AAA_2403#01#Q16#01 EDUMAN testinin sualları
Fәnn : 2403 Beynәlxalq menecment
1 Müәssisәlәrin strateji mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
sahәdә daha yüksәk vә etibarlı mövqe
bazarda xüsusi çәkinin artımı
әsas rәqiblәrlә müqayisәdә mәsrәflәrin azaldılması
mәnfәәtin artımı

2 әsas strateji yanaşmanın xüsusiyyәrlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

menecer vәziyyәtin vә alternativ strategiyanın qiymәtlәndirilmәsindә aparici rol oynayır
bu yanaşmada menecer strategiyanın işlәnmәsi vәzifәsini strateji planlaşdırma bölmәsinә tapşırır
menecer әsas icraçı vә sahibkar kimi çıxış edir
menecer strategiyanın әsas hissәlәrinin müәyyәn edilmәsindә aparıcı rol oynayır.
bu yanaşmada strategiyanın uğurluluğu yalnız bir nәfәrin peşәkarlıq sәviyyәsindәn asılı olur

3 Beynәlxalq biznes ...... әsaslanır

•

gәlir әldә etmәk
bir ölkәnin istehsalının digәr ölkәdә tәşkil edilmәsi
ölkәlәrarası işgüzar әmәliyyatların üstünlüklәrindәn mәnfәәt әldә etmәyә
müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşdәrәn şirkәtlәrin qarşılıqlı işgüzar әlaqәsidir
iki ölkә tәrәfindәn üçüncü ölkәyә birgә xidmәtlәrin göstәrilmәsi

4 Robinsonun quruluşunun әsas elementlәri

•

milli dövlәtlәr erası, qloballaşma erası
ticarәt erası, güzәştlәr erası
Robinsonun quruluşunun әsas elementlәri
kommersiya erası, ekspansiya erası, güzәştlәr erası, milli dövlәtlәr erası, qloballaşma erası
sәnaye erası, kommersiya erası, ekspansiya erası, güzәştlәr erası

5 Kommersiya erası ....... müddәti әhatә edir

•

19451970 illәr
18501914 illәr
15001850 illәr
Düzgün cavab yoxdur
19141945 illәr

6 Ekspansiya erası ...... müddәti әhatә edir

•

19451970 illәr
15001850 illәr
18501914 illәr
Düzgün cavab yoxdur
19141945 illәr

7 Güzәştlәr erası .......müddәti әhatә edir

•

Düzgün cavab yoxdur
15001850 illәr
19141945 illәr
19451970 ХХ әsrin 70ci illәrindәn başlayaraq
18501914 illәr

8 Milli dövlәtlәr erası .......müddәti әhatә edir

•

19141945 illәr
15001850 illәr
19451970 illәr
ХХ әsrin 70ci illәrindәn başlayaraq
18501914 illәr

9 Biznesin milli vә çoxmillәtli modelinin fәrqli cәhәtlәri nәdәn ibarәtdir

•

beynәlxalq bazarların sәmәrәli istifadәsi
inkişafın pillәliyi
mәdәni tәrkib hissәlәrinin uçotunun zәruriliyi
texnoloji qloballaşma
әldә etmәk imkanı vә ümumilik

10 Biznesin qloballaşmasınının xarakterik xüsusiyyәtlәrinә nә aid deyil

•

әldә etmәk imkanı vә ümumilik
inkişafın pillәliyi
satış bazarlarının genişlәndirlmәsi
texnoloji qloballaşma
maliyyәlәşmә

11 Beynәlxalq menecmentin vәzifәlәrinә aid deyil

•

beynәlxalq biznesserverin inkişafı vә sәmәrәli istifadәsi
hәr bir ölkәdә mәdәni fonun tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
ölkә daxilindә daha әlverişli resursların istifadәsi
beynәlxalq biznesin xarici mühitinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
şirkәtin çoxmillәtli kollektivinin formalaşdırılması vә inkişafı

12 .......... beynәlxalq biznesin daxili biznesdәn fәrqi hesab edilmir

•

müxtәlif ölkәlәrin mәdәniyyәtlәri arasında fәrq
müxtәlif ölkәlәrdә fәrqli valyuta istifadә edilә bilәr
texnologiyalardakı fәrq
hәr bir ölkә üçün müәyyәn tәrkibdә vә hәcmdә resursların mövcudluğu xarakterikdir
müxtәlif ölkәlәrin hüquqi sistemlәri arasında uyğunsuzluq

13 Beynәlxalq sahibkarlıq fәaliyyәtinin formalarına aid deyil

•

lisenziyalaşdırma
idxal vә ixrac
kreditlәşmә
françayzinq
xarici investisiyalar

14 "Böyük üçlüyә" hansı ölkәlәr daxildir

•

Yaponiya, Böyük Britaniya, ABŞ
Yaponiya, Avropa İttifaqı ölkәlәri, Kanada
Yaponiya, Avropa İttifaqı ölkәlәri, ABŞ
Böyük Britaniya, Avropa İttifaqı ölkәlәri
Böyük Britaniya, Kanada, ABŞ

15 "Dördlüyә" hansı ölkәlәr daxildir

•

Avropa İttifaqı ölkәlәri, ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya
Yaponiya, ABŞ, Kanada, Braziliya
Yaponiya, Avropa İttifaqı ölkәlәri, ABŞ, Kanada
Yaponiya,Böyük Britaniya,ABŞ, Kanada
Yaponiya, Avropa İttifaqı ölkәlәri, ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya

16 "Dört pәlәng" bu ölkәlәrdir

•

Cәnubi Koreya, Tayvan, Yaponiya, Çin
Cәnubi Koreya, Tayvan, Sinqapur, Honkonq, Çin
Cәnubi Koreya, Tayvan, Sinqapur, Honkonq
Cәnubi Koreya, Tayvan
Cәnubi Koreya, Tayvan, Sinqapur, Yaponiya

17 Beynәlxalq bizneslә beynәlxalq menecmentin fәrqi:

•

Gәlirin әldә edilmәsi
Firmanın istehsalının digәr bir ölkәdә yaradılması
Ölkәlәr arası iş birliyindәn әldә edilәn gәlirin üstün cәhәtlәri
Müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşәn firmaların iş birliyi
Iki ölkәnin firmasının üçüncü bir ölkәyә xidmәtlәrinin göstәrilmәsi

18 Beynәlxalq biznesin әsas mәqsәdi:

•

Bir ölkәnin firmasının istehsalının başqa bir ölkәdә yaradılması
Gәlirin әldә edilmәsi
Müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşәn firmaların iş birliyi
Iki ölkәnin firmasının üçüncü bir ölkәyә xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
Ölkәlәrarası işgüzar әmәliyyatların üstünlüklәrindәn istifadә edilmәsi

19 Beynәlxalq biznesin xarakterik cәhәtlәri:

•

Bir ölkәnin firmasının istehsalının başqa bir ölkәdә yaradılması
Gәlirin әlda edilmәsi
Ölkәlәrarası işgüzar әmәliyyatların üstünlüklәrindәn mәnfәәt әlda edilmәsi
Iki ölkәnin firmasının üçüncü bir ölkәyә xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
Müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşәn firmaların iş birliyi

20 Milli biznesin xarakterik cәhәtlәri:

•

Texnoloji qloballaşma
Inkişafın pillәliyi
Mәdәni tәrtibatın nәzәrә alınmasının vacibliyi
Düzgün cavab yoxdur
Beynәlxalq bazardan effektiv istifadә olunması

21 Biznesin qloballaşmasının xarakterik cәhәtlәri:

•

Texnoloji qloballaşma
Inkişafın pillәliyi
Aşağıda göstәrilәnlәrin hamısı
Düzgün cavab yoxdur
Maliyyәlәşdirmә

22 Beynәlxalq menecmentin әsas mәsәlәlәri:

•

Beynәlxalq biznesserverin imkanlarının effektiv istifadәsi vә inkişafı
Hәr bir ölkәdә mәdәni fonun analizi vә qiymәtlәndirilmәsi
Aşağıda göstәrilәnlәrin hamısı
Beynәlxalq biznesin daxili mühitinin analizi
Firmanın milli kollektivinin formalaşması vә inkişafı

23 Menecerlәrin strategiyaların reallaşdırılması proseslәrinә rәhbәrlik üsliblarına aşağıdakı amillәrdәn
hansı tәsir etmir?

•

menecerlәrin problemlәri qoymaq vә onlar hәll etmәk
işçilәrin әmәk qabiliyyәtinin yüksәk olması
menecerlәrin tәcrübәliliyi vә sahә üzrә biliklәrin dәrinliyi
şirkәtin başqa әmәkdaşları ilә şәxsi münasibәtlәri
menecerlәrin sahәdә yeni vә ya veteranlardan olması

24 Müәssisәlәrin strateji mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

sahәdә şirkәtin yeniliklәr üzrә lider kimi tanınması
mәnfәәtin әldә edilmәsi mәnbәlәrinin artması
әmtәә çeşidinin genişlәndirilmәsi vә optimallaşdırılması
inkişaf imkanlarının artırılması
alıcılar arasında müәssisәnin imicinin yaxşılaşdırılması

25 Xarici şirkәtin tәcrübәsindә strategiyanın işlәnmәsindә istifadә olunan yanaşmalara hansı aid
deyil?

•

tәşәbbüskar yanaşma
”sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi” yanaşması
әsas strateji yanaşma
xüsusi yanaşma
birgә yanaşma

26 Strategiyanın hazırlanması üçün aparılmalı olan tәdqiqatlar neçә istiqamәt üzrә ümumilәşdirilrir?

•

4
2
5
6
3

27 Aşağıdakılardan hansı tәşәbbüskar yanaşmanın әsas xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

•

rәhbәrlәr aşağı ranqlı menecerlәrin onlara tәqdim etdiklәri strategiyaları qiymәtlәndirәn hakim rolunda çıxış
edir
menecerlәr vәziyyәtin vә alternativ strategiyanın qiymәtlәndirilmәsindә aparıcı rol oynayir.
burada rәhbәr öz tabeliyindә olan menecerlәri yaxşı strategiyanı işlәmәyә vә reallaşdırmağa hәvәslәndirir
bu yanaşma diversifikasiya dәrәcәsi böyük olan şirkәtlәrdә daha çox istifadә olunur.
burada strategiyanın işlәnilmәsi prosesi “aşağıdan” “yuxariya” istiqamәtindә irәlilәyir

28 Sahәdә strateji qrupları müәyyәn müәyyәn etmәk üçün alqoritmlәrdәn birindәn istifadә olunmur:

•

hәr bir strateji qrupu dairәyә almaq ki,hәmin dairәnin diametri müvafiq strateji qrupların sahәdәki xüsusi
çәkisinә uyğun gәlsin
göstәricilәri ikiiki istifadә edәrәk koordinat sistemi düzәltmәk vә müәsssisәlәrin hәmin sistemindә
koordinatları müәyyәnlәşdirmәk
sahәnin müәssisәlәrini birbirindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәrin müәyyәn edilmәsi
qeyrimüәyyәnlik vә risk amilinin tәsirinin azalması
bir strateji fazaya düşәn muәssisәlәri strateji qruplar üzrә bülüşdürmәk

29 Şirkәtlәrdә korporativ vә işgüzar strategiyanin reallaşdırılması hәvalә olunur:

•

icraçı direktora vә yüksәk ranqlı menecerlәrә
orta ranqlı menecerә
müәssisә rәhbәrinә
layihә rәhbәrinә
aşağı ranqlı menecerә

30 Tәşkilati inkişafın әsas mәrhәlәlәri

•

mәqsәdin müәyyәn edilmәsi mәrhәlәsi
bütün variantlar
sәlahiyyәtlәrin vә mәsuliyyәtin ötürülmәsinә әsaslanan inkişaf mәrhәlәsi
kollektivin yığılması mәrhәlәsi
yaradıcılığa әsaslanan vә liderliyin böhranı ilә sona çatan inkişaf mәrhәlәsi, rәhbәrliyә әsaslanan vә
müstәqilliyin sona çatması ilә nәticәlәnәn inkişaf mәrhәlәsi, sәlahiyyәtlәrin vә mәsuliyyәtin ötürülmәsinә
әsaslanan vә nәzarәtin krizisi ilә sona çatan inkişaf mәrhәlәsi, yaradıcılığa әsaslanan vә liderliyin böhranı ilә
sona çatan inkişaf mәrhәlәsi vә rәhbәrliyә әsaslanan vә müstәqilliyin sona çatması ilә nәticәlәnәn inkişaf
mәrhәlәsi

31 Böhrandan çıxmanın yolları

•

effektiv yollar axtarmaq
yeni qәrarlar vermәk
güclü ştab strukturlarının yaradılması,ayrıayrı funksiyaların tәtbiqi, planlaşdırmanın formal prosedurlarına
ciddi baxış, güclü ştab strukturlarının yaradılması vә ayrıayrı funksiyaların tәtbiqi
heç bir variant
yeni әlaqәlәr yaratmaq

32 Menecerlәrin әsas rәhbәrlik prinsiplәri

•

lider olmaq
şirkәtin hansı tәşkilati inkişaf mәrhәlәsindә olduğunu bilmәk
şirkәtin hansı tәşkilati inkişaf mәrhәlәsindә olduğunu bilmәk,qәrarların variantlarının mәhdudiyyәtliliyini
qәbul etmәk, yeni qәrarlar yeni problemlәr yaradır, şirkәtin hansı tәşkilati inkişaf mәrhәlәsindә olduğunu
bilmәk vә qәrarların varian¬t¬larının mәhdudiyyәtliliyini qәbul etmәk
mәsuliyyәtli omaq
әdalәtli olmaq

33 Transmilli korporasiyalar hansı korporasiyalara deyilir

•

çoxlu sayda filialları olan
xarici aktivlәri olan
xarici aktivlәri olan, birbaşa xarici investisiyalar yatıran, istehsalı vә satışı olan, çoxlu sayda filialları olan iri
korporasiyalar
istehsalı vә satışı olan

birbaşa xarici investisiyalar yatıran

34 TMK rın әsas müsbәt cәhәtlәri

•

geniş istehsalının olması
yüksәk gәlirli olması
a) bütün rsurs növlәrinin optimal bölgüsünü tәmin edir, rәqabәti güclәndirir, is¬te¬h¬sa¬lın optimal
yerlәşdirilmәsini tәmin edir,bütün rsurs növlәrinin optimal bölgüsünü tәmin edir vә rәqabәti güclәndirir
heç bir variant
çoxşaxәli olması

35 TMKnin növlәrinin xarakteristikaları

•

istehsalı olması
millilik
istiqamәt, xarici bazarlara münasibәt, mәrkәzlәşdirmә sәviyyәsi, xarici firmaların fәaliyyәtinә nәzarәt
xarici firmaların fәaliyyәtinә nәzarәt
geniş miqyas

36 TMKrin fәrqli cәhәtlәri

•

kiçik istehsal sferası
geniş miqyas
xarici bazarlara istiqamәtlәnmә,milli aksioner kapitalının mövcudluğu,ölkәnin şә¬ra¬itinә uyğunlaşmaya
strateji yanaşma, xarici bazarlara istiqamәtlәnmә vә milli aksioner kapitalının mövcudluğu
bütün variantlar
güclü strategiya

37 Xarici kapitalın iştirakı nöqteyinәzәrindәn şirkәtlәri hansı qruplara ayırmaq olar

•

müştәrәk müәssisәlәr
milli kapitalı olan müәssisәlәr
milli kapitalı olan müәssisәlәr, xarici kapitalın pay iştirakı olan birgә müәssisәlәr, 100 % xaricilәrә mәxsus
olan müәssisәlәr
transmilli korporasiyalar
100 % xaricilәrә mәxsus olan müәssisәlәr

38 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin subyektlәri vә onların tәsniflәşdirilmәsi

•

kompaniyaların sәrbәstlik dәrәcәsi
hüquqi şәxslәrin tәşkilati hüquqi formaları
hüquqi şәxslәrin tәşkilati hüquqi formaları, fәaliyyәtin mәqsәdi, kompaniyaların sәrbәstlik dәrәcәsi, xarici
kapitalın iştirakı
tәşkilatın işçi heyyәtidir
fәaliyyәtin mәqsәdi

39 Tәşkilati hüquqi formaların xarakteristikaları

•

mәhdud mәhsuliyyәtli ,qeyri mәhdud mәhsuliyyәtli vә әlavә mәhsuliyyәtli cәmiyәt
tam yoldaşlıq, mәhdud mәhsuliyyәtli cәmiyәt,әlavә mәhsuliyyәtli cәmiyәt, istehsal kooperativi, dövlәt
müәssisәsi, aksioner cәmiyyәt
heç bir variant
mәhdud mәhsuliyyәtli vә qeyri mәhdud mәhsuliyyәtli cәmiyyәt dövlәt müәssisәlәri

40 Tәşkilatın hәyat tsiklinin mәrhәlәlәri
satışın tәşkili mәrhәlәsi

•

kollektivlik mәrhәlәsi
sahibkarlıq mәrhәlәsi, kollektivlik mәrhәlәsi, fәaliyyәtin vә idarәetmәnin for¬malaşdırılması mәrhәlәsi,
strukturun tәkmillәşdırılmәsi mәrhәlәsi
idaәetmәnin formalaşdırılması mәrhәlәsi
fәaliyyәtin formalaşdırılması mәrhәlәsi

41 Mülkiyyәt formalarına görә şirkәtlәr hansı növlәrә bölünürlәr

•

özәl şirkәtlәr
milli şirkәtlәr
özәl vә dövlәt şirkәtlәri
xarici şirkәtlәr
dövlәt şirkәtlәri

42 Müstәqillik dәrәcәsinә görә şirkәtlәri hansı qrupa ayırmaq olar

•

nisbәtәn zәif müstәqilliyә malik vә tam müstәqil şirkәtlәr
tam müstәqil vә törәmә şirkәtlәr
tam müstәqil, törәmә vә әlaqәdar şirkәtlәr
törәmә vә әlaqәdar şirkәtlәr
kiçik müәssisәlәr

43 Transmillilәşmә nәdir

•

şirkәtin istehsal proseslәrinin bir hissәsinin bir dövlәtdәn digәrinә birbaşa investisiyalar yolu ilә ötürülmәsidir
bütün variantlar
şirkәtin çoxlu sayda xarici filiallarının olması
şirkәtin çox geniş fәaliyyәt dairәsinin olması
şirkәtin xarici bazarlara çıxışı vә beynәlxalq kommersiya әmәliyyatlarına daha dәrin nüfuz etmәsi prosesidir

44 Qlobal korporasiyalar hansı korporasiyalara deyilir

•

reytinqi yüksәk olan şirkәtlәrdir
çox iri ölçülәri, vәsaiti vә işçi qüvvәsi olan şirkәtlәrdir
fәaliyyәt arenası bütün dünya olan vә birgә tәsәrrüfat fәaliyyәtinә inteqrasiya edәn korporasiyalardır
bütün variantlar
dünyanın müxtәlif yerlәrundә filialları olan şirkәtlәrdir

45 Hansı növ mәsuliyyәtli tәşkilatlar vardır

•

hissәli mәhsuliyyәt
qeyri mәhdud mәhsuliyyәt
mәhdud mәhsuliyyәt
mәhdud vә qeyri mәhdud mәhsuliyyәt
hәmrәy mәhsuliyyәt

46 İri kompaniyaların çatışmazlıqları nәdәn ibarәtdir

•

idarә edici işçilәrin sayının artımı baş verir
kompaniyanın miqyasının böyümәsi nәticәsindә idarәetmә prosesi mürәkkәblәşir
iri müәssisәlәrin tikintisinә böyük investisiyalar vә uzun zaman tәlәb olunur, xam¬ malın çatdırılmasına çox
xәrc tәlәb olunur, fәaliyyәtin inhisarlaşması baş verә bilәr
yüksәk inhisar qiymәtlәrinin tәyini baş verir
real rәqiblәrin yoxluğu kompaniyanın inkişaf stimulunu azaldır

47 "Kiçik biznes" nә ilә xarakterizә edilir

•

işin sadәliyi ilә
çeviklik ilә
müәssisәlәrin çoxsaylığı ilә, işin sadәliyi ilә, istehlakçıların müxtәlif tәlәbatlarının ödәnilmәsi ilә, bazar
konyukturunun dәyişmәsinә tez reaksiya ilә
bütün variantlar
teztez yenilәşmә vә әvәzolunma ilә

48 Kiçik müәssisәlәrin üstünlüklәri hansılardır

•

aşağı istehsal xәrclәri
reklam xәrclәrinin az olması
onların yaradılması üçün iri investisiyalar tәlәb olunmur, yüksәk istehsal çevikliyi, onların mәhsullarının aşağı
qiymәtlәri, aşağı istehsal xәrclәrinin
müәssәdәn az saylı işçinin olması
yüksәk istehsal çevikliyi

49 Beynәlxalq korporasiyalar hansı korporasiyalara deyilir

•

fәaliyyәt sferası bir neçә ölkәni әhatә edәn şirkәtlәr
beynәlxalq alәmdә reytinqi yüksәk olan şirkәtlәr
xarici aktivlәri olan milli inhisarlar, yәni bir ölkәnin kәnarlarından çıxan istehsal vә ticarәt satış fәaliyyәti
olan şirkәtlәr
müştәrәk fәaliyyәt göstәrәn xarici şirkәtlәr
iri hәcmli vәsaitlәri olan, çoxlu sayda işçi qüvvәsi olan şirkәtlәr

50 Sәhmdarları özlәrinә mәxsus aksiyaları digәr sәhmdarların razılığı olmadan özgәninkilәşdirә
bilәcәyi cәmiyyәt ... adlanır

•

Transmilli Şirkәt
Tәrәfdaşlıq
Açıq sәhmdar cәmiyyәt
MMC
Yoldaşlıq

51 Biznes planın işlәnib hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә sәnәd maraqlı olmayan şәxsә tәhlil vә
tәnqid edilmәsi üçün tәqdim edilir. İfadә edilmiş qeydlәr әsasında sәnәdin yekun hazırlanması vә
tәkmillәşdirilmәsi aparılır.

•

Dördüncü mәrhәlәsindә
İkinci mәrhәlәsindә
Birinci mәrhәlәsindә
Son mәrhәlәsindә
Üçüncü mәrhәlәsindә

52 Aşağıda sadalananlardan hansı firmanın strateji işindәn izlәnilmir:

•

Biznesplanın reallaşdırılması üçün tәdbirlәr.
İnvestisiya proqramı.
İnkişaf konsepsiyasının işlәnib hazırlanması.
Tәchizatçılarla iş
Ortamüddәtli dövr üçün biznesplan.

53 Firmanın öz maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәyinin mümkünlüyü ilә bağlı olan risk
sığorta riskidir
kommersiya riskidir

•

istehsalat riskidir
böhran riskidir
maliyyә riskidir

54 Nizamnamә kapitalı müәyyәn sayda aksiyalara bölünmüş, vә sәhmdarları onun öhdәliklәri üzrә
mәsuliyyәtli olmadığı vә onlara mәxsus aksiyaların dәyәri hüdudlarında cәmiyyәtin fәaliyyәti ilә
әlaqәdar olan itkilәrin riskini daşıdığı cәmiyyәt ... adlanır

•

Transmilli Şirkәt
Tәrәfdaşlıq
Sәhmdar cәmiyyәt
MMC
Yoldaşlıq

55 Aksiyaları yalnız tәsisçilәri arasında vә ya qabaqcadan müәyyәn edilmiş şәxslәrin dairәsi arasında
bölüşdürülәn cәmiyyәt ... adlanır

•

Transmilli Şirkәt
Tәrәfdaşlıq
Qapalı Sәhmdar cәmiyyәt
MMC
Yoldaşlıq

56 Sәhmdar cәmiyyәtin tәsisçilәr tәrәfindәn tәsdiq edilәn yeganә tәsis sәnәdi

•

aksiyalarıdır
onun nizamnamәsidir
Audit sәnәdlәridir
Nizamnamә kapitalıdır
biznes planıdır

57 Tәsbit edilmiş gәlirә olan hüququ verәn, lakin idarәetmәdә sәs hüququ vermәyәn aksiyalar ...
adlanır

•

Adi
Mәzәnnә
Bazar
Adlı
İmtiyazlı

58 Müәssisәnin xarici mühitin mәnfi tәsiri, elәcә dә yeni texnika vә texnologiyaların qeyriadekvat
istifadәsi nәticәsindә mәhsulların, malların, xidmәtlәrin, istehsal fәaliyyәtinin digәr növlәrinin
istehsalı üzrә öz plan vә öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәmәyi ilә bağlı risk

•

sığorta riskidir
maliyyә riskidir
böhran riskidir
kommersiya riskidir
istehsalat riskidir

59 Cәmiyyәtin kapitalına müәyyәn payın qoyulmasını tәsdiqlәyәn vә mәnfәәtin bir hissәsinidividenti
almaq hüququ verәn qiymәtli kağız

•

Aksiya
Nizamnamә

Pay
Aksiz
Çek

60 Sahibkarın istehsal etdiyi vә ya satın aldığı malları vә xidmәtlәrin reallaşdırılması prosesindә
meydana gәlәn risk 1) istehsalat riskidir

•

böhran riskidir
sığorta riskidir
maliyyә riskidir
istehsalat riskidir
kommersiya riskidir

61 Bu cәmiyyәtin sәhmdarlar tәrәfindәn әldә edilmiş vә cәmiyyәtin kreditorlarının maraqlarını tәmin
edәn cәmiyyәtin әmlakının minimal miqdarını müәyyәn edәn aksiyalarının yekun nominal dәyәridir

•

Sәhmdar cәmiyyәtin Nizamnamә kapitalı
Dәyәr kapitalı
Ümumi kapital
Cәmiyyәt kapitalı
Nominal kapital

62 Sәhmdar cәmiyyәtin ali idarәetmә orqanı

•

onun sәhmdarlarının ümumi yığıncağıdır
Tәsisçilәrin yığıncağıdır
Direktorlar yığıncağıdır
Tәftiş Komissiyasının yığıncağıdır
Müşahidә Komissiyasının yığıncağıdır

63 Kontragentin öz öhdәliklәrini vaxtında vә tam hәcmdә yerinә yetirmәyәcәyi riski.

•

Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәri
Texnikiistehsalat risklәri
Hüquqi risklәr
Bazar risklәri

64 Müәssisәnin vә ya onun kontakt auditoriyasının fәaliyyәti ilә bilavasitә әlaqәli olmayan risklәr ...
hesab edilir

•

Sosial risklәr
daxili risklәr
xarici risklәr
Siyasi risklәr
İqtisadi risklәr

65 Müәssisәnin özünün vә onun kontakt auditoriyasının fәaliyyәti ilә şәrtlәşdirilmiş risklәr... hesab
edilir

•

Sosial risklәr
daxili risklәr
xarici risklәr
Siyasi risklәr
İqtisadi risklәr

66 Bir vә ya bir neçә hüquqi vә/vә ya fiziki şәxsin tәsis etdiyi, Nizamnamә kapitalı paylara bölünmüş;
iştirakçıları onun öhdәliklәri üzrә mәsuliyyәtli olmadığı vә onlara mәxsus payların dәyәri
hüdudlarında cәmiyyәtin fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan itkilәrin riskini daşıdığı cәmiyyәt ... adlanır

•

Transmilli Şirkәt
Tәrәfdaşlıq
Mәhdud Mәsuliyyәtli cәmiyyәt
Sәhmdar cәmiyyәt
Yoldaşlıq

67 Mәsuliyyәti özündә saxlamaqla rәis tәrәfindәn öz sәlahiyyәtlәrinin bir hissәsini tabeçiliyindә olan
şәxslәrә vermәsi prosesi ... adlanır

•

Seçim
Tәyinetmә
Hәvalә etmә
İrәlilәmә
Yenidәn hazırlama

68 Bazar konyunkturasının dәyişmәsi, tarazlaşdırılmamış satıla bilmә (tәdiyyә öhdәliklәrinin vaxtında
yerinә yetirmәyin imkansızlığı), idarәetmә sәviyyәsinin dәyişikliklәri ... kimi qiymәtlәndirilir

•

Texnoloji risk
İqtisadi risk
Siyasi risk
Ekoloji risk
Sosial risk

69 Sahibkarlıq fәaliyyәtinә tәsir edәn siyasi vәziyyәtin dәyişmәsi ilә şәrtlәşdirilmiş risklәr ... kimi
qiymәtlәndirilir

•

Siyasi risk
Sosial risk
İqtisadi risk
Ekoloji risk
Texnoloji risk

70 Sığortaçının sığorta ödәmәsini ödәmәli olduğu, şәrtlәri nәzәrdә tutulmuş sığorta hadisәlәrinin baş
vermәsi riski

•

istehsalat riskidir
maliyyә riskidir
kommersiya riskidir
böhran riskidir
sığorta riskidir

71 İqtisadi konyunkturanın qeyrisabitliyi ilә bağlı risklәr

•

Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәridir
Bazar risklәridir
Texnikiistehsalat risklәridir
Hüquqi risklәrdir

72 әtraf mühitә zәrәrvermә riski (Ekoloji risk); Qәza, Yanğın, Sınmaların başvermәsi riski;

Layihәlәndirmә vә quraşdırma zamanı sәhvlәr nәticәsindә obyektin işinin pozulması riski

•

Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәri
Bazar risklәridir
Texnikiistehsalat risklәridir
Hüquqi risklәrdir

73 Qanunvericiliyin ümumiyyәtlә nәzәrә alınmadığı vә ya sövdәlәşmә dövründә dәyişmәsi ilә bağlı
itkilәrin riski; müxtәlif ölkәlәrin qanunvericiliklәrinin uyğunsuzluğu riski

•

Kredit risklәridir
Texnikiistehsalat risklәridir
Hüquqi risklәrdir
Bazar risklәridir
Tәşkilati risklәrdir

74 Hәyata keçirilmәmәyi nәticәsindә müәssisә üçün mәnfәәtin az dәrәcәdә itkisi tәhlükәsi olan
qәrarın riski

•

Yolverilәn riskdir
Fәlakәt riskidir
Böhran riskdir
İqtisadi riskidir
Siyasi riskdir

75 Müәssisә üçün mәdaxil itkisi tәhlükәsinin olduğu risk; yәni böhranlı risk zonası gözlәnilәn
mәnfәәti qabaqcadan üstәlәyәn itkilәrin tәhlükәsi ilә sәciyyәlәnir

•

Yolverilәn riskdir
Fәlakәt riskidir
Böhran riskdir
İqtisadi riskidir
Siyasi riskdir

76 Müәssisәnin borcunu ödәyә bilmәmә halı yaranması riski

•

Yolverilәn riskdir
Fәlakәt riskidir
Böhran riskdir
İqtisadi riskidir
Siyasi riskdir

77 Hәcmi mәnfәәtdәn asılı olaraq dәyişәn gәlirә olan hüququ vә idarәetmәdә sәs hüququ verәn aksiya
... adlanır

•

Bazar
İmtiyazlı
Mәzәnnә
Adlı
Adi

78 Hansı biznesi qurmaq istәdiyinizi, mәqsәdlәrinizi tәsdiqlәdiyiniz sәnәd ... adlanır
Firmanın planı

•

•

Biznesplan
Firmanın nizamnamәsi
Әmәliyyat planı
Strateji plan

79 Biznes planın işlәnib hazırlanmasının mәrhәlәsindә mәqsәdli oxuyucuların tәyin edilmәsi ... sonra
gәlir

•

sәnәdinin yaradılması üçün lazım olan mәlumat mәnbәlәrinin müәyyәn edilmәsindәn
sәnәdin ümumi strukturunun müәyyәn edilmәsindәn
biznesplanın mәqsәdlәri işlәnib hazırlandıqdan
maraqlı olmayan şәxsә tәhlil vә tәnqid edilmәsi üçün
biznesplanın nәzәrdә tutulmuş fәsillәrindәn hәr birinin hazırlanması üçün mәlumat toplanıldıqdan

80 Biznes planın işlәnib hazırlanmasının mәrhәlәsindә sәnәdin ümumi strukturunun müәyyәn
edilmәsi ... sonra gәlir

•

maraqlı olmayan şәxsә tәhlil vә tәnqid edilmәsi üçün
biznesplanın nәzәrdә tutulmuş fәsillәrindәn hәr birinin hazırlanması üçün mәlumat toplanıldıqdan
sәnәdinin yaradılması üçün lazım olan mәlumat mәnbәlәrinin müәyyәn edilmәsindәn
sәnәdin ümumi strukturunun müәyyәn edilmәsindәn
mәqsәdli oxuyucuların tәyin edilmәsindәn

81 Şirkәtin menecmentinin, onun әmәkdaşlarının sәhvlәri; daxili nәzarәt sisteminin problemlәri, zәif
işlәnib hazırlanmış iş qaydaları ilә bağlı risklәr

•

Tәşkilati risklәrdir
Bazar risklәridir
Kredit risklәridir
Hüquqi risklәrdir
Texnikiistehsalat risklәridir

82 Aşağıda sadalananlardan hansı biznesplanın mәqsәd vә vәzifәlәrindәn deyildir ?

•

hәrәkәt vә müәssisәni idarәetmә kursunu müәyyәnlәşdirmәk imkanı;
biznesin sәmәrәliliyinin investisiyaların әldә edilmәsi üçün lazım olan әsaslandırılması;
biznesin nәzәrdә tutulan yeni inkişaf istiqamәti üçün reklam
Firmanın fәaliyyәtinә nәzarәt üzrә xüsusi alәt;
müәssisәnin nәzәrdә tutulan inkişaf istiqamәtinin әsaslandırılması vә müәyyәn müddәt üçün nәticәlәrin
qiymәtlәndirilmәsi;

83 Biznes planın bu hissәsi әsas müddәalardan ibarәtdir, layihәnin mahiyyәtini vә nәticәlәri göstәrir,
onunla tanış olduqda investorun layihә barәdә ümumi tәsәvvürü olur

•

Rezüme
İstehsalat
İstehsalat planı
İdarәetmә heyәti
Bazarın tәhlili

84 Biznes planın işlәnib hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә sәnәdinin yaradılması üçün lazım olan
mәlumat mәnbәlәri müәyyәn edilir

•

Üçüncü mәrhәlәsindә
Birinci mәrhәlәsindә
İkinci mәrhәlәsindә

Dördüncü mәrhәlәsindә
Beşinci mәrhәlәsindә

85 Biznes planın işlәnib hazırlanmasının mәrhәlәsindә biznesplanın nәzәrdә tutulmuş fәsillәrindәn
hәr birinin hazırlanması üçün mәlumat toplanılması ... sonra gәlir

•

mәqsәdli oxuyucuların tәyin edilmәsindәn
sәnәdin ümumi strukturunun müәyyәn edilmәsindәn
sәnәdinin yaradılması üçün lazım olan mәlumat mәnbәlәrinin müәyyәn edilmәsindәn
biznesplanın nәzәrdә tutulmuş fәsillәrindәn hәr birinin hazırlanması üçün mәlumat toplanıldıqdan
maraqlı olmayan şәxsә tәhlil vә tәnqid edilmәsi üçün

86 Aşağıda sadalanan fәsillәrdәn hansı biznesplana daxil edilmәmişdir

•

marketinq planı;
Rezüme;
mәhsulun tәsviri;
investisiya planı;
Tәchizatçılar planı

87 Biznes planın bu hissәsi heyәtә olan tәlәbat barәdә hәr bir şeyi daxil edir vә ... tәqdim edilmişdir

•

İstehsalat
Heyәt üzrә plan
İstehsalat planı
Bazarın tәhlili
Rezüme

88 Biznes planın bu hissәsi firmanın pul vәsaitlәri barәsindә mәlumatı daxil edir

•

Rezüme
İstehsalat
Bazarın tәhlili
Maliyyә planı
İstehsalat planı

89 Biznes planın işlәnib hazırlanmasının mәrhәlәsindә biznesplanın mәqsәdlәrinin işlәnib
hazırlanması ... sonra gәlir

•

sәnәdin ümumi strukturunun müәyyәn edilmәsindәn
maraqlı olmayan şәxsә tәhlil vә tәnqid edilmәsi üçün
biznesplanın nәzәrdә tutulmuş fәsillәrindәn hәr birinin hazırlanması üçün mәlumat toplanıldıqdan
mәqsәdli oxuyucuların tәyin edilmәsindәn
sәnәdinin yaradılması üçün lazım olan mәlumat mәnbәlәrinin müәyyәn edilmәsindәn

90 Sosial struktur nәdir

•

Bazar tәlabatına yönәlmiş fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsidir
İstehsal güclәrinin uzlaşmış formasıdır
Müәssisәdә işçilәrin ixtisas,yaş,cins vә tәhsil sәviyyәsini xarakterizә edir
Müәssisәnin istehsaltexniki bazasının әrazi vә zaman üzrә uzlaşmış formasıdır
Müәssisәnin әsas vә dövriyyә fondlarının cәmidir

91 әn sadә tәşkilati struktur hansıdır
Ümumi idarәetmә strukturu

•

Funksional struktur
Xәtti struktur
Matris strukturu
Xәttifunksional struktur

92 Müәssisәnin konkret tәşkilati strukturunu neçә qrup amil,әlamәt vә parametrlәr müәyyәn edir

•

8
5
7
6
4

93 Müәssisәnin ölçüsü hansı amillәrә aiddir

•

Tәyin edilәn parametrlәrә
Cari informasiya amillәrә
İdarәedici amillәrә
Yekun xarakteristikalara
Strukturlaşma amillәrә

94 Tabeçilikdә olanların sayı hansı amillәrә daxildir

•

İdarәedici amillәrә
Strukturlaşma amillәrә
Tәyin edilәn parametrlәrә
Cari informasiya amillәrә
Yekun xarakteristikalara

95 İdarәetmә sәviyyәlәrinin sayı hansı parametrlәrә daxildir

•

Tәyin edilәn parametrlәrә
İdarәedici amillәrә
Yekun xarakteristikalara
Yekun xarakteristikalara
Cari informasiya amillәrә

96 A.Maslon aşağıdakılardan hansının yaradıcısıdır

•

Tәlәbatlar ierarxiyasinin
Әdalәt nәzәriyyәsinin
Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsinin
Qenetik tәlәbatlar nәzәriyyәsinin
Gözlәmә nәzәriyyәsinin

97 Adları çәkilәn alimlәrdәn hansı Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsinin müәllifidir

•

D.Makkleland
S.Adams
F.Hersberq
F. Teylor
A.Maslou

98 әn mürәkkәb tәşkilati struktur hansıdır

•

Matris strukturu

•

Funksional struktur
Xәtti struktur
Ümumi idarәetmә strukturu
Xәttifunksional struktur

99 Hansı nәzәriyyәyә görә insan tәlәbatları fәrdin bütün hәyatı boyu formalaşır

•

D. Makklelandın Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsini.
Әdalәt nәzәriyyәsi.
Gözlәmә nәzәriyyәsi.
Tәlәbatlar iәrarxiyasi
PortәrLoulәr modәli.

100 Aşağıdakı möhkәmlәndirmә növlәrindәn hansı motivasiyanın möhkәmlәndirmә nәzәriyyәsinә aid
deyildir

•

Mürәkkәb mәqsәdlәr qoyuluşu nәzәriyyәsi
Әxlaq dәrsi keçmәkdәn imtina etmә
Pozitiv möhkәmlәndirmә
Mükafatlandırma
Cәzalandırma

101 Tәlәbatın hәr bir insan üçün fәrdi xaraktәr daşıdığını hansı motivasiya nәzәriyyәsi tәsdiq edir

•

Gözlәmә nәzәriyyәsi
PortәrLoulәr modәli
Әdalәt nәzәriyyәsi
Tәlәbatlar iәrarxiyasi
D.Makklelandın tәlәbat nәzәriyyәsi

102 Motivlәşdirici tәlәbatların hansı tipi tәlәbatlar iәrarxiyasi nәzәriyyәsinә aid deyildir

•

Müvәffәqiyyәt
Tәhlükәsizlik
Fizioloji
Psoxoloji
Mәnsubiyyәt

103 F. Herlsberqin iki amil nәzәәriyyәsinin yәginlik amillәrinә aid deyildir

•

Özünüifadә
Әmәk haqqı
Әmәk şәraiti
Fәrdi göstәricilәr
Kompaniyanın şәraiti

104 Müvәffәqiyyәt tәlәbatının әsasını hansı nәzәriyyә qoymuşdur

•

D.Makklelandın tәlәbat nәzәriyyәsi
Tәlәbatlar iәrarxiyasi
PorterLouler modeli
Әdalәt nәzәriyyәsi
Gözlәmә nәzәriyyәsi

105 Yәginlik amillәrin nәzәrә alındığı motivasiya nәzәriyyәsi hansıdır

•

Gözlәmә nәzәriyyәsi
Möhkәmlәndirmә nәzәriyyәsi
Tәlәbatlar iәrarxiyasi
İki amil nәzәriyyәsi
PorterLouler nәzәriyyәsi

106 Motivasiyanın mәzmun nәzәriyyәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir

•

İki amil nәzәriyyәsi.
Gözlәmә nәzәriyyәsi.
Әdalәt nәzәriyyәsi.
PorterLouler nәzәriyyәsi
Möhkәmlәndirmә nәzәriyyәsi

107 Prosesuyal motivasiya nәzәriyyәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir

•

Möhkәmlәndirmә nәzәriyyәsi
Gözlәmә nәzәriyyәsi
Qazanılmış motivasiya nәzәriyyәsi
Әdalәt nәzәriyyәsi
D.Makklelandın tәlәbat nәzәriyyәsi

108 İşçiyә iqtisadi insan kimi yanaşılması fikrinin müәllifi kimdir

•

F.Teylor
A.Maslan
A.Fayol
E.Meyo
F. Hersberq

109 İqtisadi struktur nәdir

•

Müәssisәdәki mәlumatların ,informasiya vә nomuninasiyaların cәmidir
Müәssisәnin istehsaltexniki bazasının әrazi vә zaman üzrә uzlaşmış formasıdır
İstehsal güclәrinin uzlaşmış formasıdır
Bazar tәlabatına yönәlmiş fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsidir
Müәssisәnin әsas vә dövriyyә fondlarının cәmidir

110 Tәşkilatın ümumi strategiyasını әks etdirәn tәdbirlәr vә yanaşmalara aşağıdakılardan hansı aid
deyil?

•

Yeni imkanlardan istifadә üzrә tәdbirlәr
Xarici mühitin yaratdığı tәhlükәlәrdәn vә rәqiblәrin fәaliyyәtindәn müdafiә tәdbirlәri
Üfüqi inteqrasiya üzrә tәdbirlәr
Qisamüddәtli gәlirlәrin artırılması üzrә tәdbirlәr vә s.
Şaqüli inteqrasiya üzrә tәdbirlәr

111 Strateji menecmentin beş әsas vәzifәsi aşağıdakı variantlardan hansında düzgün qeyd
edilmәmişdir?

•

Qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün taktikanın formalaşdırılması
Fәaliyyәt sahәsinin tәyini vә strateji göstәrişin ifadә edilmәsi
Strateji mәqsәdlәrin qoyuluşu vә onlara nail olmaq üçün vәzifәlәrin tәyini
Strategiyanın reallaşdırılması
Fәaliyyәt nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, strategiyanın vә onun reallaşdırılması metodlarının
tәkmillәşdirilmәsi

112 Strategiya bazarlarda mövqelәrin qazanılması, möhkәmlәnmәsi vә alıcıların tәlәblәrinin sәmәrәli
surәtdә ödәnilmәsi vasitәsilә mәqsәdlәrә nail olmağa istiqamәtlәnmiş tәdbirlәrdәn ibarәt ...... cümlәni
tamamlayın.

•

Taktiki gedişlәrin mәcmusudur
İşlәrin mәcmusudur
Plandır
Fikirlәrin mәcmusudur
İdeyaların mәcmusudur

113 İnteqrasiya adәtәn 2 formada tәzahür edir?

•

Ümumi vә xüsusi
Ümumi vә qapalı
Xәtti vә funksional
Açıq vә qapalı
Üfüqi vә şaquli

114 Hansı idarәetmә strukturu mәrkәzilәşdirilmiş vә qeyri mәrkәzilәşdirilmiş olur?

•

Divizional
Matris
Xәttifunksional
Xәtti
Funksional

115 İnteqrasiyalaşma 2 formada fәaliyyәt göstәrir:

•

Ümumi vә xüsusi
Kәmiyyәt vә keyfiyyәt
Açıq vә qapalı
Üfuqi vә xüsusi
Üfüqi vә şaquli

116 Xәtti sistemin müsbәt cәhәti hansıdır?

•

Mobillik
Işgüzar vә peşә ixtisaslaşdırılmasının stimullaşdırılması
Qarşılıqlı münasibәtlәrdә dәqiqlik
Sadalananlardan hamısı
Tәşkilatın ümumi mәqsәdinin olmaması

117 Xәtti idarәetmә strukturunun mahiyyәti nәdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Baş rәhbәrin nәzarәti altında yalnız 1 xәtti rәhbәr var vә bunlar arasında xәttifunksional әlaqә mövcuddur
Istehsal bölmәlәri vә onların rәhbәrlәri birbirilә funksional sxem üzrә әlaqә qurur
Baş rәhbәr olmadan qurulmuş idarәetmә strukturudur
Hәr bir kollektivin başında rәhbәr durur vә öz fәaliyyәtindә o, yuxarı idarәetmә pillәsi rәhbәrinә tabedir, onun
tapşırıqlarını yerinәyetirmәyә borcludur

118 Hansı idarәetmә strukturu eyni zamanda İyerarxiya sistemi adlanır?
Divizional
Xәtti

•

Matris
Xәttifunksional
Funksional

119 әn sadә tәşkilati struktur hansıdır?

•

Xәtti
Funksional
Divizional
Xәttifunksional
Matris

120 әn mürәkkәb tәşkilati struktur hansıdır?

•

Funksional
Matris
Xәtti
Xәttifunksional
Divizional

121 Aşağıdakılardan hansılar idarәetmә strukturlarına aiddir? 1.Matris 2. Funksional 3.Divizional 4.
Prosesli 5. Dairәvi

•

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

122 Aşağıdakılardan hansı idarәetmә strukturlarına aiddir?

•

Sadalananların heç biri
Funksional
Xәtti
Sadalananlardan hamısı
Xәttifunksional

123 İqtisadi inteqrasiya öz növbәsindә bu prosesin iştirakçısı olan ölkәlәr arasında hansı
beynәlmilәllәşmәyә zәmin yaradır?

•

istehlak vә tәdavülün
idxal vә ixracın
istehsalın vә kapitalın
inflyasiya vә inhisarçılğın
gәlir vә xәrclәrin

124 İqtisadi inteqrasiya baxımından әn yüksәk inkişaf sәviyyәsinә malik tәşkilat:

•

Aİ
ATӘT
BMT
MDB
ÜTT

125 Üfiqi inteqrasiyanın üstünlüklәrindәn hansı doğru deyil:

•

Xarici bazarın idarә olunması ilә beynәlxalq tcarәtin maya dәyәrini aşağı salmaq
Görünüş dairәsi ümumi mәhsulu bir neçә yeni mәhsula bölmәk
Miqyas effektliyi mәhsul istehsalı hәcmini vә ya әhatә dairәsini genişlәndirmәk
Tәsir dairәsi әhatә etdiyi mühitin imkanları daxilindә
Artırılmış bazar şәraiti (bazarda mövqe, tәdarükçülәr üzәrindә hakimiyyәt)

126 Şaquli inteqrasiyanın neçә tipi var?

•

3
6
8
2
5

127 İnteqrasiya adәtәn 2 formada tәzahür edir:

•

Xәtti vә funksional
Açıq vә qapalı
Ümumi vә xüsusi
Plan vә normativ
Üfüqi vә şaquli

128 B. Balaşi inteqrasiyanın 5 formasını ( yaxud 5 mәrhәlә tәşkil etmәsini) fәrqlәndirmişdi,
aşağıdakılardan hansı sәhvdir?

•

Azad tiarәt zonası
Gömrük ittifaqı
Azad iqtisadi zona
İqtisadi vә valyuta ittifaqı
Ümumi bazar

129 İnteqrasiyalaşma 2 formada fәaliyyәt göstәrir:

•

Açıq vә qapalı
Üfüqi vә şaquli
Kәmiyyәt vә keyfiyyәt
Ümumi vә xüsusi
Diaqonal vә horizontal

130 Aşağıdakılardan hansı menecmentin tәrifini tam ifadә edir

•

İdarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarının tәtbiqi ilә material, әmәk, maliyyә
resurslarından sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә bazar iqtisadiyyatı şәraitindә firmanın qarşısına qoyduğu
mәqsәdlәrә nail olmaq üçün hә¬ya¬ta keçirilәn peşәkar fәaliyyәt növüdür
Tәşkilatın idarә olunmasıdır
İdarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarının tәtbiqi ilә ma¬te¬rial, әmәk, maliyyә
resurslarından sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә bazar iqti¬sa¬¬diyyatı şәraitindә firmanın idarә olunmasıdır
Hamısı
İdarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarının tәtbiqi ilә ma¬liy¬yә, material, әmәk
resurslarından sәmәrәli istifadә olunması yoludur

131 Menecmentdә sәlahiyyәt nәdir

•

Heyyәtin iş prinsipidir
Heyәtin tabe olma mexanizmidir
İdarәetmәdә rәsmi yolla verilәn hüquqlardır

Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydalarıdır
İdarәetmәdә daşınan cavabdehlikdir

132 İşdә buraxılan nöqsanlara görә tәtbiq edilәn sanksiyalar hansı prinsipdә nәzәrdә tutulmuşdur

•

İntizam
İstiqamәtin vahidliyi
Әdalәtlilik
Skalyar zәncir
Qayda

133 Heyyәt üzvlәrindә ittifaqın yaradılması hansı prinsipdә nәzәrdә tutulmuşdur

•

Korporativ ruh
İntizam
Qayda
Skalyar zәncir
Әdalәtlilik

134 İdarәetmәnin mәrkәzlәşdirilmәsi nәdir

•

İdarәetmә funksiyalarının bir mәrkәzdә, bir әldә cәmlәnmәsi
İdarәetmә hәlqәlәri arasında üfüqi әlaqәlәrin yaradılması
Funksiya vә mәsuliyyәtin idarәetmәnin yuxarı sәviyyәsindәn aşağı sәviyyәsinә ötürülmәsi
Әmәk bökgüsünün yaradılması
İdarәetmә mәrkәzinin yaradılması

135 İdarәetmә rәhbәrlәrinin zәncirvari pillәvari düzülüşünün nәzәrdә tutan prinsip hansıdır

•

Skalyar zәncir
Mәrkәzlәşdirmә
Әmәk bölgüsü
Korporativ ruh
Qeyrimәrkәzlәşdirmә

136 Lap dar çәrçivәdә ixtisaslaşmanın aparılması nәyә gәtirib çıxarır

•

Monotonluğa vә ümümi fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin azalmasına gәtirib çıxarır
İxtisaslı kadrların yaranmasına sәbәb olur
Ümümi fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin artmasına sәbәb olur
Nәzarәti zaiflәdir
Qeyriixtisaslı kadrların çoxalmasına gәtirib çıxarır

137 İşçilәrin vahid plan әsasında işlәmәsini nәzәrdә tutan prinsip hansıdır

•

İstiqamәtin vahidliyi prinsipi
Mәrkәşlәşdirmә prinsipi
Tәk başına rәhbәrlik prinsipi
Әdalәtlilik prinsipi
İntizam prinsipi

138 Beynәlxalq idarәetmәnin әn vacib funksiyası hansıdır

•

Müәssisәnin gәlәcәk uğurlu işlәmәsi üçün şәrait yaratmaq
Yeni satış bazarlarının qazanılması
Vergi ödәnişlәrinin minimumlaşdırılması

Münbit şәraitin yaradılması
Maksimal gәlirin әldә edilmәsi

139 Beynәlxalq şirkәtlәrdә qәrarların qәbulu zamanı risk sözünә hansı mәna verilir

•

Nәticәni proqnozlaşdırmağa imkan verәn müәyyәnlik dәrәcәsi
Firmanın ümumi fәaliyyәti üçün problemin әhәmiyyәtinin dәrәcәsi
Öz sәlahiyyәtlәrini aşma dәrәcәsi
İdarәetmә intuisiyasıdır
Sәhv hәll edilmiş problemin rәhbәrin xidmәti mövqeyinә tәsir etmә dәrәcәsi

140 İdarәetmәnin birliyi prinsipi nәdәn ibarәtdir

•

Azad vәtәndaşların әmәksevәrliyi
Fransanın müqavimәti
İngiltәrәnin dәstәyi
Sәnayenin iri sahәlәrinin vә müәssisәlәrin formalaşdırılması
bütün variantlar

141 Hansı sәbәbdәn bilavasitә mәcbur etmә vә cәza alma qorxusu tәdricәn sosial mәcbur etmә
üsulları ilә aradan götürülür

•

Müәssisәnin bütün fәaliyyәtinә görә tam vә mütlәq mәsuliyyәti bir insan daşımalıdır
Firmanın ümumi fәaliyyәti üçün problemin әhәmiyyәtinin dәrәcәsi
Hәr bir xidmәtçinin (işçinin) yalnız bir rәhbәri ola bilәr
Kollektivin işinә görә mәsuliyyәti rәhbәrlәr qrupu daşıyır
Sәmәrәli idarәetmәdә olan şәxslәrin sayı limitlәşdirilmәlidir

142 Qorxu ilә tәsir etmә ixtisaslaşdırılmış işçilәrә münasibәtdә necә istifadә edilә bilәr

•

Mәnliyinә toxunmağın mümkünlüyü ilә qorxutmaq
İşdәn çıxarılma ilә qorxutmaq
Әmәk haqqının azaldılması ilә qorxutmaq
Cәrimәlәnmә ilә
Vәzifәnin aşağı salınması ilә qorxutmaq

143 Beynәlxalq menecmentin son mәqsәdi

•

Firmanın gәlirliliyinin tәminidir
İşçinin ixtisaslaşmasının vә yaradıcı fәallığının artırılmasıdır
İstehsalın rasional tәşkilidir
bütün variantlar
firmanın texnikiiqtisadi bazasının inkişafıdır

144 Mәhsul vә ya xidmәtin keyfiyyәti ... müәyyәn edilir

•

İstehlakçıların reaksiyası ilә
Tәşkilati strukturun әlverişliliyi ilә
İstehsalçıların reaksiyası ilә
Rәqib şirkәtlәrin reaksiyası ilә
Sadalananların hamısı

145 Beynәlxalq menecment nәzәriyyәsindә idarәetmә prinsiplәri – …

•

Hәrәkәt üçün qaydalar, normalar, tәlimatlardır
İşlәrin görülmәsi vaxtının optimallaşdırılması

Bazarda әlavә rәqabәt üstünlüklәrinin әldә edilmәsi
Bünövrәdir , әsasdır
Әsas idarәetmә funksiyalarının parçalanması

146 Beynәlxalq şirkәtlәrdә heyәt üzrә menecerin funksiyası

•

Yeni әmәkdaşların axtarışı, cәlb edilmәsi vә seçilib ayrılmasıdır
Tapşırıqların vaxtında vә keyfiyyәtli icra edilmәsinә nәzarәti tәşkil etmәk
Mәsәlәlәrin hәllinin rasional yollarını vә formalarını müәyyәn etmәk
Mәsәlәlәrin hәllinin rasional yollarını tәhlil etmәk
İşçilәrin şәxsi inkişafı üçün optimal şәraitin yaradılması

147 İqtisadi üsullar –

•

İqtisadi qanunları vә kateqoriyaları istifadә etmәklә heyәtә idarәetmә tәsirlәrin hә¬ya¬ta keçirilmәsi üsulu
İşçilәrin daxili nizam qaydalarına riayәt etmәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
Heyәt üzәrindә idarәetmә tәsirlәrini hәyata keçirmәk üsuludur vә hakimiyyәt, intizam vә cәrimәlәrә әsaslanır
heç bir variant
Psixologiya vә sosiologiyanın qanunauyğunluqlarının istifadә edilmәsinә әsas¬lanan heyәtә idarәetmә
tәsirlәrinin hәyata keçirilmәsi üsulları

148 Heyәtin idarә edilmәsi üsulları  ...

•

Tәşkilatın idarәetmә mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün heyәtә idarәetmә tәsirlәrini hәyata keçirmәk üsullarıdır
Heyәt üzәrindә idarәetmә tәsirlәrini hәyata keçirmәk üsuludur vә hakimiyyәt, intizam vә cәrimәlәrә әsaslanır
İqtisadi qanunları vә kateqoriyaları istifadә etmәklә heyәtә idarәetmә tәsirlәrin hәyata keçirilmәsi üsullarıdır
İqtisadi qanunları vә kateqoriyaları istifadә etmәk
İşçilәrin әmәyinin sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdilә onların maraqlarına, davranışına vә fәaliyyәtinә tәsir
etmәk üsuludur

149 Kommersiya tәşkilatlarına aid deyil

•

hәmkarlar
SC
MMC
QSC
İstehsalat kooperativlәri

150 Menecerin strategiyanın yaradılması vә hәyata keçirilmәsi üzrә vәzifәlәri birbirilә bağlı olan 5
hissәdәn ibarәtdir.Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

kommersiya fәaliyyәti növunun müәyyәn edilmәsi vә onun strateji inkişaf istiqamәtlәrinin formalaşdırırlması
nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün strategiyanın seçilmәsi
mәqsәdlәrin konkret iş istiqamәtinә çevrilmәsi ümumi
Seçilmiş strategiyanın qısa müddәtdә hәyata keçirilmәsi
seçilmiş strategiyanın sәmәrәli realizasiyası

151 Menecerin strategiyanın yaradılması vә hәyata keçirilmәsi üzrә vәzifәlәri birbirilә bağlı olan 5
hissәdәn ibarәtdir.Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

kommersiya fәaliyyәti növünün müәyyәn edilmәsi vә onun strateji inkişaf istiqamәtlәrinin formalaşdırılması
mumi mәqsәdlәrin konkret iş istiqamәtinә çevrilmәsi
bmüәssisәdә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün strukturun seçlmәsi
görüulәn işin qiymәtlәndirilmәsi,bazarda vәziyyәtin öyrәnilmәsi müәssisәnin әsas fәaliyyәt
istiqamәtlәrinin,mәqsәdlәrinin vә strategiyanın tәkmillәşdirilmәsi

152 Menecerin strategiyanın yaradilmasi vә hәyata keçirilmәsi üzrә vәzifәlәri birbirilә bağlı olan 5
hissәdәn ibarәtdir.Aşağıdakılardan hansı dogru deyil?

•

kommersiya fәaliyyәti növünün müәyyәn edilmәsi vә onun strateji inkişaf istiqamәtlәrinin formalaşdırılması
müәssisәnin investisiya qoyuluşunun hәcminin artırılması
seçilmiş strategiyanın sәmәrәli realizasiyasi
ümumi mәqsәdlәrin konkret iş istiqamәtlәrinә çevrilmәsi
görulәn işlәrin qiymәtlәndirilmәsi,bazarda vәziyyәtin öyrәnilmәsi,müәssisәlәrin әsas fәaliyyәt
istiqamәtlırinin,mәqsәdlәrinin vә strategiyanın tәkmillәşdirilmәsi

153 Menecerin strategiyanın yaradilmasi vә hәyata keçirilmәsi üzrә vәzifәlәri birbirilә bağlı olan 5
hissәdәn ibarәtdir.Aşağıdakılardan hansı dogru deyil?

•

ümumi mәqsәdlәrin konkret iş istiqamәtlәrinә çevrimәsi
seçilmiş strategiyanın sәmәrәli realizasiyasi
nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail olma üçün strategiyanın seçilmәsi
müәssisәnin avadanlıqlarla tәchzatı işinin tәkmillәşdirilmәsi
görülәn işin qiymәtlәndirilmәsi,bazarda vәziyyәtin öyrәnilmәsi,müәssisәlәrin әsas fәaliyyәt
istiqamәtlәrinin,mәqsәdlәri vә strategiyanın tәkmillәşdirilmәsi

154 Beynәlxalq strategiya .....

•

Bazarlarda mövqelәrin qazanılması,möhkәmlәnmәsi vә alıcıların tәlәbatının sәmәrәli surәtdә ödәnilmәsi
vasitәsilә mәqsәdlәrә nail olmağa istiqamәtlәnmiş tәdbirlәrdәn ibarәt plandır.
Bazarlarda rәqiblәrin sıxışdırılması üçün vasitәdir.
Bazarlarda alıcıların cәlb olunması üsuludur.
Firmanın istehsal etdiyi mәhsulların keyfiyyәtinin artırılması,işçilәrin social rifahının artırılması әsas
mәqsәddir.
Müәssisәlәrin qısamüddәtli inkişaf planıdır.

155 Menecerin strategiyanın yaradilmasi vә hәyata keçirilmәsi üzrә vәzifәlәri birbirilә bağlı olan 5
hissәdәn ibarәtdir.Aşağıdakılardan hansı dogru deyil?

•

kommersiya fәaliyyәti növünün müәyyәn edilmәsi vә onun strateji inkişaf istiqamәtlәrinin formalaşdırılması
seçilmiş strategiyanın sәmәrәli realizasiyası
nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün strategiyanın seçilmәsi
müәssiәdә texnika vә texnologiyanın inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәn olunması
görülәn işlәrin qiymәtlәndirilmәsi,bazarda vәziyyәtin öyrәnilmәsi,müәssisәlәrin әsas fәaliyyәt
istiqamәtlәrinin,mәqsәdlәrinin vә strategiyanın tәkmillәşdirilmәsi

156 Menecerin strategiyanın yaradılması vә hәyata keçirilmәsi üzrә vәziyyәti neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

3
4
5
6
2

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

•

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

158 İnteqrasiya proseslәrinin hansı növlәri var

•

üfuqi, şaquli vә diversifikasiya növlәri
mürәkkәb vә sadә inteqrasiya proseslәri
üfuqi vә şaquli inteqrasiya proseslәri
bütün variantlar
formal vә qeyriformal inteqrasiya proseslәri

159 Üfuqi inteqrasiyanın mahiyyәti

•

direktiv idarәetmәdir
beynәlxalq inteqrasiya növüdür
üfüqi әmәk bölgüsüdür
eyni istehsal mәrhәlәsindә yerlәşәn, bir bazar seqmentindә, bir sahәdә işlәyәn vә rәqabәt aparan vә eyni tipli
mәhsul vә xidmәtlәr üzrә ixtisaslaşan kompaniyaların inteqrasiyasıdır
yeni texnologiyaların sahәlәrә tәtbiqidir

160 Şaquli inteqrasiyanın mahiyyәti

•

hazır mәhsul istehsalının texnoloji prosesi ilә әlaqәli olan müxtәlif sahәlәrin şirkәt¬lәrinin ittifaqıdır
idarәetmә metodlarının tәtbiqidir
şaquli әmәk bölgüsüdür
yeni texnologiyaların sahәlәrә tәtbiqidir
beynәlxalq normalara uyğun inteqrasiyadır

161 Sinergizmin hansı növlәrini bilirsiniz

•

satış sinergizmi (ticarәt sinergizmi), әmәliyyat sinergizmi, investisiya vә idarәetmә sinergizmi
idxal  ixrac әmәliyyatlarının sinergizmi
satış sinergizmi (ticarәt sinergizmi)
ayrıayrı bölmәlәr sinergizmi
idarәetmә sinergizmi

162 İdarәetmә dәrәcәsi nә ilә müәyyәn olunur

•

idarәetmә ierarxiyasının müәyyәn sәviyyәsindә yerlәşәn bölmәlәrin mәcmusudur
rәhbәrin sәlahiyyәtidir
idarәetmәnin gücüdür
qeyri formal qrupların gücü ilә
işçi sayının çoxluğudur

163 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi aşağıdakı istiqamәt, sahә vә problemlәr üzrә hәyata
keçirilmәsi mәntiqә uyğun deyildir

•

sistem
sosial siyasәt
ehtiyatlara qәnaәt
sәhiyyә

164 İnandırma metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir

•

fizioloji
psixologiya
xüsusi
fәrdi
sosiaologiya

165 Tәhriketmә metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir

•

bütün tәlәbatlar
fizioloji
iqtisadi
psixoloji
әsaslandırma

166 İdarәetmә metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxildir

•

dövlәt
xüsusi
bütün tәlәbatlar
ümumi
fәrdi

167 İdarәetmә metodlarının neçә әlamәti vardır

•

18
15
17
19
14

168 İdarәetmә metodlarının әlamәtlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir

•

әsaslandırma
idarәetmә prinsiplәri
metodların substansiyası
tәsiretmә forması
idarәetmә strukturu

169 İdarәetmә metodlarına aşağıdakı qruplardan hansılar daxil deyildir

•

tәsiretmә
inandırma
tәhriketmә
hәvәslәndirmә
idarәetmә

170 İdarәetmә metodları neçә qrupa bölünür

•

6
2
3
5
4

171 İctimai istehsalın hüquqi metodlarına aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir

•

alihüquq
mülkihüquq
inzibatihüquq
tibbi hüquq
әmәkhüququ

172 Psixoloji tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir

•

qaydaqanun psixologiyası
sosial psixologiya
psixoloji tәhrik
sosial hәvәslәndirmә
tәhsil vә peşә seçilmәsi psixologiyası

173 Sosial tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir

•

әmәyin humanizmlәşdirmәsi
qabaqcıl tәcrübә vә yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
әmәk kollektivinin birlәşdirilmәsinә tәsir edәn metodlar
tәcrübә mübadilәsi
sosial hәvәslәndirmә

174 Firmalararası inteqrasiya zamanı beynәlxalq şirkәtlәr hansı mәqsәdlәri qarşıya qoyur

•

yeni bazarlara çıxış, yeni resurs mәnbәlәrini әldә etmәk, rәqib üstünlüklәrinә nail olmaq, xәrclәri azaltmaq,
istehsalın rasionallaşdırılması, strateji planlaşdırma üçün şәrait yaratma
әlaqәlәrin güclәndirilmәsi
әlaqәlәrin sayının çoxalması vә yenilәrin yaradılması
bütün variantlar
qarşılıqlı әlaqәlәrin effektivliyinin yüksәldilmәsi

175 İnteqrasiya nәdir

•

inteqrasiyastruktur vә funksiyaların bütöv, tam bir orqanizmdә razılaşdırılması vә birlәşdirilmәsi prosesi vә
tәşkilati münasibәtlәrin qurulmasıdır
geniş miqyaslı hәrәkәt prosesidir
ali mәqsәdlәrә nail olmaqdır
bütün variantlar
iri vә mürәkkәb şirkәtlәrin yaradılmasıdır

176 Biznesin transmillilәşmәsi strategiyasının müvәffәqiyyәti hansı amillәrdәn asılıdır

•

rәqib şirkәtlәrlә müqayisәdә әmtәә vә xidmәtlәrin keyfiyyәti vә rәqabәtqabiliyyәtliliyi ,texnologiyada
liderlik, miqyasın effekti, sәmәrәli idarә heyyәti
idarәetmә proseslәrinin qeyri mәrkәzlәşdirilmәsindәn
uzunmüddәtli perspektiv planlardan
bütün variantlar
inteqrasiya proseslәrindәn

177 Elmitexniki mühit hansı mühitә daxildir

•

Makromühitә
әrazinin infrastrukturuna
Mikromühitә
Mikromühitә vә әrazinin infrastrukturuna
makro vә mikro mühitә

178 Ölkәnin rabitә vә informasiya sistemi hansı mühitә daxildir

•

әrazinin infrastrukturuna
Mikromühitә vә әrazinin infrastrukturuna
makro vә mikro mühitә

Mikromühitә
Makromühitә

179 SWOT tәhlilinin mәqsәdi nәdir

•

daxili zәiflik vә üstünlüklәrin, xarici imkan vә tәhlükәlәrin müәyyәn edilmәsi
bazarı seqmentlәşdirmәk
biznes strateqiyasının hazırlanması
daxili zәiflik vә üstünlüklәrin qeyd edilmәsi
texnoloji strateqiyanın hazırlanması

180 SVOP nәdir

•

valyuta әmәliyyatlarıdır
vergidir
mәnfәәt növüdür
gömrük yığımıdır
gömrük rüsumudur

181 Hersberqin 2 amilli nәzәriyyәsi hansı nәzәriyyәlәrә daxildir

•

Mәzmun nәzәriyyәlәrinә
Proses nәzәriyyәlәrinә
Prosesual nәzәriyyәlәrinә
Klassik nәzәriyyәlәrә
Qeyrimotivasiya nәzәriyyәlәrinә

182 A.Maslounun tәlәbatların ierarxiyası nәzәriyyәsi neçә ierarxik strukturdan ibarәtdir

•

4
2
3
7
5

183 Neçә cür motivasiya nәzәriyyәsi vardır

•

2
4
5
3
6

184 A.Maslounun tәlәbatların ierarxiyası nәzәriyyәsi hansı nәzәriyyәlәrә daxildir

•

Mәzmun nәzәriyyәlәrinә
Proses nәzәriyyәlәrinә
Prosesual nәzәriyyәlәrinә
Klassik nәzәriyyәlәrә
Qeyrimotivasiya nәzәriyyәlәrinә

185 Alderferin ERG nәzәriyyәsi hansı nәzәriyyәlәrә daxildir

•

Mәzmun nәzәriyyәlәrinә
Proses nәzәriyyәlәrinә
Prosesual nәzәriyyәlәrinә

Klassik nәzәriyyәlәrә
Qeyrimotivasiya nәzәriyyәlәrinә

186 әdalәtlilik nәzәriyyәsi hansı nәzәriyyәlәrә daxildir

•

Prosesual nәzәriyyәlәrinә
Qeyrimotivasiya nәzәriyyәlәrinә
Proses nәzәriyyәlәrinә
Mәzmun nәzәriyyәlәrinә
Klassik nәzәriyyәlәrә

187 Mәqsәdqoyma nәzәriyyәsi hansı nәzәriyyәlәrә daxildir

•

Prosesual nәzәriyyәlәrinә
Qeyrimotivasiya nәzәriyyәlәrinә
Proses nәzәriyyәlәrinә
Mәzmun nәzәriyyәlәrinә
Klassik nәzәriyyәlәrә

188 Porterlouler modeli nәzәriyyәsi hansı nәzәriyyәlәrә daxildir

•

Prosesual nәzәriyyәlәrinә
Qeyrimotivasiya nәzәriyyәlәrinә
Proses nәzәriyyәlәrinә
Mәzmun nәzәriyyәlәrinә
Klassik nәzәriyyәlәrә

189 Müәssisәnin idarә edilmәsindә Maks Veberin tәqdim etdiyi neçә prinsip vardır

•

6
2
3
7
5

190 İstehsal strukturu nәdir

•

Müәssisәnin istehsaltexniki bazasının әrazi vә zaman üzrә uzlaşmış formasıdır
Bazar tәlabatına yönәlmiş fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsidir
İstehsal güclәrinin uzlaşmış formasıdır
Müәssisәdәki mәlumatların ,informasiya vә nomuninasiyaların cәmidir
Müәssisәnin әsas vә dövriyyә fondlarının cәmidir.

191 Partisipativ idarәetmә nәzәriyyәsi hansı nәzәriyyәlәrә daxildir

•

Prosesual nәzәriyyәlәrinә
Qeyrimotivasiya nәzәriyyәlәrinә
Proses nәzәriyyәlәrinә
Mәzmun nәzәriyyәlәrinә
Klassik nәzәriyyәlәrә

192 Müәssisәnin tәşkilati strukturu özündә neçә funksional strukturu birlәşdirir

•

7
6
5

3
8

193 Texnoloji struktur nәdir

•

İstehsal güclәrinin uzlaşmış formasıdır
Müәssisәnin әsas vә dövriyyә fondlarının cәmidir.
Bazar tәlabatına yönәlmiş fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsidir
Müәssisәnin istehsaltexniki bazasının әrazi vә zaman üzrә uzlaşmış formasıdır
Müәssisәdәki mәlumatların ,informasiya vә nomuninasiyaların cәmidir

194 Marketinq struktur nәdir

•

Bazar tәlabatına yönәlmiş fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsidir
Müәssisәdәki mәlumatların ,informasiya vә nomuninasiyaların cәmidir
Müәssisәnin әsas vә dövriyyә fondlarının cәmidir.
İstehsal güclәrinin uzlaşmış formasıdır
Müәssisәnin istehsaltexniki bazasının әrazi vә zaman üzrә uzlaşmış formasıdır

195 İnformasiya struktur nәdir

•

Müәssisәdәki mәlumatların ,informasiya vә nomuninasiyaların cәmidir
İstehsal güclәrinin uzlaşmış formasıdır
Müәssisәnin istehsaltexniki bazasının әrazi vә zaman üzrә uzlaşmış formasıdır
Müәssisәnin әsas vә dövriyyә fondlarının cәmidir.
Bazar tәlabatına yönәlmiş fәaliyyәtin tәşkili vә idarә edilmәsidir

196 Neçә cür tәşkilati struktur mövcuddur

•

4
7
3
2
8

197 Üfüqi konsern hansı konsernә deyilir

•

eyni әmtәәni istehsal edәn vә istehsalın eyni mәrhәlәlәrini hәyata keçirәn bir sahәnin şirkәtlәrini birlәşdirir
iqtisadiyyatın bir neçә sahәsini әhatә edәn konserndir
üfüqi әmәk bölgüsü hәyata keçirilәn şirkәtdir
formal vә qeyri formal konsernlәr
koordinasiya konsernidir

198 Kapitalda iştirakı nöqteyi nәzәrindәn konsernlәrin hansı növlәrini qeyd etmәk olar

•

tabeçilik, koordinasiya vә beynәlxalq konsernlәr
formal vә qeyri formal konsernlәr
üfüqi vә şaquli konsernlәr
iqtisadiyyatın bir neçә sahәsini әhatә edәn konserndir
sadә vә mürәkkәb konsernlәr

199 Tabeçilik konserni hansı konsernә deyilir

•

әsas vә törәmә şirkәtlәri formasında tәşkil edilәn konserndir
fәaliyәti ancaq bir iqtisadi sahәni әhatә edәn konserndir
tam olaraq rәhbәrliyә tabe olan konserndir

bütün variantlar
fәaliyәti ancaq bir neçә müxtәlif iqtisadi sahәni әhatә edәn konserndir

200 Koordinasiya konserni hansı konsernә deyilir

•

elә bir qaydada yaradılmış konserndir ki buraya daxil olan ayrıayrı şirkәtlәr ak¬si¬ya¬ların mübadilәsini
hәyata keçirirlәr
eyni siyasәti olan konserndir
dәqiq koordinasiyası olan konserndir
bütün variantlar
qarşılıqlı әlaqәlәri olan konserndir

201 Beynәlxalq konsern hansı konsernә deyilir

•

xarici törәmә şirkәtlәri olan konserndir
TMK dır
beynәlxalq şirkәtlәrdir
müәssisәlәr şәbәkәsidir
fәaliyәti ancaq bir neçә müxtәlif iqtisadi sahәni әhatә edәn konserndir

202 Konqlomerat nәyә deyilir

•

maliyyә nәzarәti altında müxtәlif növlü müәssisәlәr şәbәkәsi birlәşdirәn şirkәt¬lә¬rin intqrasiyasının tәşkilati
formasıdır
TMK ra
beynәlxalq şirkәtlәrdir
ali idarәedici orqana
hәr formal tәşkilata

203 Konsorsium nәyә deyilir

•

bank әmәliyyatlarını keçirәn şirkәtdir
әsas mәqsәdi sahibkarlıq fәaliyyәtinin koordinasiyası olan iqtisadi cәhәtdәn müstә¬qil olan firmaların
müvәqqәti ittifaqıdır
eyni sahәnin şirkәtlәrinin birliyidir
razılaşma xarakterli birlikdir
iri tәşkilatdır

204 Konsorsiumun hansı növlәri var

•

formal vә qeyriformal konsorsiumlar
sadә vә mürәkkәb konsorsiumlar
müvәqqәti vә daimi konsorsiumları
bank vә maliyyә konsorsiumları
bank konsorsiumu, konsorsium qarant, qarantiya konsorsiumu, ixrac vә maliyyә konsorsiumları

205 Bank konsorsiumu nәyә deyilir

•

bank әmәliyyatları üzrә ixtisaslaşan konsorsiumdur
birgә kredit, zәmanәt vә bank әmәliyyatlarının keçirilmәsi üçün, fәaliyyәt sahәsi¬nin genişlәndirilmәsivә yeni
bazarlara çıxmaq üçün konsorsiumun rәhbәri olan әn böyük bank tәrәfindәn müvәqqәto tәşkil edilmiş banklar
qrupudur
beynәlxalq maliyyә şirkәtlәrdir әmәliyyatları aparan konsorsiumdur
bankın özüdür
kredit bankıdır

206 Konsorsium qarant nәyә deyilir

•

bank әmәliyyatları üzrә ixtisaslaşan konsorsiumdur
sığorta әmәliyyatları üzrә ixtisaslaşan konsorsiumdur
kredit bankıdır
müvәqqәti xarakterli konsorsiumdur
başda lider bank olan, alınan kreditә zәmanәt verәn banklar qrupudur

207 Qarantiya konsorsiumu nәyә deyilir

•

mәrkәzi idarәetmә apparatı olan konsorsiumdur
zәmanәt verәn konsorsiumdur
müxtәlif fәaliyyәt növlәri olan bir neçә şirkәt arasında sazişdir
beynәlxalq konsorsiumdur
fәaliyyәti bir sahәni әhatә edәn konsorsiumdur

208 Maliyyә konsorsiumu nәyә deyilir

•

pul köçürmә әmәliyyatlarını hәyata keçirәn konsorsiumdur
şirkәtin maliyyә әmәliyyatlarına nәzarәt edәn qurumdur
iri maliyyә әmәliyyatlarını hәyata keçirmәk üçün bir neçә bankların müvәqqәti sa¬zi¬şi, ittifaqıdır
formal tәşkilatdır
beynәlxalq konsorsiumdur

209 İxrac konsorsiumu nәyә deyilir

•

ixrac әmәliyyatları üzrә qurumdur
idxal әmәliyyatları üzrә qurumdur
beynәlxalq konsorsiumdur
qeyriformal tәşkilatdır
tәrkibinә daxil olan ölkәlәrin ixrac әmәliyyatlarını tәşviq etmәk üçün bir sıra ölkә¬lәr¬dә yaradılan xarici
ticarәt birliyidir

210 Kartel nәyә deyilir

•

şirkәtin kommersiya fәaliyyәtinin müxtәlif sahәlәrinә aid öz aralarında razılaş¬ma¬lar yaradan, eyni sahәnin
firmalarının birliyidir
müqavilә xarakterli birlikdir
beynәlxalq maliyyә şirkәtlәrdir
müxtәlif sahәlәrә nüfuz edәn şirkәtdir
birja әmәliyyatlarını keçirәn şirkәtdir

211 Dünya tәcrübәsindә mövcud kartel növlәri

•

regional kartellәr
pul karteli, pay karteli, alıcılıq karteli, böhran karteli, patent karteli, istehsal karteli,qiymәt karteli
pul karteli, istehsal karteli,qiymәt karteli
hesab karteli
kәmiyyәt mәhdudiyyәtlәri karteli

212 Sindikat nәyә deyilir

•

siyasi tәşkilatdır
mәhsulun satışını ümumi bir satış mәrkәzi vasitәsilә hәyata kemirmәk mәqsәdilә eyni tipli istehsal
müәssisәlәrinin birliyidir
sәrt formalı inteqrasiyadır

yumşaq inteqrasiyadır
bütün variantlar

213 Sindikatın әsas xüsusiyyәtlәri

•

müvәqqәti xarakter daşıyır
çox dar fәaliyyәt çәrçivәsi var
kiçik istehsalı olan tәşkilatdır
kartelin bir növüdür
sindikat iştirakçılarının huquqi, istehsal müstәqilliyinin qorunması, kommersiya müs¬tәqilliyinin
mәhdudlaşdırılması, әmtәә satışının tәşkili vә mәrkәzlәşdirilmәsi bir razılaşdırılmış orqan tәrәfindәn
reallaşdırılır

214 Pul nәyә deyilir

•

şirkәtlәrin birlik formasıdır, fәrqli cәhәti odur, ki bütün iştirakçıların gәlirlәri ümu¬mi fonda yığılır vә sonra
әvvәlcәdәn müәyyәn olunmuş miqdarda onlar arasında paylaşdırılır
eyni tipli müәssisәlәr birliyidir
razılaşma әsaslı birlikdir
müvәqqәti ittifaqdır
daimi xarakterli birlikdir

215 Pulların әsas xüsusiyyәtlәri

•

sәrbәst müәssisәlәr birliyidir, daimi xarakter daşıyır
mәrkәzlәşdirilmiş tәnzimlәmә metodu istifadә edilir
kartel razılaşmalarının bir növüdür
şirkәtlәrin inhisar birliyi formalarından biridir, müvәqqәti xarakter daşıyır, ümumi gә¬lir vә xәrclәrin
paylaşdırılması qaydalarını müәyyәn edir
eynitipli mәhsul istehsal edәn şirkәtlәr birliyidir

216 Pulların hansı növlәri var

•

birja pulu, "müәyyәn olunmuş" pul, patent pulu, ticarәt pulu
formal pullar
birja pulu, ticarәt pulu
ierarxik pullar
qeyri formal pullar

217 Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş strukturlarda:

•

yalnız eyni ranqlı menecerlәr vә әmәkdaşlar öz sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә müstәqil qәrarlar qәbul etmәk
imkanına malik olurlar
müәssisә vahid mәrkәzdәn idarә olunur
müxtәlif ranqlı menecerlәr vә әmәkdaşlar öz sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә müstәqil qәrarlar qәbul etmәk
imkanına malik olurlar
qәrarların qәbulu prosesi lәngiyir
bürokratik sistemin yaranması üçün münbit şәrait yaranır

218 SWOT tәhilinin nәticәlәri araşdırılarkәn daxili güclü cәhәtlәrә aşağıdakılardan biri aid deyil:

•

bazara güclü rәqiblәrin daxil olması
yaxşı funksional strategiya
aşağı mәsrәflәr
itehsal miqyası effekti
müvafiq maliyyә ehtiyatları

219 SWOT tәhilinin nәticәlәri araşdırılarkәn daxili güclü cәhәtlәrә aşağıdakılardan xairici mühitin
yaratdığı tәhlükәlәrә biri aid deyil:

•

rәqiblәrin mövqelәrinin zәiflәmәsi
tәlәbatın azalması
bazara güclü rәqiblәrin daxil olması
bazarda tәlәbatın artim tempinin aşağı düşmәsi
demoqrafik dәyişikliklәrin mәnfi tәsiri

220 Tәşkilati strukturun strategiyalar uyğunlaşması üzrә formal növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil?

•

strateji biznesvahidlәr
coğrafi prinsip üzrә tәşkiletmә
funksional ixtisaslaşma
şaquli inteqrasiya
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş tәşkilat bölmәlәri

221 Yeni strategiyanın hәyata keçirilmәsindә әsas mәqsәd:

•

şirkәtin kadrlar heyәtinin ixtisasının artıtılması
әvvәlki strategiyanın tamamilә lәgv olunması
yeni fәaliyyәt növlәrinin yerinә yetirilmәsi vә ya mövcud fәaliyyәt növlırinin daha yüksәk sәviyyәdә yerinә
yetirilmәsi
şirkәtin rәqiblәrinin sıxışdırırlrıb çıxarılması
şirkәtin tәçkilati strukturunun tamamilә dәyişdirilmәsi

222 Funksional istiqamәtlәnmә vә komanda üzrә iş arasında balansın tapılması mümkündür

•

belә strukturlarda qeyriistehsal fondlarının әlavә edilmәsi hesabına
belә strukturlarda әsas fondların dәyәrinin artıtılması hesabına
belә strukturlara yeni işçilәrin qәbul olunması
belә strukturlarda ixtisaslaşma dәrәcәsinin artırılması hesabına
belә strukturlarda bәzi koordinasiya mexanizmlәrinin әlavә edilmәsi hesabına

223 Strategiyanın reallaşdırılması prosesinin mәrkәzlәşdirilmiş strukturları vasitәsilә hәyata
keçirilmәsi rәqabәt üstünlüyü әldә etmәyә imkan verir:

•

şirkәtin әlaqәli bölmәlәrindә qohum fәaliyyәt növlәrinin sıx koordinasiya edilmәsi tәlәb olunduğu hallarda
şirkәt qeyrimәrkәzlәşdirmә tәşkilati strukturuna malik olunduqda
şirkәtin әlaqәli bölmәlәrindә digәr fәaliyyәt növlırinin sıx koordinasiya edilmәsi tәlәb olunduğu hallarda
şirkәtin fәaliyyәt sahәsi çox geniş olduqda
şirkәt mәrkәzlәşdirmә tәşkilati strukturuna malik olunduqda

224 Tәşkilati strukturun strategyalar uyğunlaşması üzrә neçә formal növü vardır?

•

4
5
3
7
6

225 Aşağıdakılardan hansı mәrkәzlәşdirilmiş tәşkilati struktura malik müәssisәlәr üçün xarakterikdir?
1.qәrarların qәbulu prosesi lәngiyir 2. bürokratik sistemin yaranması üçün münbit şәrait yaranır
3.üfüqi strukturların yaranmasına şәrait yaranır 4.belә müәssisәlәrdә aşağı ranqlı menecerlәr meydana
çıxan problemlәrin hәlli üçün qәrarları özlәri qәbul edir 5.dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşma

qabiliyyәti xeyli zәiflәyir

•

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

226 Funksional strukturun strateji cәhәtdәn zәif xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

strateji әhәmiyyәtli proseslәrin hәddәn artıq çox hissәlәrә bölunmәsi
c) bir komanda kimi vә ya birgә iş әvәzinә bölmәlәr arasında ziddiyәtlәrin yaranmasına daha çox şәrait yaradır
strategiyanın reallaşdırılmasında mәsuliyyәti ali rәhbәrlik daşıyır
menecerlәrin şirkәtin strateji problemlәrinә sistemli yanaşma bacarıqlarının inkişafına şәrait yaratmır
funksional ixtisaslaşma hesabına “tәcrübә әyrisi”effektindәn istifadә imkanları çox böyükdür

227 Regional tәşkilati idarәetmә strategiyasının strateji cәhәtdәn zәif yerlәrinә aşağıdakılardan hansı
aid deyil?

•

coğrafi regiondan aslılı olaraq bölmәlәri birbirindәn nә dәrәcәdә fәrqli olmasının müәyyәn edilmәsi problemi
meydana çıxır
regionlarda menecerlәr daha böyük müstәqilliyә malik olduqları üçün vahid korporativ imicin yaradılması
üzrә çәtinliklәr әmәlә gәlir.
strategiyanı coğrafi bazarların xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir
yerlәrdә vә mәrkәzi aparatda funksiyaların tәkrarlanması ehtimalı artır
coğrafi bölmәlәrin idarә edilmәsi üzrә әlavә bölmәnin yaradılması zәrurәtini meydana gәtirir

228 SWOT tәhlilinin nәticәlәri tәhlil olunarkәn daxili zәif cәhәtlәrә aiddir:

•

avadanlıqlardan istifadәyә keçid
xüsusi texnologiya
yüksәk peşәkarlıq
yaxşı menecment sistemi
yaxşı reklam kompaniyası

229 SWOT tәhlilinin nәticәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

xarici mühitin verdiyi imkanlar
xarici mühitin yaratdığı tәhlükәlәr
daxili güclü cәhәtlәr
xarici mühitin zәif cәhәtlәri
daxili zәif cәhәtlәr

230 SWOT tәhilinin nәticәlәri araşdırılarkәn daxili güclü cәhәtlәrә aşağıdakılardan biri aid deyil:

•

xüsusi texnologiya
bazarda imic
yüksәk peşәkarlıq
aşağı mәnfәәtlik
bazarın lideri

231 Strategiyalar hansı tәşkilati sәviyyәdә işlәnmir?
korporativ
әmәliyyat
mailyyә

•

Hamısı
funksional

232 Tәchizatçıların müәssisәlәrin mәsrәflәrinә tәsir gücünü şәrtlәndirәn amillәrә aşağıdakılardan biri
aid deyil:

•

Tәchizatçının mәhsuluna әvәzedici mәhsullarını olmaması
alıcıların tәlәbatının tәchizatçının satış hәcmindә xüsusi çәkisi
alıcının tәchizatçının dәyişdirmә xәrclәrinin böyüklüyü
alıcıların müәssisәnin qiymәtlәrinә tәsiri imkanları
tәchizatçıların güclü rәqiblәrinin mövcudluğu

233 Xarici mühitә adaptasiya nәdir

•

tәşkilatın әtraf mühitlә münasibәtini yaxşılaşdıran tәdbirlәri әhatә edir
xarici mühit amillәri qrupudur
bütün variantlar
idarәetmә prosesinin baş vermәsidir
sosial mühitә adaptasiyadır

234 Aşağıdakılardan hansı menecmentin tәrifini tam ifadә edir

•

İdarәetmә elmidir
İdarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarının tәtbiqi ilә ma¬te¬rial, әmәk, maliyyә
resurslarından sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә bazar iq¬ti¬sa¬¬diyyatı şәraitindә firmanın qarşısına
qoyduğu mәqsәdlәrә nail olmaq üçün hәyata keçirilәn peşәkar fәaliyyәt növüdür
İdarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarının tәtbiqi ilә ma¬te¬rial, әmәk, maliyyә
resurslarından sәmәrәli istifadә olunması yolu ilә bazar iqti¬sa¬¬¬¬diyyatı şәraitindә firmanın idarә
olunmasıdır
Tәşkilatın idarә olunmasıdır
İdarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarının tәtbiqi ilә maliyyә, material, әmәk
resurslarından sәmәrәli istifadә olunması yoludur

235 Menecmentdә sәlahiyyәt nәdir

•

Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydalarıdır
İdarәetmәdә rәsmi yolla verilәn hüquqlardır
İdarәetmә funksiyalarıdır
Heyәtin tabe olma mexanizmidir
İdarәetmәdә daşınan cavabdehlikdir

236 Tәşkilat nәdir

•

Ümumi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu surәtdә әlaqәlәndirilәn insanlar qrupudur
Öz tamlığını saxlayan müxtәlif tәbiәtli sistemdir
Birbiri ilә qarşılıqlı asılılıqda olan tamlıqdır
Formal qurumdur
Zәruri keyfiyyәtlәri olan insanlar qrupunun birgә kombinәlәşdirilmiş әmәk for¬ma¬sında yerinә yetirdiklәri
prosesdir

237 İdarәetmәnin mәrkәzlәşdirilmәsi nәdir

•

İdarәetmә funksiyalarının bir mәrkәzdә, bir әldә cәmlәnmәsi
İdarәetmә hәlqәlәri arasında üfüqi әlaqәlәrin yaradılması
Funksiya vә mәsuliyyәtin idarәetmәnin yuxarı sәviyyәsindәn aşağı sәviyyәsinә ötürülmәsi
İdarәetmә hәlqәlәri arasında şaquli әlaqәlәrin yaradılması

İdarәetmә mәrkәzinin yaradılması

238 İşçilәrin vahid plan әsasında işlәmәsini nәzәrdә tutan prinsip hansıdır

•

İstiqamәtin vahidliyi prinsipi
Mәrkәşlәşdirmә prinsipi
Tәk başına rәhbәrlik prinsipi
İntizam prinsipi
Qayda qanun

239 Bunlardan hansı idarәetmә nәzәriyyәsinә aid deyil

•

Funksional yanaşma
Situasiyalı yanaşma
Sistemli yanaşma
Mәzmun yanaşma
Proses yanaşma

240 İnzibati mәktәbin әsas mәqsәdi nә olmuşdur

•

İdarәetmәnin universal prinsipinin formalaşdırılması
İdarәetmәnin sosial aspektlәrinin öyrәnilmәsi
Mәnfәәtin artırılması
İdarәetmә funksiyalarını hәyata keçirmәk
Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi

241 İqtisadiyyatın istehsaltәsәrrüfat hәlqәlәrindә baş verәn әmәk bölgüsündәn asılı olaraq
ixtisaslaşdırmanın aşağıda qeyd olunmuş növlәrindәn hansı variant düzgün deyildir

•

dövlәtdaxili
firmadaxili
bölmәdaxili
ailәdaxili
sahәdaxili

242 İstehsalın ixtisaslaşdırılması prosesi aşağıdakı әsas istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir. Düzgün
olmayan variantı seçin.

•

mәsulun ayrıayrı hissәlәrinin istehsalın uyğunlaşdırılmış müәssisәlәrdә qeyritәmәrküzlәşdirilmәsi
ayrıayrı texnoloji mәrhәlәlәrin yerinә yetirilmәsi üzrә müstәqil zavod vә sexlәrin ayrılması vә yaradılması
mәhsul hazırlanması prosesinin bir sıra xüsusi proseslәrә parçalanması
müәyyәn hazır mәlumatlar buraxılışı üzrә ixtisaslaşan sahә vә müәssisәlәrin yara¬dıl¬ması vә ya
fәrqlәndirilmәsi

243 Daxili koordinasiya nәyә deyilir

•

daxili әmәliyyatlarda effektli inteqrasiyaya nail olmaq mәqsәdi ilә tәşkilatın güclü vә zәif tәrәflәrini әhatә
edәn fәaliyyәtlәrin koordinasiyasıdır
idarәetmә prosesidir
tәşkilat daxilindә koordinasiyadır
bütün variantlar
motivlәşdirmә prosesidir

244 Tәşkilati strategiyanın uzaqgörәnliyi dedikdә nә başa düşülür

•

•

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

245 Menecmentin prinsiplәri dedikdә nә başa düşülür

•

Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydalarıdır
Menecment elminin inkişaf yoludur
Rәhbәrin zәruri keyfiyyәtlәridir
Tәşkilatın inkişaf istiqamәtidir
Tәşkilatın inkişaf prinsiplәridir

246 O. Seldoya görә idarәetmәnin tәrkib hissәlәri hansılardır

•

Administrasiya, Menecment, Tәşkiletmә
Administrasiya, Menecment, Tәşkilat
Administrasiya, Menecment, Tәşkilat, Tәşkiletmә
Tәşkilat, Tәşkiletmә, Menecment
Menecment, Tәşkilat, Tәşkiletmә

247 Beynәlxalq idarәetmә nәdir

•

öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtәlif tәbiәtli sistemlәrin xüsusiyyәtidir vә bunun kömәyi
ilә qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olunur
geniş miqyaslı idarәetmәdir
idarәetmә ierarxiyasıdır
TMKrin idarә edilmәsidir
geniş tәhlil prosesidir;

248 Beynәlxalq şirkәtlәrdә menecerlәrin hәyata keçirmәli olduqları fәaliyyәt istiqamәtlәri

•

tәşkilati idarәetmә fәaliyyәti, analitik vә iqtisadi fәaliyyәt
texniki fәaliyyәti
liderlik fәaliyyәti
tәşkilati idarәetmә fәaliyyәti
texnoloji fәaliyyәti

249 İdarәetmә sisteminin mәqsәdi nәdir

•

xarici yaxud daxili bazarlarda hasil edilәn mәhsulun, yerinә yetirilәn xidmәtin vә tәşkilatın rәqabәt
qabiliyyәtinә nail olmaqdan ibarәtdir
qanun vә prinsiplәri istifadә etmәkdir
elmi yanaşmaların aşkar edilmәsidir
tәşkilati  texniki prosesdir
arzu olunan nәticәyә nail olmaq

250 Beynәlxalq menecmentdә planlaşdırmanın tәtbiqi tәşkilatı hansı üstünlüklәrlә tәmin edir

•

tәşkilatda yerinә yetirilәn hәrәkәtlәrin koordinasiyasını yaxşılaşdırır, informasiya mü¬¬badilәsini
yaxşılaşdırır, heyyәtin vәzifә vә mәsuliyyәtini müәyyәn edir, nәzarәt pro¬sesini güclәndirir, ehtiyatların
optimal bölgüsünü tәmin edir
faydalı bir proses kimi çıxış edir
rәqiblәrlә müqayisәdә daha zәif mövqedә olur

mәqsәdә çatmağa mane olur
heç bir üstünlük vermir

251 Resursların bölüşdürülmәsi prosesi nәdәn ibarәtdir

•

özündә fondlar,idarәetmә kadrları vә texnoloji tәcrübә kimi mәhdud tәşkilati re¬su¬r¬¬sların
bölüşdürülmәsini birlәşdirir
istehsal prosesini tәmin etmәkdir
resursları әldә etmәkdir
resursları düzgün bölmәyә zәmanәt verir
tәşkilat üçün yeni imkanlar tapmaqdır

252 Planlaşdırma prosesi çәrçivәsindә idarәçilik fәaliyyәtinin әsas fәrqlәndirilәn funksiyaları

•

ehtiyatların bölüşdürülmәsi, xarici mühitә adaptasiya, daxili koordinasiya, tәşkilatın strateji uzaqgörәnliyi
nәzarәt
motovlәşdirmә
işi tәşkil etmәk
strateji planlaşdırma

253 İdarәetmәnin mәrkәzlәşdirilmәsi nәdir?

•

İdarәetmә hәlqәlәri arasında üfüqi әlaqәlәrin yaradılması
İdarәetmә funksiyalarının bir mәrkәzdә bir әldә cәmlәşmәsi
İdarәetmә mәrkәzinin yaradılması
İdarәetmә hәlqәlәri arasında şaquli әlaqәlәrin yaradılması
Funksiya vә mәsuliyyәtin idarәetmәnin yuxarı sәviyyәsindәn aşağı sәviyyәsinә ötürülmәsi

254 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә müәssәlәrin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin başlıca göstәricisi
nәdir

•

Fondtutumu
Rentabellik
Mәnfәәt
Hansı idarәetmә strukturuna aid olması
Fondverimi

255 İdarәetmә aparatında funksianal vәzifәlәrin bölüşdürülmәsi nәyi tәmin edir?

•

Mәnfәәtin gözlәnilәn normasını
Heyәtin iş prosesindә uğurunu
Heyәtin nizamını
Sadalananların hamısı
Heyәtin nizam intizamını,mәsuliyyәtini

256 Strukturlaşma әlamәtlәrinә aiddir 1.Obyektin informasiya әlaqәlәri 2.Xarici әtraf mühit
3.İdarәetmә sistemini saxlama xәrclәri 4.Funksional tәyinat 5.Tabeçılıkdә olanların sayı

•

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

257 Kreativ mәhsulun effektivliyini müәyyәn edilmәsi metodu deyildir.
Ekspert mülahizәlәri

•

Çoxölçülü qiymәt meyarı
Gözlәnilәn mәnfәәt normasının müәyyәn edilmәsi
Ehtimallı yanaşma
Operativ qiymәtlәndirmә metodu .

258 Yeni innovasiyalı mәhsullar üzrә çoxölçülü qiymәt meyarının elementi deyildir.

•

Sahәnin cazibәdarlığı
Yeni mәhsulun maliyyә vәziyyәtinә tәsir imkanları
Rәqiblәrin nüfuz etmә imkanları
Layihәnin icra müddәtinin dәyişilmәsi
Yeni mәhsulun rәqabәtqabiliyyәliliyinә tәsir imkanları

259 Reinjinirinqin fәaliyyәt sahәlәridir. 1. Kreativ proseslәrin reinjinirinqi 2. Böhranlı reinjinirinq 3.
Risklәrin azaldılması üzrә reinjinirinq 4. Struktur inkişaf üzrә reinjinirinq 5. İnkişafın reinjinirinqi

•

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

260 Biznes proseslәrinin reinjinirinqinin әsas mәrhәlәsi hesab olunmur.

•

Real biznes modelinin yaradılması
Yeni modelin hazırlanması
Gәlәcәk vizyonun formalaşdırılması
Biznes planın restrukturaziyasının işlәnmәsi
Yeni biznes modelinin tәtbiqi

261 Yeni ideyaların әmәlә gәlmә metodudur.

•

Beyin hücumu
Stereoskopik metod
İdeyaların konkursu
Bütün variantlar doğrudur
Hәvәskar çalışmaları

262 Kreativ meneceri xarakterizә etmir

•

Yüksәk bilik sәviyyәsi
Liderlik
Strateji tәfәkkür
Brüokratik destruktivlik
Mobillik vә mütәqillik

263 Tәşkilatda yeniliklәrin mәqsәdyönlü idarәolunmasının başlıca xüsusiyyәtidir.

•

Vahid innovasiya sistemindә olan mütәmadi dәyişikliklәr
Qeyristandart yaradıcı fәaliyyәti stimullaşdıran kompleks motivasiya sisteminin mövcudluğu
Rәhbәrlik vә kollektiv arasında olan tabeçilik münasibәtlәrinin ciddliyi
Doğru cavab yoxdur
Yeniliklәrin tәtbiqinin gecikdirilmәsi

264 Mәqәsdlәrin aşkarlığının tәmin edilmәsi kreativ menecmentin ........

•

Başlıca konseptual әsasıdır.
Vәzifәsidir.
İdeyaların axtarışının nәzәrәri aspektidirş
Prinsipidir.
Funksiyasıdır.

265 Strateji kreativ düşüncәnin idarәedilmәsi üzrә dialektik yanaşmanın prinsipi deyildir.

•

Obyektivlik
Elmlilik
Ziddiyәtlilik
Uyğunluq
Praktiki әhәmiyyәt

266 Kreativ menecerә aid olan xüsusiyyәti seçin

•

Profsional tәhsil vә tәcrübәnin әldә olunması
Tәşkilati heyәtin fәaliyyәtinin mütәmadi rәsmilәşdirlmәsi
Kollektiv üzәrindә inzibatçılığın tәmin edilmәsi
Doğru variant yoxdur
Kollektivin tәlәbatlarında olan dәyişikliklәrin vaxtaşırı nәzәrә alınması

267 Biznes proseslәrinin reinginirinqinin başlıca faktorudur.

•

İT texnologiyaları
Texnoloji innovasiyalar
Biznes strategiyası
Doğru variant yoxdur.
İşçi kapitalın ümumi kapitalda nisbi çәkisi

268 Tәşkilatın reinjinirinq әmәliyyatlarının uğur faktoru deyildir.

•

Effektiv dәyişikliklәrin idarәedilmәsi sistemi
Biznes ehtiyaclarının tәhlili
Adekvat İT infrastrukturu
Uğurlu nәticә
BPR komandasının tәrkibi

269 Reinjinirinq proseslәrinin başlıca nәzәrdә tutulan nәticәsidir.

•

Qabaqcıl tәcrübәlәri tәtbiq etmәk
Xәrclәrin sıçrayışlı azalmasının tәmin etmәk
Rәqiblәrin bazardan çıxarılmasının tәmin etmәk
İnstitutsional islahatlar hәyata keçirmәk
Rәqiblәrin starteji davranışlarınınmәnimsәnilmәsi

270 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya?

•

Milli tәsәrrüfat mexanizmlәrinin yaxınlaşmasına, qarşılıqlı uyğunlaşmasına vә artımına gәtirәn, obyektiv
iqtisadi qarşılıqlı tәsir prosesidir
Tәsәrrüfat subyektlәri arasındakı münasibәtlәrin iqtisadi faydalılığına xidmәt edәn fәaloiyyәtdir
Tәsәrrüfat subyektlәri arasındakı münasibәtlәrin iqtisadi faydalılığına xidmәt edәn fәaloiyyәtdir
Tәşkilatların beynәlxalq nüfuzunun dünya üzrә tәsir imkanlarıdır
Beynәlxalq tәşkilatların fәaliyyәtindә әks olunan müasir tendensiyalardır

271 İnteqrasiya onu digәr qarşılıqlı iqtisadi fәaliyyәt formalarından fәrqlәndirәn bir sıra әhәmiyyәtli

әlamәtlәrlә xarakterizә edәn amillәr arasında hansı sәhvdir ?

•

Üzv ölkәlәrin iqtisadi siyasәtinin razılaşdırılması; milli qanunvericiliklәrin, norma vә standartların
yaxınlaşması .
İstehsalda, elm vә texnikada beynәlxalq ixtisaslaşma vә kooperasiyanın geniş inkişafı.
Milli istehsal proseslәrinin birbirilәri ilә qarşılıqlı qovuşması, region çәrçivәsindә istehsal prosesinin
texnologiya vahidliyinin formalaşması .
Ardıcıl olaraq dövlәt iqtisadi, hüquqi, fiskal,sosial vә digәr sistemlәrin qarşılıqlı uyğunlaşması vә idarәetmә
strukturlarının yaranması.
Üzv ölkәlәrin iqtisadiyyatlarında baş verәn struktur dәyişikliklәri; inteqrasiya prosesinin mәqsәdyönlü
tәnzimlәnmәsi, regional idarәetmә orqanlarının inkişafı.

272 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

Masştab iqtisadiyyatının üstünlüklәrindәn istifadә.
Ticarәt siyasәti sahәsindә qlobal dәyişikliklәrә dәstәk.
Әlverişli xarici siyasәt mühitinin yaradılması.
Dünya bazalarında mövqelәrin güclәndirilmәsi.
Milli sәnayenin gәnc sahәlәrinin dәstәklәnmәsi.

273 Beynәlxalq biznesin daxili biznesdәn fәrqi:

•

Aşağıda göstәrilәnlәrin hamısı
Müxtәlif ölkәlәrdә hüquq sistemlәrinin ayrılığı
Müxtәlif ölkәlәrdә müxtәlif valyutadan istifadә olunması
Hәr bir ölkә üçün әldә edilәn resursların tәrkibinin vә hәcminin müxtәlifliyi
Müxtәlif ölkәlәrin mәdәniyyәtlәrinin müxtәlifliyi

274 Beynәlxalq sahibkarlıq fәliyyәtinin formalarına aiddir:

•

Aşağıda göstәrilәnlәrin hamısı
Xarici investisiya
Eksport vә İmport
Françayzinq
Lisenziyalaşdırma

275 Hansı halda royalti ödәnişinә әvәz olaraq intelektual mülkiyyәtin istifadәsi üçün müqavilәyә
ehtiyyac yoxdur: 1.Lisenziyalaşma 2.Eksport vә import 3.Xarici investisiya 4.İdarәetmә kontraktı vә
françayzinq 5.Françayzinq

•

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

276 Françayzinqin mәnası vә anlayışı

•

Öz ticarәt markasının,brendinin,texnologiyasının istifadәsinә icazә verilmәsi
Eksport vә import
Lisenziyalaşma
İdarәetmә kontraktı vә françayzinq
Xarici investisiya

277 Portfel investisiyası:

•

•

Nәzarәt mәqsәdini güdmәdәn xarici maliyyә aktivlәrinin alınması
Eksport vә import
Lisenziyalaşma
İdarәetmә kontraktı vә françayzinq
Xarici investisiya

278 Birbaşa investisiya:

•

Real nәzarәti hәyata keçırmәklә kapital qoyuluşu
Eksport vә import
Lisenziyalaşma
İdarәetmә kontraktı vә françayzinq
Xarici investisiya

279 Lisenziyalaşdırma:

•

Strateji imperativ deyil
Resursların alınması
Strateji imperativ
Sәnayedә rәqabәt siyasәtinin hesba alınması
Yeni bazarların axtarışı

280 Yaponiya üçlüyә daxildirmi?

•

Daxildir
Tezliklә daxil ola bilәr
Daxil deyil
Düzgün cavab yoxdur
Daxil olmağı mümkün deyil

281 Avrapa ittifaqı ölkәlәri dördlüyә daxildirmi

•

Daxildir
Tezliklә daxil ola bilәr
Daxil deyil
Düzgün cavab yoxdur
Daxil olmağı mümkün deyil

282 Dörd pәlәng bu ?

•

Cәnubi Koreya,Tayvan,Yaponiya,Çin
Cәnubi Koreya,Tayvan,Singapur,Honkonq
Cәnubi Koreya,Tayvan,Honkonq,Çin
Cәnubi Koreya,Tayvan,Singapur,Yaponiya
Cәnubi Koreya,Tayvan,Singapur,Çin

283 Cәnubi Koreya Dörd Pәlәng ittifaqına daxildirmi

•

Daxildir
Tezliklә daxil ola bilәr
Daxil deyil
Düzgün cavab yoxdur
Daxil olmağı mümkün deyil

284 Singapur Dörd Pәlәng ittifaqına daxildirmi

•

Düzgün cavab yoxdur
Daxil olmağı mümkün deyil
Tezliklә daxil ola bilәr
Daxil deyil
Daxildir

285 Honkonq Dörd Pәlәng ittifaqına daxildirmi

•

Daxildir
Tezliklә daxil ola bilәr
Daxil deyil
Düzgün cavab yoxdur
Daxil olmağı mümkün deyil

286 Çin Dörd Pәlәng ittifaqına daxildirmi

•

Daxildir
Tezliklә daxil ola bilәr
Daxil deyil
Düzgün cavab yoxdur
Daxil olmağı mümkün deyil

287 Yaponiya Dörd Pәlәng ittifaqına daxildirmi

•

Daxildir
Tezliklә daxil ola bilәr
Daxil deyil
Düzgün cavab yoxdur
Daxil olmağı mümkün deyil

288 Beynәlxalq menecment nәdir?

•

Menecmentin xüsusi növü olmaqla, başlıca mәqsәdi müxtәlif ölkәlәrdә onların sosial, iqtisadi, mәdәni,
demoqrafik vә digәr xüsusiyyәtlәrindәn vә ölkәlәrarası әlaqәlәrindәn istifadә etmәklә biznesin imkanları
hesabına şirkәtlәrin yaranması, inkişafı, rәqabәt üstünlüklәrindәn istifadә edilmәsidir
Menecmentin xüsusi növü olmaqla, başlıca mәqsәdi müxtәlif ölkәlәrdә onların sosial, iqtisadi, mәdәni,
demoqrafik vә digәr xüsusiyyәtlәrindәn vә regionlararası әlaqәlәrindәn istifadә etmәklә biznesin imkanları
hesabına şirkәtlәrin yaranması, inkişafı, rәqabәt üstünlüklәrindәn istifadә edilmәsidir
Strateji menecmentin xüsusi növü olmaqla, başlıca mәqsәdi müxtәlif ölkәlәrdә onların sosial, iqtisadi, mәdәni,
demoqrafik vә digәr xüsusiyyәtlәrindәn vә ölkәlәrarası әlaqәlәrindәn istifadә etmәklә biznesin imkanları
hesabına şirkәtlәrin yaranması, inkişafı, rәqabәt üstünlüklәrindәn istifadә edilmәsidir
Düzgün cavab yoxdur
Menecmentin xüsusi növü olmaqla, başlıca mәqsәdi müxtәlif ölkәlәrdә onların siyasi, iqtisadi, mәdәni,
demoqrafik vә digәr xüsusiyyәtlәrindәn vә ölkәlәrarası әlaqәlәrindәn istifadә etmәklә biznesin imkanları
hesabına şirkәtlәrin yaranması, inkişafı, rәqabәt üstünlüklәrindәn istifadә edilmәsidir

289 Ümumi mәnada Beynәlxalq menecment

•

Transmilli şirkәtlәrin siyasiiqtisadi fәaliyyәtinin müxtәlif mәqsәdlәrlә idarә edilmәsidir
Transmilli şirkәtlәrin ölkәdaxili fәaliyyәtinin müxtәlif mәqsәdlәrlә idarә edilmәsidir
Transmilli şirkәtlәrin beynәlxalq fәaliyyәtinin eyni mәqsәdlәrlә idarә edilmәsidir
Düzgün cavab yoxdur
DTransmilli şirkәtlәrin beynәlxalq fәaliyyәtinin müxtәlif mәqsәdlәrlә idarә edilmәsidir

290 Beynәlxalq biznesin başlıca mәqsәdi nәdir?

•

Beynәlxalq işgüzar әmәliyyatların üstünlüklәri vә faydaları hesabına gәlir әldә etmәk

•

Transmilli şirkәtlәrin beynәlxalq fәaliyyәtinin müxtәlif mәqsәdlәrlә idarә edilmәsidir
Beynәlxalq işgüzar әmәliyyatların üstünlüklәri vә faydaları hesabına mәnfәәt әldә etmәk
Düzgün cavab yoxdur
Regional işgüzar әmәliyyatların üstünlüklәri vә faydaları hesabına gәlir әldә etmәk

291 Beynәlxalq biznesin xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan birini aid etmәk olmaz

•

Böyük miqyaslı әmәliyyatlar
İştirakçı ölkәlәrә faydaları
Bir çox ölkәlәrin iqtisadi inteqrasiyası
Düzgün cavab yoxdur
İstehsal olunan mәhsulun(әmtәәnin vә ya xidmәtin) yalnız xarici bazarlara çıxarılması

292 Beynәlxalq biznesin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn tәşkilatlardan deyil

•

İӘT
AB
BMT
OPEK
NATO

293 Menecerin karyerasında irәlilәyiş mәrhәlәsi hansı yaş hәddini nәzәrdә tutur

•

45 yaşadәk
25 yaşadәk
30 yaşadәk
35 yaşadәk
60 yaşadәk

294 Beynәlxalq şirkәtlәrdә kadr ehtiyatının formalaşması prosesinin әsas mәrhәlәlәrinә aid deyildir

•

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

295 Heyәtin adaptasiyasının tәşkili üç әsas komponentin mövcudluğunu tәlәb edir, hansı variantda
sәhv komponent göstәrilmişdir

•

adaptasiya prosesinә çәkilәn xәrclәrin azaldılmasını
adaptasiya prosesinin tәşkilini
adaptasiya prosesinin informasiya tәminatının proqnozlaşdırılmasını
adaptasiya funksiyasının tәşkilatın heyәti idarәetmә sistemindә struktur möhkәmlәnmәsini
adaptasiya prosesinin informasiya tәminatının tәşkilini

296 Hansı variantda heyәtin fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәri göstәrilmişdir

•

adaptasiya
peşәkar davranış
şәxsi keyfiyyәtlәr
fәrdi davranış
әmәyin nәticәliliyi

297 Tәşkilatda heyәtin idarә edilmәsi sisteminin formalaşdırılmasına tәlәb¬lәri xarakterizә edәn

prinisplәrdәn biri kimi heyәtin idarәedilmәsi funksiyalarının birinciliyi prinsipinin mahiyyәtini hansı
variant әks etdirir

•

heyәtin idarәedilmәsi sisteminin altsistemlәrinin tәrkibi, tәşkilati struktur, işçilәrә vә onların sayına olan
tәlәblәr heyәtin idarә edilmәsi funksiya¬larının tәrkibindәn, miqdarından vә әmәk tutumundan asılıdır
heyәti idarәetmә sisteminin tәşkilinә yönәldilmiş funksiyalarla he¬yәti idarәetmә funksiyaları arasında
proporsiyanı müәyyәn edir
heyәtin idarәedilmәsi funksiyaları özözünә deyil, istehsalın tәlәbat vә mәqsәdlәri¬nә uyğun olaraq formalaşır
vә dәyişir
heyәti idarәetmә sisteminin tәşkilinә yönәldilmiş prinsiplәrә
heyәtin idarәetmә sisteminin formalaşması zamanı inkişaf perspek¬tivlәrini nәzәrә almaq lazımdır

298 Qeyd edilәn variantlar içәrisindә hansı variant heyәtin idarәedilmәsi sisteminin
formalaşdırılmasına, tәlәblәri xarakterizә edәn prinsiplәr deyildir

•

tәmәrküzlәşmә
iyerarxiyalılıq
komplekslilik
kooperativlik
perspektivlilik

299 Heyәtin idarәsinin tәkmillәşdirilmәsindә hansı metod daha çox inkişaf edib

•

analogiyalar metodu
mәqsәdlәrin struktrulaşdırılması metodu
normativ metod
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi metodu
balans metodu

300 Hansı varinat heyәtin idarә edilmәsinin iqtisadi metodlarına aid deyildir

•

kollektivin yaradıcı mühitinin formalaşdırılması
maddi stimullaşdırma
texnikiiqtisadi әsaslandırma
tәhlükәsizlik
sığorta

301 Elmitexniki tәrәqqi lüğәtindә innovasiya yeni yeni mәmulat növlәrinin, …, yeni tәşkilati
formaların tәtbiqinin vә s. İşlәnib hazırlanmasına, yaradılmasına yönәldilmiş yaradıjılıq fәaliyyәtini
ifadә edir. cümlәni tamamlayın

•

texnologiyanın
ideyanın
tәrәqqinin
texnikanın
ixtiranın

302 İnnovasiya – ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun etdiyi prosesdir. Bu yanaşma kimә
mәxsusdur

•

B.Tviss
Şumpeter
B.Santo
A.Fayolun
F.Nikson

303 Geniş mәnada innovasiya dedikdә, yeni mәhsullar, istehsal, maliyyә, kommersiya vә s. Xarakterli
sosialiqtisadi vә tәşkilati texniki qәrarlar şәklindә yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli istifadәni
nәzәrdә tutur. Bu yanaşma kimә mәxsusdur

•

Y.P.Morozov
M.Xuçek
F.Nikson
A.İ.Priqojin

304 İnnovasiya menecmenti kompaniyanı idarәetmәnin rәhbәrliyin ali sәviyyәsindә hәyata
keçirilәn… istiqamәtlәrdәn biridir. cümlәni tamamlayın

•

strateci idarәetmә
antiböhranlı idarәetmә
kreativ idarәetmә
beynәlxalq idarәetmә
kooperativ idarәetmә

305 Beynәlxalq firma üzrә innovasiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsi bütövlükdә aşağıdakılardan nәyi
nәzәrdә tutması mәqsәdәuyğun deyildir

•

innovasiya fәaliyyәtinin riyazi proqramının işlәnib hazırlanması
yeni növ mәhsullar yaradılmasının layihәlәrinә baxılmasını
yeni növ mәhsullar işlәnib hazırlanması gedişinә vә onun tәtbiqinә nәzarәt edilmәsini
yeni növ mәhsullar yaradılmasının layihәlәrinin tәhlil edilmәsi
innovasiya fәaliyyәtinin ixtisaslı heyyәtlә tәmin edilmәsini

306 XX әsrin .... illәrindәn başlayaraq müasir firmaların innovasiya siyasәtindә elmitexniki vә
istehsalsatış fәaliyyәti istiqamәtindә yeni meyllәr özünü aydın surәtdә göstәrmәyә başlamışdır.
Cümlәni tamamla

•

80cı illәrdәn
60cı illәrdәn
90cı illәrdәn
50cı illәrdәn
70ci illәrdәn

307 İnnovasiya prosesinin mәqsәdini aşağıdakılardan hansının izahı düz deyildir

•

şaquli vә üfuqi qaydada satışın hazırlanması vә tәşkili
mәsәlәnin yeni texniki hәllini tapmaq – ixtiranın yaradılması
yeni әmtәәlәrin bazarda tәtbiqi
mәhsulun seriyalı istehsalının tәhlili
mәhsulun seriyalı istehsalının qaydaya salınması

308 İnnovasiya proseslәri neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

6
7
3
5
4

309 Daxil olmuş ideyaların sistemlәşdirilmәsindә aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir

•

•

texnologiyanın daima tәkmillәşdirilmәsi vә mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәldiolmәsi ilә bazarlarda
möhkәmlәndirmәk
mәqsәdli bazarlar vә onların inkişafının uzun müddәtli meyllәri haqqında informasiya toplamaq
mәhsulun işlәnib hazırlanması vә mәnimsәnilmәsinә münasibәtdә, riskin dәrәjәsi vә ölçüsünün
müәyyәnlәşdirilmәsindә firmanın potensial imkaları haqqında informasiya toplamaq
son istehlakçılardan daxil olan yenilitklәr haqqında informasiya toplamaq
bazardakı texnoloji dәyişikliklәr haqqında, ET vә TKİlәri bölmәsindәn, istehsal şöbәlәrinin marketinq
xidmәtindәn, firmanın satış aparatından, ticarәt vasitәçilә¬rin¬dәn, son istehlakçılardan daxil olan yenilitklәr
haqqında informasiya toplamaq

310 Aşkar edilmiş ideyaların seçilmәsi vә yeni mәhsul ideyaların işlәnib hazırlanmasında aşağıdakı
variantlardan hansı düz deyildir

•

paralel qaydada satışın hazırlanması vә tәşkil edilmәsi
yeni mәhsulun firmanın ikinji vә strateji inkişafının uyğunluğu
yeni vә әnәnәvi mәmulatın texnoloji ümumiliyi dәrәjәsinin aydhınlaşdırılması
ideyanın imkanlarının vә praktiki olaraq reallaşdırılmasının tәhlil edilmәsi
ideyanın imkanlarının vә praktiki olaraq reallaşdırılmasının müәyyәn edilmәsi

311 Yeni mәhsulun iqtisadi effektivliyinin tәhlili – marketinq proqramının işlәnib hazırlanmasında
aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir

•

elmitәdqiqat vә tәjrübәkonstruktor işlәrinin aparılması
potensial bazar tәlәbatının vә satışın hәcminin qiymәtlәndirilmәsi
mәhsulun texnikiiqtisadi xarakteristikasının, müәyyәn edilmәsi, onun keyfiyyәt vә istehlak xüsusiyyәtlәrinin
vә satışın hәcminin qiymәtlәndirilmәsi
potensial bazar tәlәbatının vә satışın hәcminin proqnozlaşdırılması
ideyanın konkret layihә şәklini aldığı halda mәhsulun texniki jәhәtinin işlәnib hazırlanması

312 Yeni mәhsul yaradılmasında aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir

•

yeni mәhsullar istehsalı üçün zәruri olan xәrclәrin miqdarı
әmtәәnin adının, onun әmtәә nişanının tәrtibinin, qablaşdırılmasının markirovkasının müәyyәn edilmәsi
nümunә yaradılması vә texniki sınaq keçirilmәsi
firmanın bölmәlәri üzrә vәzifәlәri bölüşdürmәklә yeni mәhsulun konkret inkişaf proqramının
proqnozlaşdırılması
firmanın bölmәlәri üzrә vәzifәlәri bölüşdürmәklә yeni mәhsulun konkret inkişaf proqramının işlәnib
hazırlanması

313 Qәrarların qәbulu baxımından idarәetmә prosesi hansı mәrhәlәlәrә ayrılır

•

Qәrarların işlәnib hazırlanması ,qәrarların qәbul edilmәsi, qәrarların icrasına rәhbәrlik vә ona nәzarәt
Qәrarların işlәnib hazırlanması vә qәbul edilmәsi ,qәrarların reallaşdırılması vә ona nәzarәt
Qәrarların işlәnib hazırlanması,qәrarların qәbul edilmәsi vә reallaşdırılması
Qәrarların işlәnib hazırlanması, qәrarların qәbul edilmәsi
Qәrarların işlәnib hazırlanması, qәrarların qәbul edilmәsi, qәrarların icrasına rәh¬bәr¬lik ,qәrarların icrasına
nәzarәt

314 Qәrarları zaman müddәtinә görә tәsniflәşdirәrkәn hansı növlәri yaranır

•

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

315 Proqnozlaşdırılan sәmәrәliyә uyğun olaraq qәrarların hansı növlәri vardır

•

•

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

316 Ordinar qәrarlar nәdir

•

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

317 Sinergetik qәrarlar nәdir

•

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

318 Asinergetik qәrarlar nәdir

•

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

319 Beynәlxalq şirkәtlәrdә heyәtin idarә edilmәsinin mahiyyәtini düzgün ifa edәn yanaşma hansıdır

•

heyәtin idarә edilmәsi – tәşkilatın kadr potensialının normal fәaliyyәt göstәrmәsi, inkişafı vә ondan sәmәrәli
istfiadә olunması üçün şәraitin yaradılması üzrә birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan tәşkilatiiqtisadi vә sosial
tәdbirlәr sistemidir
heyәtin idarә edilmәsi – tәşkilatın kadr potensialının jәlb edilmәsi üzrә tәdbirlәri әhatә edir
heyәtin idarә edilmәsi – tәşkilatın kadr potensialının inkişafı üzrә tәdbirlәri әhatә edir
bütün variantlar
heyәtin idarә edilmәsi – tәşkilatın kadr potensialının normal fәaliy¬yәt göstәrmәsi, düzgün qiymәtlәndirilmәsi
üçün şәraitin yaradılması üzrә birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan tәşkilatiiqtisadi vә sosial tәdbirlәr sistemidir

320 Beynәlxalq tәşkilatlarda insanlara tәsir göstәrәn üç әsas ümumilәşdirilmiş amil hansı variantda
göstәrilmişdir

•

tәşkilatın iyerarxiq quruluşu, mәdәniyyәt, bazar
tәşkilatın iyerarxiq quruluşu, informasiya, bazar
informasiya, mәdәniyyәt, bazar
mәdәniyyәt, әdalәtli münasibәt, düzgün mükafatlandırma
tәşkilatın iyerarxiq quruluşu, mәdәniyyәt, texnologiya

321 Heyәtin idarә edilmәsi konsepsiyasına aşağıdakıldardan hansı aid deyildir

•

heyәtә olan tәlәbatın hesablanması
heyәtin idarә edilmәsi metodologiyasının işlәnib hazırlnması
heyәtin idarә edilmәsi texnologiyasının işlәnib hazırlanması
heyәtin idarә edilmәsi prinsipәrinin işlәnib hazırlnması

heyәtin idarә edilmәsi sisteminin formalaşması

322 İşçi karyerasının vә xidmәtiprofessional irәlilәmәsinin idarә edilmәsi hansı varianta aiddir

•

heyәtin idarә edilmәsi texnologiyasına
heyәtin idarә edilmәsi prinsiplәrinә
heyәtin idarә edilmәsi sisteminә
heyәtin idarә edilmәsi proseslәrinә
heyәtin idarә edilmәsi metodologiyasına

323 Hansı variantda beynәlxalq şirkәtlәrdә kadr siyasәtinin növlәrinin düzgün tәsniflәşdirilmәsi
göstәrilmişdir

•

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

324 Beynәlxalq şirkәtlәrdә әmәk münasibәtlәrinin idarә edilmәsi altsisteminin vәzifәlәrinә aid
deyildir

•

әmәyin psixofiziologiyası vә erqonominasına olan tәlәblәrә riayәt edilmәsi
istehsalatda münaqişә vә streslәrin idarә edilmәsi
şәxsi vә qrup halında münasibәtlәrin nizama salınması vә tәhlili
münaqişәlәrin hәlli yolları
sosial psixoloci müayinә

325 Beynәlxalq şirkәtlәrdә sosial inkişafın idarә edilmәsi alt sisteminin vәzifәlәrinә aid deyildir

•

әmәk haqqının ödәnilmәsi sisteminin işlәnib hazırlanması
sağlamlığın vә istirahәtin qorunmasının tәminatını
fiziki vә mәnәvi tәrbiyәnin inkişafını
sosial psixoloci müayinә
sosial sığortanın tәşkili

326 Beynәlxalq şirkәtlәrdә heyәtin planlaşdırılmasına aşağıdakılardan hansı mәrhәlә daxil deyildir

•

әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
gәlәcәk tәlәbatların ödәnilmәsi proqramının işlәnib hazırlanması
gәlәcәk tәlәbatların qiymәtlәndirilmәsi
gәlәcәk tәlәbatların proqnozlaşdırılması
mövcud resursların qiymәtlәndirilmәsi

327 Heyәtin idarә edilmәsi sisteminin tәşkili prinsiplәri neçә yerә bölünür

•

2
4
3
6
5

328 Beynәlxalq şirkәtlәrdә hansı varinat adaptasiyanın mahiyyәtini daha düzgün ifadә edir

•

adaptasiya dedikdә – yeni işçinin şirkәtin tәşkilati mәdәniyyәtinә, öz ilkin kollek¬ti¬vi¬nә, şirkәtin ondan
gözlәdiyi tәlәblәrә vә öz iş yerinә olan uyğunlaşmanın idarә olunan prosesidir

adaptasiya dedikdә – yeniliklәrin dәrk olunması prosesidir
adaptasiya dedikdә – işçinin öz mәqsәd vә vәzifәlәrini düzgün başa düşmәk vә onu mәsuliyyәtli şәkildә icra
etmәk prosesidir
adaptasiya dedikdә – müvәqqәti uyğunlaşmadır
adaptasiya dedikdә – seçmәdә istifadә olunan geniş yayılmış metodudur

329 Beynәlxalq şirkәtlәrdә adaptasiyanın mәqsәdini düzgün ifadә etmәyәn variant hansıdır

•

yeni işçinin әmәk haqqı sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
yeni işçinin әmәk davranışında qeyrimüәyyәnlik hissinin tәsirinin aşağı salınması
ilkin xәrjlәrin azaldılması, belә ki, yeni işçi öz iş yerini, vәzifәlәrini pis bilir vә da¬ha az mәhsuldarlıqla işlәyir
işçinin fәrdi davranışı
kollektivin birlik sәviyyәsinin yüksәlmәsi

330 Variantlardan hansı istehsal adaptasiyasının növü deyildir

•

işgüzar
psixofizioloji
tәşkilatiinzibati
mәdәni
peşәkar

331 Beynәlxalq şirkәtlәrdә adaptasiya prosesinin mәrhәlәlәrnin ardıcıllıqla düzüldüyü variantı tapın

•

yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi, adaptasiya proqramının iş¬lә¬nib hazırlanması, ilkin
tanışlıq, tәsirli adaptasiya, fәaliyyәtdә olma yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi, ilkin
tanışlıq, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, tәsirli aldaptasiya, fәaliyyәtdә olmaq
ilkin tanışlıq, tәsirli adaptasiya, fәaliyyәtdә olma
adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması
ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq sә¬vi¬yyәsinin
qiymәtlәndirilmәsi, fәaliyyәtdә olma, tәsirli adaptasiya

332 Hansı variant insanın peşәkar mühüm keyfiyyәtlәrini öyrәnәn metodlara daxil deyildir

•

hesablama metodu
test metodu
cihaz metodu
sorğu metodu
anket metodu

333 SWOT (СВОТ) tәhlilindә xarici amillәr ...

•

İmkanlar vә tәhlükәlәrdir
İmkanlar vә çatışmazlıqlardır
İmkanlar vә üstünlüklәrdir
Üstünlüklәr vә çatışmazlıqlardır
Tәhdidlәr vә çatışmazlıqlardır

334 Strateji alyansların әmәlә gәlmәsi SWOT tәhlilindә ... kimi qiymәtlәndirilir

•

Üstünlüklәr
İmkanlar vә üstünlüklәr
İmkanlar
Tәhdidlәr
Çatmazlıqlar

335 Tәşkilatda marketinq üzrә ekspertin olmamağı SWOT tәhlilindә ... kimi qiymәtlәndirilir

•

Tәhdidlәr
Çatmazlıqlar
İmkanlar vә üstünlüklәr
İmkanlar
Üstünlüklәr

336 Rәqib tәrәfindәn yeni innovasion mәhsulların yaradılması SWOT tәhlilindә ... kimi
qiymәtlәndirilir

•

Üstünlüklәr
İmkanlar vә üstünlüklәr
İmkanlar
Tәhdidlәr
Çatmazlıqlar

337 Sizin şirkәt tәrәfindәn yeni innovasion mәhsulun yaradılması SWOT tәhlilindә ... kimi
qiymәtlәndirilir

•

Üstünlüklәr
İmkanlar vә üstünlüklәr
İmkanlar
Tәhdidlәr
Çatmazlıqlar

338 Şirkәtlәrin birlәşmәsi dedikdә nә nәzәrdә tutulur

•

tәsәrrüfat subyektlәrinin hәr hansı bir birliyidir, ki onun da nәticәsindә әvvәlcәdәn mövcud olan iki vә daha
çox srtukturlardan vahid iqtisadi birlik yaranır
iqtisadi gücün birlәşmәsidir
maliyyә vәsaitlәrinin ümumilәşmәsi baş verir
ümumi mәqsәdә çatmaq üçün vahid bir fәaliyyәt istiqamәtindә çalışmaqdır
vahid idarәçilik prosesidir

339 Şirkәtin udulması dedikdә nә nәzәedә tutulur

•

bir şirkәtin digәr bir şirkәt üzәrindә nәzarәti әlә almaq vә onun idarә edilmәsini tam vә ya müәyyәn dәrәcәdә
hәyata keçirmәk kimi başa düşülür
müxtәlif sahәli müәssisәlәrin ayrıayrılıqda fәaliyyәt göstәrmәsidir
birbirilә qarşılıqlı bağlı әmtәәlәr istehsal etmәk
bir şirkәtin sәhmlәrinin digәr şirkәt tәrәfindәn alınmasıdır
bir şirkәtin digәr şirkәt üzәrindә nәzarәti itirmәkdir

340 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının xarakterindәn asılı olaraq şirkәtlәtin birlәşmәsi vә udulması üzrә
hansı әmәliyyat növlәri qeyd etmәk olar

•

ufüqi vә şaquli birlәşmә vә udulma, konqlomerat birlәşmә vә udulma
formal vә qeyriformal birlәşmә vә udulma
ufüqi vә şaquli birlәşmә vә udulma
konqlomerat birlәşmә vә udulma
sadә vә mürәkkәb birlәşmә vә udulma

341 Transmilli birlәşmә vә udulmanın mahiyyәti

•

ayrıayrı ölkәlәrdә yerlәşәn şirkәtlәrin inteqrasiyasıdır vә digәr ölkәlәrdәki şirkәtlәrә sahib olmaqdır

•

TMKrin eyni sahәdәn olanların birlәşmәsidir
TMKrın birlәşmә vә udulmasıdır
TMKrin maliyyә güclәrinin birlәşmәsidir
vahid idarәçiliyin qurulmasıdır

342 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin beynәlmilәllәşmәsini açıqlayın

•

ayrıayrı ölkәlәrin iqtisadiyyatının qarşılıqlı әlaqәsinin vә qarşılıqlı asıllığının güc¬lәndirici beynәlxalq
iqtisadi münasibәtlәrin milli iqtisadiyyatlara tәsiri, ölkәlәrin dünya tәsәrrüfatında iştirakı
real vә qlobal sәviyyәlәrin birlәşmәsidir
siyasi, iqtisadi, mәdәni, tәsәrrüfat vә s. aspektlәrinin beynәlmilәllәşmәsi
beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıqdır
istehsalın beynәlxalq kooperasiyasıdır

343 Beynәlmilәşdirmәnin hansı istiqamәtlәri var

•

istehsal, kapital, iqtisadi beynәlmilәllәşmә
maliyyә vә investisiya beynәlmilәllәşmәsi
istehsal vә iqtisadi beynәlmilәllәşmә
sosialiqtisadi, mәdәni, hüquqi beynәlmilәllәşmә
sosialiqtisadi beynәlmilәllәşmә

344 Dünya iqtisadiyyatının qloballaşdırılmasını açıqlayın

•

dünya iqtisadi proseslәrinin vә müxtәlif sahәlәrin qarşılıqlı asılılıq vә qarşılıqlı tәsirinin güclәnmәsidir, dünya
iqtisadiyyatının tәdricәn vahid bir bazara çevrilmәsindә özünü biruzә verir
iqtisadi proseslәrin mәcmusudur
inteqrsiyanın bir formasıdır
ölkәnin dünya bazarında özünә yer etmәsidir
regional tәsәrrüfat fәaliyyәtinin birlәşmәsidir

345 Qloballaşma prosesinin әsas istiqamәtlәri vә hәrәkәtverici qüvvәsi

•

istehsal, elmitexniki, texnoloji, tәşkilati, iqtisadi, informasiya, siyasi, sosial vә mәdәni istiqamәtlәr
iqtisadi, siyasi, hüquqi
elmitexniki, sosial  mәdәni istiqamәtlәr
istehsal
elmi texniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri

346 Beynәlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mahiyyәtini açıqlayın

•

milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı uyğunlaşması vә yaxınlaşması, beynәlxalq miqyasda vahid tәkrar istehsal
prosesinә daxil olmaqdır
beynәlxalq miqyaslı idarәetmәdir
yeni mәkanda yeni imkanlar aşkar etmәkdir
xarici müәssisәlәrin yaradılmasıdır
birliklәrin, ittifaqların birgә fәaliyyәtidir

347 Beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq nәyә deyilir

•

ölkәlәr vә millәtlәr arasında davamlı tәsәrrüfat әlaqәlәrinin inkişafı, tәkrar istehsal prosesinin ölkәnin
hüdudlarından kәnara çıxmasıdır
yerli müәssisә vә tәşkilatların ölkәdәn kәnara nüfuz etmәsidir
bir neçә xarici şirkәrlәr arasında әmәkdaşlıqdır
birliklәrin iqtisadi fәaliyyәtidir
müştәrәk fәaliyyәtdir

348 Milli rejimin mahiyyәti

•

elә bir prinsipdir ki, ona әsasәn xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrә hәmin ölkәnin öz yer¬li hüquqi vә fiziki
şәxslәrinә verilәn hüquqlar ,güzәştlәr vә imtiyazlar verilir
ölkәnin sosial, iqtisadi vәziyyәtini özündә ehtiva edәn rejimdir
milli xüsusiyyәtlәri әks edәn bir rejimdir
milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı uyğunlaşması vә yaxınlaşmasıdır
ölkәlәr vә millәtlәr arasında davamlı tәsәrrüfat әlaqәlәrinin inkişafı rejimidir

349 Rezident kimә deyilir

•

bu, ölkәdә qeydiyyatda olan vә ya daimi yaşayan hüquqi vә ya fiziki şәxsdir
başqa ölkәdә qeydiyyatda olan vәtәndaşdır
xarici vәtәndaşdır
bütün variantlar
yerli vәtәndaşdır

350 Qeyrirezident kimә deyilir

•

xarici vәtәndaşdır
öz ölkәsindә daimi qediyyatı olan fiziki şәxsdir
yerli qanunveriliciyә uyğun qeydiyyatda olan hüquqi şәxsdir
başqa bir xarici ölkәnin qanunvericiliyinә uyğun qeydiyyata alınan hüquqi şәxsdir
yerli vәtәndaşdır

351 Ofşor zonaları hansı zonalara deyilir

•

iqtisadi zonalardır
şirkәtin әrazisidir
gömrük zonasıdır
әrazisindә qanunvericiliyә uyğun olaraq ofşor şirkәtlәrinin qeydiyyatı vә fәaliyyәt göstәrmәsi icazә verilәn
ölkә vә әrazilәrdir
bütün vatiantlar

352 Ofşor şirkәtkәrinin mahiyyәtini açıqlayın

•

ofşor zonasıdır
istehsal profilinin olması
ofşor statuslu ölkәdә qeydiyyatda olan qeyrirezident olan hüquqi şәxsdir
öz ölkәsindә daimi qediyyatı olan fiziki şәxsdir
qeyri kommersiya şirkәtidir

353 İnnovasiya sahәsindә mәqsәdlәrә nә aid ola bilmәz

•

yeni tәşkilati quruluşun formalaşdırılması
yeni mәhsulların istehsalı
istehsalın tәşkilinin yeni metodlarından istifadә olunması
mәqsәdin yenilәşmәsi
yeni texnologiyaların tәtbiq olunması

354 Hansı variant düzgün şәkildә strateji alternativlәri ifa edir

•

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

mәrkәzlәşdirilmiş artım

355 İxtisar alternativlәri çәrçivәsindә hansı variant ola bilmәz

•

uyğunlaşdırma
lәğvetmә
artığın kәsilmәsi
mәhv etmә
ixtisar vә oriyentasiyanın dәyişmәsi

356 Mәhdud artım strategiyasından hansı hallarda istifadә olunur

•

tam iflasda
tәşkilat böhranlı vәziyyәtdә olduqda
tәşkilatın artım potensialı olmadıqda
resurs çatışmazlığı olduqda
tәşkilatın inkişafı vә rentabelliyi rәhbәrliyi qane edirsә

357 İxtisar strategiyası üçün hansı yanaşma xarakterikdir

•

mәqsәdlәr teztez dәyişikliyә uğrayır
keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn daha yuxarı mәqsәdlәrin qoyulması xarakterikdir
keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn daha aşağı mәqsәdlәrin qoyulması xarakterikdir
mәqsәd missiyaya tam uyğun gәlmir
mәqsәdlәr dәyişmәz qalır

358 İxtisaslaşmış fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәr adәtәn üstünlük verirlәr

•

matris strukturlara
xәtti strukturlara
funksional strukturlara
proqrammәqsadli quruluşa
xәttifunksiyalı strategiyalara

359 A.Çendlerin neçә iri şirkәtdә apardığı tәdqiqatın nәticәlәri göstәrdi ki,strukturlar şirkәtin
strategiyası inkişaf etdikcә dәyişilir?

•

80
40
50
70
60

360 Tәşkilati strukturların strategiyalar uyğunlaşdırılması üzrә yanaşmaların növunә aid deyil:

•

qeyrimәrkәzlәşdirilmiş tәsәrrüfat bölmәlәri
mәrkәzlәşdirilmiş tәsәrrüfat bölmәlәri
funksional ixtisaslaşma
vahid rәhbәrlik vә strateji prioritetin müәyyәn edilmәsi elementlәrini özundә birlәşdirәn matris strukturlar
coğrafi prinsip üzrә tәşkiletmә

361 İEÖdәki iri şirkәtlәrin tәhlili zamanı müәyyәn olması,qeyrimәrkәzlәşmiş tәşkilati idarәetmә
strukturunun tәtbiqi üzrә meyllәr neçә prinsip әsasında reallaşır?

•

2
4

3
6
5

362 .........әmәkdaşlar onların işinә aid olan mәsәlәlәri müzakirә etmәk vә hәll etmәk hüququna malik
olmalıdırlar. Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәni qoyun.

•

rәhbәr vәzifәlәri tutmayan
müәssisәnin rәhbәrinin bilavasitә tәyin etdiyi
rәhbәr vәzifәlәri tutan
texniki bölmәdә işlәmәyәn
istehsal bölmәsindә işlәmәyәn

363 Mәişәt texnikası istehsal edәn şirkәtin strukturunda aşağıdakı funksiyalardan hansı mühüm yer
tutmur?

•

marketinq
istehsal
injinirinq
qeydiyyat
ETSKİ

364 Mehmanxana xidmәti ilә mәşğul olan şirkәtin strukturunda mühüm yer tutumur:

•

mühasibat
tәmizlik
qeydiyyat
restoran vә әylәncә xidmәti
tәmir

365 Mehmanxana xidmәti ilә mәşğul olan şirkәtin strukturunda mühüm yer tutur:

•

heyәtin idarәedilmәsi
istehsal
konfransların vә tәqdimatların keçirilimәsi
maliyyә
marketinq

366 Strateji biznes vahidlәrinin elementlәrinә aid deyil:

•

texnoloji artım üzrә eyni imkanlar
qlobal sәviyyәdә rәqabәtә ehtiyaci yaranması
dәyәrlәr zәnciri”nin tәrkibinә görә çox oxşar olan rәqiblәrin olması
texnoloji artım üzrә müxtәlif imkanlar
uğur qazanmağın әsas amillәrinin ümumiliyi

367 Swot tәhlil ... üçün instrumentaridir

•

İqtisadi tәhlil
Xarici tәhlil
Tәşkilatın vә onun әtrafının tәhlili
Siyasi tәhlil
Daxili tәhlil

368 SWOT (СВОТ) tәhlilindә daxili amillәr ...

•

İmkanlar vә çatışmazlıqlardır
İmkanlar vә tәhdidlәrdir
Üstünlüklәr vә çatışmazlıqlardır
Tәhdidlәr vә çatışmazlıqlardır
İmkanlar vә üstünlüklәrdir

369 Yerli özünüidarә orqanları sizin şirkәtә icazәnin verilmәsindәn imtina etmişdir, bu SWOT
tәhlilindә ... kimi qiymәtlәndirilir

•

Çatmazlıqlar
İmkanlar
Üstünlüklәr
Tәhdidlәr
İmkanlar vә üstünlüklәr

370 Sizin şirkәtin zәif imici SWOT tәhlilindә ... kimi qiymәtlәndirilir

•

Çatmazlıqlar
İmkanlar
Üstünlüklәr
Tәhdidlәr
İmkanlar vә üstünlüklәr

371 İxtisaslaşdırmanın iqtisadi effektliyi görülәn bütün tәdbitlәr üzrә xalq tәsәr¬rüfat maraqları
nәzәrә alınmaqla idarәetmәnin bütün sәviyyәlәrindә müәyyәn edilir. Aşağıda qeyd olunan
xarakterizәlәrdәn düzgün olmayan varianti seçin.

•

istehsala çәkilәn cari xәrclәrә qәnaәt vә mәhsulların istehlakçılara çatdırılması
ümumi iqtisadi effektә nail olunması
ümumi sosial effektә nail olunması
düzgün әmәk bölgüsünü hәyata keçirmәk
kapital qoyuluşuna qәnaәt etmәk

372 Tәşkilatın quruluşu nәyә deyilir

•

vәzifә bölgüsünә
mәqsәdlәr qrupuna
özündә tәşkilatın mәqsәdlәrinә daha effektli şәkildә nail olmağa imkan verәn, ida¬rә¬etmә sәviyyәlәrinin vә
funksianal sahәlәrinin mәntiqi qarşılıqlı münasibәt¬lәrini әks etdirir
texnologiyaların yerlәşdirilmәsi
tәşkilatın sxematik quruluşuna

373 Matris tәskilati strukturun üstünlüyü hansıdır

•

Tәskiletmәnin yuksәk sәviyyәsi
Işin ixtisaslaşdırılması
Tәşkilәtmәnin cevikliyi
Funksianal sahәlәrinin mәntiqi qarşılıqlı münasibәtlәr
Pәsә ixtisaslasdırılmasının hәvәslәndirilmәsi

374 Funksioanal tәskilati strukturun üstünlüyü hansıdır

•

Sәylәrin bir mәsәlәnin hәlli uzәrindә cәmlәşdirilmәsi
Istehsal bolmәlәrindә mәrkәzlәsdirilmis planlasdırma ilә qeyrimәrkәzlәşdirilmis fәaliyyәtin
uygunlaşdırılması.
Işguzar vә pesә ixtisaslasdırılmasının stimullaşdırılması

•

Tәskiletmәnin yuksәk sәviyyәsi
Tәskilәtmәnin çevikliyi

375 Idarәetmәnin divizuonal tәskilati quruluunun nöqsanı hansıdır

•

Muxtәlif nov mәhsullar ucun bu vә ya digәr is novlәrinin tәkrarlanması nәti¬¬cәsindә xәrclәrin çoxalması
Uzun komanda zәnciri
Tәskilatın yuxarı vә asagı sәviyyәlәri arasında әlaqәnin olmaması
Tәskiletmәnin çevikliyi
Tәskilatın umumi mәqsәdinin olmaması

376 Idarәetmәnin matris tәskilati strukturunun nöqsanı hansıdır

•

Idarәermә aparatının boyümәsi nәticәsindә әlavә xәrclәrin çoxalması
Idarәetmә sәviyyәlәri üzrә nәzarәtin olmaması
bütün variantlar
Tәşkilatın yuxarı vә aşagı idarәetmә sәviyyәlәri arasındakı әlaqәnin qırılması
Müxtәlif növ mәhsullar ücün bu vә ya digәr is növlәrinin tәkrarlanması nәticәsindә xәrclәrin çoxalması

377 Idarәetmәnin funksional tәskilati strukturunun nöqsanı hansıdır

•

Qruppabazlığın inkisafı
Mürәkkәblik
Uzun komanda zәnciri
Әdalәtsizlik
Hakimiyyәt uğrunda mübarizә

378 Hansı hallarda mәrkәzlәsdirilmis idarәetmә strukturu mәqbul hәsab edilir

•

Texnologiyanın tez dәyişdiyi halda
Istehsalın diversifikasiyasında
Böyük ölçülü olmayan tәşkilatlarda
Düzgün әmәk bölgüsü olduğu halda
Tәskilatın ölçüsünun artmasında

379 Tәskilati struktur nәyә istiqamәtlәnir

•

Konkrәt vәzifәlәrin hәllinә
Tәşkilatin yәrlәşdiyi ünvana
İstehlaka
İstehsala
Xarici şәraitin tez dәyişmәsinә

380 Tәskilatın rasional burokratik qurulusunun hansı xarakterıstıkası onun qeyricevikliyini yuksәk
dәrәcәdә xarakterizә edir

•

Idarәәtmә ierarxiyası
Formal simasızlıq
Formal qaydalar vә standartlar
Konkrәt vәzifәlәrin hәllinә
Әmәyin dәqiq bölgüsü

381 Adaptiv tәskilati quruluşa hansılar daxildir

•

Xәttifunksional vә divizional
Xәtti vә funksional

•

Matris vә layihә
Divizional
Xәtti vә qәrargah

382 Matris tәşkilatı quruluş hansı tәşkilati quruluşun növlәrindәn biridir

•

Xәtti
Divizional
Adaptiv
Xәtti vә funksional
Bürokratik

383 Taktika nәyә deyәlir

•

oramüddәtli plandır
tәşkilatın fәaliyyәtidә xüsusi qaydadır
rәhbәrliyin uzun müddәtli mәqsәdlәrlә razılaşdırılmış vә ona nail olunmasını yün¬güllәşdirәn qısa müddәtli
mәqsәdlәr, hәmçinin ümumi uzunmüddәtli plana uyğun qısa müddәtli planlar başa düşülür
hәrbi gedişdir
uzunmüddәtli plandır

384 İdarәetmә quruluşunun hansı növlәrini bilirsiniz

•

fiomal vә qeyri formal idarәetmә strukturları
nәzarәt strukturu
tәşkilati struktur, ierarxik struktur, adaptiv struktur
sadә vә mürәkkәb idarәetmә strukturları
şaquli vә üfüqi idarәetmә strukturları

385 İdarәetmәnin tәşkilati quruluşunu açıqlayın

•

әlaqәlәrin koordinasiyasıdır
tәşkilatın sxematik quruluşudur
müstәqil idarәedici yarımşöbәlәrin vә idarәetmә funksiyalarını yerinә yetirәn ayrı ayrı vәzifәlәrin tәrkibi,
qarşılıqlı tabeçiliyi başa düşülür
mәqsәdә çatmaq üçün işin tәşkilidir
kommunikasiya әlaqәlәridir

386 İdarәetmә bölmәsi nәdir

•

koopersaiya әlaqәsidir
ayrı bir şöbәdir
funksiyaları çox ciddi formada bildirilәn әsaslandırılmış bölmәdir
qeyri formal tәşkilatdır
tәşkilati quruluş tipidir

387 İdarәetmәnin tәşkilati quruluşunda hansı idarәetmә әlaqәlәrinә rast gәlmәk

•

formal vә qeyri formal әlaqәlәr
şaquli vә üfüqi әlaqәlәr
şaquli, üfüqi, xәti, funksional әlaqәlәr
sadә vә mürәkkәb әlaqәlәr
xәti vә funksional әlaqәlәr

388 İerarxik tәşkilati quruluş hansı idarәetmә quruluşuna deyilir

•

qeyri formal quruluşdur
hakimiyyәtin ierarxiyasıdır
tәşkilatda sәrt ierarxik hakimiyyәtlә, istifadә olunan qaydalar vә prosedurların rәs¬milәşdirilmәsi ilә
mәrkәzlәşdirilmiş qәrar qәbulu ilә xarakterizә edilir
mürәkkәb idarәetmә quruluşdur
rәhbәrlәrin idarәetmә vәzifәlәrinin

389 Adaptiv tәşkilati quruluş hansı idarәetmә quruluşuna deyilir

•

funksional bölmәdir
hakimiyyәtin ierarxiyasıdır
idarәetmә ierarxiyasının yayğınlığı, idarәetmә sәviyyәlәrinin sayının azlığı, formal qay¬da vә prosedurların
orta vә zәif istifadәsi ilә qәrar qәbulunun qeyri mәrkәzlәş¬di¬rilmәsi ilә xarakterizә edilir
idarәetmә prinsipidir
formal quruluşdur

390 İstehsalın daha böyük iqtisadi sәmәrәsi aşağıdakı bir sıra tәdbirlәrin kompleks şәkildә hәyata
keçirilmәsilә nail olunur. Düzgün olmayan variantı seçin

•

yüksәk mәhsuldarlıqlı maşınların vә istehsalın qabaqcıl texnoloji metodlarının tәtbiqi
әmәyin düzgün tәşkili
istehsalın seriallığı
prinsiplәrin düzgün tәtbiqi
istehsalın kütlәviliyi

391 Hansı hallarda mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә strukturu mәqbul hәsab edilir?

•

Texnologiyanın tez dәyişdiyi halda.
Böyük ölçülü olmayan tәşkilatlarda.
İstehsalın diversifıkasiyasında.
Tәşkilatın şlçüsünün artmasında.
Tәşkilatın mürәkkәb olmasında

392 Matris strukturlu idarәetmәdә firmanın fәaliyyәti hansı şöbәlәrdәn ibarәtdir

•

Marketinq vә maliyyә
Işlәmәlәr vә proqram
Istehsal vә reklam
Tәchizat vә maliyyә
Tәchizat vә istehsal

393 Matris strukturlu idarәetmәdә firmanın fәaliyyәti neşә qrupa ayrılır

•

4
2
5
3
7

394 Matris tәşkilati strukturunun üstünlüyü hansıdır?

•

Funksional sahәlәrdәki koordinasiyanın yaxşılaşdırılması
Tәşkiletmәnin yüksәk sәviyyәsi.
Tәşkilәtmәnin çevikliyi.
İşin ixtisaslasdırılması.
Pәşә ixtisaslasdırılmasının hәvәslәndirilmәsi.

395 Son illәrdә idarәetmәnin hansı tәşkilati strukturları yaranıb,inkişaf edib?

•

Matris,divizional
Xәtti,ümumi
Divizional,funksional
Proqram mәqsәdli,xәttifunksional
Matris

396 Аşаğıdаkılаrdаn biri fаktоrinqin аdi kreditlәşmәdәn fәrqi deyil

•

fаktоrinq üzrә mаliyyәlәşmә mәblәği mәhdudlаşdırılır
fаktоrinq xidmәtindәn kredit vә iş tәсrübәsi оlmаyаn firmа dа istifаdә edә bilәr
fаktоrinq verilmiş vәsаitin kоnkret müddәtinin
fаktоrinq fаsilәsiz mаliyyәlәşmәdir
fаktоrinqdә mаliyyәlәşmә әvәzindә güzәşt tәminаtı tәlәb оlunmur

397 Fаktоrinq hаnsı şirkәtlәr üçün оlduqdа әlverişlidir 1.fәаliyyәtә yeni bаşlаyаn 2.fәаliyyәtdә оlаn
3.sürәtlә inkişаf edәn 4.zәif inkişаf edәn 5.müflislәşәn

•

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

398 Frаnçаyzer I kriteriyаyа görә hаnsı növlәrә аyrılır? 1.istehsаl 2.tiсаrәt 3.mаliyyә 4.әmtәә
5.işgüzаr

•

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

399 Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı sәhvdir?

•

frаnçаyzer müstәsnа hüquqа mаlik оlur
frаnçаyzer sаzişi ümumi xаrаkter dаşıyır
Аzәrbаyсаn üçün frаnçаyzinq yeni hаdisәdir
frаnçаyzinqin әsl çiçәklәnmәsi 1850сi ilә tәsаdüf edir
frаnçаyzer müәyyәn şәrtlәr dаxilindә öz hüquqlаrını frаnçаyziyә verir

400 Frаnçаyzer müstәsnа hüquqlаrа mаlikdir.Bu hüquqlаrа аşаğıdаkılаrdаn hаnsı аid deyil

•

әmtәә nişаnı
firmа üslubu
müәllif hüququ
pаtent
mülkü hüquq

401 Frаnçаyzerin frаnçeyzinin fәаliyyәtinә müdаxilәni neсә edir ki,о özünü istifаdә оlunаn kimi hiss
etmәsin?
öz nümаyәndәlәrini
bütün hüquqlаrını frаnçаyziyә verir

•

frаnçаyzer göstәrdiyi dәstәyә görә hаqq аlmır
оnu reаl istiqаmәtlәndirir
dоğru саvаb yоxdur

402 Frаnçаyzinqin әsl çiçәklәnmәsi hаnsı ilә tәsаdüf edir?

•

1845
1840
1850
1880
1875

403 Ödәmә qаbiliyyәtliliyinin sәviyyәsi nә ilә xаrаkterizә оlunur?

•

mаliyyә münаsibәtlәrinin tәhlili ilә
dоğru саvаb yоxdur
kredit verәnlәrin mаrаqlаrlının müdаxilәsi ilә
mаliyyә ehtiyаtlаrının hәrәrkәti ilә
pul vәsаiti hәсminin intensivliyi ilә

404 Yüksәk әmsаllı ödәmә qаbiliyyәtlilik nәyә zәmаnәt verir?

•

xаriсi mәnbәdәn kаpitаl сәlb edilmәsinә
minimаl mаliyyә riskinә
kredit verәnlәrin tәhlükәsizliyinә
dоğru саvаb yоxdur
dаxili mәnbәdәn kаpitаl сәlb edilmәsinә

405 Firmа nә zаmаn ödәmә qаbiliyyәtli оlur ?

•

оnun ümumi аktivlәri xаriсi öhdәliklәri keçәndә
оnun öz bоrсlаrını ödәmә vаxti debitоr bоrсlаrını ödәmә vаxtındаn qаbаq оlsun
dоğru саvаb yоxdur
mаl dövrüyyәsinin оptimаl ölçüsü müәyyәnlәşdirilәndә
pul аxını sәmәrәli idаrә edilәndә

406 İәTin nәşr etdiyi çoxmillәtli şirkәtlәr kitabçası çoxmill әtli şirkәtlәri aşağıdakı kimi tәsvir edir

•

Çoxmillәtli şirkәtlәr termini bir vә ya daha artıq ölkәdә qurulan vә bu şәkildә öz fәaliyyәtini müxtәlif yollarla
ölkәlәr arasında subordinasiya edilә bilәn tәşkilatları әhatә edir
Çoxmillәtli şirkәtlәr termini bir vә ya daha artıq ölkәdә qurulan vә bu şәkildә öz fәaliyyәtini müxtәlif yollarla
bölgәlәr arasında koordinasiya edilә bilәn tәşkilatları әhatә edir
Çoxmillәtli şirkәtlәr termini bir vә ya daha artıq ölkәdә qurulan vә bu şәkildә öz fәaliyyәtini müxtәlif yollarla
ölkәlәr arasında koordinasiya edilә bilәn tәşkilatları әhatә edir
Düzgün cavab yoxdu
Çoxmillәtli şirkәtlәr termini bir vә ya daha artıq ölkәdә qurulan vә bu şәkildә öz fәaliyyәtini eyni yollarla
ölkәlәr arasında koordinasiya edilә bilәn tәşkilatları әhatә edir

407 Budapeşt Beynәlxalq Biznes Mәktәbi nәçәnci ildә yaranıb?

•

1992
1988
1989
1993
1991

408 Çoxmillәtli şirkәtlәrin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil

•

qısamüddәtli müqavilәlәrә әsaslanaraq fәaliyyәt göstәrir
İdxalçı vә ixracatçı olaraq dünya ticarәtindә әhәmiyyәtli iştirakçıdır
dünya ticarәtinin böyük bir hissәsini hәyata keçirir
Düzgün cavab yoxdur
uzunmüddәtli müqavilәlәrә әsaslanaraq fәaliyyәt göstәrir

409 Logistika nәdir?

•

mәhsulun, әmtәәnin, xidmәtin istehsalçının tәlәbatını ödәmәk üçün hәr hansı başlanğıc nöqtәdәn mübadilә
nöqtәsinә qәdәr olan hәrәkәtinin idarә edilmәsi prosesinә deyilir.
mәhsulun, әmtәәnin, servizin müştәrinin tәlәbatını ödәmәk üçün hәr hansı başlanğıc nöqtәdәn istehlak
nöqtәsinә qәdәr olan hәrәkәtinin tәmin edilmәsi prosesinә deyilir.
mәhsulun, әmtәәnin, servizin müştәrinin tәlәbatını ödәmәk üçün hәr hansı başlanğıc nöqtәdәn istehlak
nöqtәsinә qәdәr olan hәrәkәtinin idarә edilmәsi prosesinә deyilir.
Düzgün cavab yoxdur
mәhsulun, әmtәәnin, servizin müştәrinin tәlәbatını ödәmәk üçün hәr hansı başlanğıc nöqtәdәn istehsal
nöqtәsinә qәdәr olan hәrәkәtinin idarә edilmәsi prosesinә deyilir.

410 Beynәlxalq biznesin bütün dünyada apardığı işgüzar әmәliyyatlara aid deyil

•

regionlarda infrastrukturanın inkişaf etdirilmәsi vә hәmin regionlardan digәr ölkәlәrә mal vә xidmәtlәrin
ixracının tәmin edilmәsi
şirkәtin idarә edilmәsi xidmәtinin tәmin edilmәsi
mal vә xidmәtlәrin ixracı
Düzgün cavab yoxdur
şirkәtin idarә edilmәsi xidmәtinin tәmin edilmәsi

411 Transfertlәr anlayışına nә daxildir

•

bütün variantlar düzdür
korporasiyaların kitablarında sәhmlәrә vә ya digәr adlı qiymәtli kağızlara olan mülkiyyәt hüququnun
keçmәsinin qeydiyyatı
satıcı brokerdәn sәhmdar sertifikatını mülkiyyәt hüququ verilmәklә  alıcı brokerә verilmәsidir
sövdәlәşmә üzrә ödәmәnin bir hesabdan başqa hesaba keçirilmәsi
xarici valyutanın bir maliyyә müәssisәsindәn digәrinә köçürülmәsi

412 Milli hesablar sistemi (MHS) – ...

•

Makroiqtisadi proseslәrin tәsviri vә tәhlili üçün tәtbiq olunan qarşılıqlı әlaqәli göstәricilәr sistemidir
Tәşkilatın daxili mühitidir
Bank hesablarının cәmidir
İqtisadiyyatın inkişafının müxtәlif göstәricilәrinin sistemidir
Tәşkilatın strategiyalarının reallaşdırma üsullarıdır

413 İstehsalda eyni zamanda enmә vә ya durğunluğun qiymәt artımında ifadә olunan inkişaf edәn
inflyasiya prosesi ilә birlәşmәsini xarakterizә edәn ölkә iqtisadiyyatının vәziyyәti – ...:

•

staqflyasiyadır
aqflyasiyadır
inflyasiyadır
işsizlikdir
deflyasiyadır

414 Eyni zamanda iqtisadiyyatın dövlәt tәnziminin hәm obyektinin, hәm subyektinin olduğu variantı
seçin

•

•

İqtisadi dövr vә milli idarәetmә orqanları
İdarәetmә mәdәniyyәti vә özәl müәssisәlәr
Әhalinin sayı vә milli idarәetmә orqanları
Rәqabәt vә sosial münasibәtlәri vә kadrların hazırlanması vә tәkmillәşdirilmәsi
Әhalinin mәşğulluğu vә qiymәtlәr

415 Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin iki әsas sәbәbindәn biri

•

Bazarın natamamlığı
Eksternalilәrin olması
İnhisar tendensiyaları
Simmetriyasız informasiyanın olması
Gәlirlәrin bölüşdürülmsәindә qeyribәrabәrlik

416 İqtisadiyyatın dövlәt tәnziminin әsas mәsәlәlәrinә nә aid deyil

•

Әhalinin sayının çoxalması
Dövlәtin ictimai nemәtlәri tәqdim etmәsi Gәlirlәrin bölüşdürülmәsi sahәsindә fәaliyyәt
Rәqabәtin dәstәklәnmәsi
bütün variantlar
Makroiqtisadi sabitlәşmә siyasәtinin aparılması

417 Beynәlxalq biznesin әsas mәqsәdi

•

gәlir әldә etmәk
ölkәlәrarası işgüzar әmәliyyatların üstünlüklәrindәn mәnfәәt әldә etmәk
müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşdәrәn şirkәtlәrin qarşılıqlı işgüzar әlaqәsi
iki ölkә tәrәfindәn üçüncü ölkәyә birgә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
bir ölkәnin istehsalının digәr ölkәdә tәşkil edilmәsi

418 Beynәlxalq biznes ilk növbәdә ...

•

müxtәlif ölkәlәrdә yerlәşdәrәn şirkәtlәrin qarşılıqlı işgüzar әlaqәsidir
bir ölkәnin istehsalının digәr ölkәdә tәşkil edilmәsi
ölkәlәrarası işgüzar әmәliyyatların üstünlüklәrindәn mәnfәәt әldә etmәk
gәlir әldә etmәk
iki ölkә tәrәfindәn üçüncü ölkәyә birgә xidmәtlәrin göstәrilmәsi

419 Münaqişәlәrin növlәri

•

Şәxsiyyәtdaxili, Şәxsiyyәtlәrarası, Şәxsiyyәt vә qrup arasında münaqişә, qruplararası, qrup daxili, tәşkilat
daxili
Şәxsiyyәt daxili, Şәxsiyyәt vә qrup arasında münaqişә, qruplararası, qrup daxili, münaqişәlәrin olmamağı
Şәxsiyyәtdaxili, Şәxsiyyәtlәrarası, Şәxsiyyәt vә qrup arasında münaqişә, qruplararası, qrup daxili,
münaqişәlәrin olmamağı
bütün variantlar
Şәxsiyyәt daxili, hәlledici münaqişә, Şәxsiyyәt vә qrup arasında münaqişә, qruplararası, qrup daxili,
münaqişәlәrin olmamağı

420 Münaqişәnin funksional nәticәlәri

•

düşmәnçilik, әdalәtsizlik vә iradәyә qarşı çıxış etmәk mәcburiyyәti
şәxsi mәmnunluğun, qrup әmәkdaşlığının vә tәşkilatın effektivliyinin aşağı düş¬mә¬si
prob¬¬lem bütün tәrәflәr üçün qәbul oluna bilәn yolla hәll edilә bilәr
aqressiya mәcburiyyәti
gәlәcәk hadisәlәrdә, ola bilsin ki, münaqişәdәn irәli çıxan antaqonizm

421 Münaqişәnin disfunksional nәticәlәri

•

şәxsi mәmnunluğun, qrup әmәkdaşlığının vә tәşkilatın effektivliyinin aşağı düşmәsi
tәrәflәr әmәkdaşlığa daha meyllidir
problem bütün tәrәflәr üçün qәbul oluna bilәn yolla hәll edilә bilәr
problem bütün tәrәflәr üçün qәbul oluna bilәn yolla hәll oluna bilmәz
ardıcılar (imitatorlar) olan firmaların hesabına innovasiyaların yayılması prosesi

422 Elmitәdqiqat vә tәcrübәkonstruktor işlәrinin (ETTKİ) әsas vәzifәlәri:

•

tәşkilatın mallarının rәqabәt qabiliyyәtinin işlәnib hazırlanmış normativlәrinin istehsalı sahәsindә
maddilәşdirmә imkanının nәzәri vә eksperimental yoxlanılması;
yeniliklәr vә innovasiyalar portfelinin praktiki reallaşdırılması
tәdqiqat vә tәcrübәkonstruktor işlәrinin mürәkkәblәdirilmәsi tәbiәt vә cәmiyyәtin inkişafı sahәsindә yeni
biliklәrin, onların yeni tәtbiq sahәlәrinin әldә edilmәsi;
bütün variantlar

423 İnteqral effekt

•

adәtәn birinci, başlanğıc ilinә gәtirilmiş hesabat dövrü әrzindә nәticәlәrin vә xәrclәrin diskontlaşdırılması
nәzәrә alınmaqla nәticәlәrlә innnovasiya xәrclәri arasında fәrqin kәmiyyәtini tәşkil edir
düzgün cavab yoxdur
gәtirilmiş gәlirlәrin eyni tarixә gәtirilmiş innovasiya xәrclәrinә olan nisbәtini tәşkil edir
bütün variant
Diskont gәlirlәrinin miqdarı müәyyәn sayda il әrzindә innovasiya qoyuluşlarına bәrabәr olduğu diskont
normasını tәşkil edir.

424 Yerli idarәetmә altında … başa düşülür

•

bütün variantlar
bәlәdiyyә mülkiyyәtinin idarә edilmәsi, yerli büdcәnin qәbul edilmәsi vә icrası üzrә fәaliyyәt
әhalinin yerli referendumda müәyyәn edilmiş yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri müstәqil şәkildә hәll etmәsi
bәlәdiyyә tәşkilatının әrazisinin kompleks inkişafının tәmin edilmәsi üzrә әhalinin maraqlarından vә digәr
yerli әnәnәlәrdәn irәli çıxaraq hәyata keçirilәn fәaliyyәt
әhalinin yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri bilavasitә vә ya yerli özünüidarәetmә orqanları vasitәsilә hәlli üzrә
müstәqil vә öz mәsuliyyәti altında fәaliyyәti

425 Bölgәnin sosial inkişaf sәviyyәsi nә ilә müәyyәn olunur

•

iqtisadi inişafla
nәqliyyatın inkişafı ilә
vergilәrin sәviyyәsi ilә
infrastrukturun inkişafı ilә
mәdәniyyәtin inkişafı ilә

426 Aşağıda sadalananlardan liderin xarici bacarıqlarını daha geniş әhatә edir

•

Qәrarların qәbulu, strateji görmә, rolun idarә edilmәsi, münaqişәlәrin idarә edilmәsi
Qәrarların qәbulu, kommunikasiya, vaxtın idarә edilmәsi, komandanın yaradılması
Qәrarların qәbulu, kommunikasiya, komandanın yaradılması, münaqişәlәrin idarә edilmәsi
Qәrarların qәbulu, kommunikasiya, komandanın yaradılması.
Qәrarların qәbulu, vaxtın idarә edilmәsi, stressin idarә edilmәsi, kommunikasiya

427 Menecmentin bölünә bilәcәyi әsas qruplar

•

Adı çәkilmiş bütün variantlar;
Konkret idarәetmә sahәlәri

Regionun iqtisadiyyatının strukturunun idarә edilmәsi
Müәssisәnin strukturunun idarә edilmәsi
Ümumi idarәetmә

428 Aşağıda sadalananlardan liderin xarici bacarıqlarını daha geniş әhatә edir

•

Qәrarların qәbulu, strateji görmә, rolun idarә edilmәsi, münaqişәlәrin idarә edilmәsi
Qәrarların qәbulu, kommunikasiya, vaxtın idarә edilmәsi, komandanın yaradılmәsı
Qәrarların qәbulu, kommunikasiya, komandanın yaradılması, münaqişәlәrin idarә edilmәsi
Qәrarların qәbulu, kommunikasiya, komandanın yaradılması
Qәrarların qәbulu, vaxtın idarә edilmәsi, stressin idarә edilmәsi, kommunikasiya

429 Ümumi idarәetmә funksiyaları  ...

•

obyektin xüsusi spesifikası ilә bağlı olmayan fәaliyyәt növlәridir
bütövlük vә onun tәrkib elementlәrinin qarşılıqlı әlaqәsinә malik olan müәyyәn әrazidir
idarәetmә fәaliyyәtinin xüsusilәşdirilmiş növüdür
obyektin xüsusi spesifikası ilә bağlı olan fәaliyyәt növlәridir
Bütün sadalanmış variantlar

430 " Dotasiya" nә demәkdir

•

itkilәrin ödәnilmәsi üçün vәtәndaşlara vә tәşkilatlara dövlәt müavinәti
yerli büdcәlәrdәn ayrılan pul vә ya tәbii formada vәsaitlәr mәblәği
yerli büdcәlәrә pul yardımı növü
bütün variantlar düzdür
sövdәlәşmә üzrә ödәmәnin bir hesabdan başqa hesaba keçirilmәsi

431 Diversifikasiya olunmuş şirkәtlәrkorporsaiyalarda strategiyalar neçә müxtәlif tәşkilati sәviyyәdә
işlәnilir?

•

4
5
3
12
6

432 Strategiyalar hansı tәşkilati sәviyyәdә işlәnmir?

•

korporativ
funksional
әmәliyyat
mailyyә
hamısı

433 Şirkәtin idarәedilmәsi üzrә ümumi plan adәtәn özündә aşağıdakılardan birini cәmlәşdirmir:

•

perspektivli müәssisәlәrin sürәtli artımı istiqamәtlәnmiş strategiya
әsas fәaliyyәt sahәlәrindә normal fәaliyyәtin tәmin olunması
cәlbedici olmayan vә şirkәtin korporativ strategiyasına uyğun olan biznes sahәlәrinin bağlanması
cәlbedici olmayan vә şirkәtin korporativ strategiyasına uyğun olmayan biznes sahәlәrinin bağlanması
aşagı mәnfәәtli,lakin perspektivli sahәlәrdә işgüzarlıq fәallığının bәrpası vә dәstәklәnmәsi

434 Diversifikasiya olunmuş iri şirkәtlәrin fәaliyyәt sahәlәrinә aşağıdakılardan hansi aid deyil?
elektrotexnika

•

geyim
tikinti materiallarının istehsalı
mebel
mühәrrik istehsalı

435 Strateji mәqsәdlәr aşağıdakı hansı göstәrici ilә bağlı deyil?

•

sahәdә orta sәviyyәdәn daha yüksәk sәviyyәli artıma nail olmaq
bazarda xüsusi çәkinin artımı
alıcıların daha yüksәk keyfiyyәtli mәhsul vә xidmәtlәrlә tәmin edilmәsi
müәssisәnin bazarda rәqabәt qabiliyyәti
mәnfәәtin hәcmi

436 Strategiya çoxsaylı necә? suallarına cavab verir.Aşağıdakılardan biri doğru deyil

•

alıcıların tәlәbatlarınl necә ödәmәk olar
bazarda baş verәn dәyişikliyә necә uygunlaşdırmaq olar?
rәqiblәrә necә üstün gәlmәk olar?
muәssisәnin hәcmini necә irilәşdirmәk olar?
müәssisәnin ayriayrı bölmәlәrini necә idarә etmәk olar?

437 Tәşkilatın strategiyasının sosial tәlәblәrә cavab vermәsi vәzifәsi aşağıdakılardan birini nәzәrdә
tutumur:

•

stabillәşdirici normalara riayәt etmәk
cәmiyyәtin tәlәblәrinә vә sosial proritetlәrinә diqqәtli reaksiya vermәk
işgüzarlıq fәallığını cәmiyyәtin maraqları vә etik normalar çәrçivәsindә reallaşdırmaq
sәhmdarlar vә cәmiyyәtin maraqları arasında balansın qorunması
tәnzimlәyici normalara riayәt etmәk

438 Kütlәvi informasiya vasitәlәrinin tәşkilatın mәhsuluna olan münasibәtlәrinin tәhlili hansı
mikromühit amilinә daxildir

•

әlaqәlәndirmә auditoriyası
İstehlakçılar
Malgöndәrәnlәr
Marketinq vasitәçilәri
Rәqiblәr

439 Maliyyәkredit tәşkilatları ilә әlaqәlәrin yaradılması hansı mikromühit amilinә daxildir

•

Marketinq vasitәçilәri
Malgöndәrәnlәr
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Rәqiblәr
İstehlakçılar

440 Xariciiqtisadi fәaliyyәt sahәsindә qanunların tәkminlәşdirilmәsi üçün tәkliflәrin hazırlanması
hansı mikromühit amilinә daxildir

•

Iqtisadi fәaliyyәt üzrә olan qanunlar
Rәqiblәr
İstehlakçılar
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri

441 Müәssisәnin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinә vergi normalarının,gömrük rüsumlarının vә
lisenziyalarının tәsirinin tәhlili hansı mikromühit amilinә daxildir

•

Iqtisadi fәaliyyәt üzrә olan qanunlar
Rәqiblәr
İstehlakçılar
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri

442 Ölkәnin iqtisadi mühiti hansı mühitә daxildir

•

Makromühitә
әrazinin infrastrukturuna
Mikromühitә
Mikromühitә vә әrazinin infrastrukturuna
makro vә mikro mühitә

443 Elm,tәhsil vә mәdәniyyәt hansı mühitә daxildir

•

әrazinin infrastrukturuna
Mikromühitә vә әrazinin infrastrukturuna
makro vә mikro mühitә
Mikromühitә
Makromühitә

444 Sosialsiyasihüquqi mühit hansı mühitә daxildir

•

Makromühitә
әrazinin infrastrukturuna
Mikromühitә
Mikromühitә vә әrazinin infrastrukturuna
makro vә mikro mühitә

445 Yaradıcılıq elementlәri ilә uzlaşan elmilik beynәlxalq menecmentin nәyinә daxildir

•

beynәlxalq menecmentinin prinsiplәrinә
beynәlxalq menecmentinin funksiyalarına
beynәlxalq menecmentinin metodlarına
beynәlxalq menecmentinin xarici mühitinә
beynәlxalq menecmentinin üsullarına

446 İnformasiya keyfiyyәtinin inteqral göstәricisi hansı mikromühit amilinә daxildir

•

Malgöndәrәnlәr
Rәqiblәr
İstehlakçılar
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri

447 Mütәxәsislәrin hazırlıq vәziyyәtinin keyfiyyәtinin inteqral göstәricisi hansı mikromühit amilinә
daxildir
Malgöndәrәnlәr
Rәqiblәr
İstehlakçılar

•

•

әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri

448 әmtәәnin hәcmi vә növlәri üzrә bazar parametrlәrinin dәyişmә proqnozu hansı mikromühit
amilinә daxildir

•

Marketinq vasitәçilәri
Malgöndәrәnlәr
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Rәqiblәr
İstehlakçılar

449 Komplәkslәşdirici mәmulatların vә ehtiyat hissәlәrinin inteqral göstәricisi hansı mikromühit
amilinә daxildir

•

Malgöndәrәnlәr
Rәqiblәr
İstehlakçılar
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri

450 Tәchizat şәrhinin dәyişmә proqnozu hansı mikromühit amilinә daxildir

•

Malgöndәrәnlәr
Rәqiblәr
İstehlakçılar
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri

451 İstehlakçıların gәlirlәrinin dәyişmә proqnozu hansı mikromühit amilinә daxildir

•

Malgöndәrәnlәr
Rәqiblәr
İstehlakçılar
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri

452 Rәqiblәrin әmtәәlәrinin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin tәhlili hansı mikromühit amilinә daxildir

•

Rәqiblәr
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri
İstehlakçılar
Malgöndәrәnlәr

453 Bazarın seqmentlәşdirmә әlamәtlәrinin dәyişmә proqnozu hansı mikromühit amilinә daxildir

•

Rәqiblәr
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri
İstehlakçılar
Malgöndәrәnlәr

454 әsas rәqiblәrin istehsalının tәşkilatitexniki sәviyyәsinin tәhlili hansı mikromühit amilinә daxildir
İstehlakçılar

•

Malgöndәrәnlәr
Rәqiblәr
Marketinq vasitәçilәri
әlaqәlәndirmә auditoriyası

455 Rәqiblәrin bazar strategiyasının proqnozlaşdırılması hansı mikromühit amilinә daxildir

•

Malgöndәrәnlәr
Marketinq vasitәçilәri
Rәqiblәr
İstehlakçılar
әlaqәlәndirmә auditoriyası

456 Ticarәt vasitәçilәrinin strukturunun vә strategiyasının tәhlili hansı mikromühit amilinә daxildir

•

İstehlakçılar
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri
Rәqiblәr
Malgöndәrәnlәr

457 Rәqiblәrin әmtәәlәrinin qiymәtlәrinin proqnozlaşdırılması hansı mikromühit amilinә daxildir

•

Malgöndәrәnlәr
Marketinq vasitәçilәri
Rәqiblәr
İstehlakçılar
әlaqәlәndirmә auditoriyası

458 Kreativ layihәlәrin seçim modellәri neçә qrupa ayrılır

•

5
3
2
6
4

459 Layihә firma üçün yararsız olduğu halda neçә qәrar mövcudddur

•

5
3
2
6
4

460 Normativ modellәrdә hansıkriteriyavә göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

Resurslarla tәmin olunma kriterya vә göstәricilәrdәn
Normativ kriterya vә göstәricilәrdәn
Maliyyәiqtisadi göstәricilәrdәn
Tәhlükәsizlik kriteriyalarından
Starteci kriterya vә göstәricilәrdәn

461 Normativ modellәrdә qәrar qәbulunda innovasiya layihәlәrinin biznes –planında hansı
göstәricilәrdәn istifadә olunur

•

Mütlәk effektlik, normal effektlik
Yüksәk effekt, mütlәk effekt
Mütlәk effekt, mütlәk effektlik
Yüksәk effekt, normal effekt
Mütlәk effekt, normal effekt

462 Birbaşa tәsir edәn xarici mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

elmitexniki tәrәqqi
әmәk resursları
tәdarükçülәri
istehlakşılar
qanunlar

463 Xarici tәsir edәn mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

dövlәt tәnzimlәmәsi
iqtisadiyyatın vәziyyәti
siyasi amillәr
sosial amillәr
beynәlaxalq hadisәlәr

464 Daxili mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir

•

texnologiya
әmәk resursları
sosialmәdәni
istehsalçılar
istehlakçılar

465 Daxili mühit amillәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil

•

elmitexniki tәrәqqi
vәzifәlәr
mәqsәdlәr
heç biri
quruluş

466 İdarәetmәyә situasiyalı yanaşmada insan qruplarının әsas tәrkib hissәlәrinә aşağıdakılardan hansı
daxil deyildir

•

tәşkilatın quruluşu
rәhbәrlәrin, lider rolunda fәaliyyәt göstәrәn menecerlәrin davranışı
qruplarda insanların davranışı
rәhbәrlә işçinin davranışı
ayrıayrı insanların davranışı

467 ....... özündә tәşkilatın mәqsәdlәrinә daha effektli şәkildә nail olmağa imkan verәn, idarәetmә
sәviyyәlәrinin vә funksianal sahәlәrinin mәntiqi qarşılıqlı münasibәtlәrini әks etdirir. Cümlәni
tamamlayın

•

tәşkilatın quruluşu
texnologiya
vәzifә
missiya

mәqsәd

468 ..... dedikdә әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş üsullarla vә qabaqcadan müәyyәn edilmiş müddәtdә
yerinә yetirilmәli olan müәyyәn işlәr, işlәr seriyası vә ya işin bir hissәsi başa düşülür. Cümlәni
tamamlayın

•

vәzifә
mәqsәd
texnologiya
tәşkilatın missiyası
tәşkilatın quruluşu

469 ..... dәyişәn әnәnәvi hesab edilәn digәr dәyişәnlәrә nisbәtәn daha geniş tәsir gücunә malikdir.
Cümlәni tamamlayın

•

texnologiya
tәşkilatın quruluşu
mәqsәd
tәşkilatın missiyası
vәzifә

470 Tәşkilatın uğur qazanmasını tәmin edәn tәrkib hissәlәr özündә aşağıdakılardan hansını
birlәşdirmir

•

işgüzarlıq
qәbul edilәn qәrarların praktiki olaraq reallaşdırılması
nәticәlik
mövcudolma qabiliyyәtini

471 Rәqabәtqabiliyyәtlilik dedikdә nә başa düşülür

•

bu mәhsulun rәqib mәhsuluna oxşarlığını әks etdirәn göstәricilәrdir
bu mәhsulun alıcılar tәrәfindәn dәyәrlәndirilәn xarakteristikasıdır
bu mәhsulun yararlılıq göstәricisidir
bu mәhsulun qiymәt göstәricisidir
bu mәhsulun rәqib mәhsullardan fәrqlәnmәsini әks etdirәn xarakteritiksaıdır

472 Marketinq nәzәriyyәsindә әmtәәnin realizә olunmasının әsas neçә qaydası mövcuddur

•

3
2
4
6
5

473 Realizә olunma siyasәti nәdir

•

Mәsәlәlәrin elә hәlli sistemidir ki, mәhsul satışında әn yüksәk sәmәrә әldә edilsin
Mәsәlәlәrin elә hәlli sistemidir ki, mәhsul istehlakında әn yüksәk sәmәrә әldә edilsin
Mәsәlәlәrin elә hәlli sistemidir ki, mәhsul istehsalında әn yüksәk sәmәrә әldә edilsin
Mәsәlәlәrin elә hәlli sistemidir ki, motivasiyada әn yüksәk sәmәrә әldә edilsin
Mәsәlәlәrin elә hәlli sistemidir ki, planlaşdırmada әn yüksәk sәmәrә әldә edilsin

474 Menecmentin sosiologiyası vә psixologiyası , beynәlxalq menecmentinin hansı altsisteminә
daxildir

•

•

idarәedici altsisteminә
funksional altsisteminә
mәqsәd altsisteminә
icraedici altsisteminә
tәminat altsisteminә

475 İdarәetmә qәrarlarının işlәnib hazırlanması vә ralizә olunması beynәlxalq menecmentin hansı
altsisteminә daxildir

•

funksional altsisteminә
icraedici altsisteminә
tәminat altsisteminә
mәqsәd altsisteminә
idarәedici altsisteminә

476 Qәrarların qәbulunda proqnozlaşdırma beynәlxalq menecmentin hansı altsisteminә daxildir

•

idarәedici altsisteminә
funksional altsisteminә
mәqsәd altsisteminә
icraedici altsisteminә
tәminat altsisteminә

477 Xammal vә materialların inteqral göstәricisini hansı mikro mühit amilinә daxildir

•

Malgöndәrәnlәr
Rәqiblәr
İstehlakçılar
әlaqәlәndirmә auditoriyası
Marketinq vasitәçilәri

478 Bazarda testlәşdirmәnin aparılmasında aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir

•

sosialiqtisadi xidmәtin tәşkili
optimal reallaşdırma kanalının seçilmәsi
qiymәt vә digәr kommersiya şәrtlәrilә 3 aydan az olmayan müddәtdә mәhdud bazarda testlәşdirmә
optimal reallaşdırma kanalının qiymәtlәndirilmәsi
reklam vasitәlәri vә metodlarının seçilmәsi

479 Mәhsul üzrә marketinq proqramı әsasında yeni mәmulatın istehsalatda tәtbiqi haqqında qәrar
qәbul edilәrkәn aşağıdakı variantlardan hansı düz deyildir

•

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

480 XX әsrin sonlarında tәşәkkül tapmış innovasiya prosesinin idarә edilmәsi sistemi neçә hissәdәn
ibarәtdir

•

7
9
8
10

6

481 Yapon firmaları öz kompaniyalarının … әsasında yeni әmtәәlәrin yaradıcılıqla işlәyib
hazırlanmasına böyük әhәmiyyәt verirlәr. Cümlәni tamamlayın

•

texnologiya
ixtira
bazarın öyrәnilmәsi
mәntiq
ideya

482 İnnova proseslәri vә sahibkarlığına istiqamәtlәnәn müasir menejmentin modellәri, idarәetmә
üslubları P.Drükerin müәyyәn etdiyi neçә metodoloci әsası vardır?

•

3
5
4
8
6

483 Müasir şәraitdә kiçik innovasiya firması öz uğurlu inkişafı vә rәqabәt qabi¬liyyәtliyi üçün
kadrların potensiallığının hәr tәrәfli yüksәldilmәsilә daima mәşğul olmalıdır. Aşağıdakı variantlardan
uyğun gәlmәyәni seçin

•

strukturun tәkmillәşdirilmәsi
istehsal fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
kollektivdә sosial adaptasiya
istehsal fәaliyyәtinin proqnozlaşdırılması
rәhbәr kadrların hazırlanması

484 Vençur biznesi – riskli layihәlәrin reallaşdırılmasına yönәlәn … fәaliyyәtidir. Cümlәni
tamamlayın

•

sahibkarlıq
hüquqi
biznes
mәdәni
yaradıcı

485 Nәzarәt menecment prosesinin neçәnji funksiyasıdır

•

4сü funksiyası
2сi funksiyası
1сi funksiyası
5 сi funksiyası
3 сü funksiyası

486 ....hesabat dövründә planlaşdırmanın әsası kimi çıxış edir. Cümlәni tamamlayın

•

Yekun nәzarәti
Aktiv nәzarәti
Aralıq nәzarәti
Aylıq nәzarәt
Nәzarәt

487 Nәzarәt tәşkilatların dәyişәn xarici mühiti üçün xarakterik olan …… әks edir

•

qeyrimüәyyәnliyi
adaptasiyası
rәngarәngliyi
uyğunsuzluğu
müәyyәnliyi

488 … böhranlı situasiyaların meydana gәlmәsi haqqında xәbәrdarlıq edir

•

Tәşkilat
Nәzarәt
Şöbәlәr
Rәhbәr
Meneсer

489 Nәzarәt … güclü tәrәflәrini müdafiә etmәklә әldә olunmuş nәticәni planlaşdırılanla müdafiә edir

•

tәşkilatın
rәhbәrin
menecerin
işçilәrin
liderin

490 Verilmiş kreditlәrin mәqsәdәuyğun xәrclәnmәsi üzәrindәki nәzarәt növü necә adlanır

•

bank nәzarәti
valyuta nәzarәti
büdcә nәzarәti
bölmә nәzarәti
bank daxili nәzarәt

491 Vәsaitin formalaşdırılması, bölüşdürülmәsi vә istifadәsi nәzarәtin hansı funksiyasına xasdır

•

büdcә nәzarәti
bankdaxili nәzarәt
dövlәt nәzarәti
kassa nәzarәti
maliyyә nәzarәti

492 Qanunvericiliyә әsasәn Azәrbaycanda valyuta vә ixrac әmәliyyatı hansı dövlәt orqanının
sәlahiyyәtlәrindәdir

•

Dövlәt Gömrük Komitәsi
Qiymәtli kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi
Milli Bank
Maliyyә Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi

493 … vasitәsi ilә dövlәt xarici valyutanın әldә edilmәsi vә onunla әmәliyyatlar keçirilmәsi
qaydalarını tәnzimlәyir? Cümlәni tamamlayın

•

Valyuta nәzarәti
Bank nәzarәti
Tәhlükәsizlik nәzarәti

Milli Mәclisin nәzarәti
Dövlәt nәzarәti

494 Azәrbaycanda Dövlәt büdcәsinin icrasına operativnәzarәt hansı dövlәt orqanına mәxsusdur

•

Milli mәclisin Hesablama Palatası
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Maliyyә nazirliyi
Milli Bank
Milli Mәclis

495 Kassa, hesablaşma, kredit vә digәr әmәliyyatların keçirilmәsinin düzgünlüyünü tәmin edәn
sistem necә adlanır

•

Bank daxili nәzarәt
Müfәttiş nәzarәti
Tәsәrrüfatdaxili nәzarәt
Dövlәt nәzarәti
Bank nәzarәti

496 Bunlardan hansı variant nәzarәtin növünә daxil deyildir

•

Faktiki nәzarәt
Cari nәzarәt
İlkin nәzarәt
Dövlәt nәzarәti
Son nәzarәt

497 Kassadakı nәğd pul, әsas vәsaitrlәr, material qiymәtlәri, hazır mәhsul, başa çatmamış istehsal
obyektlәrinin tәhlili hansı nәzarәt vasitәsilә reallaşır

•

faktiki nәzarәt
marketinq nәzarәti
istehsal nәzarәti
firmadaxili nәzarәt
tәsәrrüfatdaxili nәzarәt

498 Şirkәtin güclü vә zәif cәhәtlәrini müәyyәn edәn edәn daxili elementlәrә aid deyil:

•

bazarda rәqabәtin intensivliyi
kadrların axıcılığı riski
әmәk haqqı sәviyyәsi
xidmәt vә başqa sahәlәrin işçilәrinin ixtisas sәviyyәsi
istehsalın azalması riski

499 Normal iqtisadiyyatda inflyasiya qiymәtlәrin … ilә xarakterizә olunur.

•

artması
azalması
çoxalması
sabitlәşmәsi
normallaşması

500 Sahәdә strateji qrupları müәyyәn müәyyәn etmәk üçün alqoritmlәrdәn birindәn istifadә olunmur:
sahәnin müәssisәlәrini birbirindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәrin müәyyәn edilmәsi

•

bir strateji fazaya düşәn muәssisәlәri strateji qruplar üzrә bülüşdürmәk
göstәricilәri ikiiki istifadә edәrәk koordinat sistemi düzәltmәk vә müәsssisәlәrin hәmin sistemindә
koordinatları müәyyәnlәşdirmәk
qeyrimüәyyәnlik vә risk amilinin tәsirinin azalması
hәr bir strateji qrupu dairәyә almaq ki,hәmin dairәnin diametri müvafiq strateji qrupların sahәdәki xüsusi
çәkisinә uyğun gәlsin

501 Potensial investorlara reytinq nә üçün lazımdır?

•

şirkәtin fәaliyyәt göstәrmәsi xüsusiyyәtlәrinin başa düşülmәsi vә risklәrin müvafiq fәrqlәndirici cәhәtlәrinin
standartlaşdırılması
şirkәtin fәaliyyәt göstәrmәsi xüsusiyyәtlәrinin başa düşülmәsi vә davranışıının müvafiq fәrqlәndirici
cәhәtlәrinin dәrәcәlәnmәsi
şirkәtin fәaliyyәt göstәrmәsi xüsusiyyәtlәrinin başa düşülmәsi vә risklәrin müvafiq fәrqlәndirici cәhәtlәrinin
dәrәcәlәnmәsi
şirkәtin fәaliyyәt göstәrmәsi xüsusiyyәtlәrinin başa düşülmәsi vә risklәrin müvafiq fәrqlәndirici cәhәtlәrinin
azaldılmas
şirkәtin fәaliyyәt göstәrmәsi riskәlәrinin başa düşülmәsi vә qaydaların müvafiq fәrqlәndirici cәhәtlәrinin
dәrәcәlәnmәsi

502 Müәssisәnin müflislәşmәsinin I mәrhәlәsi necә adlanır?

•

gizli
şübhәli
aşkar
tәhlükәli
qismәn

503 Müәssisәnin müflislәşmәsinin II mәrhәlәsindә hansı vәsait üzrә çәtinliklәr yaranır?

•

nağd
passiv
aktiv
xüsusi
borc

504 Rәqabәtin mәsrәflәrindәki müxtәlifliklәr hansı amillә baglı ola bilmәz?

•

Xammal, material, enerji daşıyıcıları vә başqa mәhsulların qiymәtlәrdә fәrqlәr
İstehsal mәsrәflәrindә müxtәliflik
Texnologiyada vә texniki vasitәlәri yeniliklәrindә fәrqlәr
Marketinq vә satış sisteminә çәkilәn xәrclәrdә müxtәlifliyin olması
Rәqiblәrin inflyasiya vә valyuta mәzәnlәrindәn asıllıq sәviyәsi

505 İnvestorlar mәhz hansı şirkәtin sәhmlә¬rinә sahib olmağa can atırlar

•

qabaqcıl
peşәkar kadrları olan
sәmәrәli komandası olan
bazarda güclü mövreyi olan
mükәmmәl korporativ idarәetmәyә malik

506 Müflislәşmә tәhlükәsi azad tәsәrrüfat subyektlәri arasında gedәn rәqabәt mübarizәsini … .
Cümlәni tamamla

•

güclәndirir
sürәtlәndirir

tәnzimlәyir
normallaşdırır
lәngidir

507 Aşağıdakı variantların hansıda müәssisәnin müflislәşmәsinin birbaşa xarici mühit amili düzgün
qeyd edilmәyib?

•

iqtisadi vәziyyәt
material vә kapital resurslar
әmәk
hәmkarlar ittifaqlar vә qanunverici orqanlar
istehlakçılar vә rәqiblәr

508 Xarici mühitin dolayı tәsir amillәrinin biznesә tәsir gücü cәmiyyәt … dövri yaşadıqda daha da
artır vә onun inkişafında әsas amillәrә çevrilir. Cümlәni tamamla

•

böhran vә ya keçid
böhran vә ya iflas
bәnәzzül vә ya tәrәqqi
tәrәqqi vә ya inkişaf
iflas vә ya keçid

509 İştirakçılardan hәr hansı biri müflis olduqda vә öz üzәrinә düşәn öhdәliyi yerinә yetirә
bilmәdikdә, mәsuliyyәt qalan iştirakçılar arasında onların paylarına müvafiq surәtdә bölünürsә, bu
necә mәsuliyyәtdir

•

Subsidar
Siyasi
Hüquqi
Iqtisadi
Sosial

510 nizamnamә fondunu sәhm buraxmaq yolu ilә formalaşdıran fiziki vә ya hüquqi şәxslәrin könüllü
sazişi әsasında yaradılan müәssisә necә adlanır

•

sәhmdar cәmiyyәtlәri
Fәrdi firma
Mәhdud mәsuliyyәtli firma
şәrikli firma
әlavә mәsuliyyәtli firma

511 Firmanın tәsisçilәri kimlәr ola bilmәz

•

Hәmkarlar ittifaqları
Xarici dövlәtlәr
Azәrbaycan Respublikasının fiziki vә hüquqi şәxslәri
Beynәlxalq tәşkilatlar
Әcnәbi ölkәlәrin vәtәndaşları

512 İnkasso nәdir?

•

Bank әmәliyyatları.
İnvestisiya növüdür.
Maliyyә mәnbәyidir
Bütün variantlar

Әmәk haqqıdır.

513 İpoteka nәdir?

•

Kreditorlara börcgötürәn arasında әmlakla girovdur.
Vergidir.
Kreditor.
Bütün variantlar
Poçt xidmәtidir.

514 Reinjinirinq nәzәriyyәsinin banisi kim hesab olunur?

•

M.Xammer.
M.Xuçek.
C. Çampi.
Bütün variantlar
A.İ.Priqojin.

515 Reinjinirinqdәn neçә әsas situasiyada istifadә olunur?

•

3
2
1
5
4

516 Korporativ strategiya:

•

şirkәt vә onun fәaliyyәt sahәlәri üzrә ümumi strategiyadır.
hәr bir fәaliyyәt növü üçün müxәlif funksional istiqamәtlәr üzrә strategiyadır
hәr bir fәaliyyәt növü üzrә ayrılıqda strategiyadır
әsas struktur vahidlәri vә onların bölmәlәrin üçün müәyyәn olunan strategiyadır
әsas struktur vahidlәri üçün strategiyadırd) әsas struktur vahidlәri üçün strategiyadır

517 İşgüzar strategiya:

•

Әsas sturktur vahidlәri üçün strategiyadir
Hәr bir fәaliyәt növü üzrә ayrılıqda strategiyadır
Әsas sturktur vahidlәri vә onların bölmәlәri uçün müәyyәn olunan strategiyadır
Hәr bir fәaliyyәt növü üçün müxtәlif funksional istiqamәti uzrә strategiyadır
Şirkәt vә onun fәaliyyәt sahәlәri uzrә ayrılıqda strategiyadır

518 İstehsalın yerlәşmәsi üçün yer seçәrkәn nәzәrә alınmamalıdır

•

indiyә qәdәr bu sahәdә toplanmış tәcrübә
infiliasiyanın sәviyyәsi
әldә olunmuş biliklәr
istehsal vәrdişlәri
istehsal vasitәlәrininvinkişaf sәviyyәsi

519 Bazarda böyük xüsusi çәki mәsrәflәri üzrә üstünlüyün әsas mәnbәyidir. Yuxardakı strateji
әhәmiyyәt hansı iqtisadi göstmәyә xasdır

•

Miqyas effeti
Bazarda artım tempi
Bazarin tutumu

Qiymәtin hәlledici rolu
Sahәnin mәnfәәtliyi

520 Alıcıların çoxu mәhsulun qiymәtinә daha böyük әhәmiyyәt verir.Yuxardakı strateji әhәmiyyәt
hansı iqtisadi göstәriciyә xasdır

•

Miqyas effekti
Bazarın artım tempi
Bazarın tutumu
Sahәnin mәnfәtliyi
Qiymәtin hәlledici rolu

521 Manevlәrin çәtinliyi sahәyә geniş müәssәlәrin qarşısını alır vә әksinә: Yuxardakı strateji
әhәmiyyәt hansı iqtisadi gostәriciyә xasdır?

•

Miqyas effekti
Bazara daxil olma vә cıxma maniәlәri
Qiymәtin hәlledici rolu
Bazarın tutumu
Bazarın artım tempi

522 İzafi güclәr qiymәtlәrin vә mәnfәәtin aşağı düşmәsinә gәtirir,çatışmazlıq isә qiymәt vә mәnfәәti
artırır. Yuxardakı strateji әhәmiyyәt hansı iqtisadi göstәriciyә xasdır?

•

güclәrin çoxluğu vә ya çatışmazlığı
bazara daxilolma vә çıxma maneәlәri
sahәnin mәnfәәtliliyi
bazarın artım tempi
miqyas effekti

523 Kiçik hәcimli bazarlar iri şirkәtlәri cәlb etmir.Geniş bazarlar güclü rәqabәt mövqeli şirkәtlәr üçün
cәlbedicidir.Yuxarıdakı strateji әhәmiyyәt hansı iqtisadi göstәrici üçün sәciyәvidir?

•

Bazarın artım tempi
Güclәrin choxluğu vә ya çatışmamazlığı
Bazarın tutumu
Bazara daxilolma vә çıxma maniәlәri
Sahәnin mәnfәәtliyi

524 Şәraitdәn asılı olaraq tәşkilatın xarici mühit amillәrinin hansı onun müflislәşmәsinin әsasını qoya
bilәr?

•

hәr biri
birbaşa xarici mühit amillәri
heç biri tәklikdә yox
birbaşa vә dolayı xarici mühit amillәri
dolayı xarici mühit amillәri

525 Aşağıdakı variantların hansıda müәssisәnin müflislәşmәsinin birbaşa xarici mühit amili düzgün
qeyd edilmәyib?

•

iqtisadi vәziyyәt
material vә kapital resurslar
әmәk
hәmkarlar ittifaqlar vә qanunverici orqanlar

istehlakçılar vә rәqiblәr

526 Uzun müddәt bir auditor firması ilә әmәkdaşlıq etmәk hansı vәziyyәtin yaranacağından xәbәr
verir

•

böhranlı
normal
böhransız
sabit
tәhlükәli

527 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtini xarakterizә edәn mühüm göstәricilәr aşağıdakı variantlardan
hansında düzgün verilir?

•

tәdiyyә qabiliyyәti vә likvidlik
ödәniş qabiliyyәti vә likvidlik
tәdiyyә qabiliyyәt vә ödәniş qabiliyyәt
likvidlik vә risk qabiliyyәti
likvidlik vә rәqabәtlilik

528 Borc kapitalının xüsusi çәkisinin çox olması müәssisәnin hansı vәziyyәtindәn xәbәr verir?

•

tәdiyyә qabiliyyәtsiz
ödәniş qabiliyyәtli
tәdiyyә qabiliyyәtli
sabit
böhran

529 Korporativ idarәemәnin effektli sisteminin yaradılmasında nә әsas üstünlük verir?

•

resurslarıncәlb edilmәsi imkanı
sәrmayәlәrin cәlb edilmәsi imkanı
işçi qüvvәsinin cәlb edilmәsi imkanı
muzdlu menecerlәrin çoxlu sayda cәlb edilmәsi imkanı
kretitorların cәlb olunması imkanı

530 Müıssisınin strateji vә maliyyә vәziyyәtini әks etdirәn әsas göstәricilәrә aşağıdakılardan biri
deyil:

•

müәssisәnin bazarda xüsusi çәkisi vә sahәdә mövqeyi
sәrmayәlәrin xalis mәnfәәtliliyinin dәyişmә meyllәri
müәssisәnin mәnfәtinin dinamikasının rәqiblәrin mәnfәәtlәri ilә müqayisәsi
satılmış kreditlәrin hәcmi
musәssisәnin satış hәcminin artımı ilә bazarın ümumi artımının nisbәti

531 Müәssisәnin strateji vә maliyyә vәziyyәtin әks etdirәn әsas göstәricilәr aşağıdakılardan biri deyil:

•

muәssisәnin innovasiya,alıcılara xidmәt vә başqa göstәricilәr üzrә rәqiblәrdәn üstünlyü
risklәrә hazırlıq sәviyyәsi
müәssisәnin aktivlәrindәn istifadә sәviyyәsi
müәssinin bazarda ümumi çәkisi
müәssisәnin alıcılar vә tәrәfdaşları arasında imici

532 Hansı qәrarların qәbulunda da korporativ idarәet¬mә müstәsna rol oynayır
strateji

•

qaaqlayıcı
operativ
investisiya
intuitiv

533 Qiymәtlәrin dinamikası üzrә uzunmüddәtli proqnozlar neçә ili әhatә edir

•

1015 il
2030 il
1525 il
1020 il
2530 il

534 Tәhlükәlәr matrisindә tәhlükәnin mümkün nәticәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Şirkәtin lәğvi
Ağır vәziyyәti
“Ağır ziyanlar”
Böhran vәziyyәti
“Yüngül ziyanlar”

535 Mәnfәәtliliyin yüksәkliyi bazara yeni rәqiblәri cәlb edir,aşağı sәviyyәli müәssisәlәri bazarı tәrk
etmәyә sövq edir. Yuxardakı strateji әhәmiyyәt hansı iqtisadi göstәriciyә xasdır?

•

miqyas efekti
sahәnin mәnfәәtliliyi
qiymәtin hәlledici rolu
bazarın tutumu
bazarın artım tempi

536 rporativ idarәemәnin effektli sis¬te¬minin yaradılmasında nә әsas üstünlük verir?

•

resurslarıncәlb edilmәsi imkanı.
sәrmayәlәrin cәlb edilmәsi imkanı
işçi qüvvәsinin cәlb edilmәsi imkanı
muzdlu menecerlәrin çoxlu sayda cәlb edilmәsi imkanı
kretitorların cәlb olunması imkanı

537 Müflislәşmә әmәk resurslarının … etmәsinә tәkan vermәklә kadrların yenidәn hazırlanmasına –
mütәrәqqi peşә vә ixtisaslara yiyәlәnmәsinә şәrait yaradır. Cümlәni tamamla.

•

çevik hәrәkәt
cәld hәrәkәt
әtalәtli hәrәkәt
riskli hәrәkәt
normal hәrәkәt

538 Antiböhranlı idarәetmә mәfhumu özündә aşağıdakılardan hansını birlәşdirmir?

•

biznesplan
sanasiya
müflislәşmә
yenidәn qurma
iflas

539 Menecerin әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir 1. O, bütün mәәsәlәlәri öz üzәrinә götürmәli. 2. Qәrarları
tәk qәbul etmәli. 3. Yaradıcılıq axtarşı atmosferi yaratmalı. 4. O, bütün mәәsәlәlәri öz üzәrinә
götürmәmәli. 5. Qәrarları tәk qәbul etmәmәli

•

2,4,6
3,4,5
1,3.5
1,2,3
3,2, 5

540 İri miqyaslı şirkәtlәrdә kreativ proses nәyi әhatә edir

•

Yeni mәhsulun dizayın mәrhәlәsindәn istehsala hazırlanma mәrhәlәsini
Yaranmış yeni mәhsulun reallaşdırılması mәrhәlәsini
Yeni mәhsulun yaradılmasından onun praktiki rallaşdırılmasına qәdәr olan mәrhәlәni
Yeni mәhsulun tәdqiqat mәrhәlәsinin tәhlili
Yeni mәhsulun tәdqiqat mәrhәlәsini

541 Beynәlxalq tәşkilatın elmi texniki siyasәti dedikdә, hәr şeydәn әvvәl nә başa düşülür

•

Kreativ strategiya
Vahid innovasiya siyasәti
Innovasiya prosesinә münasibәtdә mövcud subyektin davranış strategiyası
Kreativlik prinsiplәri
Kreativ siyasәt

542 Yeniliklәrin tәtbiqi dedikdә nә başa düşülür

•

Tәtqiqat
İdeyanın yaradılması
Yeni mәhsulun tәtbiqi
Tәhlil
Lahiyәlışdirmә

543 Kreativ fәaliyyәtә aşğıdakılardan hansı aiddir

•

Texniki vә texnologi yeniliklәr
Texniki yeniliklәr
Texniki vә texnologi yeniliklәr, firmanın fәaliyyәtini sәmәrәlәşdirәn yaradıcılıq işlәri
Elmi yeniliklәr
Texnologi yeniliklәr

544 Kommunikasiya zamanı informasiyanın doğruluğunu hansı mәrhәlә müәyyәn edir

•

kodun açılması
göndәrәn
әks әlaqә
kodun izahı
kodlaşdırma prosesi

545 Şәxslәrarası kommunikasiyada sözdәn başqa istәnilәn simvollardan istifadә olunması hansı
maneәlәr qrupuna daxildir
neqativ әks әlaqә
semantik maneәlәr

•

•

qeyriverbal maneәlәr
verbal maneәlәr
qәbul etmә ilә şәrtlәnәn maneәlәr

546 Kommunikasiya prosesinin modeli neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

1 mәrhәlәdәn
4 mәrhәlәdәn
3 mәrhәlәdәn
2 mәrhәlәdәn

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

•

qәnaәtçiliyә
sәmәrәliyә
әmәk mәhsuldarlığına
xәrclәrә
idarәetmәyә

548 İnformasiya axınının kömәyi ilә prosesdә iştirak edәn fәrdlәrin birlәşdirilmәsi necә adlanır

•

kommunikasiya kanalı
kommunikasiya prosesi
kommuniksiya şәbәkәsi
kommunikasiya әlaqәsi
informasiya mәnbәyi

549 İstehsal proseslәrinin tәnzimlәnmәsi vә ona nәzarәt forması hansı bölmәyә xasdır

•

Tәsәrrüfat şöbәsi
Mühasibatlıq şöbәsi
İnformasiya mәrkәzlәri
Kadrlar şöbәsi
marketinq şöbәsi

550 Hökümәti aldığı xarici kreditlәr vә borclardan sәmәrәli istifadә edilmәsinә nәzarәt qaydası hansı
dövlәt orqanının sәlahiyyәtlәrindәdir

•

Milli Bank
Maliyyә Nazirliyi
Hesablama Palatası
Dövlәt Gömrük Komitәsi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

551 … cüzi dәyişikliklәrin olması nәzarәt sistemindә dә ciddi dәyişikliklәrin olmasına sәbәb olur.
Cümlәni tamamlayın

•

nәticәdәki
sistemdәki
plandakı
prinsiplәrdәki
idarәetmәdәki

552 Nәzarәtin başlıca mәqsәdi tәhlükәli xarakter alan … aradan qaldırmaqdır. Cümlәni tamamlayın

•

informasiyanı
ölçmәlәri
kәnarlaşmaları
әngәllәri
problemlәri

553 Nәzarәtin iqtisadi effektliyini artırmağın mümkün üsullarından biri kimi hansı metoddan istifadә
edilir

•

sosialpsixoloji
vadar etmә
istisna etmә (çıxarma)
sosialiqtisadi
tәhrik etmә

554 Nәharәt prosesindә qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi nәzarәtin hansı funksiya ilә qovuşmasını nümayiş
etdirir

•

Koordinasiya
Tәşkil etmә
Planlaşdırma
Kooperasiya
Motivasiya

555 Nәzarәt prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

II mәrhәlәdәn
IV mәrhәlәdәn
III mәrhәlәdәn
V mәrhәlәdәn
I mәrhәlәdәn

556 Son (yekun) nәzarәtin yerinә yetirilmәsi motivasiya prosesinә kömәk edirmi

•

ümumiyyәtlә әlaqәsi yoxdur
etmir
edir
bu cür nәzarәt yoxdur
cüzi şәkildә edir

557 İdarәetmә aparatında cari nәzarәti hәyata keçirmәk üçün … yaratmaq lazımdır. Cümlәni
tamamlayın

•

әlaqә
sistem
әks әlaqә
qarşılıqlı әlaqә
tәşkilat

558 Nәzarәtin növlәrinin birbirindәn fәrqlәnmәsi hansı әlamәtlәrinә görә müәyyәn olunur

•

mәqsәdinә görә
mәzmununa görә
vaxta görә
metoduna görә

mahiyyәtinә görә

559 Strateci mәqsәd vә vәzifәlәrә nail olmaq yolunda aralıq mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsini nәzәrdә
tutan planlaşdırma növü hansıdır

•

biznes planlaşdırma
strateji planlaşdırma
taktiki planlaşdırma
qısamüddәtli planlaşdırma
operativ planlaşdırma

560 Planlaşdırmanın әsasında duran prinsiplәrә aid deyildir

•

effektivlik prinsipi
dәqiqlik prinsipi
ahәngdarlıq prinsipi
müәyyәnlik
fasilәsizlik prinsipi

561 Strateci planlaşdırma prosesinin modelindә mövcud olmayan mәrhәlә hansıdır

•

strateci alternativlәrin tәhlili
tәşkilatın mәqsәdi
tәşkilati strukturun seçilmәsi vә planlaşdırılması
taktik planların istifadәsi
әtraf mühitin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi

562 Missiyanın mahiyyәtini düzgün ifadә edәn yanaşma hansıdır

•

missiya dedikdә – tәşkilatın mәqsәdlәrinin kәmiyyәtjә ifadә olunması başa düşülür
missiya dedikdә – tәşkilatın arzuladığı fәaliyyәt nәtijәsi başa düşülür
missiya dedikdә – tәşkilatın әsas mәqsәdlәrinin mәjmusunun ifadә olunması vә tәşkilatın mövjudluğunun
әsaslandırılması başa düşülür
missiya dedikdә – mәqsәdin özü başa düşülür
missiya dedikdә –qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün vasitә başa düşülür

563 Missiyanın mahiyyәtini hansı sual doğru ifadә edir

•

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

564 Mәqsәdlәrin strateci idarәetmә prosesinin әhәmiyyәtli hissәsinә çevrilmәsi üçün yuxarı rәhbәrlik
bәzi addımlar atmalıdır. Hansı addım bu halda yanlışdır

•

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

565 Tәşkiletmә menecmentin neçәnci funksiyasıdır

•

V

•

II
I
III
IV

566 İşin tәşkili neçә mәrhәlәyә bölünür

•

2
4
3
6
5

567 İşin tәşkilindә olan mәrhәlәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir

•

işin koordinasiyası
işin bölüşdürülmәsi
әmәk bölgüsü
sәlahiyyәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
vәzifәlәrin qruplaşdırılması

568 Şöbәlәrin aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә ixtisaslaşdırılmasında düzgün olmayan variantı seçin

•

istehsal növü üzrә
coğrafi zonalar üzrә
xidmәt növü üzrә
әmәk bölgüsü üzrә
fәaliyyәt növü üzrә

569 İdarәetmәnin sәmәrәli tәşkilinә tәsir edәn amillәr sırasına aşağıdakılardan hansı variant düz
deyildir

•

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

570 Qәrar nәdir

•

qәrarinsanın riskli olmasıdır
qәrarinsanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsidir
qәrarinsanı hәr hansı bir nәticәyә gәtirib çıxarır
qәrarinsanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsi olub,onu hәr hansı bir nәticәyә vә ya tәlәb edilәn fәaliyyәtә
çıxarır
qәrarinsan әqlinin mәhsuludur

571 İdarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri hansılardır

•

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

572 İdarәetmә qәrarlarının әsas növlәri hansılardır

•

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

573 İntuitiv qәrarlar nәdir

•

Hәyat tәcrübәsi nәticәsindә qәbul edilәn qәrardır
Mәntiqi tәfәkkür nәticәsindә qәbul edilәn seçimdir
İntuisiya әsasında qәbul edilәn qәrardır
Ani qәbul olunmuş qәrarlardır
İnsan ağlının mәhsuludur

574 İnsayt qәrarlar nәdir

•

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

575 Tarazlaşmış qәrarlar nәdir

•

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

576 İmpulsiv qәrarlar nәdir

•

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

577 İnert qәrarlar nәdir

•

İntuisiya әsasında qәbul edilәn qәrarlardır
Qısa müddәtdә qәbul edilәn qәrarlardır
Ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir
Belә qәrarlar keçmiş tәcrübәyә әsaslanır
Rәhbәrin şәxsi seçimidir

578 Rasional qәrarlar nәdir

•

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

579 Menecerlәrin rәhbәrliyi hansı formalarda çıxış etmir?

•

sәlahiyyәtlәrin az vә ya çox hissәsinin ötürülmәsi
avtoritar vә ya xüsusi razılıq әsasında qәrarların qәbulu
çox fәal iştirak vә yaxud yalnız prosesә nәzarәt
tәşәbbüslәri qısa müddәtdә reallaşdırmaq
avtoritar vә ya ümumi razılıq әsasında qәrarların qәbulu

580 Strateji perspektiv nöqteyi nәzәrdәn cari inzibati tәsәrrufat işlәrinә daxil deyil:

•

daimi inkişaf vә tәkmillәşdirmәnin tәmin edilmәsi üçün daha yaxşı tәcrübәnin tәtbiq edilmәsi
nәğd pul vәsaitinin hәrәkәtinin idarә edilmәsi
ştat cәdvәlinin tәrtibi
müәssisәnin tәhlükısizliyinin tәmin edilmәsi
informasiyanıntapılmsı vә emalı

581 Menecerin fәaliyyәt planına daxil deyil:

•

әmәkdaşların motivasiyasını yüksәltmәk
әmәkdaşların motivasiyasını azaltmaq
sәlahiyyәtlәrin öturulmәsi
uğurların miqyasının qiymәtlәndirilmәsi sistemini işlәmәk
fәaliyyәtin koordinasiyası

582 Tәşkilati strukturunun strategiyaya uyğunlaşdırmaq üçün әdәbiyyatlarda neçә әsas tövsiyyә
әhәmiyyәtli hesab olunur?

•

2
4
5
6
3

583 İEÖin iri şirkәtlәrinin idarәetmә sistemindәki tәhlillәr göstәrir ki,qeyrimәrkәzlәşmiş tәşkilati
idarәetmә strukturunun tәtbiqi üzrә meyllәr son zamanlarda...........Tamamlayın

•

xeyli zәiflәmişdir
әn yüksәk hәddә çatmışdır
xeyli güclәnmişdir
dәyişmәmişdir
әn aşağı sәviyyәyә enmişdir

584 Korporativ tipli inteqrasiya formasına beynәlxalq şirkәtlәrin inteqrasiyasının hansı tәşkilati
formaları daxildir

•

xırda müәssisәlәrdәn ibarәt birliklәr
konsern, konqlomerat, konsorsium
konsern, konqlomerat, trest
iqtisadi birliklәr vә ittifaqlar
konqlomerat, trest

585 Kollaborativ tipli inteqrasiya formasına beynәlxalq şirkәtlәrin inteqrasiyasının hansı tәş¬kilati
formaları daxildir
konsern, konqlomerat, trest

•

konsorsum, sindikatlar
konsorsum, investisiya xarakterli vә qeyri investisiya xarakterli strateli alyanslar, sindikatlar
sәrt vә mülayim inteqrasiya xarakterli
qeyri investisiya xarakterli strateli alyanslar

586 Kooperativ tipli inteqrasiya formasına beynәlxalq şirkәtlәrin inteqrasiyasının hansı tәşkilati
formaları daxildir

•

qeyri investisiya xarakterli strateli alyanslar
kartel, pul, trestlәr
asosassiya, kartel, pul
konqlomerat, trest
strateli alyanslar, sindikatlar vә TMK

587 İnteqrasiya edilmiş biznes qrupların (İBQ) tәrifini açıqlayın

•

formal vә qeyri formal münasibәtlәrlә bağlı inteqrasiya formalarının mәcmusudur
müxtәlif inteqrasiya formalarının mәcmusudur
vahid qәrarların qәbul edilmә mәrkәzindәn idarә olunan, mülki, müqavilә vә ya qey¬ri formal münasibәtlәrlә
bağlı müstәqil vә hüquqi şәxslәrin mәcmusudur
eynitipli istehsal sahәlәri olan inteqrasiya formalarının mәcmusudur
saziş xarakterli inteqrasiya formalarının mәcmusudur

588 Strateji alyansların formalaşmasının әsas motiv vә mәqsәdlәr qrupu

•

güclәri birlәşdirmәk
yeni bazarlara çıxış, rәqabәtqabiliyyәtlilik, innovasiyaları mәnimsәmәk vә tәtbiq et¬mәk
senerqetik effektә nail olmaq, yeni bazarlara çıxış, şirkәtin rәqabәti ilә әlaqәli mo¬ti¬v¬lәr, yeni bilik vә
bacarığın mәnimsәnmәsi
resurs bazasını genişlәndirmәk
risklәri azaltmaq

589 Sinerqetik effekt nәdәn ibarәtdir

•

tәsәrrüfat subyektlәrinin birliyindәn
sinerqiyanın effektivliyindәn
iki vә daha çox müәssisәlәrin aktivlәrinin birbirini tamamlayan әmәliyyatlarıdır, ki onun da nәticәsi bu
şirkәtlәrin ayrıayrılıqda apardıqları әmәliyyatların nәticә¬lә¬rinin cәmindәn daha çoxdur
hüquqi, maliyyә, istehsal müstәqilliyinin qorunub saxlanmasından
şirkәtlәrin inteqrasiyasından

590 Sinerqetik effektә nail olmanın әsas motivlәri

•

rәqabәtin mәnfi tәsirindәn qorunmaq
birqә tәtqiqatlar aparmaq, inovasiyaların surәtlәnmәsi
istehsalın miqyasında qәnaәtә nail olmaq, istehsal xarclәrini azaltmaq, resues bazasını genişlәndirmәk, istehsal
gücünü birgә istifadә etmәk
risklәri azaltmaq
yeni biliklәri mәnimsәmәk

591 Yeni bazarlara çıxışı şәrtlәndirәn әsas motivlәr

•

mövcud bazarlarda effektiv iş qurmaq vә әldә edilәn mövqeni qoruyub saxlamaq
yeni bazarları aşkar edәrәk oraya nüfuz etmәk vә vәziyyәti tәhlil etmәk
yad bazarların tez öyrәnilmәsi, müәyyәn mentaliteti vә bazar strukturu olan bazar¬la¬¬ra çıxış, siyasi, hüquqi,
maneәlәrin lәğv edikmәsi, qlobal bazara çıxış, risklәrin azaldılması

sosial vә iqtisadi vәziyyәti tәhlil etmәk
bazarların sayını artırmaq

592 Rәqabәtlә bağlı strateji ittifaqların әsas motivlәri

•

uzunmüddәtli münasibәtlәrdә tәrәfdaşlar arasında resurs vә tәcrübәni birlәşdirmәk
güclәri birlәşdirәrәk rәqabәtqabiliyyәtliyә nail olmaq
rәqabәt tәhlükәsindәn xәbәrdar olmaq, rәqabәtә tәsir etmәk, qeyrimüәyyәnliyi azatmaq,inkişafın sabitliyini
güclәndirmәk
qlobal bazarda rәqabәt aparmaq istәyi
konkret bazarda liderliyi әldә etmәk

593 Yeni bilik vә bacarıqları mәnimsәmәyin әsas motivlәri

•

konkret biznesi qiymәtlәndirmәk
yeni mәhsulların hazırlanması
yeni texnoloqiyaları әldә etmәk, heyyәtin tәcrübә әldә etmәsi, yeni regionlarda yeni imkanlar әldә etmәk
istehlakçıların tәlәblәrini tam olaraq ödәmәk
yeni texnoloqiyaların tәtbiqi vә yeni biliklәrin mәnimsәnmәsi

594 Assosasiya nәyә deyilir

•

müvәqqәti xarakterli tәşkilatıdır
kommersiya tәşkilatıdır
ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni vә bir qayda olaraq qeyri kommersiya mәqsәd¬lә¬ri¬nә çatmaq üçün fiziki vә
hüquqi şәxslәrin könüllü birliyidir
şirkәtlәrin inhisar birliyidir
daimi xarakterli tәşkilatıdır

595 Assosasiyaların әsas xüsusiyyәtlәri

•

eynitipli tәsәrrüfat birliyidir
şirkәtlәrin inteqrasiyasının әn sәrt formasıdır vә müvәqqәti xarakter daşıyır
şirkәtlәrin inteqrasiyasının әn mülayim formasıdır, tövsiyyә xarakterli fәaliyyәtin ko¬ordinasiyası mәqsәdilә
yaradılır, ittifaqın üzvlәri öz tәsәrrüfat müstәqilliyini vә hüquqi şәxs haqlarını qoruyurlar
istehsala istiqamәtlәnәn birliyidir
daimi xarakterli kommersiya tәşkilatıdır

596 Ticarәt assosasiyasını izah edin

•

ticarәt әmәliyyatlarını yerinә yetirәn struktur bölmәsidir
böyük, müstәqil, ticari әmәliyyatlar aparan kommersiya tәşkilatıdır
müvәqqәti xarakterli tәşkilatıdır
belә bir assosasiya növü yoxdur
hökumәt vә qanunverici orqanlarda informasiya mübadilәsi vә ümumi maraqların lobbilәşmәsi üçün sahәyә
daxil olan şirkәtlәr tәrәfindәn yaradılan strukturdur

597 Strateji alyans nәyә deyilir

•

inteqrasiyanın әn sәrt formasıdır
tәsәrrüfat subyektlәrinin müxtәlif formalı әmәkdaşlığıdır
müәssisәlәr arası inteqrasiyanın әn çox yayılmış tәşkilati formasıdır, bir neçә müs¬tә¬qil şirkәtlәr arasında
müştәrәk strateji mәqsәdlәrin reallaşdırılması üçün uzun mü¬¬ddәtli әmәkdaşliq razılaşmalarına әsaslanır
qeryi kommersiya mәqsәdli şirkәtdir
tәrkibindә qeyri formal qruplar olan formal ittifaqdır

598 Strateji alyansların fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri

•

daimi xarakterli formal tәşkilatdır
strateji alyans özü müstәqil hüquqi şәxs kimi fәaliyyәt göstәrir
bi tip birliklәr ortamüddәtli vә ya uzunmüddәtli, ikitәrәfli vә çoxtәrәfli razılaş¬ma¬la¬ra әsaslanır, ki onlarda
әmәkdaşların strateji planlarına uyğun gәlir, alyanslara nә¬in¬¬¬ki tәdarükçülәr vә müştәrilәr, hәtta rәqiblәr
daxil ola bilәr, alyanslar çox çevik olurlar, resurs tәminatında sabitlik yaradırlar, müәyyәn vaxt üçün
yaradılırlar vә üzv şirkәtlәr öz müstәqilliyini qoruyurlar
tövsiyyә xarakterli kommersiya tәşkilatıdır
bu tip birliklәr plan tәrtibatı istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrirlәr

599 Firmalararası inteqrasiya formalırının hansı tiplәrini bilirsiniz

•

beynәlxalq inteqrasiya
formal vә qeyri formal inteqrasiya
tam inteqrasiya, hissәli inteqrasiya
ierarxiya inteqrasiya
sadә vә mürәkkәb inteqrasiya

600 Beynәlxalq şirkәtlәr arasında hansı növ qarşılıqlı әlaqәlәr mövcuddur

•

sosial  iqtisadi, hәrbi, tibbi, mәdәni, psixoloji
istehsal, texnoloji, maliyyә vә kredit әlaqәlәr
mülki, aksioner, istehsal, idarәedici, texnoloji, maliyyә vә kredit әlaqәlәr
maliyyә vә kredit әlaqәlәr
idarәedici vә tәşkiledici

601 Beynәlxalq şirkәtlәr inteqrasiyanın tәşkilati formalarının tәsniflәşdirilmәsi nöqteyi nәzәrindәn
inteqrasiyanın hansı tiplәrini bilirsiniz

•

sәrt vә mülayim inteqrasiya
korporativ, kooperativ
korporativ, kooperativ, kollaborativ
idarәedici vә tәşkiledici
idarәedәn vә idarәolunan

602 Trest terminini açıqlayın

•

şirkәrlәrin inteqrasiyasının әn sadә, mülayim formasıdır
sәrbәst müәssisәlәr birliyidir, daimi xarakter daşıyır
elә bir birlikdir, ki oraya daxil olan müәssisәlәr vahid dir istehsal kompleksinә çevrilәrәk öz hüquqi, istehsal
vә kommersiya müstәqilliyini itirirlәr vә onların fәaliyyәtinә rәhbәrlik vahid bir mәrkәz tәrәfindәn
reallaşdırılır
müvәqqәti xarakterli birlikdir
formal tәşkilatdır

603 Trestlәrin әsas xüsusiyyәlәri

•

tәrkibindә olan müәssisәlәr bir çox rәhbәrlәrә tabe olurlar
şirkәrlәr öz müstәqilliyini itirmirlәr
şirkәrlәrin inteqrasiyasının әn sәrt formasıdır, bu cür inteqrasiya formasında mü¬әs¬si¬sәlәrin tәsәrrüfat
fәaliyyәtinin bütün tәrәflәri birlәşir, digәr birliklәrdәn fәaliy¬yә¬ti¬nin müәyyәn istehsal eynitipliyi ilә
fәrqlәnir
koombinә edilmiş istehsal tәşkilatıdır
fәaliyyәt sferası bir sahәni әhatә edir

604 Menecerlәrin strategiyaların reallaşdırılması prosesinә rәhbәrlik üsullarına hansı amil tәsir etmir?

•

rәğbәt bәslәdiklәri rәhbәrlik üslubu
onlara verilәn hakimiyyәt dәrәcәsi
şirkәtin başqa әmәkdaşları ilә şәxsi münasibәtlәri
strategiyanı reallaşdırmaq üçün bu prosesdә öz rolları barәdә tәsәvvürlәri
şirkәtin işindә әn son texnologiyalardan istifadә

605 Menecerin fәaliyyәt planına daxil deyil:

•

әmәyin fondla silahlılığının tәmin edilmәsi
zәrurәt yarandığı hallarda ehtiyatları yenidәn bölüşdürmәk
işçilәrin fәaliyyәt nәticәlәrini qiymәtlәndirmәk vә mükafatlandırmaq
sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi
strateji dәyişikliklәrә şәxsi rәhbәrlik

606 Rәqabәt üstunluyunu әldә etmәyә imkan verәn neçә әsas fәrqlәındirisi xüsusiyyәt vardır?

•

5
3
4
6
2

607 Strategiyanın reallaşdırılması prosesindә aşağıdakılardan hansı ümumi tәlәblәrә aid deyil?

•

daimi inkişaf vә tәkmillәşdirmәnin tәmin edilmәsi ucun daha yaxşı tәcrübәnin tәtbiq edilmәsi
strategiyaya uyğun olan idarәetmә әmәliyyyatlarının tәyin edilmәsi
strategiyanın uğurla hәyata keçirә bilәcәk idarәetmәnin tәşkilati struktrunun yaradılması
müәssisәdә işgüzar tәcrübәnin yaradılması
strategiyanın dәstәklәnmәsi uçun işçi mühitini vә korporativ mәdәniyyәti yaratmaq

608 İdarәetmәnin tәşkilati strukturlarının növlәrinә aid deyil:

•

matris
funksional
xәtti
xәttimatris
xәttifunksional

609 İdarәetmәnin tәşkilati strukturlarından deyil:

•

funksional
funksional
proqram mәqsәdli
xәttifunksional
matris
koordinasion

610 . ...........qarşılıqlı әlaqәli strateji struktur vahidlәrinin strateji fәaliyyәtinin birlәşdirilmәsi
mәqsәdilә koordinasiya komandalarından,funksiyalararası vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi qruplarından
istifadә edә bilәr.Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәni qoyun.
sәhmdar cәmiyyәti
zavod
müәssisә
istehsal bölmәlәri

•

•

şirkәt

611 ...........şirkәtlәrdә kömәkçi fәaliyyәt növlәrindәn olan maliyyә vә hesablaşmalar,ictimaiyyәtlә
münasibәtlәr,informasiya tәminatı ali rәhbәrlik sәviyyәsindә mәrkәzlәşdirilmiş sistem tәtbiq olunur.
Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәni qoyun.

•

kombinlәşmә sәviyyәsindәn asılı olmayaraq
tәmәrküzlәşmә sәviyyәsindәn asılı olaraq
diversifikasiya dәrәcәsindәn asılı olaraq
diversifikasiya dәrәcәsindәn asılı olmayaraq
ixtisaslaşma dәrәcәsindәn asılı olaraq

612 Şirkәt rәhbәrliyi........vә.......sәlahiyyәt sәrhәdlәrini müәyyәn etmәlidir. Nöqtәlәrin yerinә uyğun
gәlәni qoyun.

•

funksional bölmәlәrin rәhbәrlәri,matrisa quruluşunun rәhbәri
biznesvahidlәr,matrisa quruluşunun rәhbәrlәri
xәtti bölmәlәrin rәhbәrlәri,funksional bölmәlәrin rәhbәrlәri
biznesvahidlәri,xәtti bölmәsinin rәhbәri
biznesvahidlәr,funksional bölmәnin rәhbәrlәri

613 SWOT tәhilinin nәticәlәri araşdırılarkәn daxili güclü cәhәtlәrә aşağıdakılardan xairici mühitin
yaratdığı tәhlükәlәrә biri aid deyil:

•

әvәzedici mәhsulların istehlak dәyәrlәrin yüksәlmәsi
alıcıların tәlәbatlarında ciddi dәyişikliklәrin baş vermәsi
qanunverciliklә bağlı yeni mәhdudiyyәtlәr
yeni texnologiyaların meydana çıxması
iqtisadi fәaliyyәtә mәnfi tәsir göstәrәn siyasi hadisәlәrin baş vermәsi

614 Strategiyanın sәmәrәli reallaşdırılması üçün şirkәtin ehtiyatları elә yerlәşdirilmәlidir
ki..............Cümlәni tamamlayın.

•

istehsalın sәmәrәliliyi göstәricilәri maksimum sәviyyәdә olsun
davamlı gәliri tәmin etmiş olsun
hәr bir strateji әhәmiyyәtli bölmә peşәkar işçilәr vә cari büdcә ilә tam tәmin olunsun
әmәk haqqının normalaşdırılmasının tәmin etsin
fәrqlәnәn işçilәrә mükafatların,qrantların verilmәsi

615 Adaptiv tәşkilati idarәetmә quruluşunun hansı formaları var

•

formal vә qeyri formal formalar
sadә vә mürәkkәb formalar
proekt, matris, proqram mәqsәdli, problem  mәqsәdli formalar
uyğunlaşmaq vә dәyişә bilmәk forması
proqram mәqsәdli, problem  mәqsәdli formalar

616 İdarәetmә metodunun mahiyyәtini açıqlayın

•

idarәetmә subyektinin idarәetmә sisteminin strateji vә taktiki mәqsәdlәrinin prak¬tiki olaraq hәyata
keçirilmәsi üzrә idarәetmә obyektinә tәsir metodudur
tәşkilatın struktur bölmәlәrinin idarәedilmәsidir
idarәetmә prinsiplәrinin mәcmusudur
idarәetmә elminin nәzәriyyәlәridir
menecmentә xüsusi bir yanaşmadır

617 Diversifikasiya nәdir

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yeni sahәlәrә yayılmasıdır
şirkәtlәrin istehsal fәaliyyәtinin istiqamәtinin dәyişkәnliyidir
istehsal sahәlәrinin yaradılmasıdır
idarәetmә bölmәsidir
uyğunluq prinsipidir

618 Qlobal yönümlü әmtәә quruluşu hansı idarәetmә quruluşuna deyilir

•

qlobal şirkәtlәrin quruluşudur
әmtәәlәrә yönәlmiş satış sistemidir
idarәtmә sistemidir
әmtәә bazarının quruluşudur
әmtәә әlamәti üzrә bölmәlәri olan vә hәr biri müstәqil olaraq dünya bazarına ça¬lı¬şan divizional quruluşa
әsaslanan tәşkilati idarәetmә quruluşudur

619 Qlobal yönümlü regional quruluşu hansı idarәetmә quruluşuna deyilir

•

heç bir variant
coğrafi quruluş prinsipinin istifadә edilmәsi ilә divizional quruluşa әsaslanan idarәetmә quruluşlarının
müxtәlifliyidir
regionların coğrafiyasının quruluşudur
qlobal şirkәtlәrin quruluşudur
qlobal şirkәtlәrin әhatә etdiyi regionlardır

620 Divizional quruluş hansı idarәetmә quruluşuna deyilir

•

idarәetmә quruluşlarının müxtәlifliyidir
şirkәtlәrin ayrı ayrı bölmәlәrin quruluşudur
iri müstәqil istehsal tәsәrrüfat bölmәlәrinin ( divizionların ) ayrılmasına әsaslanan idarәetmә quruluşudur
idarәtmә sistemidir
şirkәtlәrin әmәk bölgüsü prinsipidir

621 Tәşkilatın strategiyası nәyә deyilir

•

mürәkkәb şirkәtlәrin iş planıdır
özündә strateji vәziyyәtin prioritetlәrini, resursları vә strateji mәqsәdlәrә nail olu¬n¬ması üzrә atılacaq
addımların ardıcıllığını müәyyәn edәn baş hәrәkәt planını әks etdirir
uzunmüddәtli fәaliyyәti әks edir
tәşkilatın real vәziyyәtini әks edәn plandır
korporativ strategiyadır

622 İdarәetmә prosesi hansı prosesә deyilir

•

müәyyәn bir sistemdә birlәşmiş idarәetmә subyektlәrinin idarәetmә metodlarının istifadә edilmәsi ilә
müәyyәn funksiyaların reallaşdırılması yolu ilә öz mәqsәd¬lәri¬nә çatmaq üçün istiqamәtlәnәn fәaliyyәtdir
rәhbәrlik üslubudur
idarәetmә funksiyalarının cәmidir
korporativ strategiyadır
qәrar qәbulu prosesidir

623 İdarәetmә funksiyası anlayışını şәrh edir

•

әmәyin bölgüsünә vә kooperasiyasına әsaslanan vә idarәetmә subyekti tәrәfindәn ida¬rәetmә obyektinә
mürәkkәb vә sabit tәsirlә xarakterizә edilәn fәaliyyәt növüdür
qarşılıqlı әlaqәli fәaliyyәt növüdür

planlaşdırma vә tәşkil etmә funksiyasıdır
tәşkilatı idarәemәk üçün fәaliyyәt istiqamәtidir
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin yeni sahәlәrә yayılmasıdır

624 "Konsern" terminini açiqlayın

•

kapitalda, maliyyә әlaqәlәrindә, patent lisenziya razılaşmalarında iştirakı vasitә¬si¬lә bağlı olan müstәqil
müәssisәlәr birliyi formasıdır
geniş maliyyә әlaqәlәri olan tәşkilatdır
iri şirkәtdir
müstәqil şirkәtdir
iqtisadi qurumdur

625 Konsernin әsas xüsusiyyәtlәrinә nә aiddir

•

şirkәtlәrin inteqrasiyasının sәrt forması, istehsal xarakterli birlik olması, konsernә da¬xil olan şirkәtlәr
müstәqil hüquqi şәxs olaraq aksioner cәmiyyәt formasında ye¬ga¬nә tәsәrrüfat rәhbәrinә tabe olurlar
maliyyә iqtisadi idarәetmәnin mәrkәzlәşdirilmәsi
geniş miqyaslı fәaliyyәtin olması
heç bir variant
kapitalın olması

626 İnteqrasiya әlaqәlәrinin xarakterindәn asılı olaraq konsernlәrin hansı növlәri vardır

•

üfüqi vә şaquli konsernlәr
formal vә qeyri formal konsernlәr
üfüqi, şaquli, koordinasiya vә beynәlxalq konsernlәr
sadә vә mürәkkәb konsernlәr
beynәlxalq vә regional konsernlәr

627 Şaquli konsern hansı konsernә deyilir

•

hazır mәhsul istehsalının texnoloji prosesinin ardıcıllığı ilә әlaqәli olan müxtәlif sa¬hәlәrin şirkәtlәrini
birlәşdirir
iqtisadiyyatın bir sahәsini әhatә edәn konserndir
şaquli әmәk bölgüsü hәyata keçirilәn şirkәtdir
bütün variantlar
koordinasiya konsernidir

628 Üfüqi әlaqәlәr hansı idarәetmә әlaqәlәrinә deyilir

•

bәrabәrhüquqlu idarәetmә bölmәlәrinin kooperasiyası vә koordinasiya әlaqәlәrinә
formal әlaqәlәrә
üfüqi әlaqәlәrә
mürәkkәb әlaqәlәrә
qeyri formal әlaqәlәrә

629 Şaquli әlaqәlәr hansı idarәetmә әlaqәlәrinә deyilir

•

bu әlaqәlәr rәhbәrliklә tabeçilikdә olanlar arasında olan әlaqәlәrdir vә ierarxik ida¬rә¬etmәdә yәni bir neçә
idarәetmә sәviyyәsinin olması zamanı yaranırlar
üfüqi vә şaquli әmәk bölgüsüdür
şaquli әmәk bölgüsünün әsasıdır
mürәkkәb idarәetmә әlaqәlәridir
idarәetmә әlaqәlәridir

630 Xәtti әlaqәlәr hansı idarәetmә әlaqәlәrinә deyilir

•

rәhbәrin öz hakimiyyәt sәlahiyyәtlәrinin reallaşdırılması vә tabeçilikdә olanlara bir¬¬başa rәhbәrlik etmәyini
nәzәrdә tutan münasibәtlәrdir
qeyri  formal әlaqәlәrdir
formal әlaqәlrdir
mürәkkәb idarәetmә әlaqәlәridir
xәtti tәşkilati quruluşun әsasıdır

631 Funksional әlaqәlәr hansı idarәetmә әlaqәlәrinә deyilir

•

idarәetmәnin müәyyәn funksiyalarının hәyata keçirilmәsi çәrçivәsindә istifadә edi¬lәn tabeçilik әlaqәlәridir vә
tövsiyyә, mәslәhәt xarakteri daşıyır
idarәetmә funksiyasıdır
tәşkilatda baş verәn formal әlaqәlәrdir
funksional tәşkilati quruluşun әsasıdır
idarәetmә prosesidir

632 Xәtti idarәetmә quruluşunun mahiyyәti

•

idarәetmә apparatının tәtbiqindәn
funksional hәlqәlәrin qurulmasından
ondan ibarәtdir, ki hәr bir kollektivin başında rәhbәr durur vә öz fәaliyyәtindә o yu¬¬¬xarı idarәetmә pillәsi
rәhbәrinә tabedir vә onun sәrәncamlarını yerinә yetirmәyә borcludur
xәtti әlaqәlәrin tәtbiqindәn
idarәetmә nәzәriyyәsinin tәtbiqindәn

633 Funksional idarәetmә quruluşunun mahiyyәti

•

hәr birinin dәqiq müәyyәn konkret vәzifә vә mәsuliyyәtlәri olan struktur bölmәlәrinin yaradılmasıdır
operativlik vә çeviklikdir
idarәetmә prinsiplәrinin tәtbiqidir
müәyyәn quruluşun yaradılmasıdır
formal әlaqәlәndirmәdir

634 Adaptiv tәşkilati idarәetmә quruluşu hansı әlamәtlәrlә xarakterizә edilir

•

dә¬¬¬yişkәnliya tez uyğunlaşma ilә, öz formasını müәyyәn dәrәcәdә asan dәyişmә qab¬iliyyәti ilә, mürәkkәb
proektlәrin reallaşdırılmasına istiqamәtlәnmә ilә, vaxt mәhdudiyyәtlәrinin olması ilә, müәyyәn vaxt üçün
nәzәrdә tutulan idarәetmә orqanlarının yaradılması ilә
idarәetmә prinsiplәrinin tәtbiqi ilә
tәşkilatın xarici mühitә uyğunlaşması ilә
daxili mühit amillәrinin dәyişkәnliyi ilә
idarәetmә funksiyalarının yerinә yetirilmәsi ilә

635 İdarәetmә obyekti nәdir

•

maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin yaradılmasının istehsal prosesini tәmin edәn şir¬kәtin birbiri ilә qarşılıqlı
әlaqәli vә qarşılıqlı bağlı element vә alt sistemlәrinin toplusudur
rәqib şirkәtlәrdir
şirkәtin özüdür
idarәetmә aparatıdır
idarәetmә sistemidir

636 İdarәetmә subyekti nәyә deyilir

•

•

birbiri ilә qarşılıqlı bağlı olan vә idarә olunan alt sistemә tәsir edәn vә idarәetmә¬nin qarşılıqlı әlaqәli
element vә alt sistemlәrin toplusudur
struktur bölmәlәrdir
şirkәtin özüdür
heç bir variant
alt sistemin texniki texnoloji xüsusiyyәtlәridir

637 Texniki alt sistem nәdәn ibarәtdir

•

buraxilan mәhsul vә göstәrilәn xidmәtlәr üçün istifadә olunan maşın vә avadanlıq komplekslәri, cihaz vә s.
texnikadan
idarәetmә tәbәqәlәrindәn
tәşkilatın texniki işçi heyyәtindәn
bütün variantlar
istehsal prosesinin elementlәrindәn

638 Texnoloji alt sistem nәyә әsaslanır

•

texnoloji prosesin mәrhәlәlәrә bölgüsünә ( yarımfabrikat malların, hazır mәhsulun istehsalı), mәhsulun
istehsalı üçün zәruri olan müәyyәn növdә vә keyfiyyәtdә xammalın seçiminә әsaslanır
şirkәtin iqtisadi fәaliyyәtinә әsaslanır
şirkәtin işçi heyyәtinin idarә edilmәsinә әsaslanır
bütün variantlar
maşın vә avadanlıqların tәşkilinә әsaslanır

639 İqtisadi alt sistem nәdәn ibarәtdir

•

şirkәtin iqtisadi fәaliyyәtini, zәruri göstәricilәrә nail olmanı, maliyyә resurslarının yaradılmasını vә istifadә
edilmәsini tәmin edәn idarәetmә tәbәqәlәrindәn
texnoloji prosesin bölgüsündәn
istehsal prosesinin elementlәrindәn
bütün variantlar
maşın vә avadanlıqların istifadә edilmәsindәn

640 İstehsalın vә idarәetmәnin tәşkili alt sistemi nәdәn ibarәtdir

•

qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә çatmaq üçün istehsal prosesinin bütün elementlәrinin sәmәrәli birlәşmәsindәn
şirkәtin işçi heyyәtindәn
istehsal prosesinin elementlәrindәn vә texnoloji prosesin bölgüsündәn
bütün variantlar
şirkәtin iqtisadi fәaliyyәtinә әsaslanır

641 Sosial alt sistem nәyә әsaslanır

•

şirkәtin işçi heyyәtinin  kollektivin idarә edilmәsinә әsaslanır
texnoloji prosesin bölgüsünә
istehsal prosesinin elementlәrinin sәmәrәli birlәşmәsinә
şirkәtin iqtisadi fәaliyyәtinә
idarәetmә tәbәqәlәrinә

642 Şirkәtin idarә edilmәsi sistemindә hansı alt sistemlәr mövcuddur

•

texniki, texnoloji, iqtisadi, istehsalın vә idarәetmәnin tәşkili, sosial alt sistemlәr
iqtisadi, sosial vә hüquqi alt sistemlәr
texniki vә texnoloji alt sistemlәr
heç bir variant

mәdәni alt sistem

643 Beynәlxalq şirkәtlәrin idarәetmә metodları nәdәn ibarәtdir

•

müәyyәn mәqsәdlәrә çatmaq üçün idarә edәn subyektin idarәetmә obyektinә tәsirinin metod vә vasitәlәrinin
mәcmusudur
idarәetmә prinsiplәrindәn
planlaşdırma, tәşkiletmә vә nәzarәt proseslәrinin mәcmusudur
bütün variantlar
dar ixtisaslaşdırma metodlarından

644 Beynәlxalq şirkәtlәrin hansı idarәetmә metodları var

•

iqtisadi, inzibati, sosial psixoloji, hüquqi metodlar
texniki
iqtisadi vә tәşkilati sәrәncam
bütün variantlar
texnoloji

645 İdarәetmә metodunun tәrifi aşağıdakılardan hansılardır

•

İdarәetә mteodu idarәetmә subyektinin idarәetmә sisteminin strateci vә taktiki mәqsәdlәrinin praktik hәyata
keçirilmәsi üzrә idarәetmә obyektinә tәsir metodudur
İdarәetmә metodu xarici, yaxud daxili bazarlarda hasil edilәn mәhsulun, yerinә ye¬ti¬rilәn xidmәtlәrin vә
tәşkilatın rәqabәt qabiliyyәtinә nail olmaqdan ibarәtdir
İdarәetmә metodu elmi yanaşmaların, idarәetmә funksiya vә metodlarının, mәq¬sә¬di, tәminedici, idarә
olunan vә idarә edәn yarımsistemlәrin mәcmusudur
İş taktikasıdır
İdarәetmә metodu istehsal kollektivinә vә ya onun hәr hansı bir üzvünә mәqsәd¬yön¬lü tәsir edilmәsi
vasitәsidir

646 Birbaşa tәsir metodlarından aşağıdakı tәsniflәşdirmәlәrin hansı düz deyil

•

sosial
maddi
mәnәvi
fiziki
hüquqi

647 Dolayı tәsir metodlarından aşağıdakı tәsniflәşdirmәlәrin hansı düz deyil

•

modernlәşdirmәnin qrafik metodları
optimal idarәetmә qәrarları
elmitexniki
tәşkilati tәhlil
iqtisadi vә tәşkilati tәhlil

648 İqtisadi metodun iqtisadi tәsir vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir

•

yoxlama sistemi
rentabellik
tәsәrrüfat hesabı
tәşkiletmә
planlaşdırma

649 İnzibati metodun tәşkilatisәrәncam tәsiri vasitәlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir

•

•

tәcrübә mübadilәsi
sәrәncam
әmr
informasiya mübadilәsi
tәlimat

650 Beynәlxalq menecment nәdir

•

şirkәtlәrin idarә edilmәsi nәzәriyyәsi vә tәcrübәsi, onların xaricdә hәyata keçirdiklәri fәaliyyәt şәraitindә
müxtәlif beynәlxalq kommersiya әmәliyyatlarının vә beynәlxalq biznesin hәyata keçirilmәsinin tәşkilati
formalarının: ixrac, idxal, texnologiyaların mübadilәsi, lisenziyalaşdırma, müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması
vә s. istifadә edilmәsidir
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә tәşkilatın idarә edilmәsidir
menecmentin xüsusi növüdür
bütün variantlar
minimum xәrclәrlә maksimum gәlir әldә etmәkdir

651 İdarәetmә sistemi hansı sistemә deyilir

•

qarşılıqlı idarәedәn vә idarә olunan alt sistemlәrin vәhdәtidir, insanların birgә ra¬zı¬lıqlı fәaliyyәti üçün zәruri
olan idarәetmә metod vә vasitәlәrinin mәcmusudur
transmilli korporasiyaların tipindәn asılı olan bir idarәetmә sistemidir
qәrargahların qarşılıqlı әlaqәsidir
bütün variantlar
dövlәtin idarә edilmәsi sistemidir

652 Beynәlxalq şirkәtlәrin idarә etmә sisteminә nә daxildir

•

şirkәtin idarә edәn vә idarә olunan alt sistemlәri, beynәlxalq menecmentin mәqsәd, prinsip vә metodları,
idarәetmә funksiyaları, beynәlxalq şirkәtlәrin strukturu, ida¬rә¬etmә prosesi, resurs, informasiya vә tәşkilati
texnoloji tәminat
şirkәtin idarәetmә sәviyyәsi
şirkәtin idarә edәn vә idarә olunan alt sistemlәri
bütün әmәliyyatlar üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәk
şirkәtin öz mәhsulunun rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәltmәsi

653 İdarәetmә prosesindә hansı mәsәlәlәr öz hәllini tapır

•

strateji, taktiki vә operativ
idarәetmә prinsiplәri müәyyәn olunur
tәşkilatın mәqsәdi müәyyәn olunur
bütün variantlar
heç bir variant

654 Beynәlxalq şirkәtlәrin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn amillәr hansılardır

•

makroiqtisadi, sosialmәdәni, siyasihüquqi, texnoloji
rәqib şirkәtlәr
tәdarükçülәr vә istehlakçılar
makroiqtisadi amillәr
milli xüsusiyәtlәr

655 Bu şirkәtin vaxtında özünün qısamüddәtli maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәk qabiliyyәtinin
göstәricisidir.
Maliyyә qalıqları

•

Maliyyә sabitliyi әmsalı,
Maliyyә vasitәsi (maliyyә leverici)
ehtiyatlar vә ya kәsintilәr
Ödәmә qabiliyyәti әmsalı,

656 Müәssisәnin qısa müddәt әrzindә aktivlәri pul vәsaitlәrinә çevirmәyә imkan verәn vәsaitlәrin
yerlәşdirilmәsi üzrә fәaliyyәti.

•

Maliyyә qalıqları
Maliyyә sabitliyi әmsalı,
Maliyyә vasitәsi (maliyyә leverici)
ehtiyatlar vә ya kәsintilәr
Ödәmә qabiliyyәtinin idarә edilmәsi,

657 Strategiyanın reallaşdırılması vә ya strategiyada böyük dәyişikliklәrin hәyata keçirilmәsi üçün
tәlә olunan aktiv ehtiyatları vә halhazırda mövcud olan aktiv ehtiyatları arasındakı fәrq, hәr bir aktiv
növü üzrә çatışmayan hәcmi göstәrir

•

Maliyyә vasitәsi (maliyyә leverici)
ödәmә qabiliyyәtinin idarә edilmәsi,
Maliyyә sabitliyi әmsalı
Maliyyә qalıqları
aktivlәrdә kәsintilәr

658 TSZ nәdir

•

tәsәrrüfatçılıq zonasının subyekti
holdinq zonasının subyekti
strateji tәsәrrüfatçılıq zonası
tәsәrrüfatçılıq halqalarının subyekti
strateji holdinq zonası

659 Tәşkilatilayihәli qrup necә mövcud ola bilәr:

•

şirkәtin sәrbәst hәlqәsi kimi rәsmilәşdirilәn vә ya qız firması kimi vә yaxud onun hәr hansı bölmәsinin «damı»
altında mövcud ola bilәr
yalnız qız firması kimi mövcud ola bilәr
şirkәtin qeyrimüstәqil bölmәsi kimi mövcud ola bilәr
qeyriformal qrup kimi mövcud ola bilәr
müstәqil şirkәt kimi mövcud ola bilәr

660 layihәli qrupların modifikasiyaları arasında әn geniş yayılanı hansıdır:

•

sәrbәst biznesin yeni sahәlәrinin inkişaf mәrkәzlәridir
kiçik müәssisәlәrdir
firmanın müstәqil bölmәlәridir
sәrbәst biznesin mövcud sahәlәridir
filiallarıdır

661 Texnopolisdә hansı üç element üzvü şәkildә birlәşir:

•

elm, texnika, sahibkarlıq
elm, sahibkarlıq, idarәetmә
elm, texnika, texnologiya
elm, sahibkarlıq, tәşkilati quruluş
texnika, xammal, idarәetmә

662 Çoxsahәli şirkәtlәrdә 2 tәşkilati sәviyyәdә hansı strategiya işlәnib hazırlanır

•

korporativ strategiya
funksional strategiya
biznesstrategiya
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası

663 Çoxsahәli şirkәtlәrdә 3 tәşkilati sәviyyәdә hansı strategiya işlәnib hazırlanır

•

korporativ strategiya
funksional strategiya
biznesstrategiya
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası

664 Funksional vahidlәr daxilindә әsas struktur vahidlәri üçün dar strategiya

•

Biznesstrategiya vә ya iş strategiyası
әmәliyyat strategiyası
funksional strategiya
korporativ strategiya
nәzarәt

665 Strategiyanın qiymәtlәndirilmәsi vә üstünlüklәrinin tәyini üçün hansı kriterilәr tәtbiq olunmur

•

Mühitә uyğunluq.
Sәmәrәliliyi.
Rәqabәt üstünlüyü.
Strateji tәşәbbüslәrin әlaqәlәndirilmәsi
komponentlәrinin daxili uyğunluğu, risk dәrәcәsi, uyuşqanlığı.

666 Biznesstrategiya daxil etmir:

•

Sahәdә vә bütövlükdә iqtisadiyyatda olan dәyişikliklәrә olan reaksiyanı.
Lazımi istehsal biliklәrinin vә vasitәlәrinin toplanmasını.
Rәqabәt strategiyasının vә bazar siyasәtinin işlәnib hazırlanmasını.
Şirkәtlәrin konkret strateji problemlәrini hәll etmir.
Funksional bölmәlәrin strateji tәşәbbüslәrinin әlaqәlәndirilmәsini.

667 Birgә aktivlәrdә xalis aktivlәrin payı

•

Maliyyә qalıqlarıdır
maliyyә sabitliyi әmsalıdır,
Maliyyә vasitәsidir (maliyyә leverici)
ehtiyatlar vә ya kәsintilәrdir
Ödәmә qabiliyyәti әmsalıdır,

668 Bu iqtisadi göstәrici şirkәtin şәxsi kapital hesabına maliyyәlәşdirilәn aktivlәrinin payını göstәrir

•

Maliyyә qalıqları
Maliyyә sabitliyi әmsalı,
Maliyyә vasitәsi (maliyyә leverici)
ehtiyatlar vә ya kәsintilәr
Ödәmә qabiliyyәti әmsalı,

669 Bu iqtisadi göstәrici şәxsi vәsaitlәr, uzunmüddәtli kreditlәr vә borc mәnbәlәrinin cәminin
balansın aktivinin cәminә olan nisbәtinә bәrabәrdir.

•

Maliyyә qalıqları
Maliyyә sabitliyi әmsalı,
Maliyyә vasitәsi (maliyyә leverici)
ehtiyatlar vә ya kәsintilәr
Ödәmә qabiliyyәti әmsalı,

670 Bu firmanın çıxdığı vә ya çıxış tapmağa çalışdığı hәr hansı bazarı tәşkil edir

•

holdinq zonasının subyekti
tәsәrrüfatçılıq halqalarının subyekti
strateji holdinq zonası
strateji tәsәrrüfatçılıq zonası
tәsәrrüfatçılıq zonasının subyekti

671 Şirkәtin tәsәrrüfat bölmәlәri arasında biznesstrategiyaların uzlaşdırılması vә maliyyә
resurslarının bölüşdürülmәsi ...adlanır

•

Portfel tәhlilinin mәqsәdi
Saxlanılma vәzifәlәri
ETT mәqsәdi
Marketinqin vәzifәlәri
İstehsalat vәzifәlәri

672 Bu, elә bir tәşkilatdır ki, burada sahibkarlıqla mәşğul olmağa başlayanlar üçün öz işlәrinin yerinә
yetirilmәsi üzrә vәrdişlәr aşılamaq istiqamәtindә tövsiyyәlәr verilir, hüquqi, iqtisadi vә s. mәsәlәlәr
vasitәsilә kömәklik göstәrilir:

•

elmitәdqiqat kompleksi
vençur müәssisәlәri
biznesinkubator
texnopolis
texnopark

673 Şirkәtin sosial proqramlarının sosial mәsuliyyәtli şәkildә yenidәn qurulmanın, ilk növbәdә
şirkәtin heyәtinin maraqlarından irәli çıxaraq aparılmasını tәmin etmәyә kömәk edәn istiqamәti

•

Sosial mәsuliyyәtli yenidәn qurulma
Şirkәtin fәallığı
Sosial proqramlar
Mәcәllә
Sosial mәsuliyyәtli kapital qoyuluşu

674 Şirkәtin sosial proqramlarının könüllü surәtdә hәyata keçirilәn vә yerli cәmiyyәtin inkişafına
töhfә vermәyә kömәk edәn istiqamәti

•

Yerli cәmiyyәtin inkişafı
Sosial mәsuliyyәtli yenidәn qurulma
Şirkәtin fәallığı
Korporativ inkişaf
Mәcәllә

675 Sәhmdarların, әmәkdaşların, tәrәfdaşların, müştәrilәrin, cәmiyyәtin şirkәtin öz strateji inkişaf
planlarında iqtisadi davamlılıq, sosial rifah vә ekoloji sabitliyә dair mәqsәdlәrini necә vә hansı
templәrlә reallaşdırması barәdә mәlumatlandırılmasında ictimai alәt

•

Korporativ sosial hesabat
Audit hesabatı
Maliyyә hesabatı
İctimai audit
Tәftiş hesabatı

676 Qәbul edilmiş standartlar vә gözlәntilәrlә müqayisәdә şirkәtin ictimai nüfuzunun sistematik
qiymәtlәndirilmәsi.

•

Korporativ sosial hesabat
Audit hesabatı
Maliyyә hesabatı
Tәftiş hesabatı
İctimai audit

677 Hamı tәrәfindәn qәbul edilmiş dәyәrlәrә әsaslanan biznes qaydaları vә qanunlarının külliyyatı
...adlanır

•

biznes etika
Audit qaydaları
Maliyyә qaydaları
İctimai mәcәllә
Tәftiş qayda hesabatı

678 Firmanın mәqsәd vә vәzifәlәrini izah edәn, iş qrafiki vә şirkәtdә geyim növünü tәsvir edәn,
müştәrilәr vә rәqib firmaların nümayәndәlәri ilә rәftar qaydalarını sadalayan mәcәllә

•

Etik korporativ mәcәllә
Audit mәcәllә
biznes etika
İctimai mәcәllә
Tәftiş mәcәllәsi

679 Digәr şirkәtlәrin nәzarәt sәhm paketlәrinә sahib olan şirkәt

•

Ana şirkәt
Bir profilli şirkәt
Yardımçı şirkәt
Özәl şirkәt
Çox profilli şirkәt

680 Çoxsahәli şirkәtlәrdә strategiyalar neçә tәşkilati sәviyyәdә işlәnib hazırlanır

•

1
3
2
5
4

681 Çoxsahәli şirkәtlәrdә 1 tәşkilati sәviyyәdә hansı strategiya işlәnib hazırlanır

•

•

korporativ strategiya
funksional strategiya
biznesstrategiya
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası

682 Nәzarәt sәhm paketlәri vә ya nizamnamә kapitalı başqa şirkәtә mәxsus olan hüquqi cәhәtdәn
müstәqil bir şirkәt

•

Ana şirkәt
Bir profilli şirkәt
Yardımçı şirkәt
Özәl şirkәt
Çox profilli şirkәt

683 Çoxsahәli şirkәtlәrdә 4 (sonuncu) tәşkilati sәviyyәdә hansı strategiya işlәnib hazırlanır

•

әmәliyyat strategiyası
korporativ strategiya
nәzarәt
funksional strategiya
biznesstrategiya

684 Bir profilli müәssisәdә hansı sәviyyә mövcud deyil

•

biznesstrategiya
әmәliyyat sәviyyәsi
funksional sәviyyә
korporativ sәviyyә
nәzarәt sәviyyәsi

685 Müxtәlif sahәlәrdә müәyyәn mövqelәrә nail olmaq üçün hәrәkәtlәri vә ayrıayrı fәaliyyәt
növlәrinin idarә edilmәsinә yanaşmanı tәsvir edәn çoxsahәli şirkәtin idarә edilmәsinin ümumi planı

•

korporativ strategiya
funksional strategiya
biznesstrategiya
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası

686 Korporativ strategiyada hansı istiqamәt әks olunmamışdır

•

Yeni sahәlәrdә mövqelәrin mәnimsәnilmәsi vә möhkәmlәndirilmәsi.
Firmalararası uyğunluq elementlәrinin rәqabәt üstünlüyünә çevrilmәsi.
Bütün bölmәlәrin mәhsuldarlığının artırılması
Rәqiblәrә nәzarәt
İnvestisiya prioritetlәrinin müәyyәn edilmәsi vә resursların yenidәn bölüşdürülmәsi

687 Bir bölmәnin optimal mәhsuldarlığı vә bazarda rәqabәt qabiliyyәtindә olmağı üçün menecerin
işlәyib hazırladığı bölmәnin idarәetmә planı

•

Biznesstrategiya vә ya iş strategiyası
әmәliyyat strategiyası
funksional strategiya
korporativ strategiya

nәzarәt

688 Tam ortaqlığın iştirakçısı bir nәfәsdirsә, belә firma ... adlanır

•

Şәrikli firma
Fәrdi firma
Mәhdud mәsuliyyәtli firma
әlavә mәsuliyyәtli firma
Sәhmdar cәmiyyәtlәri

689 Hansi variant fәrdi firmanın üstünlüyünә aid edilә bilmәz

•

Tәşkilinin mürәkkәb olmaması
Güclü maddi marağın olması
Azadlığının qeyrimәhdudluğu
Firmanın öhdәliklәrinә görә sahibinin öz әmlakı ilә mәsuliyyәt daşımasıdır
Sahibkar öz fәaliyyәtindә bütün mәsәlәlәr üzrә qәrar vermәkdә müstәqildir

690 tam otaqlığın iştirakçılarının sayı iki vә ya çox saydadırsa, belә bir firma necә firma adlanır

•

Mәhdud mәsuliyyәtli firma
Şәrikli firma
Fәrdi firma
әlavә mәsuliyyәtli firma
Sәhmdar cәmiyyәtlәri

691 Biznesin davamlı iqtisadi inkişafa, hәyat keyfiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması üçün işçilәrlә, onların
ailәlәri ilә, yerli ictimaiyyәt vә ümumilikdә cәmiyyәtlә әmәk münasibәtlәrinә töhfә vermәk öhdәliyi
...adlanır

•

etika
mәcәllә
korporativ sosial mәsuliyyәt
qayğı
estetika

692 Şirkәtin sosial proqramlarının reallaşdırılmasının sәnәdlәr şәkildә qeyd edilmiş әsas
istiqamәtlәridir.

•

Şirkәtin fәallığı
Sosial mәsuliyyәtli yenidәn qurulma
Sosial mәsuliyyәtli kapital qoyuluşu
Mәcәllә
Şirkәtin sosial siyasәtinin prioritetlәri

693 Şirkәt tәrәfindәn könüllü şәkildә hәyata keçirilәn tәbiәtin mühafizәsi, heyәtin inkişafı, әlverişli
әmәk şәraitinin yaradılması, yerli ictimaiyyәtә dәstәk üzrә fәaliyyәt, xeyriyyәçilik fәaliyyәti vә
vicdanlı iş praktikası

•

Sosial proqramlar
Sosial mәsuliyyәtli kapital qoyuluşu
Şirkәtin fәallığı
Mәcәllә
Sosial mәsuliyyәtli yenidәn qurulma

694 Hәm daxili, hәm xarici istiqamәtli müxtәlif sosial proqramların keçirilmәsi

•

Şirkәtin Sosial fәallığı
Sosial mәsuliyyәtli yenidәn qurulma
Sosial mәsuliyyәtli kapital qoyuluşu
Mәcәllә
Şirkәtin Sosial siyasәtinin prioritetlәri

695 Bu şirkәt tәrәfindәn istedadlı әmәkdaşların cәlb edilmәsi vә saxlanılması mәqsәdilә, heyәtin
inkişafı strategiyası çәrçivәsindә keçirilәn sosial proqramların istiqamәtidir

•

Heyәtin inkişafı
Sosial mәsuliyyәtli kapital qoyuluşu
Şirkәtin Sosial fәallığı
Şirkәtin Sosial siyasәtinin prioritetlәri
Sosial mәsuliyyәtli yenidәn qurulma

696 Maliyyә mәnfәәtlәrinin әldә edilmәsindәn әlavә, adәtәn, etik normalara riayәt etmәklә fәaliyyәt
göstәrәn şirkәtlәrә kapital qoyuluşu yolu ilә, sosial mәqsәdlәrin reallaşdırılmasından ibarәt kapital
qoyuluşu

•

Mәcәllә
Sosial mәsuliyyәtli yenidәn qurulma
Şirkәtin Sosial fәallığı
Sosial mәsuliyyәtli kapital qoyuluşu
Şirkәtin Sosial siyasәtinin prioritetlәri

697 Şirkәtin bir bölmәsi çәrçivәsindә funksional vahidin idarә edilmәsi planı

•

Biznesstrategiya vә ya iş strategiyası
әmәliyyat strategiyası
funksional strategiya
korporativ strategiya
nәzarәt

698 Bir vә ya bir neçә fiziki vә huquqi şәxs tәrәfindәn yaradılan, nizamnamә fondu tәsis müqavilәsi
ilә müәyyәn edilәn hәcmdә paylara bölünәn necә adlanır

•

Mәhdud mәsuliyyәtli firma
Payçı vә şәrikli firma
Sәhmdar cәmiyyәtlәri
әlavә mәsuliyyәtli firma
Fәrdi firma

699 Bu mәrkәzlәr firmalara öz profillәri üzrә xidmәtlәr göstәrir, mәslәhәtlәr verir, lakin onlarda elmi
tәdqiqat sektoru texnopolisә nisbәtәn zәif olur

•

biznes inkubator
vençur müәssisәlәri
texnopolis
elmitәdqiqat komplekslәri
texnopark

700 Vençur biznes necә biznesdir?

•

sәmәrәli biznesdir
riskli biznesdir
sәmәrәsiz biznesdir
bahalı biznesdir
risksiz biznesdir

