istehsal sahәlәrindәn

185 Kontrollinq hansı amillәrdәn asılıdır:

•

müәssisәnin ölçüsü (mәşğulların sayı, istehsalın hәcmi);
yaranmış rәqabәt sәviyyәsi;
istehsalın diversifikasiya sәviyyәsi, buraxılan mәhsulların nomenklaturası;
hamısı
idarәetmә heyәtinin ixtisaslaşdırılması;

186 Konrollinq hansı amillәrdәn asılı deyil:

•

müәssisәnin ölçüsü (mәşğulların sayı, istehsalın hәcmi);
yaranmış rәqabәt sәviyyәsi
istehsalın diversifikasiya sәviyyәsi, buraxılan mәhsulların nomenklaturası;
әmәk bazarı
idarәetmә heyәtinin ixtisaslaşdırılması;

187 Kontrollinqin fazalarına aiddir:

•

qәrar qәbulu
Möhkәm mövqelәrin tutulması
Kontrollinqin müәssisә «qapısından» içәri daxil ol¬ma¬sı
hamısı
Kontrollinq funksiyalarının әhәmiyyәtinin vә hәc¬mi¬nin artması fazası

188 Kontrollinqin fazalarına aid deyil:

•

Kontrollinq funksiyalarının әhәmiyyәtinin vә hәcminin artması fazası
qәrar qәbulu
biznes planın hazırlanması
Möhkәm mövqelәrin tutulması
Kontrollinqin müәssisә «qapısından» içәri daxil olması

189 Qәrar qәbuluna nәlәr aiddir:

•

müәssisәnin fәaliyyәt effek¬tiv¬li¬yi¬nin әsas göstәricilәrinin (mәnfәәt, dövriy¬yә vә kapitalın rentabelliyi,
likvidlik vә s.) pislәşmәsi;
müәssisәdә rәhbәrliyin suallarına kifayәtlәndirici cavab vermәyә imkan vermәyәn mövcud uçot vә tәhlil
metodları (mәsәlәn, ayrıayrı mәhsullar vә ya onların qruplarının satışının real effektivliyi haqqında aydın
tәsәvvür, yaxud müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәrinin effektivliyi ilә bağlı görülәn işlәrin vә¬ziyyәti barәsindә
real mәnzәrә mövcud deyil vә s.);
planlaşdırma, kalkulyasiya vә tәhlilin müәssisәnin me¬necmentinә qarşı irәli sürülәn müasir tәlәblәrә cavab
verә bil¬mәyәn köhnәlmiş metodları;
bütün variantlar
müәssisәdә ayrıayrı bölmәlәr arasında yerinә yetirilәn funksiyalar üzrә vә uzlaşdırılmış mәqsәdlәrin
olmaması üzün¬dәn «çәkişmәlәrin» mövcud olması;

190 Qәrar qәbuluna nәlәr aid deyil:

•

müәssisәnin fәaliyyәt effektivliyinin әsas göstәricilәrinin (mәnfәәt, dövriyyә vә kapitalın rentabelliyi, likvidlik
vә s.) pislәşmәsi;
müәssisәdә rәhbәrliyin suallarına kifayәtlәndirici cavab vermәyә imkan vermәyәn mövcud uçot vә tәhlil
metodları (mәsәlәn, ayrıayrı mәhsullar vә ya onların qruplarının satışının real effektivliyi haqqında aydın
tәsәvvür, yaxud müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәrinin effektivliyi ilә bağlı görülәn işlәrin vә¬ziyyәti barәsindә
real mәnzәrә mövcud deyil vә s.);
planlaşdırma, kalkulyasiya vә tәhlilin müәssisәnin menecmentinә qarşı irәli sürülәn müasir tәlәblәrә cavab
verә bilmәyәn köhnәlmiş metodları;
müәssisәdә planlaşdırma vә büdcәlәşdirmә sistemi (hәm strateji, hәm dә operativ planlaşdırma nәzәrdә
tutulur);
müәssisәdә ayrıayrı bölmәlәr arasında yerinә yetirilәn funksiyalar üzrә vә uzlaşdırılmış mәqsәdlәrin
olmaması üzündәn «çәkişmәlәrin» mövcud olması;

191 Kontrollinqin müәssisә qapısından içәri daxil olmasına nәlәr aiddir:

•

müәssisәdә planlaşdırma vә büdcәlәşdirmә sistemi (hәm strateji, hәm dә operativ planlaşdırma nәzәrdә
tutulur);
mәsrәflәrin növlәr, yaranma mәnbәlәri vә mәhsullar üzrә hesablanması metodları;
bütünlükdә müәssisә, ayrıca bölmәlәr, mәhsullar, müştәrilәr vә bazarlar üzrә marjinal mәnfәәtin hesablanması
metodu;
hamısı
müәssisә daxilindә konkret istifadәçilәrә oriyentasiya edәn hesabdarlıq sistemi;

192 Kontrollinqin müәssisә qapısından içәri daxil olmasına nәlәr aid deyil:

•

müәssisәdә planlaşdırma vә büdcәlәşdirmә sistemi (hәm strateji, hәm dә operativ planlaşdırma nәzәrdә
tutulur);
mәsrәflәrin növlәr, yaranma mәnbәlәri vә mәhsullar üzrә hesablanması metodları;
bütünlükdә müәssisә, ayrıca bölmәlәr, mәhsullar, müştәrilәr vә bazarlar üzrә marjinal mәnfәәtin hesablanması
metodu;
planlaşdırma, kalkulyasiya vә tәhlilin müәssisәnin menecmentinә qarşı irәli sürülәn müasir tәlәblәrә cavab
verә bilmәyәn köhnәlmiş metodları;
müәssisә daxilindә konkret istifadәçilәrә oriyentasiya edәn hesabdarlıq sistemi;

193 Möhkәm mövqelәrin tutulmasına aiddir:

•

menecerlәrin kontrolerlәrin fәaliyyәtinin nәticәlәrindәn mәmnun qalmaları nәzәrәçarpacaq dәrәcәdә artır;
kontrolerlәrin xidmәtlәrindәn istifadә edәn bölmәlәrin işlәrinin nәticәlәrinin yaxşılaşması nәzәrә çarpan olur;
qarşılıqlı inam yaranır, müştәrәk iş vә kommunikasiyaların hәcmi artır;
hamısı
müәssisәnin bölmәlәrinin rәhbәrlәri öz operativ fәaliyyәtlәrindә artıq kontrolerlәrin kömәyi olmadan işlәyә
bilmirlәr;

194 Möhkәm mövqelәrin tutulmasına aid deyil:

•

müәssisә daxilindә konkret istifadәçilәrә oriyentasiya edәn hesabdarlıq sistemi;
müәssisәnin bölmәlәrinin rәhbәrlәri öz operativ fәaliyyәtlәrindә artıq kontrolerlәrin kömәyi olmadan işlәyә
bilmirlәr;
menecerlәrin kontrolerlәrin fәaliyyәtinin nәticәlәrindәn mәmnun qalmaları nәzәrәçarpacaq dәrәcәdә artır;
qarşılıqlı inam yaranır, müştәrәk iş vә kommunikasiyaların hәcmi artır;
kontrolerlәrin xidmәtlәrindәn istifadә edәn bölmәlәrin işlәrinin nәticәlәrinin yaxşılaşması nәzәrә çarpan olur;

195 Kontrollinq funksiyalarının әhәmiyyәtinin vә hәcminin artması fazasına aiddir:

•

kontroler plan dövrü üçün müәssisәnin fәaliyyәtinin әsas göstәricilәrinin formalaşdırılması zamanı lider vә
moderator (nizamlayıcı) kimi çıxış edir;
müәssisәnin uzunmüddәtli mәqsәdlәrinin işlәnib hazılanması zamanı yuxarı menecerlәrlә әmәkdaşlıq
münasibәtlәri qaydaya düşür;
kontrolerlәr müәssisәdә yeni fәaliyyәt sferalarını mәnimsәyirlәr, mәsәlәn, kontrollinq funksional bölmәlәrdә
yayılır: marketinq kontrollinqi, logistika kontrollinqi, ETİ (elmitәdqiqat işlәri) vә TKİ (tәcrübәkonstruksiya
işlәri) kontrollinqi meydana çıxır;
hamısı
kontrollinq xidmәti çәrçivәsindә strateji kontrollinq bölmәsi yaranır.

196 Kontrollinq funksiyalarının әhәmiyyәtinin vә hәcminin artması fazasına aid deyil:
kontroler plan dövrü üçün müәssisәnin fәaliyyәtinin әsas göstәricilәrinin formalaşdırılması zamanı lider vә
moderator (nizamlayıcı) kimi çıxış edir
müәssisәnin uzunmüddәtli mәqsәdlәrinin işlәnib hazırlanması zamanı yuxarı menecerlәrlә әmәkdaşlıq
münasibәtlәri qaydaya düşür;

•

kontrolerlәr müәssisәdә yeni fәaliyyәt sferalarını mәnimsәyirlәr, mәsәlәn, kontrollinq funksional bölmәlәrdә
yayılır: marketinq kontrollinqi, logistika kontrollinqi, ETİ (elmitәdqiqat işlәri) vә TKİ (tәcrübәkonstruksiya
işlәri) kontrollinqi meydana çıxır;
müәssisәnin bölmәlәrinin rәhbәrlәri öz operativ fәaliyyәtlәrindә artıq kontrolerlәrin kömәyi olmadan işlәyә
bilmirlәr;
kontrollinq xidmәti çәrçivәsindә strateji kontrollinq bölmәsi yaranır.

197 Kontrollinqin kiçik addımlarla tәtbiq edilmәsi nәyi nәzәrdә tutur:

•

köhnә idarәetmә strukturunda qarşıya qoyulmuş mәqsәdә yavaş irәlilәmә ilә kiçik dәyişikliklәrin edilmәsini
nәzәrdә tutur.
müәyyәn dәrәcәdә yuxarıda adları çәkilәn yanaşmaların üstünlüklәrindәn istifadә etmәyә, hәmçinin,
kontrollinqin tәtbiq edilmәsi prosesinә qarşı müqavimәti azaltmağa imkan verir
köhnә idarәetmә sisteminin intensiv vә qәti dәyişdirilmәsi demәkdir
bütün variantlar
müәssisәnin uzunmüddәtli mәqsәdlәrinin işlәnib hazırlanması zamanı yuxarı menecerlәrlә әmәkdaşlıq
münasibәtlәri qaydaya düşür;

198 Bomba atma nәyi nәzәrdә tutur:

•

köhnә idarәetmә strukturunda qarşıya qoyulmuş mәqsәdә ya¬vaş irәlilәmә ilә kiçik dәyişikliklәrin edilmәsini
nәzәrdә tu¬tur.
müәyyәn dәrәcәdә yuxarıda adları çәkilәn yanaşmaların üstünlüklәrindәn istifadә etmәyә, hәmçinin,
kontrollinqin tәtbiq edilmәsi prosesinә qarşı müqavimәti azaltmağa imkan verir
köhnә idarәetmә sisteminin intensiv vә qәti dәyişdirilmәsi demәkdir
bütün variantlar
müәssisәnin uzunmüddәtli mәqsәdlәrinin işlәnib hazırlanması zamanı yuxarı menecerlәrlә әmәkdaşlıq
münasibәtlәri qaydaya düşür;

199 Planlaşdırılan tәkamül prinsiplәri: nәyi nәzәrdә tutur:

•

köhnә idarәetmә strukturunda qarşıya qoyulmuş mәqsәdә ya¬vaş irәlilәmә ilә kiçik dәyişikliklәrin edilmәsini
nәzәrdә tu¬tur.
müәyyәn dәrәcәdә yuxarıda adları çәkilәn yanaşmaların üstünlüklәrindәn istifadә etmәyә, hәmçinin,
kontrollinqin tәtbiq edilmәsi prosesinә qarşı müqavimәti azaltmağa imkan verir
köhnә idarәetmә sisteminin intensiv vә qә¬ti dәyişdirilmәsi demәkdir
bütün variantlar
müәssisәnin uzunmüddәtli mәqsәdlәrinin işlәnib hazırlanması zamanı yuxarı menecerlәrlә әmәkdaşlıq
münasibәtlәri qaydaya düşür;

200 Kontrollinqin növlәrinә aiddir:

•

operativ
sistemli
faktiki
heç biri
taktiki

201 Kontrollinqin növlәrinә aiddir:

•

heç biri
faktiki
strateji
taktiki
sistemli

202 Straeji kontrollinqin analizin başlıca istiqamәtlәrinә aiddir:

•

xarici vә daxili mühitin analizi;
uğurun mühüm amillәrinin analizi;
rәqabәtin analizi:
hamısı
fәaliyyәtin strateji planlarının vә nәzarәt göstәricilәrinin analizi;

203 Strateji kontrollinqin analizin başlıca istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

seqmqntlәşdirmә
rәqabәtin analizi:
xarici vә daxili mühitin analizi;
fәaliyyәtin strateji planlarının vә nәzarәt göstәricilәrinin analizi;
uğurun mühüm amillәrinin analizi;

204 Şәxsi istehsal – kәnardan tәchiz olunma nәdir:

•

Bu zaman istehsal xәrclәrini, istehsal güclәrindәn istifadәni, anbar xәrclәrini, hazırlama keyfiyyәtini,
logistikanı (daşınma), vaxta qәnaәti, ekoloji amillәri vә bir çox başqa şeylәri nәzәrә almaq lazımdır
Bunun әsasını mәhsulun tәcrübә vә hәyat tsikli әyrisinin effekti konsepsiyası tәşkil edir. Müәssisә malların
faktiki vәziyyәtindәn vә inkişaf perspektivlәrindәn asılı olaraq istehsal etdiyi mәhsulları 4 strateji biznes
seqmentinә bölür: «yeni» mal, «inkişaf edәn» mal, «uçuşda olan» mal vә «ölmәkdә olan» mal.
Bu, şәxsi müәssisәnin müxtәlif xarakteristikalarının daim rәqib müәssisәnin analoji göstәricilәri ilә
tutuşdurulmasıdır.
Müәssisәnin uzunmüddәtli strategiyasını yerinә yetirmәsi analizi: planlaşdırılmış vә real keyfiyyәt, hәm dә
kәmiyyәt göstәricilәrinin tutuşdurulmasıdır
Bu metod rәqabәt analizini xatır¬ladır, lakin müәssisәnin xarakteristikalarının müqayisәsi yalnız bazar lideri
ilә baş verir.

205 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq istehsal sisteminin alt sistemlәrinә
hansılar aiddir?

•

müәssisә
sahә
sex
bütün variantlar düzdür
“insanmaşın” sahәsi

206 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq sistemin mahiyyәtini әks etdirmәk
üçün hansı vasitәlәrdәn istifadә olunur?

•

qrafik
hәlletmә ağacı
matrisa
bütün variantlar doğrudur
riyazi metodlar

207 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq sistemli yanaşma әsasında
kompyuterlәrin istifadәsi nәyә imkan verir?

•

istehsalın idarәetmә metodlarını vә quruluşunu tәkmillәşdirmәyә
informasiyanın lәng alınmasına
insanların idarәetmә metodlarını çәtinlәşdirmәyә
düzgün variant yoxdur
resurs çatışmamazlığına

208 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq tәşkilatlar xarici mühitlә dinamik

әlaqәdә olduğuna görә necә sistem kimi qәbul olunurlar?

•

açıq
xaotik
qapalı
düzgün variant yoxdur
iyerarxik

209 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq idarәetmәnin qәrarlarının qәbulu
hansı mәrhәlәlәr üzrә aparılır?

•

variantların tәhlili
hәr variantla bağlı itkilәrin qiymәtlәndirilmәsi
hәr variantla bağlı nailiyyәtlәrin qiymәtlәndirilmәsi
bütün variantlar düzdür
reallaşdırılan qәrarların faktiki nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

210 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq rasional (sәmәrәli) qәrar dedikdә
nә başa düşülür?

•

obyektiv tәhlilә әsaslanmış seçim
heç bir tәhlilә әsaslanmamış seçim
subyektiv tәhlilә әsaslanmış seçim
düzgün variant yoxdur
yalnız intuisiyaya әsaslanmış seçim

211 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq bunlardan hansı tәhlil prosesinin
mәrhәlәsinә aiddir?

•

alternativ variantın qiymәtlәndirilmәsi
tәdqiqatmәlumatların toplanması
problemlәrin formalaşması
bütün variantlar doğrudur
alternativ variantların hazırlanması

212 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq әmәliyyatların tәdqiqi
metodlarından fәrqli olaraq sistemli tәhlil nә üçün istifadә edilir?

•

daha geniş,mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli üçün
mürәkkәb olmayan mәsәlәlәrin hәlli üçün
geniş olmayan mәsәlәlәr üçün
cüzi mәsәlәlәrin hәlli üçün
düzgün variant yoxdur

213 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq idarәetmәdә sistemli yanaşmanın
әsasını hansı sistem tәşkil edir?

•

informasiya sistemi
marketinq sistemi
maliyyә sistemi
cavabların hamısı doğrudur
düzgün variant yoxdur

214 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq tәşkilatın qeyriformal quruluşu
dedikdә nә başa düşülür?

•

insanlararası münasibәtlәr
yazılmamış etik qaydalar
әnәnәlәr
bütün variantlar doğrudur
normalar

215 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq istehsal sözü altında nә başa
düşülür?

•

әmtәәnin istehsalı vә xammalın emalı
әmtәәnin reklamı vә reallaşdırılması
әmtәәnin bazarda satışı
әmtәәnin rәqabәtqabiliyyәtinin çoxaldılması
düzgün variant yoxdur

216 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq әmәliyyat terminin istehsaldan
fәrqi nәdәdir?

•

“әmәliyyat” termini daha genişdir, çünki o, hәm әmtәәnin istehsalına, hәm dә xidmәtin göstәrilmәsinә aiddir
“әmәliyyat” termini ancaq әmtәәnin istehsalına aiddir
istehsal “әmәliyyat” terminindәn daha genişdir
“әmәliyyat” termini dardı, çünki ancaq xidmәt göstәrilmәsinә aiddir
düzgün variant yoxdur

217 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq bunlardan hansı istehsal sisteminin
idarә edilmәsinә aiddir?

•

istehsal sisteminin işlәnib hazırlanması haqqında qәrarların qәbulu
istehsal güclәrinin yerlәşdirilmәsi haqqında qәrarların qәbulu
istehsal proseslәrinin hazırlanması haqqında qәrarların qәbulu
bütün variantlar doğrudur
istehsal sisteminin tәtbiqi haqqında qәrarların qәbulu

218 Kontrollinq hansı fәaliyyәtlәrin keçirilmәsinә dәstәk durur:

•

strateji mәqsәdlәrin dәyişәn daxili mühit şәrtlәrinә uyğunlaşdırılması;
müxtәlif biznes proseslәri üzrә operativ planların koordinasiya vә inteqrasiyası;
tәşkilati sistemin operativ planlarının onun srateji inkişaf planı ilә uzlaşdırılması;
hamısı
optimal zaman kәsiyindә menecerlәri müxtәlif idarәetmә sәviyyәlәri haqqında informasiya ilә tәminetmә
sisteminin yaradılması;

219 Kontrollinq hansı fәaliyyәtlәrin keçirilmәsinә dәstәk durmur:

•

müxtәlif biznes proseslәri üzrә operativ planların korordinasiya vә inteqrasiyası;
planların yerinә yetirilmәsinә, düzәlişlәr edilmәsinә vә realizasiyası müddәtinә nәzarәt sisteminin yaradılması;
optimal zaman kәsiyindә menecerlәri müxtәlif idarәet¬mә sәviyyәlәri haqqında informasiya ilә tәminetmә
sisteminin ya¬r¬a¬dılması;
hamısı
biznes proseslәrin yaradılmasına

220 Kontrollinqin vәzifәsinә aiddir:

•

biznesin missiyası;
taktiki mәqsәdlәr
strateji mәqsәdlәr;

•

hamısı
reallaşma üçün konkret vәzifәlәr.

221 Kontrollinqin vәzifәsinә aid deyil:

•

biznesin missiyası;
taktiki mәqsәdlәr;
strateji mәqsәdlәr;
proseduralar
reallaşma üçün konkret vәzifәlәr

222 Kontrolinqin әsas funksiyalarına aiddir:

•

Uçot
Nәzarәt vә tәnzimlәmә
Planlaşdırma
hamısı
Analitik informasiya tәminatı

223 Kontrolinqin әsas funksiyalarına aid deyil:

•

Uçot
Nәzarәt vә tәnzimlәmә
Planlaşdırma
logistika
Analitik informasiya tәminatı

224 Uçot funksiyasına aiddir:

•

informasiyaların toplanması vә işlәnmәsi;
müәssisәnin vә onun bölmәlәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi metodu vә s.
daxili uçot sisteminin işlәnib hazırlanması vә idarә edilmәsi;
hamısı
kriterilәrin (meyarların) unifikasiyası.

225 Uçot funksiyasına aid deyil:

•

informasiyaların toplanması vә işlәnmәsi;
müәssisәnin vә onun bölmәlәrinin fәaliyyәtinin qiymәt¬lәn¬dirilmәsi metodu vә s.
daxili uçot sisteminin işlәnib hazırlanması vә idarә edil¬mә¬si;
informasiya mübadilәsi prosesinin koordinasiyası;
kriterilәrin (meyarların) unifikasiyası.

226 Planlaşdırmaya aiddir:

•

bazis planlarının işlәnibhazırlanması zamanı informasiya dәstәyi (satış, istehsal, investisiya, alış);
planlaşdırma prosesinin ayrıayrı addımları üçün informasiya vә zamana tәlәbatının müәyyәn edilmәsi;
planlaşdırma sisteminin strukturunun formalaşması vә tәkmillәşdirilmәsi;
hamısı
informasiya mübadilәsi prosesinin koordinasiyası;

227 Planlaşdırmaya aid deyil

•

bazis planlarının işlәnibhazırlanması zamanı infor¬ma¬si¬ya dәstәyi (satış, istehsal, investisiya, alış);
planlaşdırma prosesinin ayrıayrı addımları üçün infor¬ma¬siya vә zamana tәlәbatının müәyyәn edilmәsi;
planlaşdırma sisteminin strukturunun formalaşması vә tәk¬millәşdirilmәsi;

•

informasiyaların toplanması vә işlәnmәsi;
informasiya mübadilәsi prosesinin koordinasiyası;

228 Nәzarәt vә tәnzimlәmәyә aiddir:

•

zaman vә mәna nöqteyinәzәrindәn tәnzimlәnәn ölçülәrin müәyyәn edilmәsi;
ölçülәrin yol verilәn kәnarlaşma sәnәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
mәqsәdә nailolma sәviyyәlәrinin ölçülmәsi, qiymәtlәndirilmәsi üçün plan vә faktiki ölçülәrin müqayisә
edilmәsi;
hamısı
kәnarlaşmaların analizi, planın faktdan kәnarlaşma sә¬bәblәrinin izahı vә kәnarlaşmaların azaldılması üçün
tәkliflәrin hazırlanması.

229 Nәzarәt vә tәnzimlәmәyә aid deyil:

•

zaman vә mәna nöqteyinәzәrindәn tәnzimlәnәn ölçü¬lәrin müәyyәn edilmәsi;
ölçülәrin yol verilәn kәnarlaşma sәnәdlәrinin müәy¬yәn¬lәş¬dirilmәsi;
mәqsәdә nailolma sәviyyәlәrinin ölçülmәsi, qiymәtlәn¬dirilmәsi üçün plan vә faktiki ölçülәrin müqayisә
edilmәsi;
informasiyaların toplanması vә işlәnmәsi;
kәnarlaşmaların analizi, planın faktdan kәnarlaşma sә¬bәblәrinin izahı vә kәnarlaşmaların azaldılması üçün
tәkliflәrin hazırlanması.

230 Analitik informasiya tәminatına aiddir:

•

informasiya sisteminin arxitekturasının işlәnib hazırlanması;
müәssisәnin idarә edilmәsi vә nәzarәti hәyata keçirmәyә imkan verәn rәqәmsal sәnәdlәrin tәklif edilmәsi;
informasiya daşıyıcılarının vә kanallarının standartlaşdırılması;
hamısı
qәrarların qәbulu üçün әhәmiyyәt verilәnlәrin toplanması vә sistemlәşdirilmәsi;

231 Analitik informasiya tәminatına aid deyil:

•

informasiya sisteminin arxitekturasının işlәnib hazır¬lan¬ması;
müәssisәnin idarә edilmәsi vә nәzarәti hәyata keçirmәyә imkan verәn rәqәmsal sәnәdlәrin tәklif edilmәsi;
informasiya daşıyıcılarının vә kanallarının standartlaş¬dırıl¬ması;
kәnarlaşmaların analizi, planın faktdan kәnarlaşma sәbәblәrinin izahı vә kәnarlaşmaların azaldılması üçün
tәkliflәrin hazırlanması.
qәrarların qәbulu üçün әhәmiyyәt verilәnlәrin toplan¬ması vә sistemlәşdirilmәsi;

232 Xüsusi funksiyalara aiddir:

•

hamısı
әsas sifarişlәr üçün kalkulyasiya tәtbiq edilmәsi;
daxili mühit haqqında verilәnlәrin toplanması vә analizi: pul vә kapital bazarları, sahә konyukturası,iqtisadi
hökumәt proqramları;
rәqiblәrlә müqayisә;
başqa firmalarla birlәşmә vә ya filialların açılmasının (bağlanmasının) mәqsәdyönlü әsaslandırılması;

233 Xüsusi funksiyalara aid deyil:

•

әsas sifarişlәr üçün kalkulyasiya tәtbiq edilmәsi;
rәqiblәrlә müqayisә;
daxili mühit haqqında verilәnlәrin toplanması vә analizi: pul vә kapital bazarları, sahә konyukturası,iqtisadi
hökumәt proqramları;
informasiya sisteminin arxitekturasının işlәnib hazırlanması;
başqa firmalarla birlәşmә vә ya filialların açılmasının (bağlanmasının) mәqsәdyönlü әsaslandırılması;

234 Hansı ildә Azәrbaycan Respublikasında dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi haqqında qanun
qәbul edilmişdir?

•

1992
1991
1993
1996
1994

235 Azәrbaycan Respublikasında dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsinin Dövlәt proqramı nә vaxt tәsdiq
edilmişdir

•

1995ci il iyul 15dә
2000ci il avqustun 10da
1991ci il iyun 15dә
2000ci il avqustun 12dә
2000ci il sentyabrın 15dә

236 İstehsal planına әsasәn sәhmdar cәmiyyәtlәri nәyә әsaslanır:

•

payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, hüquqi şәxs olan, idarә olunması muzdla işlәyәn peşәkar menecerlәr tәrәfindәn
hәyata keçirilәn sahibkarlığın formasıdır
payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, hüquqi şәxs olan idarә olunması muzdla işlәyәn qeyri peşәkar menecerlәr
tәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlığın formasıdır
payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, fiziki şәxs olan idarә olunması muzdla işlәyәn peşәkar menecerlәr tәrәfindәn
hәyata keçirilәn sahibkarlığın formasıdır
düzgün variant yoxdur
payçı mülkiyyәtinә әsaslanan, fiziki şәxs olan idarә olunması muzdla işlәyәn qeyri peşәkar menecerlәr
tәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlığın formasıdır

237 İnvestisiya fәaliyyәtinin tәşviqi üzrә әlavә tәdbirlәr haqqında ölkә prezidentinin sәrәncamı nә
zaman imzalanıb?

•

30 mart 2006cı il
9 may 2004cü il
10 mart 2001ci il
düzgün variant yoxdur
22 sentyabr 2007ci il

238 İstehsal planına әsasәn fәrdi istehsalın xüsusiyyәtlәri:

•

texnoloji ixisaslaşma üzrә iş yerlәrinin tәşkili
bitmәmiş istehsalın çox olması
istehsalın tәşkil müddәtinin böyük olması
bütün variantlar düzgündür
canlı әmәk xәrclәrinin nisbәtәn çox olması

239 İstehsal planına әsasәn seriyalı istehsalın xüsusiyyәtlәri:

•

әhәmiyyәtli miqdarda hazırlanan geniş çeşiddә tәkrarlanan mәhsulun daim olması
istehsal tsiklinin müddәtinin qisa olması
seriyalarla hazırlanan mәhsulun dövriliyi
bütün variantlar düzgündür
buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtin avtomatlaşdırılması

240 İstehsal planına әsasәn kütlәvi istehsalın xüsusiyyәtlәri:

•

•

iş yerlәrinin ixtisaslaşması
kompleks mexanikilәşdirilmiş ,avtomatlaşdırılmış texnoloji proseslәrin yüksәk faiz tәşkil etmәsi
xüsusi vә ixtisaslaşmış avadanlıq vә xüsusi çәkiyә malik olması
bütün variantlar düzgündü
müәsisәnin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemınin tәtbiqi

241 Orta illik istehsal gücü hansı düsturla hesablanır?

•

Mor=Mg+(Md*Ts/12)(Ms*(12Tm)/12)
bütün variantlar düzgündü
Mor=Ms+(Mg*Ts/12)(Ms*(12Tm)/12)
düzgün variant yoxdur
Mor=Ms+(Mg+Ts/12)(Mg*12Tm)/12)

242 Orta illik istehsal gücü düsturunda Mg nәdir?

•

giriş güclәri
orta illik sıradan çıxan güclәri
orta illik daxil olan güclәr
düzgün cavab yoxdur
fәaliyyәt müddәti

243 Orta illik istehsal gücü düsturunda Tm nәdir?

•

fәaliyyәt müddәti
orta illik sıradan çıxan güclәri
orta illik daxil olan güclәr
düzgün cavab yoxdur
giriş güclәri

244 İstehsal amillәrinә hansı aiddir?

•

torpaq
kapital
әmәk
bütün variantlar doğrudur
sahibkarlıq qabiliyyәti

245 İTHVSnin vәzifәlәrinә hansı aid deyil?

•

mәhsulların buraxılışının operativtәqvim planlarının işlәnib hazırlanması
müxtәlif növ materialtexniki resursa qarşı tәlәbatın normalaşdırılması
yeni mәhsulun texnolojiliyinin tәhlili
köhnә istehsal sahәlәrinin layihәlәşdirilmәsi
istehsal proseslәrinin tәşkili normativlәrinin hesablanması

246 İTHVSnin strukturu hansı amilin mәcmusu ilә müәyyәn olunur?

•

bütün variantlar düzgündü
maliyyә planlarının tutulması sәviyyәsi ilә
İTHnin funksional tәrkibi vә onun mәsәlәlәrinin hәlli sәviyyәsi ilә
düzgün variant yoxdur
biznesplanların tәrkibi vә tutulması sәviyyәsi ilә

247 Firmaxarici funksiyalara aiddir:

•

müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün tәrәfdaşların kapitalından sәmәrәli istifadә olunması.
fond bazarında firmanın sәhmlәrinin müvәffәqiyyәtlә satılmasının tәmin edilmәsi;
layihәnin reallaşdırılması üçün zәruri investisiyanın cәlb edilmәsi;
hamısı
layihәnin mәqsәdәuyğunluğunu tәşkilatimaliyyә әsaslandırılması;

248 Titul vәrәqindә hansı göstәricilәr әks olunur:

•

biznesfәaliyyәt üçün lisenziyasının olması (xüsusi icazә tәlәb olunduqda);
layihәnin tәşәbbüskarı olan sahibkarlıq subyektinin adı, ünvanı vә telefonları;
mülkiyyәt formasını vә dövlәt qeydiyyatını әks etdirәn mәlumatlar;
hamısı
vergi ödәyicisi kimi qeydә alınması;

249 Biznes planın ikici bölmәsindә hansı mәsәlәlәr yer alır:

•

sahibkarlıq subyekti haqqında qısa mәlumat;
istehsalın tәşkili vә idarә edilmәsi prinsiplәri;
hәyata keçirilәcәk biznesin әsas mәqsәdi;
hamısı
maliyyәlәşmә mәnbәlәri, hәcmi vә tәyinatı;

250 Sahibkarlıq subyekti haqqında verilәcәk mәlumatlara aiddir:

•

Sahibkarlıq subyektinin yaranma tarixi, yerlәşmә mövqeyi;
Biznes fәaliyyәtinin hazırki istiqamәti;
Mövcud istehsal infrastrukturu, madditexniki tәminatı, işçilәrin sayı;
hamısı
İnvestisiyanın cәlb edilmәsindә әsas mәqsәd;

251 Müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsullar barәdә hansı mәlumatların verilmәsi tövsiyә olunur:

•

mәhsulun adı, növü, keyfiyyәti, ölçülәri, rәngi, çeşidi, qablaşdırması;
әsas texniki, estetik xüsusiyyәtlәri;
mәhsulun tәyinatı vә tәtbiqi sahәsi;
hamısı
universallıq göstәricilәri

252 Maliyyәiqtisadi risklәrә aiddir:

•

Qeyrisabit tәlәbat
Rәqiblәr tәrәfindәn qiymәtlәrin aşağı salınması
Alternativ mәhsulun yaranması
hamısı
Rәqiblәr tәrәfindәn mәhsul istehsalının artımı

253 Maliyyәiqtisadi risklәrә aiddir:

•

Vergilәrin artımı
Xammal, material vә nәqliyyat xәrclәrinin artımı
İstehlakçıların ödәmә qabiliyyәti
hamısı
Tәchizatçılardan asılılıq, alternativin olmaması

254 Sosial risklәrә aiddir:

•

İxtisaslı işçi qüvvәsinin yığılmasındakı çәtinliklәr
Әmәk haqqı sәviyyәsinin yetәrli olmaması
Tәtil tәhlükәsi
hamısı
Kadrların ixtisaslaşdırılması

255 Texniki risklәrә aiddir:

•

Avadanlıqların köhnәlmәsi
Texnologiyaların yeniliyi
Xammalın keyfiyyәtinin qeyristabilliyi
hamısı
Avadanlıqların etibarlılığının azlığı

256 Ekoloji risklәrә aiddir:

•

Atmosferә vә suya tullantılar
İstehsalın zәrәrliyi
Yaşayış mәntәqәsinin yaxınlığı
hamısı
“Fors – major” halları

257 Xüsusi iqtisadi zonalar dedikdә nә başa düşülür?

•

öz mahiyyәtinә görә xarici iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı әsasında formalaşmış әrazitәsәrrüfat kompleksidir
müstәqil şirkәtlәrin koordinasiya olunmuş sahibkar fәaliyyәtinin müxtәlif mәqsәdli olan müvәqqәti ittifaqıdır
mәnfәәt almaq mәqsәdilә kapitalı birlәşdirmәk yolu ilә tәsәrrüfat kompleksidir
digәr şirkәtlәrin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk vә onları idarә etmәk mәqsәdilә formalaşmış әrazitәsәrrüfat
kompleksidir
öz mahiyyәtinә görә daxili iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı әsasında formalaşmış әrazitәsәrrüfat kompleksidir

258 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsi bu şәhәrlәrin
hansında valyuta sisteminә ad vermişdir?

•

NyuYork
Vaşinqton
LosAncelos
Bütün variantlar doğrudur
BrettonVuds

259 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsi Yamayka
konfransında әsasәn hansı dәyişikliklәr baş verdi?

•

Düzgün variant yoxdur
ölkәnin pul vahidinin qızıl mәzmununun müәyyәn edilmәsi
bazar valyuta mәzәnnәsinin yol verilәn dәyişkәnliyi 1% çox olmalıdır
üzv ölkәlәr qәbul edilmiş prinsiplәr daxilindә ‘’sabit’’ vә ya ‘’dәyişkәn’’ mәzәnnә sistemindәn sәrbәst istifadә
edә bilәrlәr
ehtiyat valyutanın qızıla rәsmi mәzәnnәsi

260 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsinә әsasәn valyuta
pariteti dedikdә nә başa düşülür?

•

Qızıl vә gümüş arasında qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn nisbәt
İki valyuta arasında qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn nisbәt
Beş vә daha çox valyuta arasında qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn nisbәt

Pul nişanları vә qiymәtli daşlar arasında müәyyәn edilәn nisbәt
Düzgün variant yoxdur

261 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsinә әsasәn valyuta
dönәrliyi dedikdә nә başa düşülür?

•

Milli valyutanın ölkә daxilindә sәrbәst hәrәkәti
Milli valyutanın heç bir mәhdudiyyәt olmadan digәr milli valyutalara sәrbәst dәyişdirilmәsi qabiliyyәti
İki valyuta arasında qanunvericilik әsasında müәyyәn edilәn nisbәt
Bir valyutanın digәr valyutaya dәyişdirilmәsinә qadağa
Düzgün variant yoxdur

262 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsinә uyğun olaraq
dönәrlik baxımından valyutalar neçә cür fәrqlәndirilir?

•

2
5
Düzgün variant yoxdur
4
3

263 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsinә әsasәn sәrbәst
dönәrli valyuta dedikdә nә başa düşülür?

•

Valyutanın istәnilәn xarici valyutaya mәhdudiyyәtsiz dәyişdirilmәsi
Valyutanın yalnız müәyyәn edilmiş 1 xarici valyutaya dәyişdirilmәsi
Valyuta mәhdudiyyәtinә mәruz qalmış valyuta dönәrliyi
Valyuta mübadilәsinә qadağa
Düzgün variant yoxdur

264 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin idarә edilmәsindә dönәrli olmayan
valyutaya hәmçinin nә deyilir?

•

Açıq valyuta
Sәrbәst valyuta
Üzәn valyuta
Düzgün variant yoxdur
Qapalı valyuta

265 Yol verilәn risk nәdir ?

•

tәkcә mәnfәәtin itkisi ilә yox, hәm dә nәzәrdә tutulan qazancın әldә edilә bilmәmәsi
tәkcә mәnfәәtin itkisi ilә yox, hәm dә nәzәrdә tutulan qazancın әldә edilә bilmәmәsi
düzgün variant yoxdur
ayrıayrı regionlarda baş verәn risklәr
fәrd üçün birbaşa zәrәr

266 Qeyrisistematik risk nә ilә bağlıdır ?

•

biznes fәaliyyәtinin spesifikliyi vә mürәkkәbliyi, habelә mәnsub olduğu sahәnin mürәkkbliyi ilә
düzgün variant yoxdur
ayrıayrı regionlarda iqtisadi situasiya ilә
fәrd üçün birbaşa zәrәr ilә
әmlakın itirilmәsi ilә

267 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı qrupun yaradılmasının ikinci mәrhәlәsi zamanı nә
hayata keçirilir?

•

insanlarin maraq vә meyllәrin uyğun olaraq birbirilә dostcasina yaxinlaşmasi baş verir
rәhbәr işçilәri müşahidә edir
rәhbәr işçilәri testdәn keçirir
qrup vә şәxsi maraqların ahәngdar şәkildә uyğunlaşması
düzgün variant yoxdur

268 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı heyәtin seçilmәsi meyarlarına hansı aiddir?

•

şәxsi cәhәtlәr
bütün cavablar doğrudur
dispozisiya
intellekt
fiziki cәhәtlәr

269 Dünyada mәhşur olan Sony Corporation kompaniyasının banisi A.Moriton firmanı tәsis etdiyi
günü neçә yaşı var idi?

•

70
60
25
45
35

270 1960ci illәrdә amerikan psixoloqu E.Qizeli menecerlәr qrupunu tәdqiq edәrәk hansı nәticәyә
gәlmişdir?

•

düzgün variant yoxdur
intellekt vә rәhbәrliyin effektivliyi arasında heç bir nisbәt yoxdur
intellekt vә rәhbәrliyin effektivliyi arasındakı nisbәt düzxәtli xarakter daşıyır
intellekt vә rәhbәrliyin effektivliyi arasındakı nisbәt paralel xarakter daşıyır
intellekt vә rәhbәrliyin effektivliyi arasındakı nisbәt әyrixәttli xarakter daşıyır

271 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrin şәxsi xüsusiyyәtlәrinә hansını aid etmәk olar?

•

rәhbәrin yaşı
dominantlıq
sosialiqtisadi status
düzgün variant yoxdur
rәhbәrin cinsi

272 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrlik tәrzinin dәyişmәsi vә bu anlayışının meydana
çıxması hansı psixoloqun adı ilә bağlıdır?

•

düzgün variant yoxdur
Z.Freydin
K.Levinin
K.Marksın
Mizerin

273 Kadr idarәçiliyi
Işçi  xәrc anlayışı

•

Әlaqә yaradan
İşә әsaslanır
Bütün variantlar
Reaktiv

274 İnsan resurslarının idarәedilmәsi funksiyasına aid deyil:

•

Xammal tәdarükü
Әmәyin motivlәşdirilmәsi vә stimullaşdırma;
Әmәyin ödәnilmәsi
Davranış mәcәllәsi
Әmәyin mühafizәsi

275 İşçilәrin әmәk haqqı sisteminin hazırlanması tәlimatına aiddir:

•

Qiymәtlәndirilәcәk iş qruplarının müәyyәn edilmәsi
Әmәyin qiymәtlәndirilmәsi
Qiymәtlәndirmә metodlarından hansının seçilәcәyinә qәrarın verilmәsi
Bütün variantlar
Qiymәtlәndirmә nәticәlәrinin әldә edilmәsi vә әmәk haqqı sisteminin hazırlanması;

276 İnsan resurslarının idarәedilmәsinә tәsir edәn әsas amillәr:

•

Maliyyә hesabatları
Qlobal rәqabәtin artması
Müәssisә vә tәşkilatların getgedә böyümәsi
İşçi qüvvәsinin quruluşundakı dәyişikliklәr
Texniki tәrәqqinin inkişafı

277 İnsan resursları idarәçiliyi

•

Işçi  xәrc anlayışı
İşә әsaslanır
Proaktiv
Reaktiv
Әlaqә yaradan

278 İş qüvvәsi nәdir?

•

Xüsusi bir mәqsәd ilә icra edilәn müstәqil bir iş fәaliyyәtidir.
Tapşırığın icrasında işçinin sәrf etdiyi fiziki vә mәnәvi qabiliyyәtlәrin mәcmuudur
Müәyyәn bir vaxt çәrçivәsindә müәyyәn bir tәşkilatda, fәaliyyәt göstәrmәk üçün tәyin edilmiş şәxs tәrәfindәn
yerinә yetirilәn bütün cavabdehlik vә mәsuliyyәtlәri özündә cәmlәşdirәn vәzifә yeridir.
dedikdә әmәk funksiyalarını müvәffәqiyyәtlә icra etmәk mәqsәdiylә fәhlә tәrәfindәn әmәk prosesinin üsulları,
fәndlәri, prinsiplәri vә әsas qanunauyğunluqları üzrә alınan texniki vә iqtisadi mәlumatların mәcmuu başa
düşülür.
peşәyә nisbәtәn dar anlayış olub, peşәnin müxtәlif istiqamәtlәrini göstәrir.

279 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı istehsala nәzarәt, mәhsulun çeşid vә keyfiyyәtinin
yoxlanılması hansı rәhbәrlәr tәrәfindәn icra edilir?

•

maliyyә müdiri
kadrlar şöbәsinin müdiri
marketinq müdiri
prezident
texniki direktor

•

280 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı kadrlar şöbәsinin müdiri nә üzrә cavabdehdir?

•

aktivlәrin mövcud olması üzrә
mәhsul vә xidmәtlәrin istehsal prosesi üzrә
işçilәrin işә götürülmәsi vә kadrlarin ixtisasinin artirilmasi üzrә
düzgün variant yoxdur
kapital qoyuluşu üzrә

281 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı texniki direktor nә üzrә mәsuliyyәt daşıyır?

•

mәhsul vә xidmәtlәrin istehsal prosesi üzrә
kapital qoyuluşu üzrә
aktivlәrin mövcud olması üzrә
düzgün variant yoxdur
әmtәә vә xidmәtlәrin satışı üzrә

282 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı maliyyәçilәr nәyә cavabdehdirlәr?

•

tabelikdә olanların işә gecikmәmәsi üzrә
mühasibat uçotu, aktivlәrin mövcud olmasi vә kapital qoyuluşu üzrә
satışın tәşkili üzrә
düzgün variant yoxdur
әmtәә vә xidmәtlәr üçün alıcıları tapmaq üzrә

283 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı marketinq şöbәsinin rәhbәrlәri nә ilә mәşğul olmalıdır?

•

satişi tәşkil edir, istehsal olunmuş әmtәә vә xidmәtlәr üçün alicilar tapir
işçilәri işә qәbul edir
mühasibat uçotu aparır
düzgün variant yoxdur
testlәşmә vә anketlәşmә aparır

284 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı aşağı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin öhdәliklәri hansılardır?

•

yuxarı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işini koordinasiya etmәk
orta sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işini koordinasiya etmәk
işçilәrin fәaliyyәtin nәzarәtdәn keçirir vә istiqamәtlәdirir
ümumi strategiyanı müәyyәn etmәk
düzgün variant yoxdur

285 Kontrolizә olan tәlәblәr hansılardır?

•

müәssisәinin inkişaf proqnozunu vә onun yerinә yetirilmәsi yollarini göstәrmәk
müәssisәnin restrukturizasiya proqnozunu vә onun yerinә yetirilmәsinin yolunu göstәrmәk
müәssisәnin modernizasiya proqnozunu vә onun yerinә yetirilmәsinin yollarını göstәrmәk
müәssisәnin likvidasiya proqnozunu vә onun yerinә yetirilmәsinin yollarını göstәrmәk
düzgün variant yoxdur

286 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn bunlardan hansı ABŞ firmalarının istehsal fәaliyyәtinә mәnfi
tәsir edәn faktordur?

•

investisiya hәcminin azaldılması
investisiyaların çoxalması
vergilәrin aşağı olması
düzgün variant yoxdur

bazar iqtisadiyyatının inkişafı

287 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn bunlardan hansı Yapon firmalarının idarә etmәsindә
mövcuddur?

•

İstehsalda әsas layihәdә “kәnar çıxmaları” heyәt tәrәfindәn müәyyәn edilmәsi üçün “aşağıdan” idarәetmә
şәraitin vә mexanizmin yaradılması
mәrkәzlәşdirilmiş vә “yuxarıdan” idarәetmә şәraitinin yaradılması
“yuxarıdan” idarәetmә şәraitinin vә mexanizminin yaradılması
bütün cavablar düzdür
düzgün variant yoxdur

288 Mencerin kontrolinq sisteminin işlәnib hazırlanması haqqında qәrarın qәbul edilmәsindә sәbәb
kimi hansını aid etmәk olar?

•

müәssisәnin fәaliyyәt effektivliyinin әsas göstәricilәrinin pislәşmәsi
müәssisәnin fәaliyyәt effektivliyinin göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması
müәssisәnin fәaliyyәt effektivliyinin göstәricilәrinin dәyişmәz qalması
bütün cavablar düzgündür
düzgün variant yoxdur

289 Mencerin kontrolinq sisteinin qurulmasına başlamaq üçün әn әlverişli anı hansıdır?

•

müәssisә prespektivdә müvәffәqiyyәtli fәaliyyәt göstәrmәsi üzrә mümkün risklәr haqqında zәif siqnalın
gәlmәsi anı
müәssisәnin perspektivdә fәaliyyәti üzrә mümkün risklәr haqqında güclü siqnalın gәlmәsi anı
müәssisә müflislәşmәyә yaxın olduğu an
bütün cavablar düzgündür
düzgün variant yoxdur

290 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn kontrolinq sisteminin tәtbiq edilmәsi әlverişli anın seçilmәsi
zamanı vacib amillәrdәn biri hansıdır?

•

müәssisәnin lazım olandan az maliyyә vә insan ehtiyatlarına malik olması
müәssisәnin kifayәt qәdәr maliyyә bә insan ehtiyatlarına malik olmaması
müәssisәnin kifayәt qәdәr maliyyә vә insan ehtiyyatlarına malik olması
müәssisәnin әsas fonduna malik olmaması
düzgün variant yoxdur

291 Hansı metodla rәhbәrlik öz diqqәtini hәqiqәtәn bahalı vә hәlledici sahәlәrә yönәldir?

•

“ABC tәhlil” metodu ilә
“XYZ tәhlil” metodu ilә
direktkostinq
düzgün variant yoxdur
portfel tәhlili

292 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn örtük mәblәğinin hesablanması metodu hansı sistemә әsaslanır?

•

“ABC tәhlil” metodu
xәrclәr üzrә müqayisә metodu
qalıq prinsipi
düzgün variant yoxdur
direkt  kostinq

293 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn buraxılan mәhsul kütlәsinin optimal ölçüsü harda yerlәşir?

•

hazır mәhsul buraxılışı artdıqca yuxarı qalxan daimi mәsrәflәr әyrisindә
düzgün variant yoxdur
hazır mәhsul buraxılışı aşağı düşәn daimi mәsrәflәr әyrisinin anbar mәsrәflәri azalmasının әyrisi ilә
kәsişmәsindә
bütün cavablar düzdür
hazır mәhsul buraxılışı artdıqca aşağı düşәn daimi mәsrәflәr әyrisinin anbar nәsrәflәri artımının әyrisi ilә
kәsişmәsindә

294 Menecerlәrә әsasәn istehsal sahәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

müәssisәdә konkret mәsәlәnin,tapşırığın yerinә yetirilmәsinә mәsuliyyәt daşıyan formal bir qrup
müәssisәdә konkret mәsәlәnin hәlli üçün yaradılan qeyriformal qrup
hәr hansı bir mәsuliyyәt daşımayan işçi qrup
müәssisәdәn kәnar fәaliyyәt göstәrәn qeyriformal qrup
düzgün variant yoxdur

295 Menecerlәrә әsasәn yardımçı istehsal nә kimi xidmәtlәr hәyata keçirir?

•

istehsal sahәlәri üçün tәmir
materialların saxlanması
istehsal sahәlәri üçün daşımalar
düzgün cavab yoxdur
bütün variantlar düzdür

296 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn Yapon firmaları ABŞ firmalarından fәrqli olaraq istehsal
gücünün genişlәndirilmәsindә nәdәn çәkinirlәr?

•

özgә kompaniyaları almaqdan
sәhmdar cәmiyyәtlәrinin yaradılmasından
müştәrәk firmaların yaradılmasından
rәqabәtdәn
düzgün variant yoxdur

297 Mencerin fikrinә әsasәn kontrolinq nәdir?

•

müәssisәnin fәaliyyәtinin fasilәsiz monitorinqi
müәssisәnin fәaliyyәtinin nәzarәtsizliyi
müәssisәnin fasilәsiz marketinq fәaliyyәti
düzgün variant yoxdur
müәssisәnin likvidasiyası

298 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn kontrolinqin vәzifәsi nәyә nail olmağa yönәlib?

•

düzgün variant yoxdur
pul vәsaitlәrinin çoxalmasına
qeyridәqiq informasiya tәminatına
yüksәk maaşlarla tәmin edilmәsinә
müәssisәnin idarә edilmәsi prosesini onun sahiblәrinin qoyduğu bütün mәqsәdlәrә nail olmağa

299 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn kiçik müәssisәlәrdә kontrolinqin әsas funksiyalarını kim yerinә
yetirir?

•

mühasibatçı
HR menecer
marketoloq
firma rәhbәri vә ya onun müavini

•

düzgün variant yoxdur

300 Mencerin kontrolinqin müәssisәlәrdә yerinә yetirdiyi funksiyaların hәcmi hansı amillәrdәn
asılıdır?

•

düzgün variant yoxdur
istehsalın unifikasiya sәviyyәsindәn
istehsalın diversifikasiya sәviyyәsindәn
bütün cavablar düzgündür
istehsalın kooperasiya sәviyyәsindәn

301 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn kontrolinqin „kiçik addımlarla tәtbiq edilmәsi dedikdә nә başa
düşülür?

•

düzgün variant yoxdur
köhnә idarәetmә strukturunda heç bir dәyişikliklәrin edilmәmәsi
köhnә idarәetmә strukturunda qarşiya qoyulmuş mәqsәdә yavaş irәlilәmә ilә kiçik dәyişikliklәrin edilmәsi
nәzәrdә tutulur.
köhnә idarәetmә sisteminin intensiv vә qәti dәyişdirilmәsi
köhnә idarәetmә strukturunda qarşiya qoyulmuş mәqsәdә doğru intensiv irәlilәmә

302 Mencer fikrinә әsasәn kontrolinqin kiçik addımlarla tәtbiq edilmәsinin üstünlüyü nәdәdir?

•

düzgün variant yoxdur
müәssisә daxilindә aparılan dәyişikliklәrә qarşı böyük müqavimәtin olması
yenidәnqurma prosesinin lәngimәsi
müәssisә daxilindә aparılan dәyişikliklәrә qarşı böyük müqavimәtin olmaması
müәssisә daxilindә güclü çәkişmә tәhlükәsinin yaranması

303 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn kontrolinqin „ kiçik addimlarla tәtbiq edilmәsinin çatışmazlığı
nәdәn ibarәtdir?

•

müәssisә daxilindә aparılan dәyişikliklәrә qarşı böyük müqavimәtin olmaması
yenidәnqurma prosesinin sürәtlәnmәsi
yenidәnqurma prosesinin lәngimәsindә
bütün cavablar düzgündür
düzgün variant yoxdur

304 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn kontrolinqdә bomba atma prinsipi nә demәkdir?

•

köhnә idarәetmә sisteminin intensiv vә qәti dәyişdirilmәsi demәkdir.
köhnә idarәetmә sisteminin kiçik adddımlarla dәyişilmәsi demәkdir
köhnә idarәetmә sistemini dәyişmәz qalması demәkdir
yenidәnqurma prosesinin lәngimәsindә
düzgün variant yoxdur

305 Mencerlәrin fikrinә әsasәn strateji kontrolinq nә üçün nәzәrdә tutulub?

•

düzgün variant yoxdur
hәm qısa, hәm uzunmüddәtli mәqsәdlәr üçün
yalnız qısamüddәtli mәqsәdlәr üçün
qısamüddәtli mәqsәdlәr üçün
uzunmüddәtli perspektivlәr üçün

306 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn logistika nә haqqında elmdir?

•

•

xammalin, materiallarin vә başqa әmtәәmaterial dәyәrlәrinin „dәqiq vaxtinda ” prisipi ilә lazimi yerә
çatdirilmasinin sәmәrәlәşdirilmәsi haqqinda
düzgün variant yoxdur
“nә istehsal etmәk”, “necә istehsal etmәk” vә “hansı keyfiyyәtdә istehsal etmәk” suallarına cavab verәn elmdir
xammalın vә materialın qәbulu haqqında
yalnız xammalın lazımi yerә çatdırılmasının sәmәrәlәşdirilmәsi

307 Mencer qrupunun fikrinә әsasәn operativ kontrolinq nәlәr üçün nәzәrdә tutulub?

•

uzunmüddәtli perspektivlәr üçün
ortamüddәtli mәqsәdlәr üçün
hәm uzunmüddәtli, hәm qısamüddәtli mәqsәdlәr üçün
qisamüddәtli mәqsәdlәr üçün
düzgün variant yoxdur

308 Mencerin fikrinә әsasәn bunlardan hansı investisiya obyektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına
aiddir?

•

qalıq prinsipi
xәrclәr üzrә müqayisә metodu
“ABC tәhlil” metodu
düzgün variant yoxdur
direkt  kostinq

309 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn investisiya layihәlәrinin
sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prinsiplәrinә hansı aiddir?

•

metodoloji prinsiplәr
әmәliyyat prinsiplәri
bütün variantlar sәhvdir
bütün variantlar doğrudur
metodiki prinsiplәr

310 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn әmәliyyat prinsiplәri dedikdә nә
başa düşülür?

•

düzgün variant yoxdur
layihәlәrin iqtisadi vә maliyyә cәlbediciliyi ilә birbaşa bağlı olan prinsiplәr
işin konseptual tәrәfinә aid edilәn ümumi prinsiplәr
layihә ilә, onun spesifik xüsusiyyәti ilә layihәlәrin iqtisadi cәlbediciliyi
informasiyahesablama nöqteyinәzәrindәn layihәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prosesini
yüngüllәşdirәn prinsiplәr

311 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn büdcә sәmәrәliliyi
göstәricilәrindә nә әks etdirilir?

•

düzgün variant yoxdur
xarici şirkәtlәrin büdcәlәri üçün layihәnin hәyata keçirilmәsinin maliyyә nәticәlәri
respublika vә yerli büdcәlәr üçün layihәnin hәyata keçirilmәsinin maliyyә nәticәlәri
düzgün cavab yoxdur
transmilli korporasiyaların büdcәlәri üçün layihәnin hәyata keçirilmәsinin maliyyә nәticәlәri

312 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn iqtisadi sәmәrәlik göstәricilәri
nәyi nәzәrә alır?

•

investisiya layihәlәrinin reallaşması ilә bağlı xәrc vә nәticәlәri

•

layihәnin birbaşa iştirakçıları üçün onun reallaşdırılmasının nәticәlәri
respublika vә yerli büdcәlәrin maliyyә nәticәlәri
alternativ xәrclәrin uçotunu
düzgün variant yoxdur

313 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn biznesplanın reallaşdırılması
mәrhәlәsinә hansı aiddir?

•

texnologiyaların әldә edilmәsi vә ötürülmәsi
istehsalqabağı marketinq
biznes layihәni reallaşdıran komandanın formalaşması
bütün variantlar doğrudur
biznes layihәnin maliyyә tәlәblәrinә uyğun olaraq maliyyәlәşdirilmәsi üçün hazırlıq

314 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn qeyrimәqbul reklam dedikdә nә
başa düşülür?

•

düzgün variant yoxdur
şirkәtin xüsusi yaratmaq mәqsәdi daşıyan reklam
haqsız, qeyridәqiq, qeyrietik reklamdır
son mәqsәdi gәlir әldә etmәkdәn ibarәt olan reklam
xatırladıcı reklam

315 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn biznesplanın yerinә
yetirilmәsindә nәyin müntәzәm aparılması vacibdir?

•

rekonstruksiyanı
marketinqin
monitorinqin
düzgün variant yoxdur
modernizasiyanı

316 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn böyük layihәlәr zamanı bәzi
tapşırıqlara (mәs. detallaşdırılmış injinirinq) әsasәn necә hәyata keçirilir?

•

düzgün variant yoxdur
monitorinqlә
subkontraktla
dәyirmi masa әsasında
kontraktsız

317 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn xәrclәrә nәzarәt nәdir?

•

ehtiyatların hәcminin öyrәnilmәsi
tәşkilat müddәtinin göstәrilmәsi
hansı mәqsәdlәr üçün vә nә qәdәr xәrclәr ayrılmışdır
düzgün variant yoxdur
mәhsulun davamlı istehsal edilmәsi

318 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn şәrait üzrә prosesi hәmçinin necә
adlandırmaq olar?

•

düzgün variant yoxdur
istehsal üzrә idarәetmә
günlәr üzrә idarәetmә

bütün variantlar düzdür
illәr üzrә idarәetmә

319 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn nәticәlәr üzrә idarәetmә zamanı
firma vә şirkәtlәrin imkanlarından necә istifadә olunmalıdır?

•

dar çәrçivәdә istifadә edilsinlәr
elә istifadә olunmalıdır ki, fәaliyyәt planı strateji sәviyyәdәn iş vaxtının fәrdi istifadә planından kәnara
çıxmasın
elә istifadә olunmalıdır ki, fәaliyyәt planı strateji sәviyyәdәn iş vaxtının fәrdi istifadә planınadәk irәlilәsin
bütün cavablar düzgündür
düzgün variant yoxdur

320 Bunlardan hansını idarәetmәnin әsas meyarlarına aid etmәk olar?

•

istehsalın tәşkili üzrә
sәhimdar cәmiyyәtlәri, koperativlәr.
yaradıcı yanaşma, planların yerinә yetirilmәsinin vacibliyi vә әzm nәticәlәr üzrә
heç bir variant düz deyil
mәhdud mәhsuliyyәtli cәmiyyәtlәr

321 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn nәticәlәr üzrә idarәetmәnin әsas
cәhәtlәrindәn birinә hansını aid etmәk olar?

•

düzgün variant yoxdur
yalnız tәsadüfi hallara diqqәtli yanaşma
planlaşdırılmış vә ya gözlәnilәn nәticәlәrlә yanaşı tәsadüfi hallara diqqәtli yanaşma
yalnız planlaşdırılmış hallara diqqәtli yanaşma
yalnız subyektiv qәrarların qәbulunu

322 Biznesplana әsasәn investisiya maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinә hansı aiddir?

•

bütün variantlar doğrudur
texniki, texnoloji, kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu
sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar
investisiya resursları kimi istifadә oluna bilәcәk pul vәsaitlәridir
daşınar vә daşınmaz әmlak

323 Biznesplana әsasәn pul ( pool ) birlәşmә forması nә ilә fәrqlәnir?

•

düzgün variant yoxdur
ikiqat vergiqoyma ilә
bütün iştirakçıların gәlirlәri ümumi fonda daxil olur
hazır mәhsul istehsalının texnoloji proseslәrinin ardıcıllığı ilә
eyni növ mәmulat istehsal edilmәsi ilә

324 Biznesplana әsasәn qarışıq maliyyәlәşdirmә zamanı nәyә nәzarәt etmәk lazımdır?

•

düzgün variant yoxdur
dövriyyә vәsaitlәrinә
sәhmdar cәmiyyәtinә mәxsus paya
bütün variantlar doğrudur
әsas fondlara

325 Azәrbaycan Respublikasının Reklam haqqında qanunu nә zaman qәbul edilmişdir?

•

19960902
20001105
düzgün variant yoxdur
19980801
19971003

326 Vәsaitlәr vә sәrvәtlәrә aiddir:

•

pul vәsaiti, mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar;
daşınar vә daşınmaz әmlak (binalar, qurğular, avadanlıq vә başqa maddi sәrvәtlәr);
müvafiq qaydada rәsmilәşdirilmiş elmitәcrübi vә digәr intellektual sәrvәtlәr;
texniki, texnoloji, kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu (“nouhau”).
hamısı

327 İnvestisiya fәaliyyәtinin növlәrinә aiddir:

•

özәl investisiya fәaliyyәti;
xarici investisiya fәaliyyәti;
birgә investisiya fәaliyyәti.
hamısı
dövlәt investisiya fәaliyyәti

328 Portfel investisiya aiddir:

•

qiymәtli kağızlara (sәhmlәrә, istiqrazlara vә s.) vә maliyyә aktivlәrinә qoyulan kapitaldır.
әsas fondların tәkrar istehsalı vә iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә müәssisәlәri inkişaf etdirmәk mәqsәdilә
qoyulmuş pul vәsaitidir.
başlıca olaraq uzunmüddәtli kapital qoyuluşudur. Real investisiyanın tәrkibinә әsas fondlara investisiya (әsas
kapital), torpaq sahәsinin alınmasına xәrclәr, qeyrimaterial aktivlәrә vә dövriyyә vәsaitlәri ehtiyatlarının
artırılmasına qoyulan investisiya daxildir
kommersiya vә istehsal fәaliyyәtinin genişlәnmәsi nәticәsindә böyük hәcmdә kredit resurslarının cәlb
edilmәsinә tәlәbatın artması ilә әlaqәdardır. Bu kapital tarixәn borc qiymәtli kağızların alınması әsasında
inkişaf etmәyә başlamışdır, kağız özü kredit sәnәdi formasını alır vә onun faiz, yaxud dividend şәklindә
müәyyәn gәlir әldә etmәk hüququ qazanır.
faktiki sәhmlәrә, istiqrazlara, vekselә vә digәr qiymәtli kağızlara qoyulan kapitaldır. Qiymәtli kağızlar әslindә
kapitalın kağız dublikatını ifadә edir (praktiki olaraq fiktiv kapitaldır).

329 Kapital әmәlәgәtirәn investisiyaya aiddir:

•

başlıca olaraq uzunmüddәtli kapital qoyuluşudur. Real investisiyanın tәrkibinә әsas fondlara investisiya (әsas
kapital), torpaq sahәsinin alınmasına xәrclәr, qeyrimaterial aktivlәrә vә dövriyyә vәsaitlәri ehtiyatlarının
artırılmasına qoyulan investisiya daxildir
qiymәtli kağızlara (sәhmlәrә, istiqrazlara vә s.) vә maliyyә aktivlәrinә qoyulan kapitaldır.
әsas fondların tәkrar istehsalı vә iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә müәssisәlәri inkişaf etdirmәk mәqsәdilә
qoyulmuş pul vәsaitidir.
faktiki sәhmlәrә, istiqrazlara, vekselә vә digәr qiymәtli kağızlara qoyulan kapitaldır. Qiymәtli kağızlar әslindә
kapitalın kağız dublikatını ifadә edir (praktiki olaraq fiktiv kapitaldır).
kommersiya vә istehsal fәaliyyәtinin genişlәnmәsi nәticәsindә böyük hәcmdә kredit resurslarının cәlb
edilmәsinә tәlәbatın artması ilә әlaqәdardır. Bu kapital tarixәn borc qiymәtli kağızların alınması әsasında
inkişaf etmәyә başlamışdır, kağız özü kredit sәnәdi formasını alır vә onun faiz, yaxud dividend şәklindә
müәyyәn gәlir әldә etmәk hüququ qazanır.

330 Real investisiyaya aiddir:
kommersiya vә istehsal fәaliyyәtinin genişlәnmәsi nәticәsindә böyük hәcmdә kredit resurslarının cәlb
edilmәsinә tәlәbatın artması ilә әlaqәdardır. Bu kapital tarixәn borc qiymәtli kağızların alınması әsasında
inkişaf etmәyә başlamışdır, kağız özü kredit sәnәdi formasını alır vә onun faiz, yaxud dividend şәklindә
müәyyәn gәlir әldә etmәk hüququ qazanır.

•

qiymәtli kağızlara (sәhmlәrә, istiqrazlara vә s.) vә maliyyә aktivlәrinә qoyulan kapitaldır.
әsas fondların tәkrar istehsalı vә iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә müәssisәlәri inkişaf etdirmәk mәqsәdilә
qoyulmuş pul vәsaitidir.
başlıca olaraq uzunmüddәtli kapital qoyuluşudur. Real investisiyanın tәrkibinә әsas fondlara investisiya (әsas
kapital), torpaq sahәsinin alınmasına xәrclәr, qeyrimaterial aktivlәrә vә dövriyyә vәsaitlәri ehtiyatlarının
artırılmasına qoyulan investisiya daxildir
faktiki sәhmlәrә, istiqrazlara, vekselә vә digәr qiymәtli kağızlara qoyulan kapitaldır. Qiymәtli kağızlar әslindә
kapitalın kağız dublikatını ifadә edir (praktiki olaraq fiktiv kapitaldır).

331 Portfel (maliyyә) investisiyası :

•

faktiki sәhmlәrә, istiqrazlara, vekselә vә digәr qiymәtli kağızlara qoyulan kapitaldır. Qiymәtli kağızlar әslindә
kapitalın kağız dublikatını ifadә edir (praktiki olaraq fiktiv kapitaldır).
kommersiya vә istehsal fәaliyyәtinin genişlәnmәsi nәticәsindә böyük hәcmdә kredit resurslarının cәlb
edilmәsinә tәlәbatın artması ilә әlaqәdardır. Bu kapital tarixәn borc qiymәtli kağızların alınması әsasında
inkişaf etmәyә başlamışdır, kağız özü kredit sәnәdi formasını alır vә onun faiz, yaxud dividend şәklindә
müәyyәn gәlir әldә etmәk hüququ qazanır.
başlıca olaraq uzunmüddәtli kapital qoyuluşudur. Real investisiyanın tәrkibinә әsas fondlara investisiya (әsas
kapital), torpaq sahәsinin alınmasına xәrclәr, qeyrimaterial aktivlәrә vә dövriyyә vәsaitlәri ehtiyatlarının
artırılmasına qoyulan investisiya daxildir
әsas fondların tәkrar istehsalı vә iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә müәssisәlәri inkişaf etdirmәk mәqsәdilә
qoyulmuş pul vәsaitidir.
qiymәtli kağızlara (sәhmlәrә, istiqrazlara vә s.) vә maliyyә aktivlәrinә qoyulan kapitaldır.

332 Fiktiv kapitalın yaranmasına aiddir:

•

kommersiya vә istehsal fәaliyyәtinin genişlәnmәsi nәticәsindә böyük hәcmdә kredit resurslarının cәlb
edilmәsinә tәlәbatın artması ilә әlaqәdardır. Bu kapital tarixәn borc qiymәtli kağızların alınması әsasında
inkişaf etmәyә başlamışdır, kağız özü kredit sәnәdi formasını alır vә onun faiz, yaxud dividend şәklindә
müәyyәn gәlir әldә etmәk hüququ qazanır.
başlıca olaraq uzunmüddәtli kapital qoyuluşudur. Real investisiyanın tәrkibinә әsas fondlara investisiya (әsas
kapital), torpaq sahәsinin alınmasına xәrclәr, qeyrimaterial aktivlәrә vә dövriyyә vәsaitlәri ehtiyatlarının
artırılmasına qoyulan investisiya daxildir
әsas fondların tәkrar istehsalı vә iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә müәssisәlәri inkişaf etdirmәk mәqsәdilә
qoyulmuş pul vәsaitidir.
faktiki sәhmlәrә, istiqrazlara, vekselә vә digәr qiymәtli kağızlara qoyulan kapitaldır. Qiymәtli kağızlar әslindә
kapitalın kağız dublikatını ifadә edir (praktiki olaraq fiktiv kapitaldır).
qiymәtli kağızlara (sәhmlәrә, istiqrazlara vә s.) vә maliyyә aktivlәrinә qoyulan kapitaldır.

333 İnvestisiyaların tәsnifatına aiddir:

•

Kapitalın yatırılma obyektlәrinә görә.
İnvestisiya qoyma dövrünә görә.
hamısı
Mülkiyyәt formasına görә.
İnvestisiya layihәlәrindә iştirakının xarakterinә görә.

334 real investisiyalara aiddir:

•

torpaq sahәlәrinin vә tәbiәtdәn istifadә obyektlәrinin alınmasına investisiyalar;
әsas kapitala investisiya qoyuluşu;
qeyrimaddi aktivlәrә (patentlәr, lisenziyalar, proqram mәhsulları, elmitәdqiqat vә tәcrübikonstruktor
işlәmәlәri vә s.) investisiyalar;
hamısı
әsaslı tәmir xәrclәri;

335 kapital qoyuluşunun planlaşdırılması prinsiplәrinә aiddir:

•

hamısı

•

planlaşdırmanın fasilәsizliyi;
planlaşdırmanın stabilliyi;
kapital qoyuluşunun hәcminin maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri ilә balanslaşdırılması;
planın konkret vә әsaslandırılmış olması;

336 Marketinq planının tәrtib elementlәrindәn biri:

•

marketinq strategiyasının işlәnilmәsidir
işçilәrin sayının hesablanmasıdır
әmәk haqqının tәrtib edilmәsidir
әmәk vә әmәk predmetlәri
düzgün variant yoxdur

337 Sinxromarketinq nә zaman tәtbiq edilir ?

•

tәrәddüd edәn tәlәbi sabitlәşdirmәyә ehtiyac duyulan zaman
potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda
potensial alıcıların tәklif olunan әmtәәyә laqeyd münasibәt bәslәdikdә
düzgün cavab yoxdur
potensial tәlәbin olması vә bunu reallığa çevirmәk vacib olan zaman

338 Marketinq planına әsasәn planlaşdırmanın prinsipinә hansı aiddir?

•

fasilәsizlik
bütün variantlar doğrudur
çeviklik
dәqiqlik
vәhdәtlik

339 Marketinq planına әsasәn istehsal tsiklinin uzunluğu düsturunda tk nәyi göstәrir?

•

әmәliyyat üzrә tam vaxt norması
texnoloji prosesin әmәliyyatlarının sayı
sutkada iş növbәlәrinin sayı
iş növbәsinin uzunluğu
düzgün variant yoxdur

340 Marketinq planına әsasәn Public Relations tәdbirlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

malın hәyat tsiklinin yüksәlişinә yönәldilmiş kompleks tәdbirlәr
yalnız görmә ilә mәnimsәnilmәyә arxalanan reklam
reklam verәn tәşkilatla cxәmiyyәtin geniş tәbәqәlәri arasında әlverişli әlaqәlәrin qurulmasına yönәldilmiş
kompleks tәdbirlәr
düzgün variant yoxdur
işçilәrdә öz müәssisәlәrinә inamı güclәndirmәyә yönәldilmiş kompleks tәdbirlәr

341 Marketinq planına әsasәn hansı reklam vasitәsi dövri mәtbuatda dәrc edilmiş müxtәlif reklam
materiallarını özündә әks etdirir?

•

düzgün variant yoxdur
radio vә telereklam
reklam suvenirlәri
audiovizual reklam
mәtbuatdakı reklam

342 Marketinq planına әsasәn hansı reklam növünün mәqsәdi şirkәtin xüsusi imicini yaratmaq vә ya

yaxşılaşdırmaq mәqsәdi güdәn reklamdır?

•

qeyrietik reklam
kontrreklam
korporativ reklam
düzgün variant yoxdur
mәlumatlandırıcı reklam

343 İstehsal tsiklinin uzunluğu düsturunda nnәyi göstәrir?

•

әmәliyyat üzrә tam vaxt norması
sutkada iş növbәlәrinin sayı
partiyadakı detalların sayı
bütün variantlar doğrudur
iş növbәsinin uzunluğu

344 Marketinq planına әsasәn istehsal uzunluğu düsturunda Tn nәyi göstәrir?

•

әmәliyyatlar üzrә tam vaxt norması
partiyadakı detalların sayı
Tnmәmulatın hazırlanması üzrә istehlak tsiklinin, iş günlәrinin uzunluğu
düzgün variant yoxdur
texnoloji prosesin әmәliyyatlarının sayı

345 Marketinq planına әsasәn tәktәk istehsalda tәqvimplan hesablamalara nә daxildir?

•

istehsal meydançaları vә avadanlıqların yüklәnmәsinin yoxlama mәqsәdilә hesablanması
sexlәrin işindә tәqvim qabaqlamalarının müәyyәn edilmәsi
mәmulatların hazırlanmasının uzunluğunun hesablanması vә ayrıayrı sifarişlәr üzrә dövri qrafiklәrin
qurulması
düzgün variant yoxdur
istehsala qәbul olunmuş sifarişlәrin yerinә yetirilmәsinin toplu qabaqlamalarının dәqiqlәşdirilmәsi

346 İstehsal gücü hansı amillәrdәn asılıdır:

•

xammal vә materialların keyfiyyәti;
avadanlığın keyfiyyәt tәrkibi. Fiziki vә mәnәvi aşınmanın sәviyyәsi;
avadanlıqların sayı vә mәhsuldarlığı;
hamısı
texnika vә texnologiyanın mütәrәqqilik dәrәcәsi;

347 İstehsal güclәrini hesablamasında ilkin mәlumatlar hansıdır:

•

istehsal proqramının әmәktutumu;
maşınların sayı;
bir dәzgahın plan iş vaxtı fondu;
hamısı
avadanlığın mәhsuldarlığı;

348 Sifarişin yerinә yetirilmәsinin әsas mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

hamısı
sifarişin yerinә yetirilmәsinә hazırlıq;
sifarişin rәsmilәşdirilmәsi;
heç biri
sifarişin yerinә yetirilmәsi.

349 Seriyalı istehsalda tәqvimplan normativlәrinin hesablanması özünә aşağıda kıları daxil edir:

•

istehsal sahәlәrinin işinin tәqvimplan qrafiklәrinin qurulması;
detal partiyalarının normativ ölçüsünün vә onların istehsalı dövriliyinin müәyyәn edilmәsi;
mәmulatların istehsal partiyalarının ölçüsünün müәyyәnlәşdirilmәsi;
hamısı
detallar partiyasının emalının istehsal dövrünün davamiyyәt müddәtinin vә tәqvimplan qabaqlamalarının
müәyyәn edilmәsi;

350 İstehsalın hәlli zamanı hansı xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınmalıdır:

•

müxtәlif rüb vә aylarda müxtәlif mәmulatların buraxılışı üzrә tapşırıqların bölüşdürülmәsi zamanı buraxılışın
plan müddәtlәrini, habelә yeni mәhsul növlәrinin istehsalına hazırlıq vaxtını nәzәrә almaq lazımdır
mәcmu halda avadanlıq vә heyәtin tam vә dәst halında yüklәnmәsini tәmin edәrәk, әmәk tutumluluğu
strukturu üzrә birbirilәrini tamamlayan mәhsul növlәrinin paralel hazırlanmasını nәzәrdә tutmaq lazımdır;
mümkün olduqca eyni vaxta hazırlanan mәmulatların nomenklaturunu ixtisar etmәk vә bununla da istehsalda
hәddәn çox yenidәn sazlamaları azaltmaq, eyni vaxta emal prosesindә olan detalların rәngarәngliyini ixtisar
etmәk lazımdır;
hamısı
planlaşdırılan buraxılış hәcmi (aylar üzrә iş günlәri sayının nәzәrә alınması ilә) әmәk mәhsuldarlığı
dinamikasının artmasını әks etdirәrәk tәdricәn böyümәlidir;

351 İstehsal sahәlәrinin tәqvimplan qrafiklәrinә aiddir:

•

mәmulatların ciddi dövri buraxılışının yer almadığı seriyalı istehsal üzrә detalların yığıma ötürülmәsinin vә
onarın ilk әmәliyyata buraxılışının tәqvim planqrafikidir.
bir iş yerindә yerinә yetirilәn detalәmәliyyatların sayı az olduqda (56 detalәmәliyyat) mәmulatların fasilәsiz
yığılması üçün detalları partiyalarla emal edәn istehsal sahәlәri üçün әmәliyyatlar üzrә standart planqrafik;
dәyişәnaxın xәtlәri işinin detalların emala dövri olaraq buraxılmasını reqla
hamısı
fasilәsiz vә ya hazır mәmulatların ciddi dövri yığılması üzrә vә hәr bir iş yerinә altıdan çox detalәmәliyyatın
tәhkim edilmәsi şәrtilә dövri olaraq tәkrarlanan detallar partiyasının standart buraxılış planqrafiki;

352 İTTHnın vәzifәlәrinә aiddir:

•

müxtәlif növ materialtexniki resursa qarşı tәlabatın normalaşdırılması
müәssisәnin mövcud texnologiyaları, avadanlıqları vә istehsal güclәrinin tәhlili;
yeni mәhsulun texnolojiliyinin tәhlili;
hamısı
yeni mәhsulun istehsalının texnoloji proseslәrinin, qeyristandart texnoloji avadanlıqların vә lәvazimatların
işlәnib hazırlanması vә istehsalı;

353 Seriyalı istehsalın tәşkilinin әsas xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

bir neçә tәhkim olunmuş әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün iş yerlәrinin ixtisaslaşması;
hamısı
istehsal tsiklinin müddәtinin qısa olması;
seriyalarla hazırlanan mәmulatın dövrliyi;
әhәmiyyәtli miqdarda hazırlanan geniş çeşiddә tәkrarlanan mәhsulun daimi olması;

354 Kütlәvi istehsalın tәşkilinә xas olan xüsusiyyәtlәrә aiddir:

•

kompleks mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış texnolojı proseslәrin yüksәk faiz tәşkil etmәsi;
iş yerlәrinin ixtisaslaşması;
böyük miqdara az nomenklaturada mәmulatın ciddi şәkilda müәyyәn edilәn
hamısı
xüsusi vә xtisaslaşmış avadanlıq vә texnolojı silahlanmanın böyük xüsusi çәkiyә malik olması;

355 İstehsal gücünün amillәrinә aiddir:

•

xammal vә materialların keyfiyyәti;
avadanlığın keyfiyyәt tәrkibi. Fiziki vә mәnәvi aşınmanın sәviyyәsi;
avadanlıqların sayı vә mәhsuldarlığı
hamısı
texnika vә texnologiyanın mütәrәqqilik dәrәcәsi;

356 yerli tәlәbata uyğun olaraq konsruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxılışının
mәrkәzlәşdirilmәsidir. Konstruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşarlıq geniş unikasiya (bir şәklә salınma)
yolu ilә yaradılır.

•

növbәdaxili, növbәlәrarası, әmәliyyatdaxili vә әmәliyyatlararası dövrdә bir әmәliyyatla digәri arasında
ardıcıllığın tәmin edilmәsini nәzәrdә tutan istehsalın tәşkili prinsipidir.
istehsalın bütün bölmәlәrindә istehsal güclәrinin uygunlaşdırılmasıdır. Bu isә lazımi miqdarda,
nomenklaturada, çeşiddә mәhsul buraxmağa imkan verir.
istehsal prosesindә mәhsulun sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә mәmulatın bir istehsal mәrhәlәsindәn digәrinә qısa
müddәtdә hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir.
istehsal proseslәrinin bütün mәrhәkәlәrindә әmәliyyatların eyni vaxtda aparılmasıdır. Bu isә son mәhsulun
hazırlanması üçün geniş iqtisadi şәrait yaratmağa imkan verir.

357 Dәqiqlik nәdir:

•

növbәdaxili, növbәlәrarası, әmәliyyatdaxili vә әmәliyyatlararası dövrdә bir әmәliyyatla digәri arasında
ardıcıllığın tәmin edilmәsini nәzәrdә tutan istehsalın tәşkili prinsipidir.
istehsalın bütün bölmәlәrindә istehsal güclәrinin uygunlaşdırılmasıdır. Bu isә lazımi miqdarda,
nomenklaturada, çeşiddә mәhsul buraxmağa imkan verir.
yerli tәlәbata uyğun olaraq konsruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxılışının mәrkәzlәşdirilmәsidir.
Konstruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşarlıq geniş unikasiya (bir şәklә salınma) yolu ilә yaradılır.
istehsal prosesindә mәhsulun sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә mәmulatın bir istehsal mәrhәlәsindәn digәrinә qısa
müddәtdә hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir.
istehsal proseslәrinin bütün mәrhәkәlәrindә әmәliyyatların eyni vaxtda aparılmasıdır. Bu isә son mәhsulun
hazırlanması üçün geniş iqtisadi şәrait yaratmağa imkan verir.

358 Ahәngdarlıq nәdir:

•

növbәdaxili, növbәlәrarası, әmәliyyatdaxili vә әmәliyyatlararası dövrdә bir әmәliyyatla digәri arasında
ardıcıllığın tәmin edilmәsini nәzәrdә tutan istehsalın tәşkili prinsipidir.
istehsalın bütün bölmәlәrindә istehsal güclәrinin uygunlaşdırılmasıdır. Bu isә lazımi miqdarda,
nomenklaturada, çeşiddә mәhsul buraxmağa imkan verir.
mәhsulun müәyyәn aralıq fasilәlәr әrzindә buraxılışının tәmin edilmәsidir.
istehsal prosesindә mәhsulun sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә mәmulatın bir istehsal mәrhәlәsindәn digәrinә qısa
müddәtdә hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir.
istehsal proseslәrinin bütün mәrhәkәlәrindә әmәliyyatların eyni vaxtda aparılmasıdır. Bu isә son mәhsulun
hazırlanması üçün geniş iqtisadi şәrait yaratmağa imkan verir.

359 Müasir şәraitdә istehsalın hansı formaları var:

•

istehsal prosesinin vә idarәetmәnin avtomatlaşdırılması
tәmәrküzlәşmә
ixtisaslaşdırma
hamısı
kompleks mexaniklәşmә

360 İstehsalın tәşkili tipinә bir sıra amillәr tәsir edir:
davamlılığı
istehsalın miqyası,

•

ixtisaslaşma sәviyyәsi
hamısı
buraxılan mәhsulun mürәkkәbliyi

361 İstehsalın neçә tipi fәrqlәndirilir:

•

5
2
3
6
4

362 İstehsal güclәri nәdir:

•

növbәdaxili, növbәlәrarası, әmәliyyatdaxili vә әmәliyyatlararası dövrdә bir әmәliyyatla digәri arasında
ardıcıllığın tәmin edilmәsini nәzәrdә tutan istehsalın tәşkili prinsipidir.
istehsalın bütün bölmәlәrindә istehsal güclәrinin uygunlaşdırılmasıdır. Bu isә lazımi miqdarda,
nomenklaturada, çeşiddә mәhsul buraxmağa imkan verir.
yeni texnologiyanın vә әmәyin elmi tәşkilinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәri nәzәrә almaqla istehsal avadanlıqlarından
tam istifadә etmәklә müәssisәnin müәyyәn edilmiş nomenklaturada vә çeşiddә maksimum mәhsul istehsal
etmәk qabiliyyәtidir
istehsal prosesindә mәhsulun sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә mәmulatın bir istehsal mәrhәlәsindәn digәrinә qısa
müddәtdә hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir.
istehsal proseslәrinin bütün mәrhәkәlәrindә әmәliyyatların eyni vaxtda aparılmasıdır. Bu isә son mәhsulun
hazırlanması üçün geniş iqtisadi şәrait yaratmağa imkan verir.

363 İstehlakçıdan asılı olaraq marketinqin hansı növlәri yoxdur?

•

istehlak vә sәnaye
istehlak
sәnaye
istehsal
beynәlxalq

364 Marketinq planına әsasәn İTHVSin әsasını nә tәşkil edir?

•

standart elementlerdәn avadanlıqların aqreqatlaşdırılması
mәhsulların istehsalı vә nәzarәt üzrә texnolji proseslәrin tiplәşdirilmәsi vә standartlaşdırılması
İTH dövrünün sistemstruktur tәhlili
bütün variantlar düzdür
texnolji avadanlıq vә alәtlәrin standartlaşdırılması

365 Konversiya marketinqi necә tәtbiq olunur ?

•

düzgün cavab yoxdur
potensial alıcıların pozitiv tәlәbi olduqda
potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda
potensial tәlәbin olması vә bunu reallığa çevirmәk vacib olduqda
potensial alıcıların tәklif olunan әmtәәyә laqeyd münasibәt olduqda

366 İnkişafedici marketinq nә zaman tәtbiq edilir ?

•

potensial alıcıların tәklif olunan әmtәәyә laqeyd münasibәt bәslәdikdә
potensial alıcıların pozitiv tәlәbi olduqda
potensial tәlәbin olması vә bunu reallığa çevirmәk vacib olan zaman
düzgün cavab yoxdur
potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda

367 Marketinq planı nәdir ?

•

düzgün cavab yoxdur
müәssisәdә investisiya axınını әks etdirәn sәnәddir
valyuta istiqamәtini әks etdirәn sәnәddir
gәlәcәkdә istehsal edilә bilәn mәhsulların proqnozlaşdırılmasını nәzәrә alan sәnәddir
gәlәcәkdә bazarda baş verә bilәcәk dәyişikliklәrin proqnozlaşdırılmasını nәzәrә alaraq marketinq
fәaliyyәtinin, aktivlәrin vә ehtiyatlarin müәyyәn müddәt әrzindә idarә edilmәsini әks etdirәn sәnәddir

368 Konversiya marketinqinin әsas әmәliyyatı nәdәn ibarәtdir?

•

düzgün variant yoxdur
qiymәtqoyma
reklam işi vә әmtәәnin hәrәkәt planı
bütün cavablar düzdür
büdcәlәrin hazırlanması

369 Qısamüddәtli marketinq planları kim hazırlayır?

•

düzgün variant yoxdur
audit şirkәtlәri
satış hәcminin mövsüm dәyişilmәsinә malik olan şirkәtlәr hazırlayır
bütün cavablar düzgündür
bazarın durumunu gәlәcәk 20 il müddәtinә araşdıran şirkәt

370 Marketinq planının hazırlanması şirkәtә nә etmәyә imkan verir?

•

şirkәtin әsas vә dövriyyә vәsaitlәrinә nәzarәt etmәyә imkan verir
şirkәtin maliyyә vәsaitlәrinә nәzarәt etmәyә imkan verir
şirkәtin istehsalat vә satış fәaliyyәtinә nәzarәt etmәyә imkan verir
düzgün variant yoxdur
şirkәtin investisiya layihәlәrinә nәzarәt etmәyә imkan verir

371 Marketinq sәmәrәli planlaşdırılmasını hәyata keçirmәk üçün hansı prinsiplәrә әmәl etmәk
lazımdır?

•

planın yiğcam vә sadә olması, sәmәrәliliyin tәmini üçün zәruri bilik vә bacarığa yiyәlәnmәk
marketinq fәaliyyәtinin müştәrilәrin marağına yönәldilmәsi
yaxın iki –üç il üçün mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi
bütün variantlar düzdür
biznes fәaliyyәtinә halhazırda tәsir edәn vә gәlәcәkdә tәsir edә bilәcәk xarici amillәr haqqında informasiya
toplanması

372 İşçi proqramı nәdir?

•

istehlakçıların satışdan sonrakı xidmәt sәviyyәsi
әmәk haqqı sisteminin hәyata keçirilmәsi üçün tәdbirlәr planıdır
marketinq strategiyası hәyata keçirmәk üçün tәdbirlәr planıdır
düzgün variant yoxdur
qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi

373 İstehsalın mәzmununu әmәk fәaliyyәti müәyyәn edir vә hansı şәrtlәri nәzәrdә tutur:

•

hamısı

Әmәk cisimlәri. Әmәk prosesindә dәyişikliklәrә mәruz qalan vә istehlak dәyәrinә çevrilәn tәbiәt mәıhsuludur
(xammal vә material).
Әmәk, yәni insanın mәqsәdәuyğun fәaliyyәti. İnsan әmәk cisimlәrinә vә tәbiәt qüvvәlәrinә tәsir göstәrib
onları tәlәbatı ödәyә bilәcәk formaya salır. Әmәyin mәzmunu – tәtbiq edilәn texnika, texnologiya vә istehsalın
tәşkilinin növü ilә müәyyәn olunur.
heç biri
Әmәk alәtlәri. İnsanların әmәk cisimlәrinә tәsir göstәrib öz tәlәbatına uyğun şәkildә salmaq üçün istifadә
etdiyi mexaniki әmәk vasitәlәri – maşınlar, dәzgahlar, avadanlıq, mühәrriklәr, texnolojı alәt vә tәrtibatlatın
mәcmusudur.

374 İstehsalın ixtisaslaşması nәdir:

•

növbәdaxili, növbәlәrarası, әmәliyyatdaxili vә әmәliyyatlararası dövrdә bir әmәliyyatla digәri arasında
ardıcıllığın tәmin edilmәsini nәzәrdә tutan istehsalın tәşkili prinsipidir.
istehsalın bütün bölmәlәrindә istehsal güclәrinin uygunlaşdırılmasıdır. Bu isә lazımi miqdarda,
nomenklaturada, çeşiddә mәhsul buraxmağa imkan verir.
yerli tәlәbata uyğun olaraq konsruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxılışının mәrkәzlәşdirilmәsidir.
Konstruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşarlıq geniş unikasiya (bir şәklә salınma) yolu ilә yaradılır.
istehsal prosesindә mәhsulun sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә mәmulatın bir istehsal mәrhәlәsindәn digәrinә qısa
müddәtdә hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir.
istehsal proseslәrinin bütün mәrhәkәlәrindә әmәliyyatların eyni vaxtda aparılmasıdır. Bu isә son mәhsulun
hazırlanması üçün geniş iqtisadi şәrait yaratmağa imkan verir.

375 Proporsionallıq nәdir:

•

növbәdaxili, növbәlәrarası, әmәliyyatdaxili vә әmәliyyatlararası dövrdә bir әmәliyyatla digәri arasında
ardıcıllığın tәmin edilmәsini nәzәrdә tutan istehsalın tәşkili prinsipidir.
istehsalın bütün bölmәlәrindә istehsal güclәrinin uygunlaşdırılmasıdır. Bu isә lazımi miqdarda,
nomenklaturada, çeşiddә mәhsul buraxmağa imkan verir.
yerli tәlәbata uyğun olaraq konsruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxılışının mәrkәzlәşdirilmәsidir.
Konstruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşarlıq geniş unikasiya (bir şәklә salınma) yolu ilә yaradılır.
istehsal prosesindә mәhsulun sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә mәmulatın bir istehsal mәrhәlәsindәn digәrinә qısa
müddәtdә hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir.
istehsal proseslәrinin bütün mәrhәkәlәrindә әmәliyyatların eyni vaxtda aparılmasıdır. Bu isә son mәhsulun
hazırlanması üçün geniş iqtisadi şәrait yaratmağa imkan verir.

376 Paralellik nәdir:

•

növbәdaxili, növbәlәrarası, әmәliyyatdaxili vә әmәliyyatlararası dövrdә bir әmәliyyatla digәri arasında
ardıcıllığın tәmin edilmәsini nәzәrdә tutan istehsalın tәşkili prinsipidir.
istehsalın bütün bölmәlәrindә istehsal güclәrinin uygunlaşdırılmasıdır. Bu isә lazımi miqdarda,
nomenklaturada, çeşiddә mәhsul buraxmağa imkan verir.
yerli tәlәbata uyğun olaraq konsruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxılışının mәrkәzlәşdirilmәsidir.
Konstruktiv vә texnolojı cәhәtdәn oxşarlıq geniş unikasiya (bir şәklә salınma) yolu ilә yaradılır.
istehsal prosesindә mәhsulun sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә mәmulatın bir istehsal mәrhәlәsindәn digәrinә qısa
müddәtdә hәrәkәtinin tәmin edilmәsidir.
istehsal proseslәrinin bütün mәrhәkәlәrindә әmәliyyatların eyni vaxtda aparılmasıdır. Bu isә son mәhsulun
hazırlanması üçün geniş iqtisadi şәrait yaratmağa imkan verir.

377 İnsan Resurslarının Planlaşdırılması tәlimatına aiddir:

•

İşçi dövriyyәsinin hesablanması
Cinsә görә işçilәrin ümumi xarakteristikası
Bütün variantlar
İnsan Resurslarının planlaşdırılmasında tәhlil metodları
Iş tәcrübәsinә görә işçilәrin ümumi xarakteristikası

378 İnsan Resursları Departamenti Rәhbәrin uğurlu işinә tәsir edәn amillәr:

•

•

Bütün variantlar
Çevik qәrarlar qәbul etmәk mәharәti;
Mövcud olan vә qarşıdan gәlәn mәsәlәlәrә diqqәti yönәltmәk bacarığı;
C) Tәşkilatın daxilindә vә tәşkilatdan kәnarda baş verәn dәyişikliklәri görüb onlardan istifadә etmәk bacarığı;
Yaxın sosial qarşılıqlı әlaqәlәrә hazır olmaq;

379 İnsan resurslarının idarә edilmәsinin әsas cәhәtlәrinә aiddir:

•

İnsan resurslarının müәssisә, tәşkilat, idarә vә kompaniyaların strategiya vә tәşkilat quruluşunun işlәnmәsinә
cәlb edilmәsi
Mәhsul dizaynı vә layihә konstruktiv işlәr
İnsan kapitalının logistik düşüncәyә uyğunlaşdırılması
Heç biri
Material tәminatı vә müәssisәlәrdә madditexniki bazaya nәzarәt

380 Özinkişafa aid deyil:

•

Sәmәrәli әksәlaqә
Özünә nәzәr;
Peşә vә vәzifә yüksәlişi
Dәyәr tәkliflәrinin işlәnib hazırlanması
Açıqlıq vә çevikliyin inkişafı

381 İnsan resurslarının idarә edilmәsi funksiyalarına aiddir:

•

Oryantasiya
İnsan resurslarının planlaşdırılması
İş analizlәri
Bütün variantlar
İnsan resurslarının tәhsili vә ixtisaslaşdırılması (treyninq);

382 İR idarә edilmәsindә 3 "R" prinsipi

•

right skills, right position, right person
right time, right position, right person
right time, right position, right style
heç biri
right time, right system, right style

383 İnsanın peşәkarlıq vә şәxsi keyfiyyәtlәri, oun şirkәtin problemlәrini hәll etmәk qabiliyyәti üzrә
yararlılıq dәrәcәsi nә zaman müәyyәn edilir?

•

müәssisәnin mühasibi ilә söhbәt zamanı
düzgün variant yoxdur
anketlәşdirmә zamanı
vakansiya olan bölmәlәrin rәhbәrlәri ilә söhbәtlәr zamanı
iqtisadi modellәrin müqayisәsi zamanı

384 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrlik stilinin ümumi funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

rәhbәrin situasiyalara hazır olmamasından
rәhbәrin fәaliyyәtinin onun mövcud olduğu şәraitin spesifikasına adaptasiya edilmәmәsindәn
düzgün variant yoxdur
rәhbәrin fәaliyyәtinin onun mövcud olduğu şәraitin spesifikasına adaptasiya edilmәsindәn
rәhbәrin stresә davamlılığının az olmasından

385 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı rәhbәrlik üsulunu necә müәyyәn etmәk olar?

•

müdirin öz tabeliyindә olanlara qarşı istifadә etdiyi fәrdi rәhbәrlik tәrzi qabiliyyәtlәrinin aydınlaşdırılması
yolu ilә
müdirin maliyyә vәsaitlәri idarә etdiyi fәrdi rәhbәrlik tәrzi qabiliyyәtlәrinin aydınlaşdırılması yolu ilә
müdirin informasiyanı idarә etdiyi fәrdi rәhbәrlik tәrzi qabiliyyәtlәrinin aydınlaşdırılması yolu ilә
düzgün variant yoxdur
müdirin xarici mühiti idarә etmәyi fәrdi rәhbәrlik tәrzi qabiliyyәtlәrinin aydınlaşdırılması yolu ilә

386 İnsan resurslarının idarә edilmәsi zamanı avtoritar (direktiv) tәrzin tәrkibi tәrәfinә hansı aiddir?

•

yalnız birbaşa mәqsәdlәr müәyyәn olunur daha uzaqlar mәlum deyil.
emosiyalar hesaba alınmırlar
dәqiq dil, soyuq ton
düzgün variant yoxdur
qısa işgüzar göstәrişlәr

387 İnvestisiyanın planlaşdırılmasına zamanı texniki risklәrә hansı aiddir?

•

avadanlıqların köhnәlmәsi
sosial infrastruktur
atmosferә vә suya tullantılar
düzgün variant yoxdur
qeyrisabit tәlәbat

388 İnvestisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn zәrәrsizlik nöqtәsindә satışın hәcmi hansı düsturla
hesablanır?

•

V_(s.z.n)=TFC/(PTVC)
V_(s.z.n)=TFC/(PTVC)
V_(s.z.n)=TVC/(PTVC)
düzgün variant yoxdur
V_(s.z.n)=TVC/(CTPC)

389 İnvestisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn nәzarәt büdcәlәşmә nәdir ?

•

müәssisә büdcәsinin tәrtibi, qәbul vә sonradan onun icrası
müәssisә investisiya büdcәsinin tәrtibi
müәssisә biznesplanın tәrtibi
butun cavablar düzdür
düzgün variant yoxdur

390 Maliyyә büdcәsinә daxildir:

•

investisiya büdcәsi;
balansın proqnozu (balans hesabatı
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti büdcәsi;
Heç biri
hamısı

391 Toplu büdcәnin hazırlanması mәrhәlәlәri aiddir:

•

satış proqnozunun hazırlanması;
istehsal xәrclәrinin vә әmәliyyat mәsrәflәrinin müәyyәn edilmәsi;
planlaşdırma dövrünә istehsalın gözlәnilәn hәcminin hesablanması;
hamısı

•

pul axınlarının vә maliyyә tәlәbatının hesablanması;

392 Maliyyә sisteminin әsas elementlәrinә nә daxildir?

•

müәssisәlәrin vә әhalinin maliyyә aktivlәri
birjalar
banklar
düzgün variant yoxdur
birjadankәnar bazarlar

393 Maliyyә sistemindә tәminedici elementlәrә nә daxildir?

•

banklar
birjadankәnar bazarlar
birjalar
bütün variantlar doğrudur
texniki kommunikasiyalar

394 Dövlәt maliyyәsi nәdir?

•

ümumi dövlәt vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi mәqsәdilә dövlәt orqanları tәrәfindәn idarә olunan pul
fondlarının mәcmusudur
şәxsi pul vәsaitlәri
investisiya axını
düzgün variant yoxdur
әmәk haqqı vә xüsusi sahibkarlıqdan alınan pul vәsaitlәri

395 Müәssisә maliyyәsinin planlaşdırılması nәdir?

•

düzgün variant yoxdur
dövlәt vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi mәqsәdilә yaradılan pul fondudur
istehsal proseslәrinin hәyata keçirilmәsi zamanı baş verәn pul axınları sistemidir
bütün cavablar düzdür
әmәk haqqı vә xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn şәxsi pul vәsaitlәri

396 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn әhalinin maliyyәsi nәdәn ibarәtdir?

•

düzgün variant yoxdur
istehsal proseslәrinin hәyata keçirilmәsi zamanı baş verәn pul axınları sistemidir
әmәk haqqından vә xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn şәxsi pul vәsaitlәrindәn ibarәtdir
bütün cavablar düzgündür
dövlәt vә sosial tәlәbatların ödәnilmәsi mәqsәdilә yaradılan pul fondudur

397 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn bazar iqtisadiyyatı şәraitindә müәssisә öz fәaliyyәtini hәyata
keçirmәk üçün hansı fondu yaradır?

•

sosial inkişaf fondu
pul vәsaitlәri fondu
amortizasiya fondu
bütün variantlar doğrudur
dövriyyә fondu

398 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn pul vәsaitlәri fonduna nә daxildir?

•

yığım fondu
bütün variantlar doğrudur

•

nizamnamә fondu
maliyyә ehtiyatları
dövriyyә fondları

399 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn mәnfәәt vә amortizasiya ayırmaları nәyi tәmin edir?

•

yalnız qeyrimaterial aktivlәrin tәkrar istehsalını
dövriyyә vә qeyrimaterial aktivlәrin tәkrar istehsalını tәmin edir
dövriyyә fondlarının tәkrar istehsalını
әsas istehsal fondlarının vә qeyri – material aktivlәrinin tәkrar istehsalını tәmin edir
düzgün variant yoxdur

400 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn balans hesabatı hansı mәqsәd ilә tәrtib olunur ?

•

müәssisәnin aktiv vә passivlәrin әyani şәkildә әks etdirmәk mәqsәdi ilә
müәssisәnin tәlәb vә tәklifini әyani şәkildә әks etdirmәk üçün
müәssisәnin daxili vә xarici tәlәbatını әyani şәkildә әks etdirmәk üçün
müәssisәnin dövriyyәsini әyani şәkildә әks etdirmәk üçün
düzgün variant yoxdur

401 Ödәmәqabiliyyәti nәdir ?

•

bütün kreditorlar tәrәfindәn tәqdim edilәn tәlәblәrin vә borcların ödәnilmәsinә müәssisәnin hazır olmasıdır
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
satışın maksimumlaşdırılması
düzgün variant yoxdur
şirkәt sahiblәrinin mülkiyyәtinin maksimumlaşdırılması

402 Rentabellik göstәricilәrә nә aiddir

•

aktivlәrin rentabelliyi, әsas fondların rentabelliyi
xәrc vә investisiyanın gәlirlik indekslәri
xalis diskontlaşdırılmış gәlir
düzgün variant yoxdur
daxili gәlirlik norması

403 Aktivlәrin rentabelliyi nәdir?

•

xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtdir
düzgün variant yoxdur
xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir
xalis mәnfәәtdәn hesabat dövründә istehsal olunan vasitәlәr çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәrici

404 әsas fondların rentabelliyi nәdir?

•

xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәricidir
xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtidir
xalis mәnfәәtdәn hesabat dövründә istifadә olunan vәsaitlәr çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir
düzgün variant yoxdur

405 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn mәnfәәt gәlirlә istehsal xәrclәri arasındakı fәrqin miqdarı
nәdir?

•

xalis mәnfәәt

•

әsas fondların rentabelliyi
aktivlәrin rentabelliyi
bölünmәyәn mәnfәәt
düzgün variant yoxdur

406 Mәnfәәtin planlaşdırılması nәyin tәrkib hissәsidir?

•

maliyyә planlaşdırılmasının
menecment planlaşdırılmasının
marketinq planlaşdırılmasının
layihә planlaşdırılmasının
düzgün variant yoxdur

407 Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn mәnfәәtin planlaşdırılmasında әsas nә sayılır?

•

istehsal proqramı
marketinq proqramı
satış proqnozunun hazırlanması
bütün variantlar doğrudur
düzgün variant yoxdur

408 Ümumi mәnfәәt nәdir?

•

müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәricidir
xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtidir
xalis mәnfәәtdәn hesabat dövründә istifadә olunan vәsaitlәr çıxdıqdan sonra qalan hissәsidir
düzgün variant yoxdur
xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir

409 Bölünmәyәn mәnfәәt nәdir?

•

xalis mәnfәәtdәn hesabat dövründә istifadә olunan vәsaitlәri çıxdıqdan sonra qalan hissәdir
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn göstәricidir
xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir
düzgün variant yoxdur
xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtidir

410 Tәşkilati strukturun keyfiyyәtlәrinә aiddir:

•

optimal effektivliyi tәmin etmәlidir,
aralıq hәlqәlәrin minimum keyfiyyәtlәrinә әhatә etmәlidir;
sadә, dәqiq vә başa düşülәn olmalıdır
hamısı
gәlәcәk menecerlәri hazırlamaq üçün şәrait yaratmalıdır

411 Müәssisәnin ölçüsündәn vә onun bölmәlәrinin sayından asılı olaraq idarәetmәnin iki hәlqәli
ierarxiya zәncirinә aiddir :

•

ali adminstrasiya – istehsal qrupunun adminstrasiyası – istehsal bölmәsinin adminstrasiyası – zavodidarәetmә.
ali adminstrasiya – istehsal şöbәsinin ali adminstrasiyası – zavod idarәetmә;
ali adminstrasiya – zavod idarәetmә;
heç biri
adi administrasiya

412 Bazar münasibәtlәri şәraitindә tәşkilati strukturairәli sürülәn tәlәblәr:

•

qoyulan vәzifәnin hәlli üçün әlaqәlәrin minimumlaşdırılması;
onun fәaliyyәti ilә bağlı mәsrәflәrin optimallaşdırılması.
paralel funksiyaların aradan qaldırılması;
Heç biri
hamısı

413 Druker tәşkilati strukturun neçә mәrhәlәsini qeyd edir:

•

3
4
2
6
5

414 Tәşkilati plana әsasәn istehlakçılara mәhsulun çatdırılması üzrә strategiyalara nә daxildir?

•

mәhsulun bölüşdürülmәsi kanalları, istehlakçıların satışdansonrakı xidmәtinin sәviyyәsi, mәhsulun
çatdırılmasına sәrf olunan xәrclәrin azaldılması
eyni mәhsulların mәnimsәnilmәsi
qiymәt siyasәtinin aparılması
iri vә ya kiçik partiyalarla mәhsulun buraxılışı
düzgün variant yoxdur

415 Tәşkilati plana әsasәn tәşkilati struktur nәdir?

•

qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün birgә әmәk prosesindә işçilәr arasında baş verәn münasibәtlәrdә şәrtlәşәn
bütöv bi sistemdir
düzgün variant yoxdur
marketinq strategiyasını hәyata keçirmәk üçün tәdbirlәr planıdır
cavabların hamısı doğrudur
maliyyә strukturunun 1 hissәsi

416 Tәşkilati plana әsasәn tәşkilati struktur hansı keyfiyyәtlәrә malik olmalıdır?

•

optimal evvektivliyi tәmin etmәlidir
gәlәcәk menecerlәri hazırlamaq üçün şәrait yaratmalıdır
aralıq halqalarının minimum keyfiyyәtlәrini әhatә etmәlidir
sadә vә başa düşülәn olmalıdır
bütün variantlar doğrudur

417 Tәşkilati plana әsasәn idarәetmә neçә sistemdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
1
5

418 Tәşkilati plana әsasәn funksionalpsixoloji model necә tәsvir edilir?

•

biznes proseslәri material vә informasiya axınları yaradan müvәqqәti ardıcıl sadә әmәliyyat şәklindә tәsvir
edir
büdcә şәklindә
müәssisәnin mәqsәdlәrinә çatması üçün qrupun yaradılması şәklindә
düzgün variant yoxdur
matris şәklindә

419 Tәşkilati plana әsasәn ictimai әmәk mәhsuldarlığı necә müәyyәn edilir?

•

canlı vә maddilәşmiş әmәk xәrclәri üzrә müәyyәn edilir
yalnız mәhsul vahidinә düşәn vaxt xәrclәrinin miqdarı ilә
işçiyә düşәn әsas fondların miqdarı ilә
düzgün variant yoxdur
işçiyә düşәn әmәk predmetilәrinin miqdarı ilә

420 Tәşkilati plana әsasәn biznesplanın firmadaxili funksiyalarına hansı aid edilir?

•

firmanın inkişaf strategiyasının vә fәaliyyәt istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
layihәnin mәqsәdәuyğunluğunun tәşkilatimaliyyә әsaslandırılması
layihәnin reallaşdırılması üçün zәruri investisiyaların cәlb edilmәsi
fond bazarında firma sәhmlәrinin müvәffәqiyyәtlә satılmasının tәmin edilmәsi
düzgün variant yoxdur

421 Marketinq tәdqiqatlarında reklam fәaliyyәtinin rolunu nәzәrә alaraq onun sәmәrәliliyinin hansı
istiqamәtlәr üzrә müәyyәn edilmәsi mәqsәdә uyğundur?

•

bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi;
bir neçә KİVin reklam mәqsәdilә birgә istifadәsindәn әldә edilәn sәmәrәnin öyrәnilmәsi
eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi
düzgün cavab yoxdur.
hamısı;

422 Marketinq nәzarәti deyәndә nә başa düşülür?

•

planlı nәzarәtin başlanğıcı;
planlı fәaliyyәtin başlanğıcı;
planlı fәaliyyәtin gedişi
planlı fәaliyyәtin son mәrhәlәsi
planlı fәaliyyәt deyil;

423 Marketinq şöbәnin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

reklam müraciәtinin ideyasının әn mühümünü vә onun realizasiyasının daha düzgün vasitәsini tapıb hәyata
keçirirlәr;
reklam olunan mallar vә ya xidmәtlәr haqqında bazarların tәhlili, sifarişçi – müştәrinin malı vә özü haqda
mәlumatların toplanması işinin tәşkili, reklam kompaniyalarının effektivliyinә nәzarәt vә s. kimi
әmәliyyataları yerinә yetirir;
reklam daşıyıcılarının hazırlanması, bәzi hallarda istehsalın digәr yarıbölmәlәri – tipoqrafiya, reklam şitlәrinin
hazırlanması emalatxanasını birlәşdirәrәk öz işlәrini yerinә yetirir;
düzgün cavab yoxdur.
agentliyin bütün әmәliyyatlarının daha effektli aparılmasını tәmin edir;

424 Marketinqin tәşkili sxemi hansı tiplәrә ayrılır? 1) Funksional 2) әmtәә 3) Regional 4) Bazar

•

1,2
1,2,3,4
1,2,3
Düzgün cavab yoxdur
2,3,4

425 Marketinq tәdqiqatlarında reklam fәaliyyәtinin rolunu nәzәrә alaraq onun sәmәrәliliyinin
aşağıdakılardan hansı istiqamәtlәr üzrә müәyyәn edilmәsi mәqsәdә uyğundur ?

•

Müxtәlif mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;
Bir neçә KİVin reklam mәqsәdilә birgә istifadәsindәn әldә edilәn sәmәrәnin öyrәnilmәsi;
Bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәnilmәsi;
Ayrı – ayrı reklam tәdbirlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi.
bütün cavablar dogrudu

426 Marketinq tәdqiqatçıları reklamın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinә hansı metodları aid
edirlәr?

•

dolayı;
xәtti vә dolayı
birbaşa;
xәtti vә birbaşa.
dolayı vә birbaşa;

427 Marketinq tәdqiqatlarında reklam fәaliyyәtinin rolunu nәzәrә alaraq onun sәmәrәliliyinin hansı
istiqamәtlәr üzrә müәyyәn edilmәsi mәqsәdә uyğundur?

•

bütövlükdә firmanın reklam siyasәtinin sәmәrәliliyinin öyrәdilmәsi;
ayrı – ayrı reklam tәdbirlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;
eyni mәqsәdli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitәlәrinin sәmәrәliliyinin tәdqiqi;
düzgün cavab yoxdur.
hamısı;

428 Firmadaxili funksiyalara aiddir:

•

firmanın inkişaf strategiyasının vә fәaliyyәt istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi;
firmadaxili elmitexniki vә istehsalkommersiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi;
yeni növ mәhsulların (xidmәtlәrin) mәnimsәnilmәsi layihәlәrinin hazırlanması vә reallaşdırılması;
hamısı
yeni avadanlıq vә texnologiyaların alınması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi;

429 Xarici funksiyalara aiddir:

•

partnyorlar, investorlar, kreditorlar axtaran zaman biznesmen öz layihәsi vә müәssisәsi haqqında eyni şeyi
dәfәlәrlә tәkrar etmәli olur. Yığcam tәrtib olunmuş biznesplan biznesmen üçün әn yaxşı vizit vәrәqidir. Onun
vasitәsi ilә biznesmen öz layihәsi ilә tanışlıq prosesini standartlaşdırır, öz vaxtına qәnaәt edir, әlaqәlәri
qaydasına salır.
biznesplanda materialsız kommersiya işinin (partnyorluq, investisiya qoyuluşu, kredit vermә) inkişafı üçün
pul cәlb etmәk mümkün deyil. Әsaslı şәkildә tәrtib olunmuş biznesplan tez bir zamanda maliyyә sifarişinә
çevrilә bilәr, hәr halda, sifarişin tәrtib olunması üçün zәruri olan bütün informasiya onun tәrkibindә olacaq.
biznesplanın mövcudluğu mәdәni bazar tәrәfindәn vacib tәlәbdir.
hamısı
biznesplanın mövcudluğu psixoloji cәhәtdәn sahibkar tәşәbbüsünә, onun sahibinә ciddilik, mötәbәrlik hissi
verir.

430 Maliyyә fәaliyyәtinin aşağıdakılara aid hissәlәrinin tәhlilidir:

•

zәrәrsizlik,
borc vәsaitlәri ilә işlәr,
gәlirlәrin maksimumlaşdırılması
hamısı
inflyasiya proseslәri.

431 Biznesplanda aşağıdakı konkret mәsәlәlәr hәll olunur:

•

hüquqi aspektlәr, normativ mәhdudiyyәtlәr, bәlәdiyyә orqanlarının tәlәblәri dәqiqlәşdirilir;
fondların dağılması, kompensasiya ödәmәlәri, köçürülәn әhaliyә mәnzil fondunun verilmәsi, hәmçinin
bәlәdiyyә kommersiya strukturları obyektlәrinin icarәsinin vaxtından әvvәl dayandırılması zamanı әldәn çıxan
qazancla bağlı itkilәrin ölçülәri nәzәrdәn keçirilir;
çıxış materiallarının  situasiya (yerin relyef halı) planının, binaların texniki vәziyyәtinin göstәricilәrinin,
tikintinin vә ya rekonstruksiyanın layihә tәkliflәrinin, sosial şәraitin vә әhalinin demoqrafik tәrkibinin vә s.
tәhlili aparılır;
hamısı
. mümkün alternativlәri tәhlil etmәklә әrazinin (vә ya ayrıayrı binaların) inkişafının layihә tәkliflәrinin
investisiya proqramı formalaşdırılır;

432 Biznesplanda hәll olunan mәsәlәlәrә aiddir:

•

hüquqi aspektlәr, normativ mәhdudiyyәtlәr, bәlәdiyyә orqanlarının tәlәblәri dәqiqlәşdirilir;
fondların dağılması, kompensasiya ödәmәlәri, köçürülәn әhaliyә mәnzil fondunun verilmәsi, hәmçinin
bәlәdiyyә kommersiya strukturları obyektlәrinin icarәsinin vaxtından әvvәl dayandırılması zamanı әldәn çıxan
qazancla bağlı itkilәrin ölçülәri nәzәrdәn keçirilir;
çıxış materiallarının  situasiya (yerin relyef halı) planının, binaların texniki vәziyyәtinin göstәricilәrinin,
tikintinin vә ya rekonstruksiyanın layihә tәkliflәrinin, sosial şәraitin vә әhalinin demoqrafik tәrkibinin vә s.
tәhlili aparılır;
hamısı
mümkün alternativlәri tәhlil etmәklә әrazinin (vә ya ayrıayrı binaların) inkişafının layihә tәkliflәrinin
investisiya proqramı formalaşdırılır;

433 Biznesplan aktuallığına aiddir:

•

yeni sahibkarlardan çoxu (yeni şirkәtlәrin, qrupların, layihә bürolarının rәhbәrlәri arasında) hansısa
kommersiya müәssisәsini idarә etmәyiblәr,
tez dәyişәn tәsәrrüfat mühiti tәcrübәli müәssisә rәhbәrlәrini dә öz gәlәcәk addımlarını başqa yolla hesablamaq
vә adәt etmәdiklәri işә  rәqiblәrlә xırdalıqları olmayan mübarizәyә hazırlaşmaq zәrurәti qarşısında qoyur;
onları gözlәyәcәk problemlәr dairәsini, xüsusilә dә bazar iqtisadiyyatında, tamamilә tәxmini tәsәvvür ediblәr;
hamısı
xarici investisiya almağı nәzәrdә tutaraq öz sifarişlәrini әsaslandırmağı vә belә investisiyalardan istifadә
etmәyin bütün aspektlәrini hesablamaq qabiliyyәtinin bu işdә böyük tәcrübәsi olan başqa ölkә
biznesmenlәrindәn pis olmadığını investorlara sübut etmәk lazımdır.

434 Biznesplan aşağıdakılardan hansını tәşkil edir:

•

layihәnin әlverişli olmasına investoru inandıran dәlillәr sistemin ifadәsi;
sahibkarlıq fәaliyyәtinin risklәrindәn misal gәtirilmәsi;
müәssisәnin hәyat qabiliyyәti vә gәlәcәk sabitlik dәrәcәsinin müәyyәn olunması
hamısı
inkişafın miqdar vә keyfiyyәt göstәricilәri sistemi şәklindә biznes perspektivinin konkretlәşdirilmәsi;

435 Biznesplanın әsas tәrkib hissәlәrinә aiddir:

•

hamısı
daxili vә xarici bazarlarda mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin müәyyәn olunması;
potensial istehlakçıların aşkar olunması;
mәhsulun (xidmәtlәrin) buraxılma imkanlarının әsaslandırılması;
mәhsulun (xidmәtin) buraxılmasının zәruriliyinin әsaslandırması;

436 Biznesplan müәssisәlәrin qarşısında duran strateji vә taktiki mәsәlәlәrә aiddir:
şirkәtin inkişaf istiqamәtlәrinin (strategiyalar, konsepsiyalar, layihәlәr) iqtisadi mәqsәdәuyğunluğunun
әsaslandırılması;
müәssisәnin sahibkarlıq fәaliyyәtinin güclü tәrәflәrinә diqqәti cәlb edәrәk vә zәif tәrәflәrini gizlәtmәdәn
potensial imkanlarının aşkar edilmәsi;

•

müәssisәnin bugünkü tәşkilatiidarәetmә vә maliyyәiqtisadi qiymәtlәndirilmәsi;
hamısı
bu fәaliyyәtin planlaşdırılan dövrünә investisiya  layihә mәqsәdlәrinin formalaşdırılması.

437 Biznesplanın tәyinatı hansı prinsipial mәsәlәlәri hәll edir:

•

işin yüksәlişә doğru getdiyini vә ya süquta yuvarlandığını müntәzәm olaraq tәyin edә bilәcәk meyar vә
göstәricilәri müәyyәn etmәk.
bu, bazara lazım olan mәhsulun hazırlanması vә satışı üçün zәruri olan xәrclәri qiymәtlәndirmәk vә nәzәrdә
tutulan işin potensial gәlirliliyini müәyyәn etmәk üçün onları mәhsulun satıla bilәcәyi qiymәtlәrlә
tutuşduraraq ölçmәk;
ancaq satıla bilәcәk mәhsulu istehsal etmәk üçün mәhsul satışı bazarının gәlәcәk inkişaf perspektivlәrini
öyrәnmәk;
hamısı
yeni işin reallaşdırılmasının ilk illәrindә onu izlәyәn bütün mümkün “sualtı daşları” aşkar etmәk vә hadisәlәrin
arzuolunmaz inkişafı halında layihә risklәrinin minimuma endirilmәsi üzrә tәdbirlәr tәklif etmәk;

438 Biznes planın neçә prinsipial istiqamәti var?

•

5
3
2
6
4

439 İTHVS neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

5
2
3
düzgün variant yoxdur
4

440 İstehsal planına әsasәn istehsalın texniki hazırlanması dedikdә nә başa düşülür?

•

düzgün variant yoxdur
lazımi dövriyyә fondlarının tәşkili
müәssisәnin planlı qaydada tәyin olunmuş keyfiyyәtdә mәhsul buraxılması üzrә texnoloji hazırlığını tәmin
edәn qarşılıqlı әlaqәli elmitexniki proseslәr mәcmusudur
tәyin olunmuş keyfiyyәtdәn aşağı olan mәhsulun istehsalı üçün avadanlıqların hazırlanması
bütün variantlar düzdür

441 İstehsal planına әsasәn sifarişin yerinә yetirilmәsi prosesi hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

•

sifarişin rәsmilәşdirilmәsi, sifarişin yerinә yetirilmәsinә hazırlıq vә sifarişin yerinә yetirilmәsi
sifarişin yerinә yetirilmәsinә hazırlıq vә sifarişin yerinә yetirilmәsi
sifarişin rәsmilәşdirilmәsi vә sifarişin yerinә yetirilmәsinә hazırlıq
düzgün variant yoxdur
sifarişin yerinә yetirilmәsi

442 İstehsal planına әsasәn istehsal gücü hansı amillәrdәn asılıdır?

•

bütün variantlar düzdür
xammal vә materialların keyfiyyәti, istehsal vә әmәyin tәşkili sәviyyәsi
avadanlıqların sayı vә mәhsuldarlığı
avadanlıqların keyfiyyәt tәrkibi
müәssisәnin ixtisaslaşma sәviyyәsi, avadanlığın iş vaxtı fondu

443 İstehsal planına әsasәn istehsal güclәri nә demәkdir?

•

düzgün variant yoxdur
müәssisәnin müәyyәn edilmiş nomenklatura vә çeşiddәn az mәhsul istehsal etmәk qabiliyyәtidir
yeni texnologiyanın vә әmәyin elmi tәşkilinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәri nәzәrә almaqla istehsal avadanlıqlarından
tam istifadә etmәk vә müәssisәnin müәyyәn edilmiş nomenklaturada vә çeşiddә maksimum mәhsul istehsal
etmәk qabiliyyәtidir.
istehsal avadanlıqlarından tam istifadә etmәdәn müәyyәn edilmiş nomenklaturadan az mәhsul istehsal etmәk
köhnә texnologiyanın vә әmәyin elmi tәşkilinin tәtbiqi üzrә tәdbirlәri nәzәrә almaqla istehsal
avadanlıqlarından tam istefadә etmәk

444 İstehsal planına әsasәn istehal proqramı nәdir?

•

müәssisәnin idarәetmә proqramıdır
müәssisәnin mühasibat uçotunun әsas bölmәsi
müәsisәnin biznes planının әsas bölmәsi mәhsul istehsalı vә realizasiya bölmәsidir
müәssisәnin yenidәn qurmasının әsas bölmәsidir
düzgün variant yoxdur

445 Restruktirizasiya müәssisәnin mәqsәdlәri vә onların hәyata keçirilmәsi yolları necә adlanır?

•

analitik
taktika
strategiya
düzgün variant yoxdur
planlaşdırma

446 Restruktirizasiya zamanı inteqrasiyanın neçә әsas forması var?

•

4
2
1
düzgün variant yoxdur
3

447 Biznesin idarә edilmәsinin restrukturizasiyasını hәyata keçirmәzdәn әvvәl hansı tәhlil
aparılmalıdır?

•

bütün cavablar düzdür
operativ tәhlil
operativ vә strateji tәhlil
düzgün variant yoxdur
tәşkilati qәrarların hazırlanması vә qәbulu üsulları tәhlil edilir

448 Hansı proqrama görә restrukturizasiya prosesi iki mәrhәlәyә bölünür?

•

Nabucco
TASİS
TİSSA
Roland Berqer vә Partner
heç bir cavab düzgün deyil

449 Vәhdәtlik prinsipi:

•

müәssisәnin hәr bir üzvü tutduğu vәzifәsindәn vә yerinә yetirdiyi funksiyadan asılı olmadan plan fәaliyyәtinin
bilavasitә iştirakçısıdır
mәnası ondan ibarәtdir ki, müәssisәlәrdә planlaşdırma prosesi müәyyәn edilmiş tsikl çәrçivәsindә daim hәyata
keçirilmәlidir
planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nәzәrdә tutur
hamısı
planlara vә planlaşdırma prosesinә qeyrimüәyyәn şәraitin yaranması ilә әlaqәdar öz istiqamәtini dәyişmә
qabiliyyәtinin verilmәsindәn ibarәtdir.

450 Fasilәsizlik prinsipi:

•

müәssisәnin hәr bir üzvü tutduğu vәzifәsindәn vә yerinә yetirdiyi funksiyadan asılı olmadan plan fәaliyyәtinin
bilavasitә iştirakçısıdır
mәnası ondan ibarәtdir ki, müәssisәlәrdә planlaşdırma prosesi müәyyәn edilmiş tsikl çәrçivәsindә daim hәyata
keçirilmәlidir
planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nәzәrdә tutur
hamısı
planlara vә planlaşdırma prosesinә qeyrimüәyyәn şәraitin yaranması ilә әlaqәdar öz istiqamәtini dәyişmә
qabiliyyәtinin verilmәsindәn ibarәtdir.

451 Çeviklik prinsipi:

•

müәssisәnin hәr bir üzvü tutduğu vәzifәsindәn vә yerinә yetirdiyi funksiyadan asılı olmadan plan fәaliyyәtinin
bilavasitә iştirakçısıdır
mәnası ondan ibarәtdir ki, müәssisәlәrdә planlaşdırma prosesi müәyyәn edilmiş tsikl çәrçivәsindә daim hәyata
keçirilmәlidir
planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nәzәrdә tutur
hamısı
planlara vә planlaşdırma prosesinә qeyrimüәyyәn şәraitin yaranması ilә әlaqәdar öz istiqamәtini dәyişmә
qabiliyyәtinin verilmәsindәn ibarәtdir.

452 İştirak prinsipi:

•

müәssisәnin hәr bir üzvü tutduğu vәzifәsindәn vә yerinә yetirdiyi funksiyadan asılı olmadan plan fәaliyyәtinin
bilavasitә iştirakçısıdır
mәnası ondan ibarәtdir ki, müәssisәlәrdә planlaşdırma prosesi müәyyәn edilmiş tsikl çәrçivәsindә daim hәyata
keçirilmәlidir
planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nәzәrdә tutur
hamısı
planlara vә planlaşdırma prosesinә qeyrimüәyyәn şәraitin yaranması ilә әlaqәdar öz istiqamәtini dәyişmә
qabiliyyәtinin verilmәsindәn ibarәtdir.

453 Biznes restrukturizasiyasının ikinci mәrhәlәsi

•

mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili
maliyyә restrukturizasiyası
maliyyә restrukturizasiyası, yeni avadanlıqlara vә әmәk resurslarına investisiya qoyuluşu
düzgün variant yoxdur
müәssisәnin tәşkilati vә idarәetmә restrukturizasiyası

454 Biznes restrukturizasiyasının sonuncu mәrhәlәsi:

•

yeni avadanlıqlara vә әmәk resurslarına investisiya qoyuluşu
maliyyә restrukturizasiyası
mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili
düzgün variant yoxdur
müәssisәnin tәşkilati vә idarәetmә restrukturizasiyası

455 Biznes restrukturizasiyasında birinci mürhәlә:

•

mülkiyyәt hüququnun yenidәn tәşkili
maliyyә restrukturizasiyası
müәssisәnin tәşkilati vә idarәetmә restrukturizasiyası, onun fәaliyyәtinin vә әsas vәsaitlәrinin yenidәn tәşkili
düzgün variant yoxdur
yeni avadanlıqlara vә әmәk resurslarına investisiya qoyuluşu

456 Hansı proqram әsasında işlәyәn mütәxәssislәr biznesin restrukturizasiyasını üç mәrhәlәyә
bölürlәr?

•

bütün cavablar doğrudur
Roland Berqer vә Partner
TASİS
düzgün variant yoxdur
TİSSA

457 Biznesin restrukturizasiyası haqqında qәrarın qәbul edilmәsindәn әvvәl nә etmәk lazımdır?

•

maliyyә bazarının tәhlili
әmәk bazarlarının tәhlili
әmtәә bazarlarının tәhlili
düzgün cavab yoxdur
qiymәtli kazğılar bazarının tәhlili

458 Restruktirizasiyada tәhlil edilәn göstәricilәrә nә aiddir?

•

cari likvidlik әmsalı, dövriyyә vәsaitlәri ilә tәmin olunma әmsalı
mәdaxil, maya dәyәri, mәnfәәt, rentabellik
müәssisәnin fәaliyyәtinin nәticәlәri kapitalın vә işgüzar fәallığın strukturu likvidlik vә ödәmәqabiliyyәtlik
düzgün variant yoxdur
xüsusi vә borc vәsaiti, ehtiyatların vә xüsusi dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyә sürәti

459 Restruktirizasiyadan fәrqli olaraq reinjinirinq nәyi әks etdirir?

•

informasiya çatışması
maliyyә, marketinq
keyfiyyәt, servis xidmәti, maliyyә,marketinq, informasiya sistemlerin qurulması
düzgün variant yoxdur
informasiya sistemlәrinin qurulması

460 Bunlardan hansı müәssisәnin iqtisadi islahatlar nәticәsindә qarşiya qoyulan mәqsәdә nail
olunması vasitәsidir?

•

rekonstruksiya
planlaşdırma
restrukturizasiya
düzgün variant yoxdur
proqnozlaşdırma

461 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı sәhvdir:
Planlaşdırma sahibkarlıq fәaliyyәtinin mühüm tәrkib hissәsidir
Planlaşdırma firmanın daxili fәaliyyәtindә baş verәn hәrәkәtlәrә nәzarәt etmәyә imkan yaradır
Ümumiqtisadi baxımdan planlaşdırma qiymәti vә bazarı әvәz edәn mexanizmdir

•

Planlaşdırmanın hәr iki mәnası öz aralarında sıx әlaqәlidir
Planlaşdırma menecment prosesinin üçüncü vә әn әhәmiyyәtli mәrhәlәsi sayılır.

462 Planlaşdırmanın tәtbiqinin üstünlüklәrinә aiddir:

•

müәssisәdә fәaliyyәtin koordinasiyasını yaxşılaşdırır;
yarana bilәcәk problemlәrә aydınlıq gәtirir;
gәlәcәk әlverişli şәraitdәn istifadәyә mümkün hazırlığı tәmin edir;
hamısı
öz qәrarlarını reallaşdırmağa menecerlәri stimullaşdırır;

463 Planlaşdırmanın tәtbiqinin üstünlüklәrinә aiddir:

•

menecerlәrin tәhsilini artırmaq üçün zәmin yaradır;
resursların daha rasional bölgüsünә sәbәb olur;
firmanın zәruri informasiyalarla tәmin edilmәsi imkanlarını artırır;
hamısı
müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәti güclәndirir.

464 Planlaşdırmanın tәtbiqinin üstünlüklәrinә aid deyil:

•

müәssisәdә fәaliyyәtin koordinasiyasını yaxşılaşdırır
yarana bilәcәk problemlәrә aydınlıq gәtirir;
gәlәcәk әlverişli şәraitdәn istifadәyә mümkün hazırlığı tәmin edir;
logistika
öz qәrarlarını reallaşdırmağa menecerlәri stimullaşdırır;

465 Firmadaxili planlaşdırmanın rolu vә әhәmiyyәtinin şәrtlәndirәn әsas amillәrә aiddir:

•

iqtisadi tәşkilatda mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin güclәnmәsi.
xarici mühitin daim dәyişikliyә mәruz qalması;
firmanın fәaliyyәt miqyasının artması vә mürәkkәblәşmәsi;
hamısı
heyәtә yeni rәhbәrlik stili;

466 Sığorta riski dedikdә nә başa düşülür ?

•

istehsal zamanı baş verәcәk risklәr
hadisәnin vә ya hadisәlәr mәcmusunun baş vermәsi ehtimalıdır ki, onlar baş verdikdә sığortalama hәyata
keçirilir
düzgün variant yoxdur
әmlakın itirilmәsi riski
maliyyә böhranı

467 Tәhlükә mәnbәyindәn asılı olaraq sığorta risklәrinә hansı aiddir ?

•

tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi ilә bağlı risklәr
ayrıayrı regionlarda iqtisadi situasiya ilә bağlı risklәr
müәyyәn vaxt kәsiyindә biznesmeni hәdәlәyәn risklәr
düzgün variant yoxdur
verilmiş coğrafi rayonda vә ya müәyyәn iqtisadiyyat sferasında biznes fәaliyyәtinin fasilәsiz olaraq
qarşılaşdığı risklәr

468 Sistematik riskin bütün sahә vә müәssisәlәrә tәsir göstәrәn amillәrә hansı aiddir ?

•

kredit resursları

•

ölkә vә ya dünyada bütün siyasi dәyişikliklәr, iqtisadi tәrәddüdlәr vә s.
düzgün cavab yoxdur
informasiya
düzgün variant yoxdur

469 Riskin baş vermә mәnbәlәrinә bilavasitә hansılar aiddir ?

•

düzgün variant yoxdur
әmlak
tәsәrrüfat fәaliyyәti, sahibkarın öz fәaliyyәti vә informasiya
valyuta
sazişlәr

470 Qlobal risk dedikdә nә başa düşülür ?

•

düzgün variant yoxdur
fәrd üçün birbaşa zәrәr
ölkәdәki, ayrı  ayrı sahә vә regionlardakı iqtisadi situasiyanın әksi
firma sәviyyәsindә ortaya çıxan risklәr
әmlakın itirilmәsi riski

471 Xarici risklәrә hansılar aiddir ?

•

maliyyә böhranı
iqtisadi situasiyalar
siyasi situasiyalar, iqtisadi vә maliyyә böhranı, inflyasiya vә s.
bütün variantlar doğrudur
inflyasiya

472 Daxili risklәrin mәnbәyi nәdir ?

•

düzgün variant yoxdur
iqtisadi situasiyalar
qeyrieffektiv menecmentin tәşkilindә vә marketinq xidmәtindә buraxılan sәhvlәr
inflyasiya
siyasi situasiyalar

473 Spekulyativ riski nә ifadә edir ?

•

zәif risklәr
verilmiş coğrafi regionda biznes fәaliyyәtinin fasilәsiz olaraq qarşılaşdığı risklәr
mәnfәәt vә ya zәrәr әldә etmә variantını (misal üçün qiymәtli kağızların әldә edilmәsindәn) ifadә edir
fәrd üçün birbaşa risklәr
düzgün variant yoxdur

474 Daimi risklәr nәdir ?

•

düzgün variant yoxdur
mәnfәәt vә ya zәrәr әldә etmә variantını ifadә edәn risklәr
verilmiş coğrafi rayonda vә ya müәyyәn iqtisadiyyat sferasında biznes fәaliyyәtinin fasilәsiz olaraq
qarşılaşdığı risklәr
zәif risklәr
ayrıayrı regionlarda baş verәn risklәr

475 Böhran riski nәdir ?

•

firma sәviyyәsindә ortaya çıxan risk
tәkcә mәnfәәt itkisi ilә yox, hәm dә nәzәrdә tutulan qazancın әldә edilә bilinmәmәsi ilә xarakterizә olunur
fәrd üçün birbaşa zәrәr
düzgün variant yoxdur
әmlakın itirilmәsi riski

476 Qәza riski nәyә gәtirib çıxarır ?

•

sahibkarlıq firmasının iflasına, yәni sahibkar tәrәfindәn bütün әmlakın itirilmәsinә gәtirib çıxarır
sahibkarın әmlakının bir hissәsinin itirilmәsinә
firmanın mәnfәәtinin çoxalmasına
investisiyaların azalmasına
düzgün variant yoxdur

477 İqtisadi risklәrin tәrkibinә hansı risklәr daxildir ?

•

istehsal riski
kredit riski
kommersiya riski
bütün variantlar doğrudur
investisiya riski

478 İstehsal riski nә ilә bağlıdır ?

•

mәhsul istehsalı, istәnilәn növ istehsalat fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı
maliyyә riski ilә
sahibkar tәrәfindәn istifadә olunan vә ya alınan әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması ilә
kredit riski ilә
düzgün variant yoxdur

479 Kredit riski nә ilә bağlıdır ?

•

firma tәrәfindәn investor qarşısınd öz maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi vә nәticәdә firmanın
fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün xarici borcdan istifadә edilmәmәsi mümkünlüyü ilә
mәhsul istehsalı zamanı
pul vәsaitlәrinin investisiyalaşdırılması zamanı
әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması ilә
düzgün variant yoxdur

480 İnvestisiya riski nәdir ?

•

pul vәsaitlәrinin investisiyalaşdırılması zamanı ortaya çıxan bütün mümkün risklәr
әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması zamanı
istehsal zamanı ortaya çıxan bütün mümkün risklәr
avadanlıqlar sıradan çıxan zaman
düzgün variant yoxdur

481 Texniki risk nә zaman baş verir?

•

avadanlıqların sıradan çıxması, texnoloji proseslәrin pozulması nәticәsindә istehsalda gözlәnilmәz
dayanmaların baş vermәsi zamanı
mәhsul istehsalı zamanı
valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi zamanı
әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması zamanı
düzgün variant yoxdur

482 Valyuta riski nәdir ?

•

müqavilәnin bağlanması ilә müqavilә üzrә hesablamaların faktiki olaraq aparılması arasındakı dövrdә valyuta
mәzәnnәsinin dәyişmәsi nәticәsindә maliyyә itkilәrinin baş vermәsi
texnoloji proseslәrin pozulması nәticәsindә baş verәn risk
avadanlıqların sıradan çıxması nәticәsindә baş verәn risk
pul vәsaitlәrinin investisiyalaşdırılması nәticәsindә baş verәn risk
düzgün variant yoxdur

483 Biznesdә riskin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn xarici amillәri hansı iki qrupa ayırmaq olar ?

•

birbaşa tәsir edәn amillәr vә dolayı yolla tәsir edәn amillәr
sistematik vә spesifik
lokal vә qlobal
spekulyativ vә adi
düzgün variant yoxdur

484 Risk siyasәti dedikdә nә başa düşülür ?

•

qәrarın qәbul edilmәsi anında onun sәhv olacağı barәdә tәhlükәni azaltmaq vә bu idarәetmә qәrarlarının
mümkün mәnfi nәticәlәrini ixtisar etmәk mәqsәdilә müxtәlif tәdbirlәr sisteminin hәyata keçirilmәsi
mümkün müsbәt nәticәlәri ixtisar etmәk mәqsәdilә müxtәlif tәdbirlәr sisteminin hәyata keçirilmәsi
qәrarın qәbul edilmәsi anında onun sәhv olacağı barәdә tәhlükәni çoxaltmaq vә bu idarәetmә qәrarlarının
mümkün mәnfi tәsirini ixtisar etmәk
qәrarın qәbul edilmәsi anında onun sәhv olacağı barәdә tәhlükәni azaltmaq vә mәnfi tәsiri çoxaltma sistemi
düzgün variant yoxdur

485 Firmanın biznes fәaliyyәtinin diversifikasiyası nәzәrdә nәyi tutur ?

•

bir  biri ilә bilavasitә bağlı olmayan müxtәlif fәaliyyәt növlәrindәn alternativ gәlir әldә etmәk imkanlarından
istifadә edilmәsini nәzәrdә tutur
firmanın yalnız 1 sahәdә ixtisaslaşması
firmanın yalnız dar çәrçivәdә fәaliyyәt göstәrmәsi
cavabların hamısı doğrudur
düzgün variant yoxdur

486 Biznesdә riskin birlәşdirilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

riskin 1 ölkә tәrәfindәn idarә edilmәsi
riskin yalnız 1 subyekt tәrәfindәn idarә edilmәsi
riskin bir neçә iqtisadi subyekt arasında bölüşdürülәrәk azaldılması
fәrdin riski idarә etmәsi
düzgün variant yoxdur

487 Risk dedikdә nә başa düşülür ?

•

düzgün variant yoxdur
yüksәk mәhsuldarlıq
nәzәrdә tutulmuş son nәticәlәrә (mәnfәәt, gәlir) nail olmaq üçün әvvәlcәdәn planlaşdırılmış xәrclәrdәn çox
gözlәnilәn xәrclәrin ortaya çıxmasını ifadә edir
yüksәk mәnfәәt әldә edilmәsi
yüksәk sәmәrәlilik

488 Sahibkar üçün situasiyanın qeyrimüәyyәnliyi nә ilә izah olunur ?
azsaylı dәyişәnlәrdәn vә şәxslәrdәn asılıdır

•

•

çoxsaylı dәyişәnlәrdәn, davranışlarını hәr zaman kifayәt qәdәr dәqiqliklә müәyyәnlәşdirilmәsi mümkün
olmayan kontagentlәrdәn vә şәxslәrdәn asılıdır
azsaylı dәyişәnlәrdәn, davranışlarını hәr zaman kifayәt qәdәr dәqiqliklә müәyyәnlәşdirilmәsi mümkün
olmayan kontragentlәrdәn asılıdır
çoxsaylı dәyişәnlәrdәn, davranışlarını hәr zaman kifayәt qәdәr dәqiqliklә müәyyәnlәşdirilmәsi mümkün olan
kontagentlәrdәn asılıdır
düzgün variant yoxdur

489 Kontrolinq idarәetmә sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq tәşkilati sistemin daxili quruluşu
nәyi nәzәrdә tutur?

•

alt sistemlәrinin avtonom rejimindә işlәnmәsi mümkünlüyü
alt sistemlәrinin qeyriavtonom rejimindә işlәnmәsi mümkünlüyü
üst sistemlәrinin avtonom rejimindә işlәnmәsi mümkünlüyü
itkilәrin qiymәtlәndirilmәsi
düzgün variant yoxdur

490 Rәqabәtin analizi

•

Bu zaman istehsal xәrclәrini, istehsal güclәrindәn istifadәni, anbar xәrclәrini, hazırlama keyfiyyәtini,
logistikanı (daşınma), vaxta qәnaәti, ekoloji amillәri vә bir çox başqa şeylәri nәzәrә almaq lazımdır
Bunun әsasını mәhsulun tәcrübә vә hәyat tsikli әyrisinin effekti konsepsiyası tәşkil edir. Müәssisә malların
faktiki vәziyyәtindәn vә inkişaf perspektivlәrindәn asılı olaraq istehsal etdiyi mәhsulları 4 strateji biznes
seqmentinә bölür: «yeni» mal, «inkişaf edәn» mal, «uçuşda olan» mal vә «ölmәkdә olan» mal.
Bu, şәxsi müәssisәnin müxtәlif xarakteristikalarının daim rәqib müәssisәnin analoji göstәricilәri ilә
tutuşdurulmasıdır.
Müәssisәnin uzunmüddәtli strategiyasını yerinә yetirmәsi analizi: planlaşdırılmış vә real keyfiyyәt, hәm dә
kәmiyyәt göstәricilәrinin tutuşdurulmasıdır
Bu metod rәqabәt analizini xatırladır, lakin müәssisәnin xarakteristikalarının müqayisәsi yalnız bazar lideri ilә
baş verir.

491 Portfel analizi

•

Bu zaman istehsal xәrclәrini, istehsal güclәrindәn istifadәni, anbar xәrclәrini, hazırlama keyfiyyәtini,
logistikanı (daşınma), vaxta qәnaәti, ekoloji amillәri vә bir çox başqa şeylәri nәzәrә almaq lazımdır
Bunun әsasını mәhsulun tәcrübә vә hәyat tsikli әyrisinin effekti konsepsiyası tәşkil edir. Müәssisә malların
faktiki vәziyyәtindәn vә inkişaf perspektivlәrindәn asılı olaraq istehsal etdiyi mәhsulları 4 strateji biznes
seqmentinә bölür: «yeni» mal, «inkişaf edәn» mal, «uçuşda olan» mal vә «ölmәkdә olan» mal.
Bu, şәxsi müәssisәnin müxtәlif xarakteristikalarının daim rәqib müәssisәnin analoji göstәricilәri ilә
tutuşdurulmasıdır.
Müәssisәnin uzunmüddәtli strategiyasını yerinә yetirmәsi analizi: planlaşdırılmış vә real keyfiyyәt, hәm dә
kәmiyyәt göstәricilәrinin tutuşdurulmasıdır
Bu metod rәqabәt analizini xatır¬ladır, lakin müәssisәnin xarakteristikalarının müqayisәsi yalnız bazar lideri
ilә baş verir.

492 Potensialın analizi

•

Bu zaman istehsal xәrclәrini, istehsal güclәrindәn istifadәni, anbar xәrclәrini, hazırlama keyfiyyәtini,
logistikanı (daşınma), vaxta qәnaәti, ekoloji amillәri vә bir çox başqa şeylәri nәzәrә almaq lazımdır
Bunun әsasını mәhsulun tәcrübә vә hәyat tsikli әyrisinin effekti konsepsiyası tәşkil edir. Müәssisә malların
faktiki vәziyyәtindәn vә inkişaf perspektivlәrindәn asılı olaraq istehsal etdiyi mәhsulları 4 strateji biznes
seqmentinә bölür: «yeni» mal, «inkişaf edәn» mal, «uçuşda olan» mal vә «ölmәkdә olan» mal.
Bu, şәxsi müәssisәnin müxtәlif xarakteristikalarının daim rәqib müәssisәnin analoji göstәricilәri ilә
tutuşdurulmasıdır.
Müәssisәnin uzunmüddәtli strategiyasını yerinә yetirmәsi analizi: planlaşdırılmış vә real keyfiyyәt, hәm dә
kәmiyyәt göstәricilәrinin tutuşdurulmasıdır
Bu metod rәqabәt analizini xatırladır, lakin müәssisәnin xarakteristikalarının müqayisәsi yalnız bazar lideri ilә
baş verir.

493 Strateji yarıqlar

•

Bu zaman istehsal xәrclәrini, istehsal güclәrindәn istifadәni, anbar xәrclәrini, hazırlama keyfiyyәtini,
logistikanı (daşınma), vaxta qәnaәti, ekoloji amillәri vә bir çox başqa şeylәri nәzәrә almaq lazımdır
Bunun әsasını mәhsulun tәcrübә vә hәyat tsikli әyrisinin effekti konsepsiyası tәşkil edir. Müәssisә malların
faktiki vәziyyәtindәn vә inkişaf perspektivlәrindәn asılı olaraq istehsal etdiyi mәhsulları 4 strateji biznes
seqmentinә bölür: «yeni» mal, «inkişaf edәn» mal, «uçuşda olan» mal vә «ölmәkdә olan» mal.
Bu, şәxsi müәssisәnin müxtәlif xarakteristikalarının daim rәqib müәssisәnin analoji göstәricilәri ilә
tutuşdurulmasıdır.
Müәssisәnin uzunmüddәtli strategiyasını yerinә yetirmәsi analizi: planlaşdırılmış vә real keyfiyyәt, hәm dә
kәmiyyәt göstәricilәrinin tutuşdurulmasıdır
Bu metod rәqabәt analizini xatır¬ladır, lakin müәssisәnin xarakteristikalarının müqayisәsi yalnız bazar lideri
ilә baş verir.

494 Sifarişlәrin hәcminin analizi nәdir:

•

Burada alıcılar vә sifarişçilәr tәdqiq olunur. Belә hesab edilir ki, az sayda sifarişçi satışın böyük hissәsini
formalaşdırır. Xırda sifarişçilәrin sayını azaltmaq tövsiyә olunur. Bu metod müәssisәdә böyük dövriyyәlәrdә
sәmәrәlidir, ona görә dә, kiçik müәssisәlәr üçün yaramır.
Bu metod direktkostinq sisteminә әsaslanır. Mәnfәәtin hesablanması mövcud bazar qiymәtindәn başlanır ki,
buradan ardıcıl olaraq bir¬başa, ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәr çıxılır vә müvafiq olaraq, «1 örtük
mәblәği», «2 örtük mәblәği» vә «3 örtük mәblәği» formalaşır (bu elә mәnfәәtimizdir). Bu metod mәmulatın
gәlirliliyinin vә ya itkililiyinin daha dәqiq nәticәsidir. Ki¬çik biznes tәrәfindәn tәtbiq edilmәk üçün daha
mәq¬sә¬d¬yön¬lüdür.
Bir qayda olaraq, alınan mәhsul partiyasının hәcminin artması ilә onun qiymәti dә aşağı düşür. Lakin bu
zaman anbarların saxlanması üçün xәrclәr dә artır. Material alqısının (tәdarükünün) optimal partiyası elә
miqdarda material hesab edilir ki, anbar mәsrәflәri әyrisi ilә material partiyasının dәyәri әyrilәrinin
kәsişmәsindә yerlәşmiş olsun.
Müәs¬si¬sәnin mәhdud imkanlarının: vaxt, material, avadanlıqların ye¬rinin axtarışı baş verir. Müxtәlif
mәmulatlar üçün hәr bir yer va¬¬hidinә formalaşmış gәlirlilik miqdarı hesablanır.
Müәssisәnin daimi mәsrәflәrini әmtәәnin «1 örtülmә mәblәğinә» (yuxarıda göstәrilәn metod) bölmәklә, itki
riskindәn yayınmaq mәqsәdilә satılması zәruri olan mәmulatın minimum miqdarıdır. Sonra müәs¬sisәnin
minimum qazanc mәblәğini vә ya avadanlığın mi¬ni¬mum yüklәnmәsinin ölçüsünü hesablamaq olar

495 Alqı zamanı sifarişlәrin hәcminin optimallaşdırılması.

•

Bir qayda olaraq, alınan mәhsul partiyasının hәcminin artması ilә onun qiymәti dә aşağı düşür. Lakin bu
zaman anbarların saxlanması üçün xәrclәr dә artır. Material alqısının (tәdarükünün) optimal partiyası elә
miqdarda material hesab edilir ki, anbar mәsrәflәri әyrisi ilә material partiyasının dәyәri әyrilәrinin
kәsişmәsindә yerlәşmiş olsun.
Müәssisәnin daimi mәsrәflәrini әmtәәnin «1 örtülmә mәblәğinә» (yuxarıda göstәrilәn metod) bölmәklә, itki
riskindәn yayınmaq mәqsәdilә satılması zәruri olan mәmulatın minimum miqdarıdır. Sonra müәs¬sisәnin
minimum qazanc mәblәğini vә ya avadanlığın mi¬ni¬mum yüklәnmәsinin ölçüsünü hesablamaq olar
Bu metod direktkostinq sisteminә әsaslanır. Mәnfәәtin hesablanması mövcud bazar qiymәtindәn başlanır ki,
buradan ardıcıl olaraq birbaşa, ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәr çıxılır vә müvafiq olaraq, «1 örtük
mәblәği», «2 örtük mәblәği» vә «3 örtük mәblәği» formalaşır (bu elә mәnfәәtimizdir). Bu metod mәmulatın
gәlirliliyinin vә ya itkililiyinin daha dәqiq nәticәsidir. Kiçik biznes tәrәfindәn tәtbiq edilmәk üçün daha
mәqsәdyönlüdür.
Burada alıcılar vә sifarişçilәr tәdqiq olunur. Belә hesab edilir ki, az sayda sifarişçi satışın böyük hissәsini
formalaşdırır. Xırda sifariş¬çilәrin sayını azaltmaq tövsiyә olunur. Bu metod müәs¬sisәdә böyük
dövriyyәlәrdә sәmәrәlidir, ona görә dә, kiçik müәssisәlәr üçün yaramır.
Müәssisәnin mәhdud imkanlarının: vaxt, material, avadanlıqların ye¬rinin axtarışı baş verir. Müxtәlif
mәmulatlar üçün hәr bir yer va¬¬hidinә formalaşmış gәlirlilik miqdarı hesablanır.

496 Örtük mәblәğlәrinin hesablanması metodu.
Müәssisәnin daimi mәsrәflәrini әmtәәnin «1 örtülmә mәblәğinә» (yuxarıda göstәrilәn metod) bölmәklә, itki
riskindәn yayınmaq mәqsәdilә satılması zәruri olan mәmulatın minimum miqdarıdır. Sonra müәs¬sisәnin
minimum qazanc mәblәğini vә ya avadanlığın mi¬ni¬mum yüklәnmәsinin ölçüsünü hesablamaq olar

•

Bir qayda olaraq, alınan mәhsul partiyasının hәcminin artması ilә onun qiymәti dә aşağı düşür. Lakin bu
zaman anbarların sax¬¬lanması üçün xәrclәr dә artır. Material alqısının (tәda¬rü¬kü¬nün) optimal partiyası
elә miqdarda material hesab edilir ki, an¬bar mәsrәflәri әyrisi ilә material partiyasının dәyәri әyrilәrinin
kәsişmәsindә yerlәşmiş olsun
Burada alıcılar vә sifarişçilәr tәdqiq olunur. Belә hesab edilir ki, az sayda sifarişçi satışın böyük hissәsini
formalaşdırır. Xırda sifariş¬çilәrin sayını azaltmaq tövsiyә olunur. Bu metod müәs¬sisәdә böyük
dövriyyәlәrdә sәmәrәlidir, ona görә dә, kiçik müәssisәlәr üçün
Müәssisәnin mәhdud imkanlarının: vaxt, material, avadanlıqların ye¬rinin axtarışı baş verir. Müxtәlif
mәmulatlar üçün hәr bir yer va¬¬hidinә formalaşmış gәlirlilik miqdarı hesablanır.
Bu metod direktkostinq sisteminә әsaslanır. Mәnfәәtin hesablanması mövcud bazar qiymәtindәn başlanır ki,
buradan ardıcıl olaraq birbaşa, ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәr çıxılır vә müvafiq olaraq, «1 örtük
mәblәği», «2 örtük mәblәği» vә «3 örtük mәblәği» formalaşır (bu elә mәnfәәtimizdir). Bu metod mәmulatın
gәlirliliyinin vә ya itkililiyinin daha dәqiq nәticәsidir. Kiçik biznes tәrәfindәn tәtbiq edilmәk üçün daha
mәqsәdyönlüdür.

497 İtkisizlik nöqtәsindә kәmiyyәtlәr analizi

•

Müәssisәnin daimi mәsrәflәrini әmtәәnin «1 örtülmә mәblәğinә» (yuxarıda göstәrilәn metod) bölmәklә, itki
riskindәn yayınmaq mәqsәdilә satılması zәruri olan mәmulatın minimum miqdarıdır. Sonra müәssisәnin
minimum qazanc mәblәğini vә ya avadanlığın minimum yüklәnmәsinin ölçüsünü hesablamaq olar
Bir qayda olaraq, alınan mәhsul partiyasının hәcminin artması ilә onun qiymәti dә aşağı düşür. Lakin bu
zaman anbarların sax¬¬lanması üçün xәrclәr dә artır. Material alqısının (tәda¬rü¬kü¬nün) optimal partiyası
elә miqdarda material hesab edilir ki, an¬bar mәsrәflәri әyrisi ilә material partiyasının dәyәri әyrilәrinin
kәsişmәsindә yerlәşmiş olsun.
Burada alıcılar vә sifarişçilәr tәdqiq olunur. Belә hesab edilir ki, az sayda sifarişçi satışın böyük hissәsini
formalaşdırır. Xırda sifariş¬çilәrin sayını azaltmaq tövsiyә olunur. Bu metod müәs¬sisәdә böyük
dövriyyәlәrdә sәmәrәlidir, ona görә dә, kiçik müәssisәlәr üçün yaramır.
Müәs¬si¬sәnin mәhdud imkanlarının: vaxt, material, avadanlıqların ye¬rinin axtarışı baş verir. Müxtәlif
mәmulatlar üçün hәr bir yer va¬¬hidinә formalaşmış gәlirlilik miqdarı hesablanır.
Bu metod direktkostinq sisteminә әsaslanır. Mәnfәәtin hesablanması mövcud bazar qiymәtindәn başlanır ki,
buradan ardıcıl olaraq birbaşa, ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәr çıxılır vә mü¬vafiq olaraq, «1 örtük
mәblәği», «2 örtük mәblәği» vә «3 örtük mәb¬lәği» formalaşır (bu elә mәnfәәtimizdir). Bu metod
mә¬mu¬latın gәlirliliyinin vә ya itkililiyinin daha dәqiq nәticәsidir. Ki¬çik biznes tәrәfindәn tәtbiq edilmәk
üçün daha mәq¬sә¬d¬yön¬lüdür.

498 Müәssisәdә meydana çıxan dar yerlәrin analizi

•

Müәssisәnin daimi mәsrәflәrini әmtәәnin «1 örtülmә mәblәğinә» (yuxarıda göstәrilәn metod) bölmәklә, itki
riskindәn yayınmaq mәqsәdilә satılması zәruri olan mәmulatın minimum miqdarıdır. Sonra müәs¬sisәnin
minimum qazanc mәblәğini vә ya avadanlığın mi¬ni¬mum yüklәnmәsinin ölçüsünü hesablamaq olar
Bir qayda olaraq, alınan mәhsul partiyasının hәcminin artması ilә onun qiymәti dә aşağı düşür. Lakin bu
zaman anbarların sax¬¬lanması üçün xәrclәr dә artır. Material alqısının (tәda¬rü¬kü¬nün) optimal partiyası
elә miqdarda material hesab edilir ki, an¬bar mәsrәflәri әyrisi ilә material partiyasının dәyәri әyrilәrinin
kәsişmәsindә yerlәşmiş olsun.
Burada alıcılar vә sifarişçilәr tәdqiq olunur. Belә hesab edilir ki, az sayda sifarişçi satışın böyük hissәsini
formalaşdırır. Xırda sifariş¬çilәrin sayını azaltmaq tövsiyә olunur. Bu metod müәs¬sisәdә böyük
dövriyyәlәrdә sәmәrәlidir, ona görә dә, kiçik müәssisәlәr üçün yaramır.
Müәssisәnin mәhdud imkanlarının: vaxt, material, avadanlıqların yerinin axtarışı baş verir. Müxtәlif
mәmulatlar üçün hәr bir yer vahidinә formalaşmış gәlirlilik miqdarı hesablanır.
Bu metod direktkostinq sisteminә әsaslanır. Mәnfәәtin hesablanması mövcud bazar qiymәtindәn başlanır ki,
buradan ardıcıl olaraq birbaşa, ümumistehsal vә ümum¬¬tәsәrrüfat xәrclәr çıxılır vә mü¬vafiq olaraq, «1
örtük mәblәği», «2 örtük mәblәği» vә «3 örtük mәb¬lәği» formalaşır (bu elә mәnfәәtimizdir). Bu metod
mә¬mu¬latın gәlirliliyinin vә ya itkililiyinin daha dәqiq nәticәsidir. Ki¬çik biznes tәrәfindәn tәtbiq edilmәk
üçün daha mәq¬sә¬d¬yön¬lüdür.

499 İnvestisiyaların hesablanması metodlarına aiddir:

•

kapitalın dәyәrinin hesablanması metodu;
amortizasiya müddәtinin hesablanması metodu;
rentabelliyin hesablanması metodu;

•

hamısı
dinamik;

500 Kiçik müәssisәlәrdә istifadә olunan kontrollinq alәtlәri:

•

satış sahәlәrinin analizi.
«keyfiyyәt dәrnәklәri»;
investisiyaların hesablanması analizi;
hamısı
endirimlәrin analizi;

501 Kontrollinq xidmәtinin yaradılmasının pozitiv aspektlәri hansıdır:

•

hamısı
Kontroller kimi yeni tәsisatdan, onun rәhbәrindәn görülәcәk, yaxud görülmüş işlәrin vә öhdәliklәrin necә
yerinә yetirilmәsinin nәticәlәrini soruşmaq mümkün olacaqdır;
Yeni tәsisat hesab olunan kontroller bundan sonra bütün fәaliyyәti әlaqәlәndirәcәk vә qarşılıqlı fәaliyyәti daha
mükәmmәl koordinasiya edәcәkdir ki, bu da işin daha effektiv qurulmasını tәmin etmiş olacaqdır.
Müәsisәnin maliyyәiqtisadi vәziyyәti haqqındakı informasiya bir yerdә mәrkәzlәşәcәk vә onu kifayәt qәdәr
operativ әldә etmәk mümkün olacaqdır.Vahid standartları vә planlaşdırma, nәzarәt, uçot vә hesabat
qaydalarına bölmәlәr üzrә daha tez tәtbiq edilmәsi mümkün olacaqdır ki, bu da idarәetmә prosesini
asanlaşdıracaqdır;
heç biri

502 Kontrollinq xidmәtinin yaradılmasının neqativ aspektlәri:

•

Müәssisәnin idarәetmә sistemindәki dәyişikliyinin izah edilmәsi zәrurәtinin әsaslandırılması vә onun hansı
ehtiyacdan yarandığını bәyan etmәk;
Tәşkilatda fәaliyyәt göstәrәn digәr departamentlәrin sәlahiyyәtlәrinin azaldılması vә bunun isә müsbәt
qarşılanmaması digәr problemә yol açacaqdır. Bunun özü isә әlavә problemlәr doğuracaqdır.
Kontrollinq xidmәtinin digәr departamentlәrdәn daha ön sıraya keçmәsi vә tәşkilatdaxili funksional
dәyişikliyә sәbәb olacadır ki, bu da müәssisә daxilindә müxtәlif mәnfi müza¬kirәlәrә vә konfrantasiyaya
sәbәb ola bilәr;
Heç biri
hamısı

503 Kontrolerin sәlahiyyәtlәri:

•

İdarәetmәdә istiqamәti göstәrәn uçotun aparılması üzrә işlәri dә funksiyalara daxil edir;
Müәssisәnin gәlirlilik normasının vә likvit imkanlarının artırılması baxımında metodiki vә digәr alәtlәrdәn
istifadә imkanlarına görә cavabdehlik hissinә malik olur;
Xәrclәrә daxiledilәn istiqamәtlәrin şәffaf, sәmәrәli tәşkilini vә eyni zamanda, әlavә xәrclәrin azaldılmasını
tәmin edir ki, bu da nәticәdә müәssisәnin büdcә balansının qorunub saxlanmasınılda önәmli rol oynayır;
hamısı
Müәssisәlәrin qarşıya qoyduğu mәqsәd vә hәdәflәrini әlaqәlәndirmәk imkanlarına sahib olur vә nәticәlәrin
teztez nәzәrdәn keçirilmәsi hәdәflәrә yaxınlaşmasını şәrtlәndirmiş olur.

504 İnvestisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn müәssisәdә istehsal amillәrindәn daha sәmәrәli istifadә
olunmasını tәmin etmәk nәyin әsas mәqsәdidir?

•

restrukturizasiya
menecment
reinjinirinq
düzgün variant yoxdur
injinirinq

505 Maliyyә planlaşdırılması dördüncü mәrhәlәsinә aiddir:

•

Müәssisәnin malik olduğu investisiya vә maliyyәlәşdirmә imkanları tәhlil edilir.
Bütün mümkün qәrarlardan seçilmiş variant әsaslandırılır.
Cari vә gәlәcәk qәrarlar arasında әlaqәni başa düşmәk vә gözlәnilmәz
hamısı
Maliyyә planında müәyyәn edilәn mәqsәdlәrlә müqayisәdә müәssisәnin nail olacağı nәticәlәr qiymәtlәndirilir.

506 Maliyyә planının bütün bölmәlәrini iqtisadi mәzmununa görә hansı qruplara ayırmaq olar:

•

әsas fәaliyyәt;
әmәk kollektivinin sosial inkişafı;
әsas fondların tәkraristehsalı;
hamısı
büdcә sistemi ilә qarşılıqlı әlaqәnin әks etdirilmәsi;

507 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin tәhlili mütlәq vә nisbi әmsalların kömәyilә hansı istiqamәtlәr
üzrә aparılır :

•

balansın tәrkibi vә strukturunun qiymәtlәndirilmәsi;
müәssisәnin likvidlikinin vә ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
hamısı
işgüzar aktivliyin qiymәtlәndirilmәsi;

508 Fәaliyyәtin müxtәlif istiqamәtlәri vә mәhsulun növlәri üzrә plan smetalarını ümumilәşdirәrәk
mәnfәәtin hesablanmasının ümumi ardıcıllığını aiddir:

•

Mәhsulun maya dәyәri;
Maliyyә әmәliyyatlarının nәticәlәri;
Dövrün mәsrәflәri;
Dövriyyә – realizasiyadan alınan qazanc;
hamısı

509 Fәaliyyәtin müxtәlif istiqamәtlәri vә mәhsulun növlәri üzrә plan smetalarını ümumilәşdirәrәk
mәnfәәtin hesablanmasının ümumi ardıcıllığını aiddir:

•

hamısı
Mәnfәәt vergisi;
Mәhsulun realizasiyasından alınan mәnfәәt;
Sair realizә edilmәyәn mәsrәflәrdәn alınan nәticәlәr;
Әsas vә maliyyә fәaliyyәtindәn alınan mәnfәәt;

510 Fәaliyyәtin müxtәlif istiqamәtlәri vә mәhsulun növlәri üzrә plan smetalarını ümumilәşdirәrәk
mәnfәәtin hesablanmasının ümumi ardıcıllığını aiddir:

•

Hesabat dövrünün mәnfәәti;
Müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt;
Mәnfәәtdәn ayrılan vәsaitlәr;
hamısı
Bölünmәyәn mәnfәәt.

511 Zәrәrsizlik nöqtәsinin planlaşdırılması mәrhәlәlәrinә aiddir.

•

Müәssisәdә işin vәziyyәtinin vә satış bazarlarında situasiyanın tәhlili.
Dәyişәn vә sabit xәrclәrin hesablanması
İstehsal amillәrinә vә hazır mәhsula gәlәcәk qiymәtlәrin proqnozu
hamısı

Zәrәrsizlik nöqtәsinin hesablanması.

512 Müәssisәdә büdcәlәşmә sistemi birinci mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

•

maliyyә strukturu formalaşdırılır;
idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru işlәnib hazırlanır;
büdcәnin strukturu formalaşır;
büdcәlәşmә sistemi tәtbiq edilir.
planlaşdırmanın reqlamenti müәyyәn edilir;

513 Müәssisәdә büdcәlәşmә sistemi ikinci mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

•

maliyyә strukturu formalaşdırılır;
idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru işlәnib hazırlanır;
büdcәnin strukturu formalaşır;
büdcәlәşmә sistemi tәtbiq edilir.
planlaşdırmanın reqlamenti müәyyәn edilir;

514 Müәssisәdә büdcәlәşmә sistemi üçüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

•

maliyyә strukturu formalaşdırılır
idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru işlәnib hazırlanır;
büdcәnin strukturu formalaşır;
büdcәlәşmә sistemi tәtbiq edilir.
planlaşdırmanın reqlamenti müәyyәn edilir;

515 Müәssisәdә büdcәlәşmә sistemi dördüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

•

maliyyә strukturu formalaşdırılır;
idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru işlәnib hazırlanır;
büdcәnin strukturu formalaşır;
büdcәlәşmә sistemi tәtbiq edilir.
planlaşdırmanın reqlamenti müәyyәn edilir;

516 Müәssisәdә büdcәlәşmә sistemi beşinci mәrhәlәsindә hәyata keçirilir:

•

maliyyә strukturu formalaşdırılır;
idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru işlәnib hazırlanır;
büdcәnin strukturu formalaşır
büdcәlәşmә sistemi tәtbiq edilir.
planlaşdırmanın reqlamenti müәyyәn edilir;

517 Büdcәlәşmә sisteminin effektivlik şәraitinә aiddir:

•

büdcәnin işlәnilmәsi, icrasına nәzarәt vә tәhlili üçün metodoloji vә metodiki әsasların olması;
aşağıdan yuxarıya ötrülәn mәlumatların doğru vә tam olması;
biznesplanın büdcә ilә razılaşdırılması texnologiyasının mövcud olması;
hamısı
biznesin vәziyyәti haqqında operativ mәlumatlardan istifadәyә icazәnin olması;

518 әmәliyyat büdcәsindә әks etdirilir:

•

satış büdcәsi;
materiallara birbaşa xәrclәr büdcәsi;
istehsal büdcәsi;
hamısı

•

әmәk haqqına birbaşa xәrclәr büdcәsi

519 әmәliyyat büdcәsindә әks etdirilir:

•

ümumi zavod xәrclәri büdcәsi;
kommersiya xәrclәri büdcәsi;
istehsal ehtiyatları büdcәsi;
hamısı
idarәetmә xәrclәri büdcәsi;

520 Marketinq planına әsasәn müәssisәnin ölçüsünә görә hansı növlәri var?

•

düzgün variant yoxdur
gәlirli vә qarışıq
bәlәdiyyә vә qarışıq
xüsusi vә dövlәt
kiçik, orta, iri

521 Buraxılan mәhsulun mürәkkәbliyinә görә müәssisә marketinq planına әsasәn hansı növlәrә
bölünür?

•

xüsusi, dövlәt
iri, kiçik
aşağı, orta, yüksәk
düzgün variant yoxdur
sәnaye, istehlak

522 Marketinq planında maliyyә biznesi nәdir?

•

düzgün variant yoxdur
valyuta bazarının vә qiymәtli kağızlar bazarının tәhlili әmtәәpul alqısatqı obyekti
mәhsul istehsalı, iş vә xidmәtlәrin yerinә yetirilmәsi, müәyyәn mәnәvi dәyәrlәrin yaradılması
müәssisәnin maliyyә hesabatının xarici tәhlili
mütәxәssislәr tәrәfindәn verilәn ödәnişli mәslәhәtlәr

523 Menecerin marketinq siyasәtinә hansı daxildir?

•

satışın tәmin edilmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
bazar rәqabәtindә qiymәt sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
bütün variantlar düzdür
çeşidin yaxşılaşdırılması

524 Marketinqin xarici amillәrinә hansılar aid deyil?

•

informasiya vasitәlәrinin tәsiri, iqtisadiyyatın vәziyyәti
hökümәtin vә yerli hakimiyyәtin hәrәkәti
istehlakçının davranışı
daxili idarәetmә
әmtәәnin hazırlanma texnologiyasında nailiyyәt vә dәyişikliklәr

525 Stimullaşdırıcı marketinq nә zaman tәtbiq olunur ?

•

potensial alıcıların pozitiv tәlәbi olduqda
potensial alıcıların tәklif olunan әmtәәyә laqeyd münasibәt bәslәdikdә
potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda

düzgün cavab yoxdur
potensial tәlәbin olması vә bunu reallığa çevirmәk vacib olan zaman

526 Marketinq strategiyası proqramının әsas elementlәri

•

qiymәt qoyulması
satışdan sonrakı xidmәtin tәşkili
bütün variantlar düzdür
әmtәәlәrin yayılma sxemi
satışın stimullaşdırılması metodu

527 Marketinq strategiyasında әmtәәlәrin yayılma sxemi hansı vasitәlәrdәn ibarәtdir ?

•

satışın genişlәndirilmәsi
servis xidmәtinin tәşkili
bütün variantlar doğrudur
düzgün cavab yoxdur
xüsusi firma maqazin vasitәsi , ticarәt vasitәçilәri vasitәsi

528 Marketinq strategiyasında qiymәt qoyulması elementinә nә daxildir?

•

reklamın verilmәsinә vacib olan xәrclәrin miqdarı
reklamın tәşkili metodları
әmtәәyә qiymәtin müәyyәn edilmәsi metodikası
düzgün variant yoxdur
servis xidmәtinin tәşkili

529 Marketinq strategiyasında reklam elementi nәdәn ibarәtdir ?

•

qoyulmuş vәsaitlәrә gözlәnilәn rentabellik sәviyyәsi
servis xidmәtinin tәşkili metodu
reklamin tәşkili metodlari , reklamin verilmәsinә vacib olan xәrclәrin miqdari
düzgün variant yoxdur
әmtәәyә qiymәtin qoyulması metodikası

530 Marketinq strategiyasında satışın stimullaşdırılma metodu nәyin hesabına formalaşır

•

satışın mәhdudlaşdırılması hesabına
alıcıların cәlb edilmәmәsi hesabına
satışın genişlәndirilmәsi hesabına
düzgün variant yoxdur
büdcәnin genişlәndirilmәsi hesabına

531 Remarketinq nә zaman tәtbiq edilir?

•

potensial alıcıların pozitiv tәlәbi olduqda
potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda
tәlәbi bәrpa etmәk vacib olan zaman
düzgün variant yoxdur
tәlәbdә yüksәliş olduğu zaman

532 Uzunmüddәtli marketinq planlarını kim hazırlayır?

•

bazarın durumu gәlәcәk 5 il müddәtinә araşdırılır vә bu müddәt әrzindә bazarı öyrәnәn bir şirkәt
bazarın durumu gәlәcәk 20 il müddәtinә araşdırılır vә bu müddәt әrzindә bazarın mümkün tәlәblәrini ödәmәk
üçün öz gәlәcәk fәaliyyәtini planlaşdıran şirkәt

düzgün variant yoxdur
audit şirkәti

533 Qısamüddәtli marketinq planları neçә il müddәtinә hazırlanır?

•

4 il
2 il
1 il
düzgün variant yoxdur
3 il

534 Qısamüddәtli marketinq planlarının perspektivli planlardan fәrqi:

•

heç bir fәrqi yoxdur
perspektivli planlar daha әtraflı olur
qısamüddәtli marketinq planları әtraflı olur
düzgün variant yoxdur
qısamüddәtli marketinq planları dar çәrçivәdә olur

535 Marketinq planına әsasәn konsern nәdir?

•

düzgün variant yoxdur
iki vә daha çox müstәqil şirkәtin müәyyәn kommersiya mәqsәdlәrinә nail olmaq, şirkәtlәrin birlәşmiş vә bir
birini qarşılıqlı tamamlayan strateji resursların sinergiyasını almaq üçün kooperasiya haqqında müqavilәdir
müstәqil müәssisәlәrin kapitalda, maliyyә әlaqәlәrindә, şәxsi birliklәrdә, sıx istehsal әmәkdaşlığında iştirak
sistemi vasitәsilә bağlı birlәşmә formasıdır
bir neçә şirkәtin ümumi mәqsәdlәrini vә ya üstünlüklәrini mühafizә etmәk üçün fәaliyyәtlәrini birlәşdirdiyi
sәhmdar cәmiyyәtidir
müstәqil şirkәtlәrin koordinasiya olunmuş sahibkar fәaliyyәtinin müxtәlif mәqsәdi ola bilәn müvәqqәti
ittifaqıdır

536 Marketinq planının vәzifәlәri:

•

müәssisә fәaliyyәtinin mәqsәdlәri vә istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk
әmәkdaşlarının sәyini koordinasiya etmәk
müәssisә fәaliyyәtinin mәqsәdlәri müәyyәn etmәk
bütün variantlar düzdür
müәssisә fәaliyyәtinin istiqamәtlәrini müәyyәn etmәk

537 Marketinq planının tәrkib hissәlәri:

•

planlaşdırılan büdcә, mәnfәәt, gәlir, nәzarәt
marketinqin mәqsәdlәri, strategiyası
bazarda vәziyyәtin tәhlili
bütün variantlar düzdür
işçi proqramı

538 Marketinq planının xülasә bölmәsindә nә әks olunur?

•

әtraf mühit
işçi proqramı
әsas vәzifәlәr, qәrarlar vә tәkliflәr
düzgün variant yoxdur
bazarın tәhlili

539 Marketinq planının bazarda vәziyyәtin tәhlili bölmәsindә nә әks olunur?

•

әtraf mühit amillәrinin әtraflı tәhlili
әmtәә tәhlili
bazarın tәhlili
bütün variantlar düzdür
rәqiblәrin tәhlili

540 Marketinqin mәqsәdi nәdir?

•

plandan kәnar proseslәr
elmi şәkildә aparılmış tәdqiqatdan sonra planla müәyyәn olunmuş dövrdә әldә edilә bilәnlәr
bütün cavablar düzdür
düzgün variant yoxdur
planla müәyyәn edilmiş dövrdә menecment fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilә bilәnlәr

541 Marketinq strategiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

mәhsulun bölüşdürülmәsi kanalları
bazarın, әtraf mühitin vә rәqiblәrin tәhlili
firmada işlәnib hazırlanmış uzunmüddәt üçün mәqsәdlәr sistemi vә bu mәqsәdlәrә nail olmaq üçün kompleks
tәdbirlәr
düzgün variant yoxdur
mәhsulun vaxtında lazımi yerә çatdırılması

542 Marketinq planının hazırlanması zamanı ilk növbәdә nә müәyyәn edilir?

•

büdcә
işçi qrup
marketinqin mәqsәdlәri
düzgün variant yoxdur
әtraf mühit

543 Marketinq strategiyası marketinqin hansı komponentlәrini әhatә edir?

•

istehslakçıya mәhsulun çatdırılması
qiymәt
mәhsul
bütün variantlar doğrudur
mәhsulun bazarda irәlilәmәsi

544 Marketinq planına әsasәn mәhsul strategiyasına nә daxildir?

•

әmtәәnin yayılma sxemi
reklamın tәşkili metodları
mәhsulun bazardakı mövqeyinә görә qiymәtin müәyyәnlәşdirilmәsi, rәqiblәrin qiymәt siyasәtini nәzәrә
almaqla qiymәt siyasәtinin aparılması
bütün variantlar doğrudur
satışdan sonrakı xidmәtin tәşkili

545 Zaminlik müqavilәsinin bağlanması yolu ilә risklәrin ötürülmәsi necә baş verir ?

•

müqavilәyә әsasәn zamin duran şәxs üçüncü şәxsin kreditoru qarşısında öz öhdәlikәrini tam vә ya qismәn
yerinә yetirmәsinә görә cavabdehlik daşıyır
müqavilәyә әsasәn zamin duran şәxs üçüncü şәxsin kreditoru qarşısında cavabdehlik daşımır
müqavilәyә әsasәn zamin duran şәxs üçüncü şәxsin kreditoru qarşısında heç bir öhdәlik daşımır
riskin 1 subyekt tәrәfindәn idarә edilmәsi
düzgün variant yoxdur

546 Faktorinq müqavilәsinin bağlanması yolu ilә risklәrin ötürülmәsi necә hәyata keçirilir ?

•

düzgün variant yoxdur
riskin çox hissәsi kiçik firmaya ötürülür
riskin çox hissәsi kommersiya bankına vә ya ixtisaslaşmış faktorinq şirkәtinә ötürülür
riskin çox hissәsi inhisarçıya ötürülür
riskin çox hissәsi dövlәtә ötürülür

547 Riskin idarә edilmәsi nәdir ?

•

zәruri biliklәr tәlәb edәn fәaliyyәt sahәsi
firmanın tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili
sığorta işi zәruri biliklәr tәlәb edәn fәaliyyәt sahәsidir
bütün variantlar doğrudur
iqtisadi mәsәlәlәrin optimallaşdırılmasının riyazi metodları

548 Kommersiya riski nә zaman ortaya çıxır ?

•

düzgün variant yoxdur
mәhsul istehsalı zamanı
sahibkar tәrәfindәn istifadә olunan vә ya satın alınan әmtәә vә xidmәtlәrin reallaşdırılması zamanı
pul vәsaitlәrinin investisiyalaşdırılması zamanı
investor qarşısında öz maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәmәsi zamanı

549 Tәhlükә mәnbәyindәn asılı olaraq sığorta risklәrini neçә qrupa ayırmaq olar ?

•

4
1
2
5
3

550 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı konprolinq xidmәtinin yaradılmasının pozitiv aspektlәrinә
hansıları aid etmәk olar?

•

müәssisәnin maliyyә  iqtisadi vәziyyәti haqqindaki informasiya bir yerdә mәrkәzlәşir vә onu kifayәt qәdәr
operativ әldә etmәk mümkündür
müәssisәnin maliyyәiqtisadi vәziyyәti haqqındakı informasiya almağı çәtindir vә lәngdir
müәssisәnin maliyyәiqtisadi vәziyyәti haqqındakı informasiya müxtәlif yerdә yerlәşir
tәşkilatdaxili funksional dәyişiklik müxtәlif konfrantasiyaya sәbәb olur
düzgün variant yoxdur

551 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı kontrolinq xidmәtinin neqativ aspektlәrinә hansını aid etmәk
olar?

•

düzgün variant yoxdur
kontrolinq xidmәtinin digәr departamentlәrdәn daha ön siraya keçmәsi vә tәşkilatdaxili funksional dәyişikliyi ,
müәssisә daxilindә müxtәlif konfrantasiyaya sәbәb ola bilәr
müәssisәnin maliyyәiqtisadi vәziyyәti haqqında informasiyanın 1 yerdә mәrkәzlәşdirilmәsi
uçot, nәzarәt vә hesabat qaydalarının asanlaşması
vahid standartlar vә planlaşdırmaların tәtbiqi

552 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı AİSlәrin әsas mәqsәdi nәdir?
bütün cavablar düzdür
informasiyanı elә yığmaq ki, onun istifadәsi lәng olsun

•

informasiyanı elә yığmaq, birlәşdirmәk ki, ona müdaxilә çәtin olsun
informasiyanı elә yığmaq, tematik birlәşdirmәk vә emal etmәkdir ki, istifadәçi interpretasiyasi üçün
informasiyaya sürәtli vә rahat giriş tәmin edilsin
düzgün variant yoxdur

553 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı informasiyanın daxili mәnbәlәrinә hansı aiddir?

•

firmaxarici әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün mәlumatlar
diskә yazılmış mәlumatlar
elektron vә kağız daşıyıcıları formasında olan materiallar
düzgün variant yoxdur
әmәliyyat işlәri üçün nәzәrdә tutulmuş tranzasion sistemlәr, hәmçinin müştәrilәrlә filial vә nümayәndәlәrin
müştәrәk әmәliyyatlari

554 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı informasiyanın xarici mәnbәlәrinә nә aiddir?

•

düzgün variant yoxdur
әmәliyyat işlәri üçün nәzәrdә tutulmuş tranzasion sistemlәr
elektron vә kağiz daşiyicilari formasinda müәssisәnin müştәrilәri vә partnyorlari tәrәfindәn tәqdim olunmuş
materiallar vә mәlumatlar
butun cavablar duzdur
qanunvericilik

555 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı verilәnlәrin formalaşmasında hansı mәnbәlәr ila ola bilәr?

•

konkretliliyin yoxlanmasi
verilәnlәrin daxili ziddiyyәtliliyi
sistemin bütünlüklә fәaliyyәti
verilәnlәrin daxil edilmәsinin tәhlükәsizliyi
bütün variantlar doğrudur

556 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı verilәnlәrin aqreqatlaşdırılması dedikdә nә başa düşülür?

•

düzgün variant yoxdur
verilәnlәrin daxili ziddiyyәtliliyi
verilәnlәrin tәhlili, itkilәrin qiymәtlәndirilmәsi
altsistemlәrin avtonom rejimindә işlәnmәsi mümkünlüyü
müxtәlif detallaşdirma sәviyyәsindә verilәnlәrin qarşiliqli әlaqә sisteminin qurulmasi mexanizmlәrindәn
istifadә edilmәsi

557 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı menecer nәyi müәyyәn edir?

•

makroiqtisadi göstәricilәri
düzgün variant yoxdur
fond birjalarında ümumi vәziyyәti
müxtәlif fәaliyyәt növlәri ilә mәşğul olan işçilәrin hansı mәqsәdlәrә nail olmalarını müәyyәn edir.
iqtisadi stabilliyi

558 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı menecerlәr nәyә xüsusi diqqәt yetirmәlidirlәr?

•

biliklәrә
şәxsi keyfiyyәtlәrә
bacariqlara
bütün variantlar doğrudur
işgüzar keyfiyyәtlәrә

559 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı menecerin әsas vәzifә funksiyasına nә aiddir?

•

mühasibat uçotunun aparılması
bazarda vәziyyәtin öyrәnilmәsi
idarәetmә qәrarlarının işlәnib hazirlanmasi vә qәbul edilmәsi
düzgün variant yoxdur
reklam

560 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı planlaşdırma prosesi özünә nәyi aid edir?

•

nә etmәk etmәk haqqında qәrar qәbulunu
bütün variantlar doğrudur
kimin edәcәyini müәyyәn etmәk haqqında qәrar qәbulunu
nә vaxt etmәk haqqında qәrar qәbulunu
necә etmәk haqqında qәrar qәbulunu

561 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı rәhbәrin xarici verilәnlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

nәzakәtlik
özünü әlә alma
ağırlıq
bütün variantlar doğrudur
doğruluq

562 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı yuxarı sәviyyәnin rәhbәrlәri özünә nәyi daxil edib?

•

prezident
maliyyә müdiri
vitseprezident
bütün variantlar doğrudur
icraçi direktoru

563 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı yuxarı sәviyyәnin rәhbәrlәri nәyi müәyyәn edir?

•

marketinqi
mühasibat uçotunu
ümumi strategiyani, tәşkilatin siyasәtini vә ümumi fәaliyyәtini
bütün variantlar doğrudur
işin koordinasiya edilmәsini

564 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı orta sәviyyәnin rәhbәrlәrinә hansılar aiddir?

•

maliyyә müdiri
vitseprezident
prezident
baş direktorlar, şöbә rәislәri vә aparıcı mütәxәssislәr
icraçi direktor

565 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı orta sәviyyәnin rәhbәrlәrinin әsas öhdәliklәri nәdir?

•

yuxari sәviyyәnin rәhbәrliyi tәrәfindәn işlәnib hazirlanmiş plan vә siyasәtin reallaşdirilmasi vә aşaği
sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işinin koordinasiya edilmәsi
aşağı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin planlarını reallaşdırmaq
yuxarı sәviyyәnin rәhbәrlәrinin işinin koordinasiya edilmәsi
maliyyә vәsaitlәrini idarә etmәk
düzgün variant yoxdur

566 İdarәetmә stilinin seçilmәsi zamanı aşağı sәviyyәnin rәhbәrlәrinә hansı aiddir?

•

prezident
prorab, dәftәrxana müdiri vә ya istehsal xәttinin nәzarәtçisi
şöbә rәislәri
vitseprezidentlәr
baş direktorlar

567 Biznesplana әsasәn müәssisәnin öz vәsaitlәri hansılardır?

•

amortizasiya ayırmaları
bölüşdürülmәmiş gәlir
daxili aktivlәrin sәfәrbәrliyi
çıxdaş olmuş әmlakın reallaşdırılmasında әldә olunan vәsait
bütün variantlar doğrudur

568 Biznesplana әsasәn lizinq ödәmәlәrinin tәrkibinә hansı elementlәr daxildir?

•

amortizasiya
lizinq verәnin riskini nәzәrә almaqla hesablanmış lizinq faizi
sövdәlәşmәni hәyata keçirmәk üçün lizinq verәn tәrәfindәn cәlb olunmuş resurslara görә ödәmә
bütün variantlar doğrudur
lizinq verәnin gәlirini nәzәrә almaqla hesablanmış lizinq faizi

569 Biznesplana әsasәn lizinq çәrçivәsindә investisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri?

•

bank krediti
lizinq alanın xüsusi vәsaiti
lizinq verәnin öz vәsaiti
bütün variantlar doğrudur
bütün növ bank kreditlәri

570 Biznesplana әsasәn operativ lizinq nәdir?

•

müddәti amortizasiya dövründәn qısa olan razılaşmadır
müddәti amortizasiya dövrü ilә üstüstә düşәn razılaşmadır
müddәti amortizasiya dövründәn uzun olan razılaşmadır
öz fәaliyyәti dövründә avadanlığın amortizasiyasının tam dәyәrinin ödәnmәsini nәzәrdә tutan razılaşmadır
düzgün variant yoxdur

571 Biznesplana әsasәn maliyyә lizinqi nәdir?

•

öz fәaliyyәti dövründә avadanlığın amortizasiyasının tam dәyәrini vә ya onun çox hissәsini, hәmçinin icarә
verәnin gәlirini örtәn mәblәğin ödәnmәsini nәzәrdә tutan razılaşmadır
müddәti amortizasiya dövrü ilә üstüstә düşәn razılaşmadır
müddәti amortizasiya dövründәn qısa olan razılaşmadır
operativ lizinqlә eyni olan razılaşmadır
düzgün variant yoxdur

572 Biznesplana әsasәn әsas fondların maliyyәlәşdirilmәsinin әn әlverişli metodu?

•

lizinq icarәsi
kredit
klirinq
düzgün variant yoxdur
büdcәdәn maliyyәlәşdirmә

573 Biznesplana әsasәn qarışıq maliyyәlәşdirmә metodu nәyi nәzәrdә tutur?

•

yalnız 1 maliyyәlәşdirmә metodunun istifadә olunmasını
bütün variantlar doğrudur
müәssisәnin sәhmlәrinin satın alınması
bir neçә maliyyәlәşdirmә metodlarından eyni vaxtda istifadә olunmasını
düzgün variant yoxdur

574 Biznesplana әsasәn hansı sәnәdlәr borc götürәnin ödәmәqabiliyyәtini xarakterizә edir?

•

biznesplan
gәlirlәr vә zәrәrlәr haqqında hesabat
hesabat tarixinә mühasibat balansı
bütün variantlar doğrudur
texnikiiqtisadi әsaslandırma

575 Biznesplana әsasәn maliyyәiqtisadi rikslәrә hansı aid deyil?

•

xammalın keyfiyyәtinin qeyristabilliyi
vergilәrin artımı
qeyrisabit tәlәbat
alternativ mәhsulun yaranması
dövriyyә vәsaitlәrinin çatışmamazlığı

576 Biznesplana әsasәn xalis gәlirin miqdarı hansı amillәrindәn asılıdır ?

•

mәhsul vahidinin reallaşdırılma qiymәti
gәlirlәrin vergi tariflәri
mәhsul vahidinin maya dәyәri
bütün variantlar doğrudur
reallaşdırılan mәhsulun hәcmi

577 Biznesplana әsasәn kredit dedikdә nә başa düşülür?

•

qaytarılmaq vә faiz ödәmәk şәrti ilә pul vә ya mal formasında borclar başa düşülür
güzәştli dövlәt investisiyaları
büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ
düzgün variant yoxdur
kapitalın uzunmüddәtli qoyuluşudur

578 Biznesplana әsasәn kredit maliyyәlәşdirilmәsi formaları?

•

istiqraz borcları
kredit vә istiqraz borcları
әhalidәn borc vәsaitlәrinin cәlb olunması
bütün variantlar doğrudur
kredit

579 Biznesplana әsasәn investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi metodları hansılardır ?

•

sәhmlәrin emissiyası
kredit maliyyәlәşdirilmәsi
özünü maliyyәlәşdirmә
bütün variantlar doğrudur
lizinq

580 Biznesplana әsasәn investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsi metodları hansılardır?

•

investisiya prosesini maliyyәlәşdirmәk üçün investisiya resurslarının cәlbedilmә mexanizmidir
düzgün variant yoxdur
investisiya prosesini maliyyәlәşdirmәk üçün insan resurslarının cәlbedilmә mexanizmi kimi
vergiödәmә mexanizmidir
investisiya prosesini maliyyәlәşdirmәk üçün tәbii resurslarının cәlbedici mexanizmidir

581 Biznesplana әsasәn mәrkәzlәşdirilmiş resurslar dedikdә nә başa düşülür?

•

büdcәdәn ayrılmış qaytarılmayan mәblәğ vә güzәştli dövlәt investisiya kreditlәri
lizinq
bank kreditlәri
düzgün variant yoxdur
geri qaytarılması mәcburi olan mәblәğ

582 Biznesplana әsasәn borc vәsaitlәri hansılardır?

•

maliyyә investisiya strukturlarının borcları
kredit verәnlәrә olan borclar
bankların krediti
bütün variantlar doğrudur
müәssisәnin qiymәtli kağızlarının emissiyasının yerlәşdirilmәsindәn әldә olunan vәsait

583 İstehsal planına әsasәn hansı halda borclu müәssisә iflas prosesinә mәruz qalır?

•

ödәmәqabiliyyәti olmadığı halda
istehsal prosesinin itirilmәsi halında
idarәetmә pis olduğu halda
gәlir yüksәk olduğu halda
xarici ölkәlәrdәn qrant aldığı halda

584 İstehsal planına әsasәn biznesin restrukturizasiyasını şәrtlәndirәn amillәrdәn biri

•

müәssisәnin istehal etdiyi mәhsullara bazarda tәlәbin azalması, rәqabәt mübarizәsinin güclәnmәsi
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsullarda tәlәbin çoxalması
istehsal edilәn mәhsulun yüksәk keyfiyyәti
düzgün variant yoxdur
rәqabәt mübarizәsinin azalması

585 Bazar münasibәtlәrinә keçiddә hәyata keçirilәn islahatların mühüm istiqamәtlәrindәn biri

•

dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi
bәlәdiyyә mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi
düzgün variant yoxdur
bütün cavablar doğrudur
transmilli korporasiyaların özәllәşdirilmәsi

586 Müәssisәnin mülkiyyәtinin restrukturizasiyasının әsas formalarından biri:

•

bütün cavablar doğrudur
inhisar fәaliyyәtinin inkişaf etdirilmәsi
dövlәt müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi
düzgün variant yoxdur
rәqabәt qabiliyyәtliliyinin azaldılması

587 İstehsal planında özәllәşdirlәn sahә nә demәkdir?

•

düzgün variant yoxdur
özәl mülkin dövlәt mülkiyyәtinә keçmәsi
dövlәt mülkiyyәti üzәrindә mülkiyyәtçinin dәyişmәsi, müәssisәlәrin vә onların әmlaklarının hüquqi vә fiziki
şәxslәrә satılması demәkdir
transmilli şirkәtlәrin özәllәşdirilmәsi
müәssisәlәrin әmlakının hüquqi vә fiziki şәxslәrdәn alınması vә dövlәtә satılması

588 İstehsal planına әsasәn özәllәdirmәnin mәqsәdi:

•

iqtisadiyyata investisiya cәlb etmәk
milli iqdisadiyyatı inkişaf etdirmәk
iqdisadiyyatda struktur dәyişikliklәri aparmaq, iqdisadiyyata investisiya cәlb etmәk.
bütün variantlar düzdür
әhalinin maddi rifahı yüksәltmәk

589 Azәrbaycan dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi proqramına әsasәn nә hәyata keçirilir?

•

beynәlxalq şirkәtlәrinin özәllәşdirilmәsi
müştәrәk müәssisәnin özәllәşdirilmәsi
müәssisәlәrin, kiçik, orta vә iri müәssisәlәrin sәhmdar cәmiyyәtlәrinә çevirәrәk özәllәşdirilmәsi.
transmilli şirkәtlәrinin özәllәşdirilmәsi
xarici şirkәtlәrinin özәllәşdirilmәsi

590 İstehsal planına әsasәn sәnayedә orta vә iri müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi prosesi necә hәyata
keçirilir?

•

bütün cavablar doğrudur
veksellәrin buraxılması ilә
sәhmlәr buraxılır, hәrrac vә investisiya müsabiqәsi yolu ilә satılır
düzgün variant yoxdur
әsas fondun satışa çıxarılması prosesi ilә

591 İstehsal planına әsasәn sәhmdar cәmiyyәtlәri nәyin nәticәsini özündә göstәrir?

•

bütün cavablar doğrudur
şirkәtlәrin müflislәşmәsi nәticәsindә
dövlәt müәssisәlәrin sәhmdar cәmiyyәtlәrinә çevrilmәsi nәticәsindә
düzgün variant yoxdur
inhisarçılığın genişlәndirilmәsi nәticәsindә

592 İstehsal planına әsasәn iri şirkәtlәrin restrukturizasiyası necә hәyata keçirilir?

•

düzgün variant yoxdur
onların retrospektiv inkişaf istiqamәtlәri müәyyәn edilir
onların perspektiv inkişaf istiqamәtlәri müәyyәn edilir, zәrәrli vә mәnәvi cәhәtdәn köhnәlmiş istehsallar lәğv
edilir, ayrıayrı bölmәlәr birlәşdirilir
bütün cavablar doğrudur
zәrәrli vә mәnәvi köhnәlmiş istehsallar dәyişilmәz qalır

593 Azәrbaycan investisiya şirkәtinin әsasәn hansı sektorun özәl sahәdә investisiya fәaliyyәtinin
stimullaşdırılmasına yönәldilmişdir?

•

bütün cavablar doğrudur
qeyrineft sektoru

•

neft sektoru
düzgün variant yoxdur
maliyyә sektoru

594 İstehsal planına әsasәn rәqabәt qabiliyyәtin artırılması nәyi nәzәrdә tutur?

•

bazar subyektlәri arasında sahibkarlıq fәaliyyәtinin әn әlvәrişli mübarizәnin formasıdır.
bazar subyektinin sahibkarlıq fәaliyyәtinin lәngimәsi vә mәhdudlaşdırılması
bazar subyektinin inhisarçılığı
düzgün variant yoxdur
bütün cavablar doğrudur

595 İstehsal planına әsasәn antiinhisar tәnzimlәnmәsinin әsas mәqsәdlәrindәn biri hansılardır?

•

inhisarçılığın inkişafına tәkan vermәk
rәqabәtin mәhdudlaşdırılması
düzgün variant yoxdur
transmilli şirkәtlәrin inkişafı
ayrı ayrı inhisarçı biznes subyektlәrinin bazardakı hökmran mövqelәrindәn sui istifadә hallarının qarşısının
alınmasıdır.

596 İstehsal planına әsasәn istehsal prosesi nәdir?

•

investisiya vәsaitlәrinin idarә edilmәsini nәzәrdә tutan proseslәr mәcmusudur
maliyyә vәsaitlәrinin idarә edilmәsini nәzәrdә tutan proseslәr mәcmusudur
menecment insanları necә idarәetmәsini nәzәrdә tutan proseslәr mәcmusudur
xammal, materiallar, yarımfabrikatlar, komplektlәşdirici mәmulatlardan istifadә edilmәsini nәzәrdә tutmaqla
ayrı ayrı proseslәrin mәcmusudur.
düzgün variant yoxdur

597 İstehsal planına әsasәn iİstehsalın mәzmunu üç şәrti nәzәrdә tutur:

•

әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri
kompüter, insan, iş yeri
texnika, texnologiya, avtomatlaşdırılma
unikasiya, texnologiya, әmәk
düzgün variant yoxdur

598 İstehsal planına әsasәn istehsal proseslәri hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir?

•

mәhsulun realizasiya vә likvidasiyasına görә
mәhsulun hazırlanmasındakı roluna görә vә mürәkkәblik dәrәcәsinә görә
mәhsulun lәğv edilmәsi roluna görә
mәhsulun bazardakı roluna vә mürәkkәbliyinә görә
düzgün variant yoxdur

599 İstehsal planına әsasәn mәhsulun hazırlanmasındakı roluna görә istehsal proseslәri hansı üç qrupa
bölünür?

•

әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәrinә
sintetik, analitik vә birbaşa istehsal proseslәri
әsas, analitik vә kömәkçi istehsal proseslәri
düzgün variant yoxdur
sistematik, analitik vә xidmәtedici istehsal proseslәri

600 Mürәkkәblik dәrәcәsinә görә istehsal prosesi hansı üç qrupa bölünür?

•

әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәri
sintetik, analitik vә birbaşa istehsal proseslәri
әsas, kömәkçi vә birbaşa istehsal proseslәri
sintetik, analitik vә xidmәtedici istehsal proseslәri
düzgün variant yoxdur

601 İstehsal planına әsasәn istehsalın ixtisaslaşması nә demәkdir?

•

yerli tәlәbata uyğun olaraq qeyrikonstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar olan mәhsulun buraxılışı
xarici tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv cәhәtdәn oxşar mәhsulun buraxılışı
düzgün variant yoxdur
yerli tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar olmayan mәhsul buraxılışı
yerli tәlәbata uyğun olaraq konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşar mәhsul buraxışının mәrkәzlәşdirilmәsidir.

602 İstehsal planı baxımından konstruktiv vә texnoloji cәhәtdәn oxşarlıq hansı yolu ilә yaradılır?

•

düzgün variant yoxdur
modifikasiya yolu ilә
kooperasiya yolu ilә
sistematizasiya yolu ilә
unikasiya yolu ilә

603 İstehsal planına әsasәn rotor sistemi necә fәaliyyәt göstәrir?

•

mәhdud vaxt çәrçivәsindә
fasilәsiz
düzgün variant yoxdur
fasilәli

604 İstehsal planına әsasәn istehsalın hansı üç tipi vardır?

•

düzgün variant yoxdur
sintetik, analitik vә birbaşa
fәrdi, seriyalı, kütlәvi
sintetik, әsas vә kütlәvi
әsas, kömәkçi vә xidmәtedici

605 İstehsal planına әsasәn fәrdi istehsal dedikdә nә başa düşülür?

•

düzgün variant yoxdur
eynicins mәhsulların geniş nomenklaturada eyni zamanda hazırlanması
mәhdud istehlakı olan müxtәlif cür vә daimi çeşiddә mәmulatı әdәdi buraxılışı
seriyalarla hazırlanan mәhsulun dövriliyi
kütlәvi buraxılış

606 İstehsal planına әsasәn seriyalı istehsal dedikdә nә başa düşülür?

•

düzgün variant yoxdur
texnoloji ixtisaslaşma üzrә iş yerlәrinin tәşkili
mәhdud istehlakı olan müxtәlif cür vә daimi çeşiddә mәmulatın әdәdi buraxılışı
eynicins mәhsulların geniş nomenklaturada eyni zamanda hazırlanması
böyük miqdarda eynicins mәhsulların mәhdud nomenklaturada hazırlanmasının fasilәsizliyi

607 İstehsal planına әsasәn sәnayedә mәhsul növlәrinin hansı xarakterik әlamәtlәri var?
bütün cavablar doğrudur

•

emala az vaxt tәlәb edirlәr
az miqdarda avadanlıqları yüklәyirlәr
bütün variantlar düzdür
mәhsul vahidinә daha çox mәnfәәt gәtirirlәr

608 İstehsal planına әsasәn istehsal prosesinin çevikliyi dedikdә nә başa düşülür?

•

düzgün variant yoxdur
köhnә mәhsul növlәrinin istehsalı
yeni mәhsul növlәrinin istehsalı, yaxud mövcud mәhsulların modernlәşdirilmәsi üçün texnoloji proseslәrin
yenidәn qurulması
bütün cavablar doğrudur
mövcud mәhsulların modernlәşdirilmәsi üçün texnoloji proseslәrin dәyişmәz qalması

609 İstehsal planına әsasәn mәhsul istehsalının effektivliyi hansı göstәricilәr vasitәsilә ifadә olunur?

•

fondverimi
enerji tutumu
rentabellik vә mәnfәәt
düzgün variant yoxdur
mәhsulun әmәk tutumu

610 İstehsal planına әsasәn daimi xәrclәrә hansı xәrclәr aid edilir?

•

material xәrclәri
әsas fondların amortizasiyası ilә dәyişәn xәrclәr
әsas fondların amortizasiyası, xidmәt vә reklam xәrclәri mәhsulunun hәcmindәn asılı olmayaraq dәyişmәz
qalır
düzgün variant yoxdur
mәhsulun hәcmindәn asılı olan xәrclәr

611 İstehsal planına әsasәn dәyişәn xәrclәr hansı xәrclәr hesab edilir?

•

düzgün variant yoxdur
material xәrclәrindәn asılı olmayan xәrclәr
material xәrclәri, işçilәrin әmәk haqqı vә digәr mәhsulun hәcmindәn asılı olaraq dәyişәn xәrclәr
mәhsulun hәcmindәn asılı olmayan xәrclәr
işçilәrin әmәk haqqısından asılı olmayan xәrclәr

612 İstehsal planında istehsal güclәri nәyi әks etdirir?

•

müәssisәnin büdcә planı qurmaq üzrә potensial imkanlarını
müәssisәnin kapital qoyuluşu üzrә potensial imkanlarını
müәssisәnin mәhsul buraxılışı üzrә potensial imkanlarını
düzgün variant yoxdur
müәssisәnin xidmәt göstәrmәsi üzrә potensial imkanlarını

613 İstehsal planına әsasәn müәssisәnin istehsal gücü nә ilә müәyyәnlәşdirilir?

•

düzgün variant yoxdur
avadanlıqların güclәri ilә
aparıcı sexlәrin, sahәlәrin vә aqreqatların güclәri ilә
anbarların güclәri ilә
texnologiyaların güclәri ilә

614 İstehsal planına әsasәn giriş güclәri necә müәyyәn edilir?

•

ilin sonuna mövcud avadanlıqlar üzrә
ilin sonuna maliyyә vәsaitlәrinә әsasәn
ilin әvvәlinә mövcud avadanlıqlar üzrә
düzgün variant yoxdur
ilin ortasına maliyyә vәsaitlәrinә әsasәn

615 İstehsal planına әsasәn çıxış güclәri necә müәyyәnlәşdirilir?

•

düzgün variant yoxdur
plan dövrünün әvvәlinә olan avadanlıqlarla
sıradan çıxan vә yeni daxil olan güclәri nәzәrә almaqla plan dövrünün sonuna müәyyәn edilir
ilin sonuna maliyyә vәsaitlәrinә әsasәn
yeni daxil olan güclәri nәzәrә almaqla ilin ortasına müәyyәn edilir

616 Hәr bir müәssisә hüquqi şәxs olaraq istehsalın tәşkilinin problemlәrinin hәlli zamanı hansı suala
cavab vermәlidir?

•

düzgün variant yoxdur
harada satmaq?
hansı avadanlıqla istehsal etmәk?
özünümaliyyәlәşdirmә necә hәyata keçmәlidir
nә qәdәr kapital qoyuluşu etmәk?

617 OPTnin әsas mәqsәdi hansıdır?

•

bütün variantlar doğrudur
keyfiyyәt kriteriyası üzrә istehsal proqramının yerinә yetirilmәsi
kәmiyyәt kriteriyası üzrә istehsal proqramının yerinә yetirilmәsi
xәrc kriteriyası üzrә istehsal proqramının yerinә yetirilmәsi
xәrc kriteriyası üzrә istehsal proqramının yerinә yetirilmәsi

618 İstehsalın tәşkilatı –texnoloji hazırlığı (İTTH) özünә nәlәri daxil edir?

•

әsas fondların hazırlığını
maliyyә vәsaitlәrinin hazırlığını
istehsal tәşkilati hazırlığı vә istehsalın texnoloji hazırlığını
düzgün variant yoxdur
avadanlıqların hazırlığını

619 İTTHnin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

yeni mәhsulun istehsalı üçün texnoloji vә tәşkilati sәnәdlәrin hazırlanması
düzgün variant yoxdur
köhnә vә mövcud mәhsulun istehsalı üçün texnoloji sәnәdlәrin hazırlanması
yalnız mәhsulun istehsalı üçün tәşkilati sәnәdlәrin hazırlanması
bütün cavablar doğrudur

620 İTHVS mәrhәlәlәri:

•

sahәdә mövcud olan İTH sistemlәrinin tәhlili
İTH texniki layihәsinin işlәnib hazırlanması
müәssisәdә mövcud olan İTH sistemlәrinin tәhlili
bütün variantlar düzdür
işçi İTH layihәsinin işlәnib hazırlanması

621 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn idarәetmәnin nәticәlәr üzrә әsas
mәrhәlәlәri hansılardır?

•

bütün variantlar düzdür
şәrait üzrә idarәetmә
nәticәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
heç bir cavab deyil
biznes planın reallaşdırılması nәticәlәrinә nәzarıt prosesidir

622 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn bunlardan hansı firmaların
yaranma mәrhәlәsinә aid deyil?

•

normativhüquqi sәnәdlәrin әdliyyә orqanlarında rәsmi tәsdiq edilmәsi
firmaları yaratmaq üçün işgüzar tәrәfkeşlәrlә sazişin bağlanması
istehsalqabağı marketinqin tәşkili
firmanın fәaliyyәtinin hüquqi cәhәtdәn rәsmilәşdirilmәsi
işgüzar tәrәflәr arasında maliyyә sabitliyi ilә әlaqәdar sazişin bağlanması

623 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn biznesplanın tәtbiqi zamanı bir
birini әvәz edәn hansı tәhlil qaydasından istifadә edilir?

•

düzgün variant yoxdur
“iki addım”
“üç addım”
“dörd addım”
“bir addım”

624 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn müxtәlif vaxta malik pul xәrclәri
vә nәticәlәrinin müqayisәsi metodu üzrә hansı metodlar mövcuddur?

•

statik vә analitik
induktiv vә deduktuv
statik vә dinamik
düzgün variant yoxdur
analitik vә dinamik

625 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn әsas kapital dedikdә nә başa
düşülür?

•

qısamüddәtli kapitaldır
1 istehsal tsiklindә iştirak edәn, öz dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun üzәrindә keçirәn kapitaldır
uzun illәr istehsalda fәaliyyәt göstәrәn vә bir neçә istehsal tskilinә xidmәt edәn kapitaldır
hәm qısa, hәm uzunmüddәtli kapitaldır
düzgün variant yoxdur

626 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn metodiki prinsiplәr dedikdә nә
başa düşülür?

•

xәrc vә nәticәlәrin qeyribәrabәr dәyәrliliyi
işin konseptual tәrәfinә aid edilәn ümumi prinsiplәr
layihә ilә, onun spesifik xüsusiyyәti ilә, layihәlәrin iqtisadi vә maliyyә cәlbediciliyi ilә birbaşa bağlı olan
prinsiplәr
düzgün variant yoxdur
informasiyahesablama nöqteyinәzәrindәn layihәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prosesini
yüngüllәşdirәn prisniplәr

627 Biznesin idarә edilmәsinә sistemlimәqsәdli yanaşmaya әsasәn metodoloji prinsiplәr dedikdә nә
başa düşülür?

•

düzgün variant yoxdur
layihә ilә onun spesifik xüsusiyyәti ilә
işin konseptual tәrәfinә aid edilәn daha ümumi prinsiplәr, layihәlәrin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
“fәlsәfәsi” vә baxılan layihәnin spesifik xüsusiyyәtindәn daha az asılı olan prinsiplәr
xәrc vә nәticәlәrin qeyribәrabәr dәyәrliliyi
informasiyahesablama nöqteyinәzәrindәn layihәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prisniplәri

628 Maliyyә planlaşdırılması neçә mәrhәlәdә aparılır:

•

5
3
2
6
4

629 Maliyyә planlaşdırılması birinci mәrhәlәsinә aiddir:

•

Bütün mümkün qәrarlardan seçilmiş variant әsaslandırılır.
Müәssisәnin malik olduğu investisiya vә maliyyәlәşdirmә imkanları tәhlil edilir.
Maliyyә planında müәyyәn edilәn mәqsәdlәrlә müqayisәdә müәssisәnin nail olacağı nәticәlәr qiymәtlәndirilir.
Cari vә gәlәcәk qәrarlar arasında әlaqәni başa düşmәk vә gözlәnilmәz

630 Maliyyә planlaşdırılması ikinci mәrhәlәsinә aiddir:

•

Maliyyә planında müәyyәn edilәn mәqsәdlәrlә müqayisәdә müәssisәnin nail olacağı nәticәlәr qiymәtlәndirilir.
Cari vә gәlәcәk qәrarlar arasında әlaqәni başa düşmәk vә gözlәnilmәz
Müәssisәnin malik olduğu investisiya vә maliyyәlәşdirmә imkanları tәhlil edilir.
hamısı
Bütün mümkün qәrarlardan seçilmiş variant әsaslandırılır.

631 Maliyyә planlaşdırılması üçüncü mәrhәlәsinә aiddir:

•

Cari vә gәlәcәk qәrarlar arasında әlaqәni başa düşmәk vә gözlәnilmәz
hamısı
Maliyyә planında müәyyәn edilәn mәqsәdlәrlә müqayisәdә müәssisәnin nail olacağı nәticәlәr qiymәtlәndirilir.
Bütün mümkün qәrarlardan seçilmiş variant әsaslandırılır.
Müәssisәnin malik olduğu investisiya vә maliyyәlәşdirmә imkanları tәhlil edilir.

632 İnvestisiyanın planlaşdırılması zamanı maliyyә büdcәsinә hansı daxil deyil?

•

investisiya büdcәsi
balansın proqnozu
pul vәsaitlәrinin hәrәkәt büdcәsi
düzgün variant yoxdur
әmәliyyat büdcәsi

633 İnvestisiya nәdir?
bütün variantlar doğrudur
sәhm axını
әmәk resurslarının axını
düzgün variant yoxdur

•

•

gәlirin vә sosial effektin alınması mәqsәdilә hәr hansı firma vә şirkәtlәrә, sosialiqtisadi proqrama, layihәyә
uzunmüddәtli kapital qoyuluşudur

634 İnvestisiyaların maliyyәlәşdirilmәsinin metodlarına hansı aiddir?

•

özünü maliyyәlәşdirmәk
lizinq
sәhmlәrin emissiyası
bütün variantlar doğrudur
qarışıq maliyyәlәşdirmәk

635 İnvestisiya fәaliyyәtinin növlәri ?

•

birgә investisiya fәaliyyәti
dövlәt investisiya fәaliyyәti
özәl investisiya fәaliyyәti
bütün variantlar doğrudur
xarici investisiya fәaliyyәti

636 Kapital qoyuluşu planında hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

kapital qoyuluşuna daxil olan müәssisә tikilmәsi planı
әsas fondların istismara buraxılışı
bütün variantlar doğrudur
istehsal güclәrinin işә düşmәsi
kapital qoyuluşunun hәcmi

637 Texnoloji әlamәtlәrinә görә investisiya qoyuluşu necә bölünür?

•

avadanlıqların alınması vә montaj işlәrinә
maşın vә avadanlıqların alınması
tikintiyә vә montaj işlәrinә
bütün variantlar doğrudur
sair kapital işlәrinә vә xәrclәrә

638 Portfel investisiyası nәdir?

•

әsas fondlar yaradılması vә tәkrar istehsalını tәmin edәn kapital әmәlәgәtirәn investisiya
torpaq sahәsinin alınmasına xәrclәr
faktiki sәhmlәrә, istiqrazlara vә digәr qiymәtli kağızlara kapital qoyuluşu
düzgün variant yoxdur
tikintiyә vә montaj işlәrinә kapital qoyuluşu

639 Dünya praktikasında pul un hansı növlәrinә rast gәlmәk olar?

•

ticarәt növü
“konkret” növ
birja növü
bütün variantlar doğrudur
patent növü

640 Kapital әmәlәgәtirәn investisiyası nәdir?
TMKa qoyulan kapital
qiymәtli kağızlara qoyulan kapital

•

•

әsas fondların tәkrar istehsalı vә iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә müәssisәlәri inkişaf etdirmәk mәqsәdilә
qoyulmuş pul vәsaitdir
düzgün variant yoxdur
maliyyә aktivlәrinә qoyulan kapital

641 Real investisiya nәdir?

•

düzgün variant yoxdur
qiymәtli kağızlara vә maliyyә aktivlәrinә qoyulan kapital
qısamüddәtli kapital qoyuluşudur
uzunmüddәtli kapital qoyuluşudur
fiziki vә hüquqi şәxslәrin başqa şәxslәrin vasitәsilә kapital qoyuluşudur

642 İnvestisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn bunlardan hansı әmtәә siyasәtinә aiddir?

•

istehsalçının qiymәtә münasibәti
sosialpsixoloji meyl
mәhsulun adı, növü, keyfiyyәti
düzgün variant yoxdur
mәhsulun istehsalına çәkilәn xәrclәr

643 İnvestisiya hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir?

•

mülkiyyәt formasına görә
investisiya layihәlәrinә iştirakının xarakterinә görә
kapitalın yatırılma obyektinә
bütün variantlar doğrudur
investisiya qoyma dövrünә görә

644 Dolayı investisiyalar dedikdә nә başa düşülür?

•

ölkәnin rezidentlәri tәrәfindәn onun әrazisindә obyektlәrә kapital qoyuluşudur
investorun başqa şәxslәrin vasitәsilә kapital qoymasıdır
düzgün variant yoxdur
dövlәt müәssisәlәrinә kapital qoyuluşudur
fiziki vә hüquqi şәxslәrin qeyridövlәt sektoruna kapital qoyuluşudur

645 İnvestisiya qoyma dövrünә görә necә bölünür ?

•

fiziki vә hüquqi şәxslәrin qeyridövlәt sektoruna kapital qoyuluşudur
qısamüddәtli investisiyalar, uzunmüddәtli investisiyalar
dolayı vә birbaşa investisiyalar
düzgün variant yoxdur
xüsusi vә dövlәt investisiyaları

646 Qısamüddәtli investisiyalar dedikdә nә başa düşülür?

•

23 ilә qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur
bir ildәn çox dövrә kapital qoyuluşudur
bir ilә qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur
düzgün variant yoxdur
57 ilә qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur

647 Uzunmüddәtli investisiyalar dedikdә nә başa düşülür?
üç aya qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur

•

bir ilә qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur
bir aydan az dövrә kapital qoyuluşudur
düzgün variant yoxdur
bir ildәn çox dövrә kapital qoyuluşudur

648 Mülkiyyәt formasına görә investisiyalar

•

düzgün variant yoxdur
qısamüddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar
dolayı vә birbaşa investisiyalar
xüsusi investisiyalar, dövlәt investisiyaları
milli vә xarici investisiyalar

649 Xüsusi investisiyalar nәdir?

•

ölkәnin rezidentlәri tәrәfindәn onun әrazisindә obyektlәrә kapital qoyuluşudur
dövlәt müәssisәlәrinә kapital qoyuluşudur
fiziki vә hüquqi şәxslәrin qeyridövlәt sektoruna kapital qoyuluşu
düzgün variant yoxdur
investorun başqa şәxslәrin vasitәsilә kapital qoyuluşudur

650 Dövlәt investisiyaları nәdir?

•

ölkәnin rezidentlәri tәrәfindәn onun әrazisindә obyektlәrә kapital qoyuluşudur
dövlәt müәssisәlәrinә kapital qoyuluşudur, hәmçinin dövlәtin vә qeyribüdcә fondların vәsaitlәridir
fiziki vә hüquqi şәxslәrin qeyridövlәt sektoruna kapital qoyuluşu
düzgün variant yoxdur
investorun başqa şәxslәrin vasitәsilә kapital qoyuluşudur

651 Regional mәnsubiyyәtinә görә investisiyalar hansılardır?

•

xüsusi vә dövlәt investisiyaları
dolayı vә birbaşa investisiyalar
qısamüddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar
düzgün variant yoxdur
milli investisiyalar vә xarici investisiyalar

652 Milli investisiyalar dedikdә nә başa düşülür?

•

investorun başqa şәxslәrin vasitәsilә kapital qoyuluşudur
ölkәnin investisiya obyektlәrinә rezident olmayanların kapital qoyuluşu
ölkәlәrin rezidentlәri tәrәfindәn onun әrazisindә obyektlәrә kapital qoyuluşu ilә xarakterizә olur
düzgün variant yoxdur
bir ilә qәdәr dövrә kapital qoyuluşudur

653 Xarici investisiyalar dedikdә nә başa düşülür?

•

ölkәnin investisiya obyektlәrinә rezidentlәr olmayanların kapital qoyuluşudur
maşın vә avadanlıqların alınması
ölkәlәrin rezidentlәri tәrәfindәn onun әrazisindә obyektlәrә kapital qoyuluşu
düzgün variant yoxdur
yalnız qısamüddәtli kapital qoyuluşudur

654 Biznes layihәlәrinin mәqsәdlәrini nәzәrә alaraq real investisiyaları hansı qruplara aid etmәk olar?
dövriyyә vәsaitlәrinin artırılmasına investisiyalar

•

әsaslı tәmir xәrclәri
әsas kapitala investisiya qoyuluşu
bütün variantlar doğrudur
qeyrimaddi aktivlәr

655 İnvestisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi hansı mәnbәlәrdәn ibarәtdir?

•

bütün variantlar doğrudur
mәrkәzlәşdirilmiş resurslar
borc vәsaitlәri
müәssisәnin öz vәsaitlәri
xarici investisiyalar

656 Ölkәnin maliyyә sisteminin elementlәrinә aiddir:

•

kompleks
әsas
әsas vә tәminedici
hüquqi
tәminedici

657 әsas elementlәrә aid deyil:

•

birjalar
müәssisәlәrin maliyyә aktivlәri
dövlәtin maliyyә aktivlәri,
hamısı
әhalinin maliyyә aktivlәri

658 Tәminedici elementlәrә aid deyil:

•

texniki kommunikasiyalar
birjalar,
banklar,
әhalinin maliyyә aktivlәri
birjadankәnar bazarlar

659 Müәssisәnin inkişafına yönәldilәn maliyyә resursları mәnbәlәrinә aiddir:

•

istiqraz vәrәqәlәrinin buraxılışından alınan vәsait;
bütün növ tәsәrrüfat vә maliyyә fәaliyyәtindәn әldә edilәn mәnfәәt;
amortizasiya ayırmaları;
hamısı
iştirakçıların әlavә qoyduqları pay;

660 Müәssisәnin maliyyә planlaşdırılmasının meyarlarına aiddir:

•

hamısı
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
satışın maksimumlaşdırılması;
Heç biri
şirkәt sahiblәrinin mülkiyyәtinin maksimumlaşdırılması

661 Maliyyә planlaşdırılmasının vәzifәlәrinә aiddir:
xoşagәlmәz hadisәlәrin baş verdiyi halda tәdbirlәr vә davranış proqramının müәyyәnlәşdirilmәsi;

•

müәssisәnin müxtәlif bölmәlәrinin qarşılıqlı hәrәkәtlәrinin tәmin edilmәsi;
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrin razılaşdırılmasının vә onların hәyata keçirilmәsi imkanlarının yoxlanılması;
hamısı
müәssisәnin inkişafının müxtәlif variantlarının vә uyğun olaraq investisiyanın hәcminin vә onların
maliyyәlәşdirilmәsi üsullarının tәhlili;

662 İnvestisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn örtülmә әmsalı nәdir?

•

düzgün variant yoxdur
xalis mәnfәәtin әsas fondlara olan nisbәtidir
xalis mәnfәәtin aktivlәrә olan nisbәtidir
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyi
mәnfәәt vә daimi xәrclәrin satışdan alınan gәlirdә payıdır

663 İnvestisiyanın planlaşdırılmasına әsasәn büdcәlәşmә idarәetmә texnologiyasına hansı aid deyil?

•

büdcәlәşmә texnologiyası
informasiya texnologiyalarından istifadә edilmәsi
büdcәlәşmәnin tәşkili
marketinq
düzgün cavab yoxdur

664 İnvestisiyanın planlaşdırılması zamanı toplu büdcә hansı iki hissәdәn ibarәtdir?

•

düzgün variant yoxdur
әsas vә kömәkçi büdcәsi
әmәliyyat büdcәsi vә maliyyә büdcәsi
investisiya büdcәsi vә maliyyә büdcәsi
mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş büdcә

665 Tәşkilati planında Professor Drukerә görә tәşkilati strukturun qurulmasında neçә mәrhәlә qeyd
edilir?

•

5
2
3
düzgün variant yoxdur
4

666 Professor Drukerә görә tәşkilati strukturun ikinci mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

mәhsulun bölüşdürülmәsi kanallarının tәhlili
әtraf mühitin tәhlili
qәbul edilәn qәrarın vә onun yerinә yetirilmәsindә işçinin iştirak dәrәcәsinin tәhlili
düzgün variant yoxdur
bazardakı qiymәtlәrin tәhlili

667 Professor Drukerә görә tәşkilati strukturun birinci mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

düzgün variant yoxdur
qәbul edilәn qәrarın vә onun yerinә yetirilmәsindә işçinin iştirak dәrәcәsinin tәhlili
hәyata keçirilәcәk fәaliyyәtin, yaxud işin, habelә onun koordinasiyası vә qarşılıqlı әlaqә üsullarının tәhlili
cavabların hamısı doğrudur
әtraf mühitin tәhlili

668 Professor Drukerә görә tәşkilati strukturun üçüncü mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

әtraf mühitin tәhlili
qәbul edilәn qәrarın vә onun yerinә yetirilmәsindә işçinin iştirak dәrәcәsinin tәhlili
menecerin qarşılıqlı fәaliyyәtdә olduğu şәxsin ümumi işdә töhfәsinin müәyyәn edilmәsi
düzgün variant yoxdur
qiymәtlәrin tәhlili

669 Tәşkilati plana әsasәn müәssisәnin istehsal strukturunun tәkmillәşdirilmәsi mәsәlәlәrini neçә
qrupa ayırmaq olar?

•

düzgün variant yoxdur
4
3
2
5

670 Marketinq tәhlili üçün hansı göstәricilәr istifadә olunur?

•

faktiki;
plan vә faktiki;
statistik;
proqnoz.
planlı;

671 Nәzarәt prosesi aşagıdakı verilәnlәrdәn hansı elementlәri özünә daxil edir:

•

әgәr nail olunmuş nәticәlәr qurulmuş standartlardan vә qoyulmuş mәqsәdlәrdәn fәrlidirsә sistemin işinin
tәsirliliyin artması mәqsәdi ilә düzәliş edilәn tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması;
praktiki olaraq nail olunmuş nәticәlәrin ölçülmәsi vә yanamış vәziyyәtin tәsviri;
standartların müәyyәn edilmәsi;
bütün cavablar doğrudur.
yaranmış vәziyyәtin analizi әn әhәmiyyәtli sәbәb vә amillәrin müәyyәnlәşmәsi;

672 Nәzarәt istәnilәn idarә etmә prosesini tәşkil edir:

•

konkret;
tәrkib;
ayrilmaz;
düzgun cavab yoxdur.
tәşkilati;

673 Marketinqin planlaşdırılması sәviyyәsinә uyğun olaraq nәzarәtin neçә forması mövcuddur?

•

6
3
2
1
5

674 Strateji marketinqә nәzarәti hansı hallarda aparılır?

•

marketinq fәaliyyәtini qiymәtlәndirdikdә;
illik marketinq planlarında müxtәlif göstәricilәr müәyyәn edildikdә;
marketinqin әtraf mühiti amillәrindә dәyişikliklәr baş verdiyi hallarda;
düzgün cavab yoxdur
plan tapşırıqlarını yerinә yetirildikdә;

675 Operativ marketinqә nәzarәt hansı hallarda aparılır?

•

strateji planların hәllinin aradan qaldırdıqda;
marketinqin әtraf mühiti amillәrindә dәyişikliklәr baş verdikdә;
illik marketinq planlarında müxtәlif göstәricilәr uzrә müәyyәn edilmiş plan tapşırıqlarını yerinә yetirdikdә;
düzgün cavab yoxdur.
kod analizindәn istifadә edildikdә;

676 Marketinq nәzarәti sistemi nәdir?

•

müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә ye¬ti¬ril¬mәsi üçün hәmin fәaliyyәtin gedişinin yoxlanması, onun
nәti¬cә¬lә¬ri¬nin qiymәtl¬әn¬di¬rilmәsi vә müәyyәn edilmiş rejimdәn kәnarlaşmalar aşkar edildiyi halda
zәruri düzәlişlәrin hәyata keçirilmәsi prosesidir;
qarşıya qoyu¬lan mәqsәdlәrә nail olun¬ması vә ya müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә ye¬ti¬ril¬mәsi üçün
hәmin fәaliyyәtin gedişinin izlәnmәsi, onun nәti¬cә¬lә¬ri¬nin qiymәtl¬әn¬di¬rilmәsi prosesidir;
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә nail olun¬ması vә ya müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә ye¬ti¬ril¬mәsi üçün
hәmin fәaliyyәtin gedişinin izlәnmәsi prosesidir;
düzgün cavab yoxdur.
qarşıya qoyu¬lan mәqsәdlәrә nail olun¬ması vә ya müәyyәn edilmiş tapşırıqların yerinә ye¬ti¬ril¬mәsi üçün
hәmin fәaliyyәtin gedişinin izlәnmәsi, onun nәti¬cә¬lә¬ri¬nin qiymәtl¬әn¬di¬rilmәsi vә müәyyәn edilmiş
rejimdәn kәnarlaşmalar aşkar edildiyi halda zәruri düzәlişlәrin hәyata keçirilmәsi prosesidir;

677 Konversiya marketinqinә aiddir:

•

hamısı
tәrәddüd edәn tәlәbi sabitlәşdirmәyә ehtiyac duyulan zaman tәtbiq edilir. bu vәziyyәtdә strateji qәrarlar әssa
istehsal blokunun vә istehsalın idarә edilmәsinin materialtexniki bazasının elastikliyini artırmağa yönәldilir.
tәlәbi bәrpa etmәk vacib olan zaman tәtbiq edilir. Bunun әsas mәzmunu әmtәәyә bazar yeniçiliyi vermәk
әsasında tәlәbi canlandırmaq imkanlarının axtarılması, yeni bazarlara orientasiya tәşkil edir.
potensial tәlәbin olması vә bunu reallığa çevirmәk vacib olan zaman tәtbiq edilir. Bu zaman material texniki
bazaya vә kadr potensialına dәyişikliklәrin daxil edilmәsi üçün strateji qәrarlar işlәnib hazırlanır.
potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda tәtbiq olunur. Konversiya marketinqinin әsas әmәliyyatı elә reklam
işi vә әmtәәnin hәrәkәt planı işlәyib hazırlamaq ki, bu da öz növbәsindә neqativ tendensiyaya qarşı әks tәsir
göstәrә vә tәlәbi formalaşdıra bilsin.

678 İnkişafedici marketinq:

•

potensial tәlәbin olması vә bunu reallığa çevirmәk vacib olan zaman tәtbiq edilir. Bu zaman material texniki
bazaya vә kadr potensialına dәyişikliklәrin daxil edilmәsi üçün strateji qәrarlar işlәnib hazırlanır
potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda tәtbiq olunur. Konversiya marketinqinin әsas әmәliyyatı elә reklam
işi vә әmtәәnin hәrәkәt planı işlәyib hazırlamaq ki, bu da öz növbәsindә neqativ tendensiyaya qarşı әks tәsir
göstәrә vә tәlәbi formalaşdıra bilsin.
tәlәbi bәrpa etmәk vacib olan zaman tәtbiq edilir. Bunun әsas mәzmunu әmtәәyә bazar yeniçiliyi vermәk
әsasında tәlәbi canlandırmaq imkanlarının axtarılması, yeni bazarlara orientasiya tәşkil edir.
tәrәddüd edәn tәlәbi sabitlәşdirmәyә ehtiyac duyulan zaman tәtbiq edilir. bu vәziyyәtdә strateji qәrarlar әssa
istehsal blokunun vә istehsalın idarә edilmәsinin materialtexniki bazasının elastikliyini artırmağa yönәldilir.
hamısı

679 Remarketinq

•

potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda tәtbiq olunur. Konversiya marketinqinin әsas әmәliyyatı elә reklam
işi vә әmtәәnin hәrәkәt planı işlәyib hazırlamaq ki, bu da öz növbәsindә neqativ tendensiyaya qarşı әks tәsir
göstәrә vә tәlәbi formalaşdıra bilsin.
potensial tәlәbin olması vә bunu reallığa çevirmәk vacib olan zaman tәtbiq edilir. Bu zaman material texniki
bazaya vә kadr potensialına dәyişikliklәrin daxil edilmәsi üçün strateji qәrarlar işlәnib hazırlanır.
tәlәbi bәrpa etmәk vacib olan zaman tәtbiq edilir. Bunun әsas mәzmunu әmtәәyә bazar yeniçiliyi vermәk
әsasında tәlәbi canlandırmaq imkanlarının axtarılması, yeni bazarlara orientasiya tәşkil edir.
tәrәddüd edәn tәlәbi sabitlәşdirmәyә ehtiyac duyulan zaman tәtbiq edilir. bu vәziyyәtdә strateji qәrarlar әssa
istehsal blokunun vә istehsalın idarә edilmәsinin materialtexniki bazasının elastikliyini artırmağa yönәldilir.

hamısı

680 Sinxromarketinq

•

tәlәbi bәrpa etmәk vacib olan zaman tәtbiq edilir. Bunun әsas mәzmunu әmtәәyә bazar yeniçiliyi vermәk
әsasında tәlәbi canlandırmaq imkanlarının axtarılması, yeni bazarlara orientasiya tәşkil edir.
potensial tәlәbin olması vә bunu reallığa çevirmәk vacib olan zaman tәtbiq edilir. Bu zaman material texniki
bazaya vә kadr potensialına dәyişikliklәrin daxil edilmәsi üçün strateji qәrarlar işlәnib hazırlanır.
potensial alıcıların neqativ tәlәbi olduqda tәtbiq olunur. Konversiya marketinqinin әsas әmәliyyatı elә reklam
işi vә әmtәәnin hәrәkәt planı işlәyib hazırlamaq ki, bu da öz növbәsindә neqativ tendensiyaya qarşı әks tәsir
göstәrә vә tәlәbi formalaşdıra bilsin.
hamısı
tәrәddüd edәn tәlәbi sabitlәşdirmәyә ehtiyac duyulan zaman tәtbiq edilir. bu vәziyyәtdә strateji qәrarlar әssa
istehsal blokunun vә istehsalın idarә edilmәsinin materialtexniki bazasının elastikliyini artırmağa yönәldilir.

681 Tәşkilati plana әsasәn idarәetmәnin hansı iki sistemi var?

•

analitik vә mәrkәzlәşdirilmiş
analitik vә sintetik
mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş
düzgün variant yoxdur
induktiv vә deduktiv

682 Tәşkilati plana әsasәn mәqsәdli strateji model nәdir?

•

informasiya axınları yaradan müvәqqәti әmәliyyatların qurulması
müәssisәnin mәqsәdinә vә inkişaf strategiyasına uyğun olaraq tәşkilati strukturun qurulması
uyğun olaraq tәşkilati strukturun qurulması
düzgün variant yoxdur
mәhsul istehsalına görә mәsuliyyәtin qoyulması

683 Tәşkilati plana әsasәn tәşkilatifunksional model:

•

müәssisәnin struktur bölmәlәrinә, mәhsul istehsalına, hәmçinin müvafiq idarәetmә funksiyalarının yerinә
yetirilmәsinә görә mәsuliyyәtin qoyulması
layihәnin reallaşdırılması üçün müәssisәdә müvәqqәti qrupun tәşkili
müәssisәnin mәqsәdinә uyğun olaraq tәşkilati strukturun qurulması
cavabların hamısı doğrudur
düzgün variant yoxdur

684 Tәşkilati plana әsasәn maliyyә modeli nәyi ifadә edir?

•

müәssisәnin әsas büdcә sistemini
SWOTtәhlili
müәssisәnin işçi qüvvәsini
düzgün variant yoxdur
müәssisәnin taktika vә strategiyasını

685 Tәşkilati plana әsasәn menecerin funksiyasına nә daxildir?

•

işçilәri birgә fәaliyyәtә hazırlamaq
insanlara mәxsus fәrdi xüsusiyyәti yumşaltmaq
işçilәrin efektiv son nәticәyә sәylәrini artırmaq
bütün variantlar doğrudur
işin son nәticәyә görә lazımi mükafatlandırma sisteminin müәyyәnlәşdirilmәsi

686 Tәşkilati plana әsasәn әmәk mәhsuldarlığı nәyi xarakterizә edir?

•

•

işçinin fәaliyyәtinin effektivlik sәviyyәsini
kapital qoyuluşunun effektivlik sәviyyәsini
maliyyә vәsaitlәrinin effektivlik sәviyyәsini
düzgün variant yoxdur
qiymәt qoyulmasını

687 Tәşkilati plana әsasәn fәrdi әmәk mәhsuldarlığı necә ölçülür?

•

vaxt vahidinә işçi tәrәfindәn istehsal olunan maddi nemәtlәrin miqdarı, yaxud mәhsul vahidinә düşәn vaxt
xәrclәrinin miqdarı ilә ölçülür
yalnız mәhsul vahidinә düşәn vaxt xәrclәrinin miqdarı ilә
işçiyә düşәn әsas fondların miqdarı ilә
düzgün variant yoxdur
işçiyә düşәn әmәk predmetilәrinin miqdarı ilә

688 Tәşkilati plana әsasәn әmәk mәhsuldarlığının ölçülmәsinin әsas metodları:

•

natural
dәyәr
әmәk
bütün variantlar doğrudur
natural vә әmәk

689 Marketinqin idarә edilmәsi prosesinә aiddir:

•

bazar imkanlarının tәhlilindәn;
marketinq kompleksinin işlәnib hazırlanmasıdan;
mәqsәdli bazarların seçilmәsindәn;
hamısı
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsindәn ibarәt olan prosesdir

690 Mәhsula aiddir:

•

Müxtәliflik
Dizayn
Keyfiyyәt
hamısı
Brend adı

691 Qiymәtә aiddir:

•

Nominal qiymәt
Malların әvәz olunması tәqdirindә güzәştlәr
Güzәştlәr
hamısı
Ödәmә müddәti

692 Hәvәslәndirmә aiddir:

•

Reklam
Satışın hәvәslәndirilmәsi
Fәrdi satış
hamısı
İctimai әlaqәlәr

693 Yerә aiddir:

•

Kanallar
Әhatәlilik
hamısı
Yerlәşmә
Çeşidlәr

694 Marketinq planının bölmәlәrinә aiddir:

•

hamısı
mәqsәd vә problemlәrin tәhlili;
tәhlükә vә imkanların siyahısı;
kontrol göstәricilәrinin svodkası;
gündәlik marketinq vәziyyәtinin xülasәsi;

695 Marketinq planının bölmәlәrinә aid deyil:

•

marketinq strategiyası;
büdcә;
fәaliyyәt proqramı;
nәzarәt qaydası
istehsal proqramı

696 Marketinqin hansı növlәri fәrqlәndirilir:

•

hamısı
Remarketinq
Konversiya marketinqi
Stimullaşdırıcı marketinq
İnkişafedici marketinq

697 Kommünikasiya siyasәtindә mәrkәzi yeri nә tutur:

•

araşdırmalar.
etiket;
jurnallar;
internet;
kütlәvi informasiya vasitәlәri

