2409_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2409 Firmadaxili idarәetmә
1 Nәyә sistem kimi baxmaq olar

•

Nәzәri olaraq “Günәş sistemi” vә “Tәhsil sisteminә” sistem kimi baxmaq olar
Nәzәri olaraq hәr tәdqiq olunan sahәyә sistem kimi baxmaq olar
Nәzәri olaraq yalnız istәdiyimiz sahәyә sistem kimi baxmaq olar
Nәzәri olaraq “Günәş sistemi”, “Tәhsil sistemi”, “Texniki tәchizat sistemi” vә “Nәqliyyat sisteminә” sistem
kimi baxmaq olar
Nәzәri olaraq “Günәş sisteminә” sistem kimi baxmaq olar

2 İdarәetmәdә hәr bir ağır şәraitdә müvafiq tәdbirlәrin görülmәsi nәdәn asılıdır?

•

Sәhmdarlar şurasının çıxartdıqları qәrarlardan asılıdır.
Limanlardaki şәraitdәn, oradakı işçilәrin bacarıbından vә sәfәrbәr etmә qabiliyyәtindәn aslıdır.
Sәlahiyyәtli şәxsin sәrişdәsindәn, onun işgüzarlıq keyfiyyәtindәn, vәziyyәti qiymәtlәndirmә vә bacarmaq
sәviyyәsindәn aslıdır.
İcraçı direktorun tәyin etdiyi sәlahiyyәtli şәxsin istәyindәn asılıdır.
Sifarişçilәr ilә bablanmış kontraktda mәsәlә şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsindәn aslıdır.

3 Dәniz nәqliyyatında idarәetmәdә standart üsullardan istifadәyә imkan yaratmayan nәdir.

•

Gәmilәrin güc qurğularının mütәmadi dәyişmәsi.
Gәmilәrin sahiblәrinin mütәmadi dәyişmәsi.
Gәmilәrin qabarit ölçülәrinin mütәmadi dәyişmәsi.
Gәmilәrin mövqeyinin vә limanların mütәmadi dәyişmәsi
Gәmilәrin idarә heyyәtinin mütәmadi dәyişmәsi.

4 Dәniz nәqliyyatının idarә olunması zamanı hansı faktorların nәzәrә alınması xüsusi әhәmiyyәt kәsb
edir

•

İnsani münasibәtlәrin nәzәrә alınması xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
Çәtin qәbul olunan vә ya icra olunan әmrlәrin nәzәrә alınması xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
Çәtin qәbul olunan vә ya icra olunan xarici faktorların nәzәrә alınması xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
Limanlara yanalmanın nәzәrә alınması xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
Şәxsi keyfiyyәtlәrin nәzәrә alәnmasә xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.

5 Mәcburetmә metodu hansı hallarda tәtbiq edilir

•

Zәhmәtkeşlәrin yarıdan çoxu yazılı surәtdә müraciәt etdikdә
Ayrıayrı vәzifә başçıları öz vәzifәlәrindәn sui istifadә etdikdә, intizam pozulduqda, qaydaqanuna әmәl
olunmadıqda.
Vәzifә başçıları istәdiklәri zaman vә işçilәr bunu tәlәb etdikdә.
Әmәk haqqını vә işçilәrin tarif dәrәcәsini müәyyәnlәşdirdikdә.
Kollektivin iclasında sәsçoxluğu ilә qәbul olunduqda

6 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

7 İdarәetmә sistemindә xarici әlaqәlәr sәviyyәsi nәzәrә alınmaqla 1ci yanaşma hansıdır

•

Tamamilә açıq sistem, yәni nә istәyirsәn onuda edirsәn
Tamamilә qapalı sistem, yәni heç bir kәslә әlaqә yaratmırsan.
Tamamilә açıq sistem, yәni qanunvericilik ilә nәzәrdә tutulanları edirsәn
Tamamilә sәrbәst sistem, yәni istәdi işlәyir, istәmәdi tәtil edir.
Tamamilә qapalı sistem, yәni heç bir xarici sistem tәsiri altına düşmәyәn vә onlara da tәsir etmәyәnlәr.

8 İdarәetmә sistemindә xarici әlaqәlәr sәviyyәsi nәzәrә almaqla yanaşma dedikdә nә başa düşülür

•

Nisbәtәn açıq sistemlәr, yәni xarici sistemlәrin müәyyәn çәrçivә hәddindә tәsiri vә onların da eynәn xarici
sistemlәrә tәsiri mövcudluğu.
Tamam ilә açıq sistem, yәni nә istәyirsәn onuda edirsәn.
Tamam ilә qapalı sistem, yәni heç bir kәslә әlaqә yaratmamaq.
Tamam ilә sәrbәst sistem, yәni istәdi işlәyir, istәmәdi tәtil edir.
Tamam ilә açıq sistem, yәni qanunvericilik ilә nәzәrdә tutulanları edirsәn

9 Sahibkarlıq hüququnun müәyyәn subyektlәrinin, mәsәlәn, banklar, sığorta şirkәtlәri vә s.
fәaliyyәtini ... hüquqi rejim müәyyәn edir

•

ümumi
konkret
xüsusi
maliyyә
sığorta

10 әmәk resurslarının idarә edilmәsi ... mәrhәlәsini daxil etmir

•

Әmәk resurslarının planlaşdırılması
Seçim
Heyәtin toplanması
Ehtiyatların planlaşdırılması
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi

11 Bütün vәzifәlәr üzrә potensial namizәdlәr ehtiyatının yaradılması ...mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

•

Әmәk resurslarının planlaşdırılması
Seçim
Heyәtin toplanması
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi

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

•

Hәvalә etmә
Yenidәn hazırlama
Tәyinetmә
İrәlilәmә
Seçim

13 Çoxsahәli şirkәtlәrdә 4 (sonuncu) tәşkilati sәviyyәdә hansı strategiya işlәnib

•

korporativ strategiya

•

әmәliyyat strategiyası
biznesstrategiya
funksional strategiya
nәzarәt

14 Baza әmәk haqqı sistemi qreydlәr әsasında qurulduğu zaman, qreydlәr şkalasına vә ya qreydlәr
daxilindә dәrәcәlәrә görә ... baş verir

•

tәdris
treninq
әmәkdaşların irәlilәmәsi
işdәn çıxarılma
işә qәbul

15 Heyәtin qiymәtlәndirilmәsi ... üçün aparılmır

•

işә qәbul barәdә qәrar qәbul edilmәsi
hәr bir әmәkdaş üçün qreyd cәdvәlinin dәrәcәsinә uyğun olan mәvacibin müәyyәn edilmәsi üzrә
әsaslandırılmış vә ölçülmüş qәrarların qәbul edilmәsi
әmәkdaşları vә rәhbәrlәri tәşkilati vә peşә dәyişikliklәrinә, fәaliyyәtin sәmәrәliliyinә motivlәşdirilmәsi
әmәkdaşın ixtisasının tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu aydınlaşdırılması
hakim mütәxәssislәr vә şirkәt menecerlәri üçün inkişaf planlarının hazırlanması

16 Mәcәllәnin bu funksiyası bütün әmәkdaşlara şirkәtin dәyәrlәrini göstәrir, әmәkdaşları vahid
korporativ mәqsәdlәrә yönәldir vә bununla korporativ eyniliyi artırır

•

reputasion
idarәetmә
korporativ mәdәniyyәtin inkişafı
açıq
deklarativ

17 Firmanın iqtisadi vә maliyyә vәziyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәr hansılardır

•

İşçilәrin sayı
Ölkәnin idxal vә ixrac әmәliyyatlarından payı
Kompaniyalar arasında tutduğu yer
Nәqliyyat vasitәlәrinin sayı
Sәhmdarların miqdarı

18 Bu strategiyaya şirkәtin fәaliyyәt göstәricilәri pislәşmәyә davam etdikdә, iqtisadi tәnәzzül zamanı
vә ya sadәcә tәşkilatın xilası üçün teztez әl atırlar

•

vә bu variantların birlәşmәsi
mәhdud artım strategiyası
Artım strategiyası
ixtisar strategiyası
ikiqat artım

19 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
Yoldaşlıq
MMC

•

Tәrәfdaşlıq
Sәhmdar cәmiyyәt

20 Firmaya daxil olan mәlumatlar münasibәtindә kompyüter sistemindә son mәrhәlә hansıdır?

•

Daxil edir
Yaddaşda saxlayır
İşlәdir
Ötürür
Mәlumatları tәqdim edir

21 Nәzarәt prosesindә ilkin mәrhәlә hansıdır?

•

İcra etmәnin qiymәtlәndirilmәsi
Tәsdiq edilmiş göstәricilәr ilә real nәticәlәrin müqayisә edilmәsi
Dәyişikliklәrin tәhlil edilmәsi
Sәhvlәrin aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin görülmәsi
İcra etmә üzrә standartların tәyin edilmәsi

22 Nәzarәt prosesi zamanı icra etmә üzrә standartların tәyin edilmәsinin ardınca nә gәlir?

•

İcra etmә üzrә standartların tәyin edilmәsi
Dәyişikliklәrin tәhlil edilmәsi
Tәsdiq edilmiş göstәricilәr ilә real nәticәlәrin müqayisә edilmәsi
Yeni standartların tәsdiq edilmәsi
Sәhvlәrin aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin görülmәsi

23 Nәzarәt prosesi zamanı dәyişikliklәrin tәhlil edilmәsinin ardına nә gәlir?

•

İcra etmә üzrә standartların tәyin edilmәsi
Dәyişikliklәrin tәhlil edilmәsi
Tәsdiq edilmiş göstәricilәr ilә real nәticәlәrin müqayisә edilmәsi
Yeni standartların tәsdiq edilmәsi
Sәhvlәrin aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin görülmәsi

24 Pest analiz aşağıdakılar üçün bir alәtdir

•

Xarici tәhlil
İqtisadi tәhlil
Daxili tәhlil
Xarici vә daxili
Siyasi tәhlil

25 Qiymәtin, әmәyin nizamlanması PEST tәhlilindә hansı amilә aiddir?

•

Texnoloji amil
İqtisadi amil
Sosial amillәr
Xarici vә daxili amillәr
Siyasi amil

26 PEST tәhlilindә әmәk vasitәlәrinin sәviyyәsi hansı amilә aiddir?

•

Texnoloji amil
İqtisadi amil
Sosial amil

•

Xarici vә daxili amillәr
Siyasi amil

27 LÇİTin tәhlilindә xarici amillәr aşağıdakılardır

•

Tәhlükәlәr vә zәif cәhәtlәri
Üstünlüklәri vә mәnfi cәhәtlәri
Features ve avantajlar
İmkanlar vә tәhlükәlәr
[yeni cavab]
Imkanları vә mәhdudiyyәtlәr

28 Strateji ittifaqların peyda olması LÇİT tәhlilindә aşağıdakı kimi nәzәrdәn keçirilir

•

Üstünlüklәr
İmkanlar vә üstünlük
İmkanlar
Tәhlükәlәr
Çatışmamazlıqlar

29 Tәşkilatda marketinq üzrә mütәxәssisin olmaması LÇİT tәhlilindә aşağıdakı kimi qәbul edilir

•

Üstünlüklәr
İmkanlar vә üstünlük
İmkanlar
Tәhlükәlәr
Çatışmamazlıqlar

30 Yerli özünüidarәetmә orqanlarının Sizin şirkәtiniz üçün icazәlәrin verilmәsindәn imtina etmәlәri
LÇİT tәhlilindә aşağıdakı kimi hesab edilir

•

Üstünlüklәr
İmkanlar vә üstünlük
İmkanlar
Tәhlükәlәr
Çatışmamazlıqlar

31 Hakimiyyәt aşağıdakı kimi hesab edilir

•

İcra etmә üçün verilmiş qanunvericilik sәlahiyyәti vә nümayәndәnin tәhkim olunması
Tabelikdә olan nümayәndә heyәti
müәyyәn işlәr yerinә yetirmәk üçün vәzifәlәr
Qeyriformal qrup tәrәfindәn verilmiş sәlahiyyәt
İşlәrin yerinә yetirilmәsi imkanları

32 Firmanın fәaliyyәt dövründә ilk mәrhәlә aşakıdakıdan ibatәrdir

•

Firmanın yaranması
Şirkәtin inkişafı
Şirkәtin formalaşması
yeni keyfiyyәtә keçid
Şirkәti lәğvi

33 Mәqsәdlәrә nail olmaq üçün müntәzәm qarşılıqlı әlaqәlәrә daxil olan özözünә әmәlә gәlәn bir
qrup insanlar aşağıdakı kimi hesab edilir

•

•

Qeyriformal qruplar
dövlәt qrupları
formal qruplar
komanda qrupları
әnәnәvi firmalar

34 Qrupun formalaşması zamanı qrup üzvlәrinin yaxınlaşdığı, qrupun özәyinin formalaşdığı,
әlaqәlәrin qurulduğu, qrupun qeyribәrabәr işlәdiyi mәrhәlә …

•

Formalaşma mәrhәlәsidir
Normallaşma mәrhәlәsidir
Tәşәkkül mәrhәlәsidir
Parçalanma mәrhәlәsidir
Qrupun yetişkәnliyi mәrhәlәsidir

35 Şirkәt tәrәfindәn öz işçilәrinә münasibәtdә (rәislәr vә tabe olan şәxslәr) aparılan siyasәt ... adlanır

•

Ştat üçün siyasәt (Personnel policies)
Tәşkilati siyasәt
İnsan siyasәti
Әmәk siyasәti
İdarәetmә siyasәti

36 Firmada kadrların toplanmasının әsas mәqsәdi ... ibarәtdir

•

Firmanın әmәk resurslarına olan ehtiyacı vaxtında vә sәmәrәli şәkildә potensial işçilәrin cәlb edilmәsi
vasitәsilә tәmin edilmәsindәn
Firma üçün tәlәb olunan işçilәr barәsindә elan etmәkdәn
Treninq üçün uyğun ola bilәcәk işçilәrin aşkar edilmәsindәn
İşçilәrlә kontraktlar bağlanmasından
Qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün işçilәrin aşkar edilmәsindәn

37 İşçilәrin seçilmәsinin әsas mәqsәdi ... ibarәtdir

•

Firmanın әmәk resurslarına olan ehtiyacı vaxtında vә sәmәrәli şәkildә potensial işçilәrin cәlb edilmәsi
vasitәsilә tәmin edilmәsindәn
Firma üçün tәlәb olunan işçilәr barәsindә elan etmәkdәn
Qoyulan tәlәblәrә cavab verәn işçilәrin müәyyәn edilmәsindәn
İşçilәrlә kontraktlar bağlanmasından
Qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün işçilәrin aşkar edilmәsindәn

38 Müsahibә aparılan zaman panelin tәrkibinә kim daxildir

•

Müsahibә götürәn insan qrupu
Müsahibәni sәnәdlәşdirәn insanlar
Mövqe üçün müraciәt edәn insanlar
Rәislәr
İşçilәr

39 Bu firmalarda adәtәn işçinin öz işini yerinә yetirmәsi üçün hazırlamaq mәqsәdilә aparılır

•

Tәhsil
İnkişaf
Treninq
Tәcrübә
Müsahibә

40 Sistematik treninq/tәdris siklindә treninq üçün ehtiyacların müәyyәn edilmәsindәn sonra gәlәn
addım nәdir

•

Treninq üçün planın tәrtib edilmәsi
Treninqin qiymәtlәndirilmәsi
Treninqin keçirilmәsi
Treninqin qeydi
Treninq mәrkәzinin yaradılması

41 Sistematik treninq/tәdris siklindә planlaşdırmadan sonra gәlәn addım nәdir

•

Treninq üçün planın tәrtib edilmәsi
Treninqin qiymәtlәndirilmәsi
Treninqin keçirilmәsi
Treninqin qeydi
Treninq mәrkәzinin yaradılması

42 Qrupun formalaşması zamanı qrupun stabillәşdiyi, qrupun eyni bir mәqsәdlәrinin formalaşdığı,
әmәkdaşlığın qurulduğu, qrup şәklindә davranış normalarının formalaşdığı, qrup üzvlәrinin özlәrini
qrupla eynilәşdirdiyi mәrhәlә …üçün sәciyyәvidir

•

Normallaşma mәrhәlәsi
Tәşәkkül mәrhәlәsi
Formalaşma mәrhәlәsi
Parçalanma mәrhәlәsi
Qrupun yetişkәnliyi mәrhәlәsi

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

•

Qapalı Sәhmdar cәmiyyәt
Yoldaşlıq
Tәrәfdaşlıq
MMC
Transmilli Şirkәt

44 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyindә mәhsul sula işarәlәrinin öyrәnilmәsi vә
ulduzların yetişdirilmәsinә sәrf edilә bilәcәk böyük pul gәliri verir

•

sual işarәsi
südverәn inәk
ulduz
nida işarәsi
it

45 Proses vasitәsilә strukturun müәyyәn edilmәsi vә işlәrin bölüşdürülmәsi aşağıdakı kimi adlanır

•

qәrar qәbul etmә
kadrların qәbul edilmәsi
tәşkilat
koordinasiya
planlaşdırma

46 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyindә mәhsul sula işarәlәrinin öyrәnilmәsi vә
ulduzların yetişdirilmәsinә sәrf edilә bilәcәk böyük pul gәliri verir

•

sual işarәsi
südverәn inәk
ulduz
nida işarәsi
it

47 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyindә mәhsul pul vә mәnfәәt gәtirmir vә yaxud çox
az maliyyә nәticәsi verir

•

sual işarәsi
südverәn inәk
ulduz
nida işarәsi
it

48 Strategiya seçimi prosesinin bu mәrhәlәsindә qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә nail olmağa imkan verәn
çox sayda alternativ strategiyalar yaranır

•

İşlәyib hazırlama mәrhәlәsi
Tәhlil mәrhәlәsi
Son şәkil vermә mәrhәlәsi
İdarәetmә mәrhәlәsi
Nәzarәt mәrhәlәsi

49 Mәlumatın әldә edilmәsi, proqnozlaşdırma, yaradıcılıq üsulları, tәhlil nәdir

•

Risklәri idarә etmә prinsiplәridir
Risklәri idarә etmә obyektlәridir
Risklәri idarә etmә funksiyalarıdır
Risklәri idarә etmә metodlarıdır
Risklәri idarә etmә subyektlәridir

50 Planlaşdırma, eynilәşdirmә , qiymәtlәndirmә, emaletmә, nәzarәt, sәnәdlәrlә әsaslandırma

•

Risklәri idarә etmә metodlarıdır
Risklәri idarә etmә funksiyalarıdır
Risklәri idarә etmә prinsiplәridir
Risklәri idarә etmә subyektlәridir
Risklәri idarә etmә obyektlәridir

51 Risklәrin tәsir dәrәcәsini mәqbul sәviyyәyә qәdәr azaldılması yolu ilә investisiya layihәsinin
uğurlu reallaşdırılması ehtimalının artırılması ... әsas mәqsәdidir

•

İdarәetmә prosesinin
Nәzarәt prosesinin
Kommunikasiyalar prosesinin
Koordinasiya prosesinin
İdarәetmә qәrarlarının qәbulu zamanı risklәrin idarә edilmәsi prosesinin

52 Qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün proses vasitәsilә işlәnmiş alternativlәrdәn qәbul
edilәn fәaliyyәtlәr aşağıdakı kimi adlanır

•

qәrar qәbul etmә
kadrların qәbul edilmәsi
tәşkilat

koordinasiya
planlaşdırma

53 Proses vasitәsilә Menecerin işçilәri işә qәbul etmәsi, tәlim keçmәsi, hazırlaması vә işdәn azad
etmәsi aşağıdakı kimi adlanır

•

tәşkilat
planlaşdırma
kadrların qәbul edilmәsi
Qәrar qәbul etmә prosesi
koordinasiya

54 Öndә qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün tәsdiq edilmiş fәaliyyәtlәr ardıcıllığı aşağıdakı kimi
adlanır

•

Proqram
Strategiya
Vәzifә
kadrların qәbul edilmәsi
Görüntü

55 Sәhmdar cәmiyyәtin tәsisçilәr tәrәfindәn tәsdiq edilәn yeganә tәsis sәnәdi

•

onun nizamnamәsidir
aksiyalarıdır
biznes planıdır
Audit sәnәdlәridir
Nizamnamә kapitalıdır

56 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

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

•

Yolverilәn riskdir
Siyasi riskdir
Böhran riskdir
Fәlakәt riskidir
İqtisadi riskidir

58 әmәkdaş üçün işin tam tәsviri aşağıdakı mәlumatı daxil edir

•

Subordinasiya, qabiliyyәtlәr vә tәhsil
İxtisaslaşma, bacarıqlar, motivlәşmә
Motivlәşmә vә maraq
Arzu olunan vә mütlәq biliklәr, mәharәtlәr
Mövqeyinin adı, әsas vәzifәlәri vә mәsuliyyәtlәri, işin yerlәşdiyi yer, subordinasiya

59 Hansı variantda etika kodekslәrinin mövcud növlәri düzgün göstәrilmişdir

•

korporativ, peşәkar, işgüzar, beynәlxalq
peşәkar, mili, beynәlxalq, sahәvi, işgüzar
korporativ, peşәkar, mili, beynәlxalq
korporativ, peşәkar, mili, beynәlxalq, işgüzar
korporativ, peşәkar, mili, beynәlxalq, sahәvi

60 Hansı variant etika kodekslәrinә olan tәlәbi әks etdirmir

•

ölkәnin qanunlarına tam uyğun olmalıdır
şirkәtin fәaliyyәt növünün xüsusiyyәtlәrini nәzәrә almalıdır
qanunlara nisbәtәn daha sәrt vә tәsәrrüfatla işlәnmiş normaları ehtiva etmәlidir
etik pozuntulara görә cәzanın dәrәcәsi qanun tәrәfindәn nәzәrә alınmayıbsa rәhbәrlik tәrәfindәn müәyyәn
olunmalıdır
şirkәtin miqyası nәzәrә alınmalıdır

61 Boston konsultasiya matrisasında neçә mövqe mövcuddur

•

2
4
3
6
5

62 Strateji biznes vahidlәrinin mövqelәr üzrә yerlәşdirilmәsi oxlarından biri sahәnin cәzbediciliyi,
digәr isә  strateji biznes vahidinin öz sahәsindә rәqabәt mövqeyi olan koordinatlar sistemindә aparılır

•

«Ceneral Elektrik» matrisası
Pest tәhlil
Boston konsultasiya matrisası
Ümumi tәhlil
Svot tәhlil

63 Qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün istiqamәt, vasitәlәrin istifadә edilmәsi üsulu ...adlanır

•

İdarәetmә strategiyası
Risk
Taktika
Missiya
Obyekt

64 Müәyyәn funksiyanın yerinә yetirilmәsinә әsaslanan sәlahiyyәtlәr

•

Xәtti sәlahiyyәtlәrdir
Hakimiyyәt sәlahiyyәtlәridir
Qәrargah sәlahiyyәtlәridir
Mәsuliyyәt sәlahiyyәtlәridir
Hәvalә edilmiş sәlahiyyәtlәrdir

65 Tәşkilatın resurslarını istifadә etmәyә vә bәzi әmәkdaşların sәylәrini müәyyәn mәsәlәlәrin yerinә
yetirilmәsinә yönәltmәyә olan mәhdud hüququ tәşkil edir

•

Subordinasiya
Tәhsillilik
Mәsuliyyәt

•

Sәlahiyyәtlәr
Hәvalә etmә

66 Qismәn mütәşәkkil qrupun bir vә ya bir neçә üzvünün törәtdiyi әmәllәrә görә bütün qrupun
daşıdığı mәsuliyyәt ... mәsuliyyәt adlanır

•

Mülki
Ümumi
Hüquqi
Fәrdi
Kollektiv

67 Aşağıda sadalananlardan hansı firmanın strateji işindәn izlәnilmir

•

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

68 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

•

Birinci mәrhәlәsindә
Üçüncü mәrhәlәsindә
İkinci mәrhәlәsindә
Son mәrhәlәsindә
Dördüncü mәrhәlәsindә

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

•

Bazar
İmtiyazlı
Bazar
Adlı
Adi

70 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq biznesin әsas prinisplәrinә aid deyildir

•

biznesin mәsuliyyәtliliyi
hüquqi normalara hörmәt edilmәsi
biznesin etikası
mәnfәәti maxsimallaşdırmaq
әtraf mühitin qaydasına qalmaq

71 Firmaya kadrların toplanması zamanı hansı texnika istifadә edilir

•

Müsahibә, testlәr, yazılı tapşırıqlar
Qısa siyahının tәrtibi
İşin tәsviri
Formaların tәrtibi
Situasion

72 Sistematik treninq/tәdris siklindә ilk addım nәdir

•

Treninq üçün ehtiyacların müәyyәn edilmәsi
Treninqin keçirilmәsi
Treninq üçün planın tәrtib edilmәsi
Treninqin qeydi
Treninqin qiymәtlәndirilmәsi

73 Sistematik treninq/tәdris siklindә treninqin keçirilmәsindәn sonra gәlәn addım nәdir

•

Treninq üçün ehtiyacların müәyyәn edilmәsi
Treninqin keçirilmәsi
Treninq üçün planın tәrtib edilmәsi
Treninqin qeydi
Treninqin qiymәtlәndirilmәsi

74 Bu tәşkilati mәsәlәlәri, siyasәti vә hәrәkәtlәri vahid bir tam şәklindә birlәşdirәn plandır

•

Strategiya
Vәzifәlәr
Mәqsәdlәr
Missiya
Nәticәlәr

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

•

Aksiya
Nizamnamә
Pay
Aksiz
Çek

76 Bu strateji alternativ üçün nail olunmuş mәqsәdlәrdәn irәli çıxaraq inflyasiya nәzәrә alınmaqla
korrektә edilmiş mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi sәciyyәvidir

•

mәhdud artım strategiyası
ixtisar
artım
ikiqat artım
vә bu variantların birlәşmәsi

77 Bu strategiya qısamüddәtli vә uzunmüddәtli mәqsәdlәrin sәviyyәsinin ötәn il göstәricilәrinin
sәviyyәsindәn әhәmiyyәtli illik qalxması yolu ilә hәyata keçirilir

•

mәhdud artım strategiyası
ixtisar
Artım strategiyası
ikiqat artım
vә bu variantların birlәşmәsi

78 Bu strategiyada güdülәn mәqsәdlәrin sәviyyәsi keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn aşağı müәyyәn
edilir
mәhdud artım strategiyası

•

•

ixtisar
Artım strategiyası
ikiqat artım
vә bu variantların birlәşmәsi

79 Proses zamanı öndә qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün işçilәrin işlәri real hәyata keçirmәsi
aşağıdakı kimi adlanır

•

rabitә
Qәrar qәbul etmә prosesi
rәhbәrlik
kadrların qәbul edilmәsi
tәşkilat

80 Mәlumatları yaddaşda saxladıqdan sonra kompyüter sistemi firmaya daxil olan mәlumatlala nә
edir?

•

Daxil edir
İşlәdir
Yaddaşda saxlayır
Mәlumatları tәqdim edir
Ötürür

81 Qrupun formalaşması zamanı işçilәrin vicdanla, tәşәbbüskarlıqla işlәmәyә başladığı, xarici
nәzarәtin öz üzәrindә nәzarәtә çevrildiyi mәrhәlә …üçün sәciyyәvidir

•

Normallaşma mәrhәlәsi
Tәşәkkül mәrhәlәsi
Formalaşma mәrhәlәsi
Parçalanma mәrhәlәsi
Qrupun yetişkәnliyi mәrhәlәsi

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

•

xarici risklәr
İqtisadi risklәr
daxili risklәr
Siyasi risklәr
Sosial risklәr

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

•

Bazar
İmtiyazlı
Mәzәnnә
Adlı
Adi

84 Hansı biznesi qurmaq istәdiyinizi, mәqsәdlәrinizi tәsdiqlәdiyiniz sәnәd ... adlanır

•

Firmanın planı
Biznesplan
Firmanın nizamnamәsi

Әmәliyyat planı
Strateji plan

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

•

Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәridir
Bazar risklәridir
Texnikiistehsalat risklәridir
Hüquqi risklәrdir

86 İerarxiya prinsipindә sistem elementlәri arasinda әlaqәnin әsasını nә tәşkil edir

•

Elementciklәrin sәrbәstliyi, әlaqәli işlәmә, sistem tәlәblәrinin qorunması, bütün elementlәrin funksiaların
icrasının tәmini
Elementciklәrin sәrbәstliyi, sәrbәst işlәmә, element tәlәblәrinin qorunması, bütün elementlәr funksialarınn
icrasına biganәlik
Elementciklәrin bir elementә tabeciliyi, әlaqәli işlәmә, sistem tәlәblәrinin qorunması, bütün elementlәrin
funksiaların icrasının tәmini
Elementciklәrin vәzifә bölgüsünü özü aparır, kontrakt vә çarterin şәrtlәrini sәrbәst müәyyünlәşdirirr vә
tariflәri qәbul edir.
Elementciklәrin xarici әlaqәlәrinin yaradılması, özünü maliyәlәşdirmәyә nail olma.

87 İdarәetmә sistemindә xarici әlaqәlәr sәviyyәsi nәzәrә alınmaqla neçә yanaşma, mövcuddur.

•

5 yanaşma, mövcuddur.
2 yanaşma, mövcuddur.
3 yanaşma, mövcuddur.
6 yanaşma, mövcuddur
4 yanaşma, mövcuddur.

88 Sistemi tәşkil edәn elementlәr sәviyyәsini müәyyәnlәşdirdikdә hansı prinsipә üstünlük verilir?

•

Bu halda müntәzәmlik prinsipinә üstünlük verilir
Bu halda xәtti asılılıq prinsipinә üstünlük verilir
Bu halda ierarxiya prinsipinә üstünlük verilir
Bu halda ziddiyәt prinsipinә üstünlük verilir
Bu halda balans prinsipinә üstünlük verilir

89 Xüsusi istehsalat proseslәri arasındakı vaxt müddәtindә ehtiyatların vә hazır mәhsulun anbara
yığılması vә saxlanılması, istehsal vasitәlәrinin, xammalın anbara yığılması ilә bağlı mәhz istehsal
prosesindәn әvvәl yaranan istehsalat işlәri ... aiddir

•

Hazırlama vәzifәlәrinә
İstehsalat vәzifәlәrinә
Saxlanılma vәzifәlәrinә
Reklam vәzifәlәrinә
Satış vәzifәlәrinә

90 İstehsal prosesi çәrçivәsindә istehsalat işlәrinә ... baxılır

•

Hazırlama vәzifәlәrindә
İstehsalat vәzifәlәrindә
Saxlanılma vәzifәlәrindә
Reklam vәzifәlәrindә

Satış vәzifәlәrindә

91 TSZ nәdir

•

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

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

•

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

93 İşçinin әsas vәzifәlәrinin, tәlәb olunan bilik vә bacarıqlarının, elәcә dә hüquqlarının siyahısını
tәşkil edәn sәnәd ... adlanır

•

Siyahı
Kriterilәr
Vәzifә tәlimatı
Vәzifәlәrin qiymәtlәndirilәsi
İşlәrin qiymәtlәndirilmәsi

94 Tәşkilat tәrәfindәn arasından әn uyğun olanların seçildiyi bütün vәzifәlәr vә ixtisaslar üzrә lazımi
namizәdlәr ehtiyatının yaradılması ... adlanır

•

Toplama
Müsahibә
Planlaşdırma
Әmәk resursları planı
Vakansiya

95 Bu mәrhәlәdә rәhbәrlik toplama zamanı yaradılmış ehtiyatdan daha çox uyğun gәlәn namizәdlәri
seçir

•

Qalxma, aşağı salma, keçmә, işdәn azadetmә
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi
Rәhbәr kadrların hazırlanması, xidmәt üzrә irәlilәmәnin idarә edilmәsi
Kadrların seçimi

96 Rәhbәrliyin kadr vәziyyәtinin inkişafı üzrә әsaslandırılmış proqnozlara malik olduğu, lakin ona
tәsir etmәk üçün vasitәlәri olmadığı kadr siyasәti ... adlanır

•

Passiv kadr siyasәti
Preventiv kadr siyasәti
Reaktiv kadr siyasәti
Sabit kadr siyasәti
Fәal kadr siyasәti

97 Tәşkilatın potensial әmәkdaşlar üçün şәffaf olduğu vә müvafiq ixtisaslaşması olan, digәr

tәşkilatlarda iş tәcrübәsini nәzәrә alınmadan hәr hansı bir mütәxәssisi işә götürmәyә hazır olduğu
kadr siyasәti ... adlanır

•

Passiv kadr siyasәti
Preventiv kadr siyasәti
Reaktiv kadr siyasәti
Sabit kadr siyasәti
Açıq kadr siyasәti

98 Tәşkilatın yeni heyәti yalnız aşağı vәzifә sәviyyәsindәn daxil olunmasını, yerinә işçilәrin tәyin
edilmәsinin isә yalnız tәşkilatın әmәkdaşları sırasından aparılmasını nәzәrdә tutan kadr siyasәti ...
adlanır

•

Preventiv kadr siyasәti
Qapalı kadr siyasәti
Açıq kadr siyasәti.
Reaktiv kadr siyasәti
Passiv kadr siyasәti

99 Aşağıda sadalananlardan hansı biznesplanın mәqsәd vә vәzifәlәrindәn deyildir

•

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

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

•

Rezüme
Bazarın tәhlili
)İstehsalat
İstehsalat planı
İdarәetmә heyәti

101 İdarәetmә qarşısında qoyulan keyfiyyәtcә yeni vәzifәlәr?

•

Adamları buraxdığı nöqsanlara görә tәmbeh etmәk.
Adamları әmrlәrlә mәcbur etmәk, şәxsi keyıiyyәtlәri sadalamaq.
Adamları qorxudmaq, şәxsi nümunәlәr әsasında idarәetmәk.
Adamları sәrbәstlik vermәk, işinin nәticәsini araşdırmamaq.
Adamları inandırmaq, şәxsi nümunәlәr әsasında idarәetmәk.

102 İdarәetmә münasibәtlәrinin öyrәnilmә sahәlәri hansılardır

•

İdarәetmә münasibәtlәri ilә şәxsi prinsiplәr arasında әlaqә;
İdarәetmә münasibәtlәri ilә rәhbәr prinsiplәri arasında әlaqә;
idarәetmә münasibәtlәri ilә rәqabәt prinsiplәri arasında әlaqә;
İdarәetmә münasibәtlәri ilә kollektiv prinsiplәri arasında әlaqә;
İdarәetmә münasibәtlәri ilә vәzifә prinsiplәri arasında әlaqә;

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

•

Rezüme
Bazarın tәhlili
İstehsalat
İstehsalat planı
Heyәt üzrә plan

104 Rәhbәrliyin heyәtlә aparılan işin neqativ vәziyyәtinin simptomlarına, sәbәblәrinә vә böhranın
inkişaf etmәsinә nәzarәti hәyata keçirdiyi kadr siyasәti ... adlanır

•

Passiv kadr siyasәti
Preventiv kadr siyasәti
Reaktiv kadr siyasәti
Sabit kadr siyasәti
Fәal kadr siyasәti

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

•

Rezüme
Bazarın tәhlili
İstehsalat
İstehsalat planı
Maliyyә planı

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

•

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

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

•

Rezüme
İstehsalat
İstehsalat
İstehsalat planı
Maliyyә planı

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

•

Birinci mәrhәlәsindә
Üçüncü mәrhәlәsindә
İkinci mәrhәlәsindә
Beşinci mәrhәlәsindә
Dördüncü mәrhәlәsindә

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

•

mәqsәdli oxuyucuların tәyin edilmәsindәn
sәnәdinin yaradılması üçün lazım olan mәlumat mәnbәlәrinin müәyyәn edilmәsindәn

sәnәdin ümumi strukturunun müәyyәn edilmәsindәn
maraqlı olmayan şәxsә tәhlil vә tәnqid edilmәsi üçün
biznesplanın nәzәrdә tutulmuş fәsillәrindәn hәr birinin hazırlanması üçün mәlumat toplanıldıqdan

110 Boston konsultasiya matrisasında hansı mövqelәr mövcuddur

•

sual işarәsi, ulduz, südverәn inәk, it
sual işarәsi, ulduz, südverәn inәk, pişik
sual işarәsi, dәniz, südverәn inәk, it
sual işarәsi, ulduz, öküzlәr, it
sual işarәsi, ay, südverәn inәk, pişik

111 Etika kodeksinin mahiyyәtini düzgün әks etdirәn variant hansıdır

•

etika kodeksitәşkilatın etik prinisplәrinin formal şәkildә әks olunduğu sәnәddir
etika kodeksi – tәşkilatın etik prinisplәrinin qeyriformal şәkildә tәsvir olunmasıdır
etika kodeksi – idarәetmә prinisplәrinin әks olunduğu sәnәddir
etika kodeksi – hüquqi normaların әks olunduğu sәnәddir
etika kodeksi – tәşkilatın dәyәrlәridir

112 Risk, riskli kapital qoyuluşları, riskin reallaşması zamanı tәsәrrüfat subyektlәri arasında iqtisadi
münasibәtlәr

•

Risk menecmentindә idarәetmә obyektidir
Risk menecmentindә idarәetmә strategiyasıdır
Risk menecmentindә idarәetmә subyektidir
Risk menecmentindә idarәetmә missiyasıdır
Risk menecmentindә idarәetmә taktikasıdır

113 İdarәetmә tәsirinin müxtәlif üsul vә qaydaları vasitәsilә idarәetmә obyektinin mәqsәdyönlü
işlәmәyini hәyata keçirәn xüsusi qrup insanlar

•

Risk menecmentindә idarәetmә obyektidir
Risk menecmentindә idarәetmә strategiyasıdır
Risk menecmentindә idarәetmә subyektidir
Risk menecmentindә idarәetmә missiyasıdır
Risk menecmentindә idarәetmә taktikasıdır

114 Daşınmalar prosesindә hadisәlәr müxtәlifliyi vә qeyri standartlığı idarәedici heyәtdәn nәyi tәlәb
edir.

•

Hesabında kifayәt qәdәr vәsaitin olmasını tәlәb edir.
İşçilәrlә ümumi dil tapmağı tәlәb edir.
İngilis dilini bilmәyi, yazmağ bacarmağı tәlәb edir.
Maliyә vәsaitinin düzgün xәrclәnmәsini tәlәb edir.
Yüksәk biliyә, sәrişdәyә vә hәr hall üçün cavaba hazırlı olmağı tәlәb edir.

115 İdarәetmәdә Sistemin ardıcıllığının qurulması dedikdә nә başa düşülür?

•

Sistemin ardıcıllığının qurulması onu tәşkil edәn elementlәrin düzülüşü kimi başa düşülür.
Sistemin ardıcıllığının qurulması onu tәşkil edәn elementlәrin qarşılıqlı әvәz olunması kimi başa düşülәr.
Sistemin ardıcıllığının qurulması onu tәşkil edәn elementlәrin mübadilәsi kimi başa düşülür.
Sistemin ardıcıllığının qurulması onu tәşkil edәn elementlәrin çıxılması kimi başa düşülәr.
Sistemin ardıcıllığının qurulması onu tәşkil edәn elementlәrin cәmlәnmәsi kimi başa düşülәr.

116 İdarәetmә Sisteminn elementlәr düzülüşü nәyi tәmin etmәlidir?

•

Elementlәr arasında düzülüşü sәrbәst müәyyәnlәşdirmәklә qarşılıqlı әlaqıni nәzәrә almadan istәnilәn nәticәyә
nail olmanı.
Onlar arasında qarşılıqlı әlaqәni müәyyәnlәşdirmәklә qabaqcadan planlaşdırılmış vә ya nәzәrdә tutulmuş
mәqsәdә nail olmanı
Elementlәr düzülüşünü fәza sistemindә qurmaqla yuxarıdan idarәetmıni.
Elementlәr düzülüşü qarşlıqlı әlaqә nәzәrә alınmadan qabaqcadan planlaşdırılmış mәqsәdә nail olmanı tәmin
etmәlidir.
Elementlәr düzülüşü vәsaitin düzgün xәrclünmәsini.

117 İdarәetmә sistemin kәnar alәmi dedikdә nә başa düşülür

•

İdarәetmә sistemindә xarici әlaqәnin yaranması sistemin kәnar alәmi kimi qәbul olunur.
İdarәetmә sistemindә vәsaitin xәrclәnmәsi sistemin kәnar alәmi kimi qәbul olunur
İdarәetmә sistemindә vәsaitin daxil olması sistemin kәnar alәmi kimi qәbul olunur.
İdarәetmә sistemindә daşımaya rәhbәrlik etmәk sistemin kәnar alәmi kimi qәbul olunur.
İdarәetmә sistemindә әmәk haqqının verilmәsi sistemin kәnar alәmi kimi qәbul olunur

118 İdarәetmә münasibәtlәri strukturunda subordinasiya necә başa düşülür?

•

Rәhbәrliktabeçilik münasibәtlәrindәn irәli gәlir vә işçilәr arasında xәtti xidmәti, rәsmi münasibәtlәr
formasında tәzahür edir
Asılılıq, maddi vә mәnәvi cәhәtdәn tabeçilik münasibәtlәr formasında tәzahür edir
Hakimiyәtsizlik, özbaşnalıq, qeyri rәsmi münasibәtlәr formasında tәzahür edir
Biri birinin işinә qarışmamaq, sәrbәst rәhbәrlik etmәk münasibәtlәr formasında tәzahür edir
Bәrabәlik, hәmrәylik, adamlar arasında qarşılıqlı anlaşma formasında tәzahür edir

119 Subordinasiya tәzahür forması

•

İdarәetmә münasibәtlәri, idarәetmә metodu baxımından mükafatlandırma, idarәetmә üslubu baxımından isә
әmәk haqqı hesablama formasında tәzahür edir.
İdarәetmә münasibәtlәri, idarәetmә metodu baxımından maliyәlәşdirmә, idarәetmә üslubu baxımından isә
cәrimә formasında tәzahür edir.
İdarәetmә münasibәtlәri, idarәetmә metodu baxımından xәtti vә funksional, idarәetmә üsulubu baxımından isә
mәcburetmә vә cәzalandırma formasında tәzahür edir.
İdarәetmә münasibәtlәri, idarәetmә metodu baxımından müqavilә, idarәetmә üslubu baxımından isә kontrakt
formasında tәzahür edir.
İdarәetmә münasibәtlәri, idarәetmә metodu baxımından xәtti vә funksional, idarәetmә üsulubu baxımından isә
mәcburetmә vә inandırma formasında tәzahür edir.

120 Xәtti idarәetmә münasibәtlәrindә çox pillәlik.

•

Rәhbәr işçinin tabeçiliyindә olanlar çox, tabeçilikdә olanların isә rәhbәri olmur.
Rәbәr işçinin tabeçiliyindә olanlar bir, tabeçilikdә olanların isә bir rәhbәri olur.
Rәbәr işçinin tabeçiliyindә olanlar çox, tabeçilikdә olanların isә bir neçә rәhbәri olur.
Rәhbәr işçinin tabeçiliyindә olanlar çox, tabeçilikdә olanların isә bir rәhbәri olur.
Rәbәr işçinin tabeçiliyindә olanlar bir, tabeçilikdә olanların isә bir neçә rәhbәri olur.

121 Mәcburetmә metodundan istifadә

•

Mәcburetmә metodu idarәetmәnin daimi, ardıcıl metodu deyildir.
Mәcburetmә metodu idarәetmәnin daimi, ardıcıl metodudur.
İdarәetmәni mәcburetmә metodu ilә ziddiyyәtdәdir.
Mәcburetmә metodu idarәetmәnin daimi, qәrarlarla rәsmilәşdirilmiş metodudur.
Mәcburetmә metodu idarәetmәnin üstqrumudur.

122 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

123 Münaqişәnin inkişaf etmәsinә hansı fazalar xasdır

•

Başlama, qalxma, düşmә fazaları
Partlama, başlama
Başlama, partlama
Qalxma, partlama
Düşmә, sona çatma

124 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

125 Şirkәtin sosial proqramlarının reallaşdırılmasının sәnәdlәr şәkildә qeyd edilmiş әsas
istiqamәtlәridir

•

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

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

•

Siyasi risk
Sosial risk
Iqtisadi risk
Ekoloji risk
Texnoloji risk

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

•

xarici risklәr
İqtisadi risklәr
daxili risklәr
Sosial risklәr
Siyasi risklәr

128 Sahibkarın istehsal etdiyi vә ya satın aldığı malları vә xidmәtlәrin reallaşdırılması prosesindә
meydana gәlәn risk

•

istehsalat riskidir
böhran riskidir
kommersiya riskidir
sığorta riskidir
maliyyә riskidir

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

•

istehsalat riskidir
maliyyә riskidir
kommersiya riskidir
böhran riskidir
sığorta riskidir

130 İqtisadi konyunkturanın qeyrisabitliyi ilә bağlı risklәr

•

Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәridir
Bazar risklәridir
Texnikiistehsalat risklәridir
Hüquqi risklәrdir

131 Kontragentin öz öhdәliklәrini vaxtında vә tam hәcmdә yerinә yetirmәyәcәyi riski

•

Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәri
Bazar risklәri
Texnikiistehsalat risklәri
Hüquqi risklәr

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

•

Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәridir
Bazar risklәridir
Texnikiistehsalat risklәridir
Hüquqi risklәrdir

133 Etika nәdir

•

insanların davranışını idarә edәn vә onların fikirlәrinin vә davranışının müsbәt vә mәnfi qiymәtlәndirilmәsini
müәyyәn edәn mәnfi prinsip vә dәyәrlәr toplusudur
insanların davranışını idarә edәn vә onların fikirlәrinin vә davranışının müsbәt vә mәnfi qiymәtlәndirilmәsini
müәyyәn edә nazad seçim normalarıdır
insanların davranışını idarә edәn vә onların fikirlәrinin vә davranışının müsbәt vә mәnfi qiymәtlәndirilmәsini
müәyyәn edәn hüquqi normalar toplusudur
iqtisadi normalara toplusudur
sosial normalara toplusudur

134 İdarәetmәnin әsasәn 3 növü hansıdır?

•

•

cansız tәbiәtin idarә edilmәsi; b) canlı tәbiәtin, orqanizmin idarә edilmәsi; c) şurlu sosial idarәetmә
cansız tәbiәtin idarә edilmәsi. b) maşınların idarәeedilmәsi; c) canlı heyvanların idarә edilmәsi
a) maşınların texnoloci idarәeedilmәsi; b) gәmilәrin idarәedilmәsi; c) fizioloci idarәetmә.
a) maşınların idarәeedilmәsi; b) heyvanların idarәedilmәsi; c) fizioloci idarәetmә;
cansız tәbiәtin idarә edilmәsi. b) maşınların idarәeedilmәsi; c) dәzgahın idarә edilmәsi.

135 İdarәetmә elminin predmeti nәdir.

•

İdarәetmә üslubu idarәetmә elminin predmeti adlandırılır
İdarәetmә münasibәti idarәetmә elminin predmeti adlandırılır
İdarәetmә qәrarları idarәetmә elminin predmeti adlandırılır
İdarәetmәnin strukturu idarәetmә elminin predmeti adlandırılır
İdarәetmәnin tәşkili idarәetmә elminin predmeti adlandırılır

136 idarәetmәdә istehsal münasibәtlәrinin siniflәri?

•

a) idarәedәn sistemdә direktorun qurduğu şәxsi münasibәtlәr; b) İdarәedәn sistemin daxilindә direktora olan
münasibәt.
a) idarәedәn rәhbәr ilә işçi arasındakı münasibәt; b) dirextorun şәxsi hәyatındakı münasibәtlәr.
a) idarәedәn rәhbәr ilә işçi arasındakı münasibәt; b) İdarәedәn sistemin daxilindә baş verәn münasibәtlәr.
a) idarәedәn sistemindә direktorun xarici münasibәtlәri; b) İdarәedәn sistemdә direktorun daxili münasibәtlәri.
a) idarәedәn sistem ilә idarәolunan sistem arasındakı münasibәt; b) İdarәedәn sistemin daxilindә baş verәn
münasibәtlәr

137 Sosial әdalәt prinsipinin hәyata keçirilmәsindә idarәetmә münasibәtlәri rolu varmı?

•

Sosial әdalәt prinsipinin hәyata keçirilmәsindә idarәetmә münasibәtlәri münaqişәlәrin yaranmasına sәbәb olur
Sosial әdalәt prinsipinin hәyata keçirilmәsindә idarәetmә münasibәtlәri heç bir rolu yoxdur.
Sosial әdalәt prinsipinin hәyata keçirilmәsindә idarәetmә münasibәtlәri qismәn rolu var.
Sosial әdalәt prinsipinin hәyata keçirilmәsindә idarәetmә münasibәtlәri mühüm rol oynayır.
Sosial әdalәt prinsipinin hәyata keçirilmәsindә idarәetmә münasibәtlәri mane olur.

138 İdarәetmә münasibәtlәrinin öyrәnilmә sahәlәri hansılardır?

•

Cәmiyyәtin struktur ünsürü, subordinasiya, koordinasiya, intizam, mәsuliyyәt vә tәşәbbüs münasibәtlәri;
Cәmiyyәtin struktur ünsürü, şәxsiyyәtlәr, direktorlar, müdirlәr, icraçılar;
Cәmiyyәtin struktur ünsürü, struktura daxil olan birliklәr, idarәlәr, tәşkilatlar;
Cәmiyyәtin struktur ünsürü, yazılış formaları, müraciәt qaydaları, cәzalandırma vә mükafatlandırma.
Cәmiyyәtin struktur ünsürü, qanunlar, qәrarlar, sәrәncamlar, әmrlәr.

139 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

140 İdarәetmә elminin mәzmunu hansılardan ibarәtdir?

•

1. idarәetmә nәzәriyyәsi; 2. idarәetmәnin tәşkili; 3. idarәetmә metodları; 4. idarәetmә texnikası;
1. idarәetmә nәzәriyyәsi; 2. idarәetmәnin hüququ; 3. idarәetmә metodları; 4. idarәetmә texnikası;
1. idarәetmәnin әsasları; 2. idarәetmәnin tәşkili; 3. idarәetmә metodları; 4. idarәetmә texnikası;
1. idarәetmә periodikliyi; 2. idarәetmәnin mәnası; 3. idarәetmә termini; 4. idarәetmә formulu;

1. idarәetmә hüququ; 2. idarәetmәnin anlayışı; 3. idarәetmә üslubu; 4 idarәetmә dövrülüyü;

141 İqtisadi siyasәt vә idarәetmi arasında asılılıq varmı?

•

iqtisadi siyasәt vә idarәetmә elmi arasında asılılıq yoxdur.
İqtisadi siyasәt vә idarәetmә elmi yalnız müәyyәn hallarda bağlıdır.
İqtisadi siyasәti elmi idarәetmәdәn kәnarda tәsәvür etmәk olmaz.
İqtisadi siyasәt vә idarәetmә elmi arasında әlaqә istәdikdә yaradılır.
İqtisadi siyasәt vә idarәetmә elmi yalnız gәmiçilikdә әlaqәli öyrәnilir.

142 İdarәetmәdә mәqsәd vә vәzifә?

•

Fiziki şәxslәrin obyektiv imkanlarından istifadә olunmasını tәmin etmәk
Müәssisәnin obyektiv imkanlarından istifadә olunmasını tәmin etmәk.
Cәmiyyәtin obyektiv imkanlarından istifadә olunmasını tәmin etmәk.
Gәminin obyektiv imkanlarından istifadә olunmasını tәmin etmәkdir
Dәniz donanmasının obyektiv imkanlarından istifadә olunmasını tәmin etmәkdir

143 İdarәetmә formadır delikdә necә başa düşülür?

•

İdarәetmә zәhmәtkeşlәrin maddi neymәtlәr bolluğu ilә tәmin edilmәsi formasıdır.
İdarәetmә zәhmәtkeşlәrin әmәk fәaliyyәtinin tәşkil edilmәsi vә sәfәrbәrliyә alınmasının başlıca formasıdır.
İdarәetmә işsizlәri әmәk fәaliyyәtinә cәlb etmә formasıdır
İdarәetmә birinin digәri üzәrindә rәhbәrlik etmәsi formasıdır
İdarәetmә şәxsi mәnafelәrin müdafiәsi formasıdır

144 Şurlu sosial idarәetmәyә hansı sahәlәr daxildir?

•

Cәmiyyәtin idarә edilmәsi; qazanxananın idarә olunması, komunal tәsәrrüfatın idarә olunması; vә s.
Fizioloci idarәetmә; canlı tәbiәtin, dәzgahın idarә edilmәsi; vә s.
Maşınmexanzmlәrin idarә olunması. Heyvanların idarә olunması, Gәminin idarәolunması.
Daşımaların tәşkili; istismarın araşdırılması vә yüksәldilmәsi; vә s.
Dövlәt idarәetmә sistemi; cәmiyyәtin, ictimai istehsalın idarә olunması; ictimai tәşkilatların idarә edilmәsi vә
s.

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

•

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

146 Malın hәyat sikli özünә... daxil edir

•

4 mәrhәlә
5 mәrhәlә
3 mәrhәlә
6 mәrhәlә
2 mәrhәlә

147 Malın bazarda mövcudluğu vaxtı, yәni onun ilkin şәkildә buraxılışı vә reallaşdırılması vaxtının
başlanmasından sona çatdırılmasına qәdәr olan zaman müddәti ...adlanır

•

Malın hәyat sikli

•

Malın möhkәmlәnmәsi
Tәtbiq (bazara çıxarılma)
Malın düşmәsi
Malın yetişkәnliyi

148 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 әmsal

149 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

150 Funksional vahidlәr daxilindә әsas struktur vahidlәri üçün dar strategiya

•

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

151 Şirkәtin bir bölmәsi çәrçivәsindә funksional vahidin idarә edilmәsi planı a)Biznesstrategiya vә
ya iş strategiyası

•

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

152 Qәbul edilmiş standartlar vә gözlәntilәrlә müqayisәdә şirkәtin ictimai nüfuzunun sistematik
qiymәtlәndirilmәsi

•

Korporativ sosial hesabat
Audit hesabatı
Maliyyә hesabatı
Tәftiş hesabatı
İctimai audit

153 İctimai qayda vә әlaqәlәrin, habelә mütәşәkkilliyin tәmin edilmәsindә firmadaxili idarәetmә bir
fәaliyyәt növü kimi mövcuddurmu?

•

İdarәetmә bir fәaliyyәt növü olmaqla çoxdan mövcuddur
İdarәetmә bir fәaliyyәt növü kimi sosializim qruculuğu dövründәn mövcuddur.
İdarәetmә bir fәaliyyәt növü kimi yalnız sәnayenin müasir mәrhәlәsindә yaranmışdır.
İdarәetmә bir fәaliyyәt növü kimi mövcud deyildir.

İdarәetmә bir fәaliyyәt növü kimi son zamanlar yaranmışdır

154 Firmadaxili İdarәetmә metodu dedikdә nә başa düşülür?

•

Әhalinin münasibәtlәrinin konkret mәqsәdәuyğun tәşkil edilmәsi.
İctimaiiqtisadi münasibәtlәrin konkret mәqsәdәuyğun tәşkil edilmәsi.
İşçilәrin münasibәtlәrinin konkret mәqsәdәuyğun tәşkil edilmәsi.
Ölkәlәrin münasibәtlәrinin konkret mәqsәdәuyğun tәşkil edilmәsi.
İdarәlәrin münasibәtlәrinin konkret mәqsәdәuyğun tәşkil edilmәsi.

155 Firmadaxili İdarәetmә elmi ilә әlaqәli problemlәr hansı sahә baxımından öyrәnilmәlidir.

•

Bütövlükdә bu elmin mәzmunu baxımından öyrәnilmәlidir.
İctimai istehsalın tәşkili baxımından öyrәnilmәlidir.
Hәr hansı bir xalq tәsәrrüfatı sahәsi baxımından öyrәnilmәlidir.
Sosialiqtisadi problemlәri tәhlil etmәk baxımından öyrәnilmәlidir.
İctimai istehsalın idarә edilmәsi, metodları, prinsiplәri, sosialiqtisadi problemlәri hәll etmә baxımından
öyrәnilmәlidir

156 İdarәetmә elmi adamlarda nәyin formalaşmasına kömәklik edir

•

Müasir iqtisadi tәfәkkürün formalaşmasına kömәklik edir
İqtisadiyatı öyrәnmәyә kömәklik edir.
Dünyanı dәrk etmәyә kömәklik edir.
Kadr siyasәtinin formalaşmasına kömәklik edir.
Münasibәt qurmaqda kömәklik edir.

157 Kreativ menecmentin tәkmillәşdirilmәsi elә bir tәşkilati әlaqәlәrin yaradılması tәlәb edir ki, onlar
kollektivin …

•

yaradıcılıq potensialının daha geniş vә hәrtәrәfli istifadәsinә normal şәrait yarada bilsin
psixoloji mühiti nomrallaşdırsın
maddi rifahını yaxşılaşdırsın
әmәk mәhsuldarlığını yüksәltsin
sosial vәziyyәtini yaxşılaşdırsın

158 Hansı variantda kreativ menecmentin tәkmillәşdirilmәsinә şәrait yaradan tәşkilati әlaqә (tәdbir)
yanlışdır

•

işçilәr tәrәfindәn öz biliklәrinin, ixtisas sәviyyәsinin artırılması
rәhbәrlik tәrәfindәn kreativ fәaliyyәti dәstәklәmәmәk meyli
idarәetmәdә iştirak adlanan üslübdan istifadә olunması
kompleks motivasiya sistemindәn istifadә olunması
ixtisasçılara öz ideyalarını hәyata keçirmәk üçün bütün imkanlar verilmәlidir

159 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

160 Götürülmüş işçilәrin tәşkilata vә onun bölmәlәrinә daxil edilmәsi, tәşkilatın ondan nә gözlәdiyini
vә tәşkilatda hansı әmәyin layiqli qiymәti aldığını anlamağının aşılanması ... mәrhәlәsindә hәyata

keçirilir

•

Әmәk resurslarının planlaşdırılması
Seçim
Heyәtin toplanması
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi

161 İşin sәmәrәli yerinә yetirilmәsi üçün tәlәb olunan әmәk bacarıqlarının tәdrisi üçün proqramların
işlәnib hazırlanması ... mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

•

Heyәtin toplanması
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi
Seçim]
tәdris
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma

162 layihәli qrupların modifikasiyaları arasında әn geniş yayılanı hansıdır

•

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

163 Biznes planın hazırlanmasında әsas mәqsәd aşağıdakilardan hansıdır?

•

yaranan imkanları qiymәtlәndirmәk üçün;
gәlәcәk fәaliyyәti planlı şәkildә tәşkil etmәk üçün;
şirkәtin secәcәyi istiqamәti әsaslandırmaq üçün;
hamısı.
tәlәb olunan investisiya miqdarını vә gәlirliliyi müәyyәn edib әsaslandırmaq üçün;

164 Biznes plan nә üçün istifadә edilir?

•

investisiyaların cәlbi üçün;
istehsaldaki malmaterial qalığının istifadәsi üçün;
borcların qaytarılması üçün;
hamısı.
heç biri;

165 Yeniliklәrin idarә olunmasının effektiv tәşkilati formalarının axtarılması necә istiqamәtdә gedir

•

iki istiqamәtdә
dörd istiqamәtdә
üç istiqamәtdә
bir istiqamәtdә
beş istiqamәtdә

166 Bir profilli müәssisәdә hansı sәviyyә mövcud deyil

•

biznesstrategiya
әmәliyyat sәviyyәsi
funksional sәviyyә
korporativ sәviyyә

nәzarәt sәviyyәsi

167 Çoxsahәli şirkәtlәrdә 1 tәşkilati sәviyyәdә hansı strategiya işlәnib hazırlanır

•

korporativ strategiya
funksional strategiya
biznesstrategiya
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası

168 Çoxsahәli şirkәtlәrdә strategiyalar neçә tәşkilati sәviyyәdә işlәnib hazırlanır

•

1
3
2
5
4

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

•

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

170 Ümumi әlamәtlәrә görә texniki cәhәtdәn daha çox mükәmmәl mallar ... malikdir

•

1 aylıq
ayrıayrı fazaları vә bütövlükdә daha qısa hәyat siklinә
ayrıayrı fazaları vә bütövlükdә daha uzun hәyat siklinә
2 aylıq
ayrıayrı fazaları vә bütövlükdә çox qısa (23 il) hәyat siklinә

171 Risk dәrәcәsini vә şirkәtin davamlılığını xarakterizә edәn şirkәtin borc kapitalının şәxsi vәsaitlәrә
nisbәti ...adlanır

•

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

172 Bu iqtisadi göstәrici risk dәrәcәsini vә şirkәtin davamlılığını xarakterizә edir

•

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

173 Maliyyә vasitәsi (maliyyә leverici) nә qәdәr azdırsa

•

vәziyyәt o qәdәr sabitdir
müflislik ehtimalı bir o qәdәr çoxdur

vәziyyәt o qәdәr qeyrisabitdir
şirkәt bazardan çıxır
şirkәtin vәziyyәti bir o qәdәr çox pislәşir

174 Birgә aktivlәrdә xalis aktivlәrin payı

•

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

175 Çalışanların cәlb edilmәsi, işә götürülmәsi vә saxlanılması mәqsәdi ilә әmәk haqqının vә
imtiyazların strukturunun işlәnib hazırlanması ... mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

•

Әmәk resurslarının planlaşdırılması
Seçim
Heyәtin toplanması
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi

176 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

177 İnsan resurslarına olan gәlәcәk tәlәbatın ödәnilmәsi planının işlәnib hazırlanması ...mәrhәlәsindә
hәyata keçirilir

•

Әmәk resurslarının planlaşdırılması
Seçim
Heyәtin toplanması
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi

178 İş yerlәri üçün namizәdlәrin qiymәtlәndirilmәsi vә toplama zamanı yaradılmış ehtiyatdan
yaxşıların seçimi ...mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

•

Әmәk resurslarının planlaşdırılması
Seçim
Heyәtin toplanması
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi

179 Kreativ mühit – müәyyәn olunmuş üsulla yaradılmış şәraitdir vә bu şәraitdә insan özünü sәrbәst,
tamamilә … fәaliyyәtinә hazır olan bir şәxs kimi hiss edir

•

kortәbii
motivlәşmiş yaradıcılıq
şüursuz
mәhsuldar

motivlәşmәmiş, qeyriyaradıcılıq

180 İşçilәrin daha çox vә ya daha az mәsuliyyәtli vәzifәlәrә keçirilmәsi, onların digәr vәzifәlәrә vә ya
işin sahәlәrinә keçirilmәsi yolu ilә onların peşә tәcrübәlәrinin inkişaf etdirilmәsi metodlarının, elәcә
dә işә götürmә müqavilәlәrinin pozulması proseduralarının işlәnib hazırlanması

•

Heyәtin toplanması
Qalxma, aşağı salma, keçmә, işdәn azadetmә
Seçim
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi

181 Rәhbәr kadrların qabiliyyәtlәrinin vә әmәklәrinin sәmәrәliliyinin artırılmasına yönәlmiş
proqramların işlәnib hazırlanması

•

Heyәtin toplanması
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi
Seçim
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Rәhbәr kadrların hazırlanması, xidmәt üzrә irәlilәmәnin idarә edilmәsi

182 Heyәtlә işlәmә prinsip vә mәqsәdlәrinin tәşkilatın prinsip vә mәqsәdlәri, strategiya vә onun
inkişafı mәrhәlәsi ilә uyğunlaşdırılması ... mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

•

İşdәn azadetmәlәr
Normalaşdırma
Strategiyalar
Heyәtin monitorinqi
Proqramlaşdırma

183 Hazırkı şәrait vә vәziyyәtin mümkün dәyişikliklәri nәzәrә alınmaqla konkretlәşdirilmiş
proqramların, kadr işinin mәqsәdlәrinә nail olmaq yollarının işlәnib hazırlanması... mәrhәlәsindә
hәyata keçirilir

•

Normalaşdırma
Heyәtin monitorinqi
Proqramlaşdırma
Nәzarәt
İşdәn azadetmә

184 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinә sahib olan vә onu aparan, kommersiya mәqsәdlәrini güdәn vә hüquqi
şәxsin hüquqlarından istifadә edәn tәşkilat ...adlanır

•

Firma
Obyekt
Subyekt
İnsanlar qrupu
Federasiya

185 Firmaların tәsәrrüfat fәaliyyәtinin növündәn vә xarakterindәn asılı olaraq siyahıda artıq olan
nәdir
sәnaye
nәqliyyat
ticarәt

•

•

MMC
inşaat

186 Bir şәxsin vә ya bir ailәnin firması ... adlanır

•

Fәrdi sahiblik
Obyekt
Subyekt
İnsanlar qrupu
Federasiya

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

•

Portfel tәhlilinin mәqsәdi
Saxlanılma vәzifәlәri
ETT mәqsәdi
Marketinqin vәzifәlәri
İstehsalat vәzifәlәri

188 İşә qәbul danışıqları zamanı әvvәlcәdәn yalnız әsas suallar hazırlanır, vә danışıqları aparanın
müsahibәnin gedişini asanlıqla dәyişib, digәr, planlaşdırılmamış suallar vermәk imkanı varsa, bu ...
növüdür

•

Sxem üzrә işә qәbul danışıqlarının
Sxem üzrә olmayan işә qәbul danışıqları
Zәif rәsmilәşdirilmiş işә qәbul danışıqların
Quruluşsuz
Qeyrrәsmi danışıqlar

189 İşә qәbul danışıqları zamanı әvvәlcәdәn yalnız toxunulacaq mövzuların siyahısı hazırlanırsa, bu
... növüdür

•

Sxem üzrә işә qәbul danışıqlarının
Sxem üzrә olmayan işә qәbul danışıqlarının
Zәif rәsmilәşdirilmiş işә qәbul danışıqlarının
Dialoq
Qeyrrәsmi danışıqların

190 Namizәdin tәcrübәsi, bilik sәviyyәsi barәdә mәlumatların әldә edilmәsi vә onun peşәsi üzrә vacib
keyfiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsinә yönәldilmiş söhbәt

•

Müsahibә
Ümumi qabiliyyәt testlәri
Peşә yararlığına test
Bioqrafiya testlәri vә ya bioqrafiyanın öyrәnilmәsi
Qiymәtlәndirmә

191 Subyektin törәtdiyi hәrәkәtlәrә, әmәllәrә vә onların nәticәlәrinә görә cavab vermәk öhdәliyi vә
hazırlığı

•

Mәsuliyyәt
Subyekt
Hәvalә etmә
Hakimiyyәt

Hәrәkәtlәr

192 Qanunpozma subyektinin hüquq normaları ilә nәzәrdә tutulmuş mәnfi nәticәlәrә mәruz qalması
... öhdәlikdir

•

hüquqi
mәnәvi
maddi
situasion
siyasi

193 İşә qәbul üzrә söhbәtin mәhdud xarakter daşıması, әldә edilәn mәlumatın әrizәçi barәdә geniş
tәsәvvür vermәmәyi, danışığın gedişinin namizәdin xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmamağı, onu
sıxması, mәlumat almaq imkanını daralması ... sәciyyәvidir

•

Sxem üzrә işә qәbul danışıqları
Sxem üzrә olmayan işә qәbul danışıqları
Zәif rәsmilәşdirilmiş işә qәbul danışıqları
Quruluşsuz
Qeyrrәsmi danışıqlar

194 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyi üçün yüksәk artım tempi, yüksәk bazar payı
sәciyyәvidir

•

ulduz
it
nida işarәsi
südverәn inәk
sual işarәsi

195 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyi üçün aşağı artım tempi, yüksәk bazar payı
sәciyyәvidir

•

it
ulduz
sual işarәsi
nida işarәsi
südverәn inәk

196 Sahibkarlıq firmasının maliyyә xidmәtini ... yerinә yetirilmәsini izlәmәlidir

•

kadr toplanmasının
plan tәrtibinin
kredit müqavilәsinin vә girov müqavilәsinin şәrtlәrinin
firmanın missiyasının tәrtibinin
reklam fәaliyyәtinin

197 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin bütün subyektlәrinә şamil edilәn hüquqi rejim ...

•

ümumi
konkret
xüsusi
maliyyә
sığorta

198 Mәcәllәnin bu funksiyası refent xarici qruplar tәrәfindәn şirkәtә etibarın formalaşmasından
ibarәtdir

•

reputasion
korporativ mәdәniyyәtin inkişafı
idarәetmә
açıq
deklarativ

199 Firmanın rәqabәt strategiyasının variantlarının göstәrilmәsi hansı müәllifә xasdır

•

P.Samnelson
M.Porter
A.Marşall
E.Çemberlin
C.Robinson

200 Biznes etikası haqqında ümumi mәlumata aid deyil

•

)İqtisadiyyat
Menecment
Mәnәviyyat nәzәriyyәsi
Psixologiya
İnzibati nәzәriyyә

201 Mәcәllәnin әmәkdaşların davranış etikası nizamlanmasının olmadığı ideoloji hissәsi ...adlanır

•

Deklarativ variant
Peşә
Açıq
Әxlaqi
Mәdәni

202 Mәcәllәnin әmәkdaşların davranış etikasının әtraflı qaydası ilә olan variantı

•

Açıq
Peşә
Deklarativ variant
Әxlaqi
Mәdәni

203 Bu mәcәllә peşә etik dilemmalarını, normaları vә davranış standartlarını tәsvir edir

•

Açıq
peşә
Deklarativ variant
әxlaqi
mәdәni

204 Mәlumatların göstәricilәri әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәyәcәyi, birbirinә ayrılmaz surәtdә yaxın
olan vaxt intervallarında hәr hansı bir obyekt barәsindә mәlumatların müşahidәsi vә qeydә alınması
prosesi

•

Monitorinq
Nәzarәt

Planlaşdırma
Әlaqәlәndirmә
Tәşkil

205 Hәr hansı bir qrupda idarәetmә tәsiri kimi özünü göstәrәn böyük, mötәbәr nüfuza malik şәxs ...

•

Bosdur
Sәdrdir
Başçıdır
Liderdir
Rәisdir

206 İşgüzar etika

•

insanların cәmiyyәtdә davranışını öyrәnir
insanların biznesdә davranışını öyrәnir
tarixçi vә sosioloqların tәdqiqat mövzusudur
müәyyәn peşәlәr üçün davranış standartlarını müәyyәn edir
insanların ictimai yerdә davranışını öyrәnir

207 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

208 Sәhmdar cәmiyyәtin ali idarәetmә orqanı

•

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

209 Heyәtin idarә edilmәsi xidmәtinin tәrkibinә daxil ola vәzifәli şәxslәrin vә bölmәlәrin xidmәti
vәzifәlәrinin vә hüquqlarının cәmi

•

Heyәtin idarә edilmәsi xidmәtinin sәlahiyyәtlәri
Mәsuliyyәt
Heyәtin idarә edilmәsi
İstehsalın idarә edilmәsi xidmәtinin sәlahiyyәtlәri
Hәvalә etmә

210 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

•

istehsalat riskidir
böhran riskidir
kommersiya riskidir
sığorta riskidir

maliyyә riskidir

211 Kompyüter sistemi firmaya daxil olan mәlumatlarla nә edir?

•

Daxil edir
İşlәdir
Yaddaşda saxlayır
Mәlumatları tәqdim edir
Ötürür

212 Müәssisәnin borcunu ödәyә bilmәmә halı yaranması riski

•

Yolverilәn riskdir
Fәlakәt riskidir
Böhran riskdir
İqtisadi riskidir
Siyasi riskdir

213 İş barәsindә elan ... barәsindә tam mәlumat tәşkil etmәlidir

•

İşin adı, tәlәb olunan biliklәr vә tәhsil, iş tәcrübәsi, işin yerlәşdiyi yer, rezümenin verilmә müddәtinin bitmәsi,
sәnәdlәrin göndәrilmәsi üçün әlaqә personalının adı
işin adı, tәlәb olunan biliklәr vә tәhsil, yaşı, dini mәnsubiyyәti
İşin adı, tәlәb olunan biliklәr vә tәhsil, iş tәcrübәsi, işin yerlәşdiyi yer, cinsi, millәti
İşin adı, subordinasiya, qabiliyyәtlәr
Maraqlar, işin adı, yaşı, cinsi

214 . 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

215 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

216 Aşağıdakılardan hansı idarәetmә etikasının әsas prinisplәrinә aid deyildir

•

hümanizm
sosial әdalәt
kollektivçilik
sözün vә işin birliyi
itaәtnarlıq

217 İşgüzar insanların davranışının etik nomra vә prinisplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir
menecer öz rәqiblәrinin azadlığını qiymәtlәndirmәlidir, yәni rәqiblәrin işlәrinә qarışmamalıdır
әdalәtlilik

•

işgüzar insanları birlәşlbirәn işgüzar öhdәlik
tabeçilikdә olanlara, tәrәfdaşlara vә alıcılara münasibәtdә nәzәkәtli davranmaq
nәyin bahasına olursa olsun mәnfәәtә nail olmaq

218 Etik problemlәrә yanaşmalar içәrisindә hansı yanaşma sәhvdir

•

әdalәtlilik konsepsiyası
fәrdi yanaşma
utilitarist yanaşma
mәnәvihüquqi yanaşma
kollektiv yanaşma

219 Antik etikanın atası kimdir

•

Sokrat
Aristotel
Demokrik
Dekart
Platon

220 Müasir dövr idarәetmә elminә olan tәlәblәrdәn biri hansılardır

•

Xalq tәsәrrüfatının ümumi miqyasının genişlәnmәsi vә sahәlәrarası әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi;
Xalq tәsәrrüfatının ümumi miqyasının genişlәnmәsi vә sahәlәrarası әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi;
Şәxsi tәsәrrüfatının ümumi miqyasının genişlәnmәsi;
Xalq tәsәrrüfatının ümumi miqyasının genişlәnmәsi vә sahәlәrarası әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi;
Xalq tәsәrrüfatının ümumi miqyasının genişlәnmәsi vә sahәlәrarası әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi;

221 Müasir dövr idarәetmә elminә olan tәlәblәrdәn biri hansılardır.

•

Tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin inteqrasiya olunması;
Tәşkilati, iqtisadi vә sosial әlaqәlәrin yaradılması
Xalq tәsәrrüfatının hәrtәrәfli intensivlәşdirilmәsi vә sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi zәruruiliyi
Xalq tәsәrrüfatının öyrәnilmәsi vә öyrәdilmәsi
Xalq tәsәrrüfatının hәrtәrәfli analizi vә seminarların tәşkili

222 327 Müasir dövr idarәetmә elminә olan tәlәblәrdәn biri hansılardır

•

Sosialiqtisadi problemlәrin hәlli.
Sosialiqtisadi problemlәrin tәbliqi
Sosialiqtisadi problemlәrin tәhlili
Sosialiqtisadi problemlәrin ziddiyyәtlәri
Sosialiqtisadi problemlәrin genişlәndirilmәsi

223 İdarәetmә prosesi dedikdә nә başa düşülür

•

Canlı vә cansız tәbiәtin, ictimai hәyatın bütün hadisәlәrinә xas olan bir proses.
Dәniz kompaniyasının vә onun donanmasının bütün hadisәlәrinә xas olan proses
Müәssisәnin vә onun daşınandaşınmaz әmlakının inkişafını әhatә edәn bir proses.
Tәbi sәrvәtlәrin vә onların әldә olunması işçi qüvvәsinin bütün hadisәlәrinә xas olan bir proses.
Müәssisә rәhbәrinin vә onun kollektivinin bütün hadisәlәrinә xas olan bir proses.

224 İdarәetmә münasibәtlәrinin öyrәnilmә sahәlәri hansılardır

•

İdarәetmә münasibәtlәrinә üstqurum baxımından yanaşılması, onun tәnzimlәnmәsindә şöbәnin rolu;
İdarәetmә münasibәtlәrinә üstqurum baxımından yanaşılması, onun tәnzimlәnmәsindә mütәxәsisin rolu;

•

İdarәetmә münasibәtlәrinә üstqurum baxımından yanaşılması, onun tәnzimlәnmәsindә hüququn rolu;
İdarәetmә münasibәtlәrinә üstqurum baxımından yanaşılması, onun tәnzimlәnmәsindә pәhbәrin rolu;
İdarәetmә münasibәtlәrinә üstqurum baxımından yanaşılması, onun tәnzimlәnmәsindә ixtisasın rolu;

225 Kreativ menecmentin ikinci funksiyasının hәyata keçirilmәsi üçün zәruri şәrtlәrә hansı daxil
deyildir

•

sahibkarın yenilkilәrin hәqiqi tәrәfdaı vә riskli şәxs olması
firmada xüsusi kreativ vә mәlumat fondunun yaradılması
kreativ fәaliyyәtin stimullaşdırma vә mükafatlandırma mexanizminin olması
tәşkilati quruluşun tәkmillәşdirilmәsi
işçilәrin ixtisasının artırılmasının hәyata keçirilmәsi

226 İdarәetmә, tәsir etmә vasitәsidir dedikdә nә başa düşülür?

•

Әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş vә dәrk edilmiş mәqsәdә nail olmaq üçün hәrhansı konkret obyektә
mәqsәdәuyğun tәsir etmә vasitәsidir.
İdarәetmә әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş vә dәrk edilmiş şәxsi mәnafeyin qorunması üçün mәqsәdәuyğun tәsir
etmә vasitәsidir.
İdarәetmә әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş donanmanın fәaliyyәt istiqamәtinin müәyyәnlәşdirrilmәsi üçün tәsir
etmә vasitәsidir.
İdarәetmә sahibkarın biznes sahәsindә müvәfәqiyyәt qazanması üçün tәsir etmә vasitәsidir
İdarәetmә әhali ilә әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsi üçün müvafiq tәsir etmә vasitәsidir

227 İdarәetmә elminin obyektini tәşkil edәn nәdir?

•

Maddi nemәtlәr istehsalı vә bu mәqsәdә nail olunmada sәhimdarlar cәmiyyәtinin yaradılması mexanizmi.
Maddi nemәtlәr istehsalı vә bu mәqsәdә nail olunmada xarici әlaqәlәrin qurulması mexanizmi
Maddi nemәtlәr istehsalı vә bu mәqsәdә nail olunmada işçilәrә tәsir etmә mexanizmi.
Maddi nemәtlәr istehsalı vә bu mәqsәdә nail olunmada bütün mәsәlәlәrin hәlli yolları.
Maddi nemәtlәr istehsalı vә bu mәqsәdә nail olunmada dәniz daşımalarının sәmәrәliyinin artırılması yolları.

228 İdarәetmә elmi nәyi öyrәnir?

•

İctimai istehsalı istәr ayrıayrı müәssisәlәr, istәrsә dә bütün cәmiyyәt miqyasında öyrәnir, nәzәrdәn keçirir vә
onun tәşkilinә rәhbәrlik edir.
İctimai istehsalı bütün cәmiyyәt miqyasında öyrәnir vә onun işini yoxlayır.
Fәrdi istehsalı istәr ayrıayrı şәhәrlәr, istәrsә dә bütün ölkә miqyasında öyrәnir, nәzәrdәn keçirir vә onun
tәşkilinә rәhbәrlik edir
Fәrdi istehsalı istәr ayrıayrı şәhәrlәr, istәrsә dә bütün ölkә miqyasında öyrәnir, nәzәrdәn keçirir vә onun
inkişafına himayәlik edir.
İdarәetmә elmi ictimai istehsalı ayrıayrı müәssisәlәr miqyasında öyrәnir, nәzәrdәn keçirir vә sәmәrәliliyini
hesablayır.

229 İdarәetmә münasibәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi?

•

İdarәetmә münasibәtlәrinin şәxsi mülahizәlәr cәhәti kimi.
İdarәetmә münasibәtlәrinin rәhbәr işçinin fәaliyyәti cәhәti kimi.
İdarәetmә münasibәtlәrinin sosialpsixoloci cәhәt kimi
İdarәetmә münasibәtlәrinin sәhmdar cәmiyyәt arası fәaliyyәt kimi
İdarәetmә münasibәtlәrinin müәssisәlәr arası fәaliyyәt cәhәti kimi.

230 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

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

•

biznesplanın nәzәrdә tutulmuş fәsillәrindәn hәr birinin hazırlanması üçün mәlumat toplanıldıqdan
mәqsәdli oxuyucuların tәyin edilmәsindәn
sәnәdin ümumi strukturunun müәyyәn edilmәsindәn
Biznes planın işlәnib hazırlanmasının mәrhәlәsindә sәnәdin ümumi strukturunun müәyyәn edilmәsi ... sonra
gәlir
maraqlı olmayan şәxsә tәhlil vә tәnqid edilmәsi üçün
sәnәdinin yaradılması üçün lazım olan mәlumat mәnbәlәrinin müәyyәn edilmәsindәn

232 Aşağıda sadalanan fәsillәrdәn hansı biznesplana daxil edilmәmişdir

•

Rezüme
marketinq planı
mәhsulun tәsviri
Tәchizatçılar planı
investisiya planı

233 İnsanın vәziyyәti әtraflı surәtdә tәhlil etmәk, bu vәziyyәtdә öz hәrәkәtlәrinin vә ya
hәrәkәtsizliyinin nәticәlәrini (nәticәlәrin tam kompleksi) proqnozlaşdırmaq vә seçiminin nәticәlәrini
qaçılmaz bitmiş fakt kimi qәbul etmәyә hazır olmaqla hәrәkәtlәrinin şәklini seçmәk qabiliyyәtini
tәsvir edәn şәxsiyyәtinin xarakteristikası ... adlanır

•

Mәsuliyyәt
Hәvalә etmә
Sәlahiyyәt
İş tәcrübәsi
Tәhsillilik

234 Müasir dövr idarәetmә elminә olan tәlәblәrdәn biri hansılardır

•

Müasir elmitexniki tәrәqqinin nәaliyyәtlәrindәn daha sәmәrәli istifadә olunması
Müasir elmitexniki tәrәqqinin nәaliyyәtlәrinin tәbliği
Müasir elmitexniki tәrәqqinin nәaliyyәtlәrini dinlәyicilәrin nәzәrinә çatdırılması
Müasir elmitexniki tәrәqqinin nәaliyyәtlәrinin qәrarlara salınması
Müasir elmitexniki tәrәqqinin nәaliyyәtlәrinin diqqәtlә öyrәnilmәsi

235 Qәrarlar hansı şәraitdә qәbul olunur

•

Müәyyәn olunmuş qaydada, rәhbәrin şәxsi tәşәbbüsü ilә qәbul edilmәlidir
Müәyyәn olunmuş qaydada, kollegial vә fәrdi qaydada kvorum olmadıqda dә qәbul edilә bilәr
Müәyyәn olunmuş qaydada, kollegial vә zәruri kvorum olduğu hallar¬da qәbul edilmәlidir
Rәhbәr tәrәfindәn müәyyәn olunmuş qaydada, kollegial vә zәruri kvorum olduğu hallar¬da qәbul edilmәlidir
Müәyyәn olunmuş qaydada, kollegial müzakirәdәn sonra rәhbәrin rәyi ilә qәbul edilmәlidir

236 İdarәetmә münasibәtlәrinin öyrәnilmә sahәlәri hansılardır

•

Cәmiyyәtdә idarәetmә obekti vә subyektinin xüsusiyyәtlәri, istehsal münasibәtlәri ilә şurlu idarәetmә
münasibәtlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi;
Cәmiyyәti idarәetmәdә şәxsiyyәt vә istehsalı idarәetmәdә şәxsiyyәt;
Cәmiyyәtdә idarәetmә ilә istehsalda idarәetmә münasibәtlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi;

Cәmiyyәtdә idarәetmә orqanı vә istehsalda idarәetmә orqanları;
Cәmiyyәtdә idarәetmә qanunları;

237 Hansı varinatda kreativ layihәlәrin kriteriyaları yanlış göstәrilmişdir

•

maliyyәiqtisadi kriteriyalar
resurslarla tәmin olunma kriteriyaları
normativ kriteriyalar
taktiki kriteriyalar
strateji kriteriyalar

238 Hansı varinatda layihәnin qiymәtlәndirilmәsi vә seçimi prosesindә gәlәcәk yenilklәrin bu vә ya
digәr parametrlәrinin әlavә edilmәsi mümkünlüyünü üzrә çıxarılması üçün formalaşdırılmış metodlar
düzgün göstәrilmişdir

•

ekspert, analogiya, proqramlaşdırma
ekspert, proqramlaşdırma, xәtti
ekspert, analogiya, modellәşdirmә
modellәşdirmә, ekspert, xәtti
analoji, proqramlaşdırma, modellәşdirmә

239 Hansı varinatda nomrativ kriteriyalar yanlız göstәrilmişdir

•

hüquqi kriteriyalar
ekoloji tәlәblәr
standartların, konvensiyaların vә s. tәlәbi
iqtisadi tәlәblәr
patent vә digәr intellektual mülkiyyәt hüquqlarının tәmini

240 Yeniliklәrә tәlәbatın gәlәcәyini görmәk vә ona hazır olmaq mәqsәdilә firmada lazımı
dәyişikliklәr planında nәzәrdә tutulan istiqamәtlәrdәn hansı yanlışdır

•

bazarda istәnilәn mövqeyi tutmaq üçün mәhsul vә xidmәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
firmanın fәaliyyәtinin ayrıayrı sahәlәrindә yeniliklәrin tәtbiq edilmәsi
işgüzar karyeranın idarә edilmәsi
köhnә mәhsul vә xidmәtlәrin yenilәri ilә әvәz edilәmsinin müәyyәn edilmәsi
qısa vә uzunmüddәtli inkişaf proqramlarının uyğunlaşdırılması

241 Kreativ menecmentin ikinçi funksiyası müәyyәn olunmuş problemlәrin hәllinә … cәlb etmәkdәn
ibarәtdir

•

yeni texnika vә texnologiyanı
keyfiyyәtli xammal vә materialları
yaradıcılıq qabiliyyәti vә istedadı olan şәxslәr
informasiya resursları
maliyyә resurslarını

242 Kreativ layihәnin seçimi modellәri neçә qrupa bölünür

•

2
4
3
6
5

243 Variantların birindә novatorun xarakterik xüsusiyyәtlәrindәn biri yanlış göstәrilmişdir

•

probleminqeyristandart hәllini tapmaq
avtoritar rәhbәrlik üsulubuna meylli olmaq
qeyriadi tәfәkkür tәrzi
qeyrimüәyyәnlik vә risklәrin olduğu şәraitdә düzgün hәrәkәt etmәk
yenilkilәr yaratmaqda aktiv iştirak etmәk

244 Firmada yeniliyә kömәk edәn amillәrdәn birinin sәhv göstәrildiyi vantı tapın

•

lazımi müstәqilliyin işçilәrә verilmәsi
yuxarı sәviyyә rәhbәrliyindә hәr şeyi bilәn ekspert sindromunun yaranması
qorxu vә әdavәt hissi olmadan yeni ideyaların mübadilәsi
digәr işçilәrlә, elmi tәşkilatlarla firma işçilәrinin hәmrәyliyini dәrinlәşdirmәk
novatorları lazımı resurs vә avadanlıqlarla tәmin etmәk

245 Kreativ menecmentin birinci funksiyasının mahiyyәtini tәşkil edәn kompleks sistemli tәhlilә
aşağıda göstәrilәn hansı müddәa aid deyildir

•

hazırki durumda firmanın bazarda tutduğu vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması
firmaya üstünlük yarada bilәn istiqamәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
yeniliklәri tәtbiq etmәk mәqsәdilә istehsal vә ayrıayrı sahәlәrdә aparılması zәruri olan dәyişikliklәrin
dәqiqlәşdirilmәsi
yeni bazarlar üçün yeni növ mәhsullar istehsalı vә xidmәtlәr göstәrilmәsi imkanlarının müәyyәn edilmәsi

246 Kreativ menecmentin birinci funksiyası nәdәn ibarәtdir

•

qısa vә uzun müddәtli inkişaf proqramlarının uyğunlaşdırılmasıdır
firmanın mövcud şәraitdә inkişafı ilә әlaqәdar olan problemlәri müәyyәn etmәkdәn ibarәtdir
firmanın mövcud şәraitdә inkişafı ilә әlaqәdar olan problemlәr hәll etmәkdәn ibarәtdir
firmada xüsusi kreativ yenilkilәr vә mәlumat fondunun yaradılmasıdır
yeniliklәrin yaranmasını stimullaşdırmaqdan ibarәtdir

247 Yeniliklәrin idarә olunmasının effektiv tәşkilati formalarının axtırılmasının ikinci istiqamәti –
yenilkilәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi sahәsindә

•

bölmәlәrin funksional qarşılıqlı tәsiri altında bölmәlәrin fәaliyyәtinin inteq¬rasiya vә koordinasiya
mexanizminin yaradılmasının vacibliyini әks etdirir
mәrkәzlәşmәsinin vacibliyini әks etdirir
ixtisaslaşmasının vacibliyini әks etdirir
düzgün cavab yoxdur
tәmәrküzlәşmә mexanizminin yaradılmasının vacibliyini әks etdirir

248 Yeniliyә tәkan verә bilәn amillәrdәn biri yanlışdır

•

işçilәrin inkişafa can atmasına vә ixtisasının artırılmasına tәkan vermәk
etibar atmosferinin vә dәyişikliklәrә meylin olması
aparılan dәyişikliklәr haqqında öz fikrini söylәyә bilmәk imkanı
dәyişiklik vә yenidәnqurmanın vacibliyinin mәntiqi әsaslandırılması
novatorun hәr bir addımına nәzarәt

249 hansı varinat elmitexniki siyasәtin tәrkib hissәsinә aid deyildir
kreativ fәaliyәtin plan vә proqramının hazırlanması
yeni növ mәhsulun hazırlanması layihәlәrinin öyrәnilmәsi

•

yeni növ mәhsulun hazırlanması vә tәtbiq edilmәsi prosesinә nәzarәt edilmәsi
kadrların ixtisasının artırılması
yeniliki proqramlarının maliyyә resursları ilә tәmin olunması

250 Bu tәşkilatın mәqsәdlәrini müәyyәn edir vә onun niyә mövcud olmasını tәyin edir

•

Prosedurları
Strategiya
Vәzifә
Taktika
Görüntü

251 Tәşkilatın bütün maraqlı qrupları tәrәfindәn bölüşdürülәn ideyalar vә nöqteyinәzәrlәr

•

Dәyәrlәr
Strategiya
Vәzifә
Taktika
Görüntü

252 Strategiyanın qiymәtlәndirilmәsi vә üstünlüklәrinin tәyini üçün hansı
253 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

254 Hansı varinat kreativ menecmentin prinsiplәrinә aid deyildir

•

müәyyәn olunmuş mәqsәdә nail olmaqda tәlәbkarlın vә qәtiyyәtlik hissәlәrinin stimullaşdırılması
avtoritar idarәetmәnin zәruriliyi
kollektivin qarşıya qoyulan mәqsәdlәri tam aydıqlıqla dәrk etmәsi
yaranan problemlәrin göstәrilmәsi vә hәllinә dayaq olma
yaradıcılıq fәaliyyәti üçün lazımi optimal şәraitin yaradılması

255 Hansı variantda davnaşırın etikliliyinin yüksәldilmәsi tәdbirlәri sәhv göstәrilmişdir

•

etik planların işlәnib hazırlanması
etik normativlәrin işlәnib hazırlanması
etika komitәlәrinin yaradılması
etik davnarışa öyrәdilmә
etik hesabatların işlәnib hazırlanması

256 Hansı variant tәşkilati mәdәniyyәt tipinә aid deyildir

•

hakimiyyәt mәdәniyyәti
rol mәdәniyyәti
iyerarxiya mәdәniyyәti
şәxsiyyәt mәdәniyyәti
vәzifә mәdәniyyәti

257 Aşağıdakılardan hansı tәşkilatın spesifik mәdәni dәyәrlәrinә aid deyildir

•

qadınların idarәetmәyә cәlb olunma sәviyyәsi
tәşkilatın tәyinatı vә onun «siması»
rәhbәredici vә nazәrtedici vәzifәlәrә seçim küteriyaları
tәşkilatın gәliri
insanlara münasibәt

258 tәşkilati mәdәniyyәtә daxil olan aspektlәrdәn hansı yanlışdır

•

bütün işçilәr tәrәfindәn qәbul edilmiş vә bölüşdürülmüş nomralar
şirkәtdә qәbul olunmuş rәhbәrlik üslübü, işçilәrin birliyi vә bağlılığı
hakimyyәtin bölüşdürülmәsi üsulları, prinisplәri
idarәetmә metodları
rol bölgüsünün tәşkili

259 ABŞda biznesin etikası qaydalarından biri kimi informasiya açıqlığı hansı variantda olan
müddәaya gәtirib çıxarmır

•

bazarda istehsalçıların inhisarçı vәziyyәtinә imkan vermir
mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtliyi mәsәlәlәrindә sahibkarlar arasında bәrabәrliyin tәmin olunmasına yardımçı
olur
cәmiyyәtә istehsalçıların öz şәrtlәrini vә davranış standartlarını dikdә ketmәk cәhdlәrini aradan qaldırır
mili sahibkarlara münasibәtdә xarici firmaların hansısa bir üstünlüyünün әldә olunmasına imkan vermәmәk
mәhsulun istehsal xәrclәrinin azaldılmasına gәtirib çıxarır

260 Yapon firması olan Matrusita Elektrikin firmanın dәyәrlәri qismindә müәyyәn etdiyi prinisplәrә
aşağıdakılardan hansı aid deyildir

•

әdalәtlilik
qәnaәtçilik
harmoniya
tәvazökarlıq
obyektivlik

261 İBM firmasının korporativ dәyәrlәr qismindә reallaşdırdığı prinsiplәr hansı variantda düzgün
göstәrilmişdir

•

karyerada yüksәliş, şәxsiyyәtә hörmәt, mükafatlandırma
şәxsiyyәtә hörmәt, ömürlük mәşğulluq, işçilәr üçün vahid status
şәxsiyyәtә hörmәt, işçilәr üçün vahid status, mükafatlandırma
şәxsiyyәtә hörmәt, ömürlük mәşğulluq, fәrdi yanaşma
karyerada yüksәlir, ixtisaslaşma, ömürlük mәşğulluq

262 ABŞda biznesmenin davnaşının etik normasını tәşkil edәn rasionalizm – müәyyәn prinsiplәrә
әsaslanır. hansı variantda sәhv prinsip göstәrilmişdir

•

şәxsiyyәtin müstәqilliyi, hansı ki, üstünlüklәrin şәxsi seçimini vә onların azad reallaşnı nәzәrdә tutur
şәxsiyyәtin fәaliyyәtinin obyektiv qiymәtlәndirilmәsi
şәxsiyyәtin fәrdililiyi
şәxsiyyәtin tәşkilata adaptasiyasını
fәaliyyәtin xәrc vә nәticәlәrinin müqayisә olunması: şәxsi xeyir vә onun әldә olunması üzrә sçylәr

263 ABŞda kiçik biznesin işlәri üzrә administrasiyanın biznesmenlәrin peşәkar keyfiyyәtlәriәn aid
etmәdiyi yanaşma hansı variantda göstәrilmişdir
müstәqil tәfәkkür qabiliyyәti
texnika vә tiexnologiyanı bilmә

•

kommunikativlik
biznes planları tәrtib etmәk bacarığı
insanlarla qarşılıqlı münasibәtlәri qürmaq bacarığı

264 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyindә mәhsul maliyyә çәtinliklәrinin müşahidә
edilmәsinә baxmayaraq öz mövcudluğunu saxlamaq üçün kifayәt qәdәr pul verә bilәr

•

sual işarәsi
südverәn inәk
ulduz
nida işarәsi
it

265 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyi üçün aşağı artım tempi, aşağı bazar payı
sәciyyәvidir

•

sual işarәsi
it
südverәn inәk
ulduz
nida işarәsi

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

267 Firma tәrәfindәn hәyata keçirilәn ayrıayrı vә bizneslәrin vә onların cәminin dinamikası vә
keyfiyyәtinin tәhlili ... adlanır

•

Firmanın portfelinin tәhlili
Svot tәhlil
Pest tәhlil
Matrisanın tәhlili
Ümumi tәhlil

268 Peşәkar etika

•

işgüzar etikanın tәrkib hissәsidir vә müәyyәn peşәlәr üçün davranış standartlarını öyrәnir
beynәlxalq işgüzar alәmdә davranışın mәnәvi prinsip vә dәyәrlәrini öyrәnir
işgüzar etikanın tәrkib hissәsidir vә tәşkilatın daxilindә davranış standartlarını öyrәnir
ölkә çәrçivәsindә sahibkarlığın inkişafında mәnәvi prinsip vә dәyәrlәri öyrәnir
cәmiyyәtdә davranış standartlarını öyrәnir

269 әxlaq anlayışının düzgün mahiyyәti hansı varinatda göstәrilmişdir

•

әxsaqinsanın tәşkilatda düzgün davnaşını әks etdirәn konkret mücәrrәb anlayışıdır
әxlaqinsanın cәmiyyәtdә düzgün davnarışını әks etdirәn fәlsәfi mücәrrәd anlayış, abstraksiyadır
әxlaqsoaial mücәrrәb anlayışıdır
әxlavinsanın cәmiyyәtdә düzgün davranışını әks etdirәn iqtisadi mücәrrәd anlayışı, abstraksiyadır

әxlaqinsanın cәmiyyәtdә düzgün davnaşını әks etdirәn sosial mücәrrәd anlayışı, abstraksiyadır

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

•

nәzarәt
biznesstrategiya
korporativ strategiya
әmәliyyat strategiyası
funksional strategiya

271 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

272 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

273 İnsanların davranışını müәyyәn edәn normalara sistemini göstәrin

•

qanunvericilik sistemi, iqtisadi sistem, etik sistem
iqtisadi sistem, etik sistem, azad seçim sistemi
iqtisadi sistem, etik sistem, sosial sistem
qanunvericilik sistemi, etik sistemi, azad seçim sistemi
iqtisadi sistem, etik sistem, texniki sitsem

274 Müәyyәn vәzifә mövqeyindә işini effektiv yerinә yetirmәsi üçün әmәkdaşa lazım olan
keyfiyyәtlәr

•

Fәaliyyәt
Sәriştә
Tәhsil
Vәzifә
Mövqe

275 Bu variant zamanı firmalar mәnfәәtlәrini artırmaq cәhdi ilә öz fәaliyyәtlәrinin bir qismini ixtisar
edir

•

Lәğvetmә
İxtisar vә Oriyentasiyanı dәyişmә
Artığın ayrılması
bir vә iki
Bütün sadalananlar

276 Bu model firmanın mövqeyini onun bazarın artımına vә firmanın mәhsulunun bazardakı payına

olan nisbәtdә tәhlil edir

•

Boston konsultasiya matrisası
Svot tәhlil
Pest tәhlil
Matrisanın tәhlili
Ümumi tәhlil

277 Yeniliklәrin tәtbiqi fәaliyyәt kompleksini tәşkil edәn mәrhәlәlәrin birincisi vә sonuncusu analoji
olaraq hansı variantda düzgün göstәrilmişdir

•

layihәlәşdirmә – yeni mәhsulun hazırlanması
layihәlәşdirmә  yeni mәhsulun satış bbazarına daxil olması
layihәlәşdirmә  ideyanın yaranması
ideyanın yaradılması – yeni mәhsulun hazırlanması
ideyanın yaradılması – yeni mәhsulun satış bazarına daxil olması

278 Müәssisәnin öz mәhsulunun istehlakçı qrupuna vә ya bazara uyğunluğunu müәyyәn etdiyi
rәqabәt mühiti

•

Strateji tәsәrrüfatçılıq zonaları (STZ)
Ekoloji mühit
İqtisadi mühit
Strateji biznes vahidlәri
İstehsalat mühiti

279 Nәzarәt edilәn obyektin vәziyyәtinin qәbul olunmuş standartlar, normativlәr vә ya digәr etalon
göstәricilәrә müvafiq olaraq qiymәtlәndirilmәsi; aparılmış qiymәtlәndirmә nәticәsindә ortaya çıxmış
sapmaların sәbәblәrinin aydınlaşdırılması ...әsas vәzifәsidir

•

Nәticәnin
Proqnozlaşdırmanın
Planlaşdırmanın
Strategiyanın reallaşmasına nәzarәtin
Tәhlilin

280 Bu variant ixtisarın әn radikal variantıdır, bu zaman tәşkilatın maddi ehtiyatlarının vә aktivlәrinin
tam satışı baş verir

•

Oriyentasiyanı dәyişmә
Artığın ayrılması
Lәğvetmә
Bütün sadalananlar
İxtisar

281 Bu variant zamanı firmalar bәzi bölmәlәri vә ya fәaliyyәt növlәrini özlәrindәn ayırmağı sәrfәli
hesasb edir

•

Oriyentasiyanı dәyişmә
Artığın ayrılması
Lәğvetmә
Bütün sadalananlar
İxtisar

282 Hәr bir mәhsulun tutduğu bazar payı Boston konsultasiya matrisasında ... nisbәtәn hissәlәrlә

ölçülür

•

mәhsulun vә ya servisin hәcminә
öz mәhsulunun hәcminә
liderin reallaşdırdığı analoji mәhsulun hәcminә
mәhsulun keyfiyyәtinә
zәif rәqibin reallaşdırdığı analoji mәhsulun hәcminә

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

•

Tәftiş qayda hesabatı
Maliyyә qaydaları
biznes etika
İctimai mәcәllә
Audit qaydaları

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

•

Tәftiş mәcәllәsi
biznes etika
Etik korporativ mәcәllә
İctimai mәcәllә
Audit mәcәllә

285 Malın hәyat siklindә birinci mәrhәlә

•

Malın düşmәsidir
Malın möhkәmlәnmәsidir
Tәtbiqdir (bazara çıxarılma)
Malın satışıdır
Malın yetişkәnliyidir

286 Malın hәyat siklindә ikinci mәrhәlә

•

Malın düşmәsidir
Malın möhkәmlәnmәsidir
Tәtbiqdir (bazara çıxarılma)
Malın satışıdır
Malın yetişkәnliyidir

287 Malın hәyat siklindә üçüncü mәrhәlә

•

Malın düşmәsidir
Tәtbiqdir (bazara çıxarılma)
Malın yetişkәnliyidir
Malın möhkәmlәnmәsidir
Malın satışıdır

288 Malın hәyat siklindә sonuncu mәrhәlә
Tәtbiqdir (bazara çıxarılma)
Malın yetişkәnliyidir
Malın möhkәmlәnmәsidir

•

Malın satışıdır
Malın düşmәsidir

289 Ümumi әlamәtlәrә görә xammal malları ... malikdir

•

ayrıayrı fazaları vә bütövlükdә daha uzun hәyat siklinә
ayrıayrı fazaları vә bütövlükdә çox qısa (23 il) hәyat siklinә
ayrıayrı fazaları vә bütövlükdә daha qısa hәyat siklinә
2 aylıq
1 aylıq

290 Çoxsahәli şirkәtlәrdә 2 tәşkilati sәviyyәdә hansı strategiya işlәnib hazırlanır

•

korporativ strategiya
funksional strategiya
biznesstrategiya
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası

291 Çoxsahәli şirkәtlәrdә 3 tәşkilati sәviyyәdә hansı strategiya işlәnib hazırlanır

•

korporativ strategiya
funksional strategiya
biznesstrategiya
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası

292 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyi üçün yüksәk artım tempi, aşağı bazar payı
sәciyyәvidir

•

sual işarәsi
südverәn inәk
ulduz
nida işarәsi
it

293 Qrupun gözlәntilәri ayrı bir şәxsiyyәtin gözlәntilәri ilә ziddiyyәt tәşkil etdiyi zaman, ... yaranır

•

Şәxsiyyәtdaxili münaqişә
Şәxsiyyәt vә qrup arasında münaqişә
Şәxsiyyәtlәrarası münaqişә
İctimai münaqişә
Qruplararası münaqişә

294 Şәxsiyyәtlәrin, yәni müxtәlif xasiyyәtli, uyuşmaz temperamentli, sadәcә olaraq birbiri ilә yola
gedә bilmәn insanların, toqquşması kimi özünü büruzә verәn münaqişә ...adlanır

•

Şәxsiyyәtlәrarası münaqişә
Şәxsiyyәt vә qrup arasında münaqişә
Şәxsiyyәtdaxili münaqişә
İctimai münaqişә
Qruplararası münaqişә

295 Bir insana qarşı ziddiyyәtli tәlәblәr irәli sürüldüyündә bu münaqişә yaranır

•

Şәxsiyyәtdaxili münaqişә

•

Şәxsiyyәt vә qrup arasında münaqişә
Şәxsiyyәtlәrarası münaqişә
Qruplararası münaqişә
İctimai münaqişә

296 İnsanlar vә kollektivlәr arasında onların birgә әmәk fәaliyyәti prosesindә anlamama vә ya
maraqların birbirinә әks olması, iki vә ya daha çox tәrәf arasında razılığın olmamağı sәbәbi ilә
yaranan ziddiyyәtlәr...adlanır

•

Münaqişә
İnciklik
Böhran
Anlaşmazlıq
Mübahisә

297 Münaqişәlәrin idarә edilmәsi zamanı bu davranış strategiyasında menecerin hәrәkәtlәri güzәştә
getmәyәrәk, lakin öz dediyindә durmayaraq, mübahisә vә diskussiyalara girmәkdәn, öz mövqeyini
bildirmәkdәn çәkinәrәk vәziyyәtdәn çıxmağa yönәlmişdir

•

Çәkinmә, uzaqlaşma
Kompromis, әmәkdaşlıq
Düzәltmә (güzәştә getmә)
Münaqişә
İşdәn çıxarma

298 Münaqişә vәziyyәtindә rәhbәrin hәrәkәtlәri yaxşı münasibәtlәrin qorunub saxlanılmasına vә ya
bәrpa olunmasına, fikir ayrılıqlarını düzәltmә yolu ilә digәr şәxsin mәmnun olmağını tәmin etmәyә
yönәlmişdir

•

Çәkinmә, uzaqlaşma
Kompromis, әmәkdaşlıq
Düzәltmә (güzәştә getmә)
Münaqişә
İşdәn çıxarma

299 Münaqişәlәrin idarә edilmәsi zamanı davranışın bu halında, menecerin hәrәkәtlәri problem
haqqında açıq vә sәmimi fikir mübadilәsi zamanı hәm özünün maraqlarını, hәm digәr şәxsin
arzularını tam tәmin edәn hәllin axtarışına yönәlmişdir

•

Çәkinmә, uzaqlaşma
Kompromis, әmәkdaşlıq
Düzәltmә (güzәştә getmә)
Münaqişә
İşdәn çıxarma

300 Bunlardan hansı idarәetmә nәzәriyyәsinә aid deyil?

•

Proses yanaşma
Sistemli yanaşma
Funksional yanaşma
Situasiyalı yanaşma

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

•

Rusiya
Fransa
İngiltәrә

302 Kim ilk dәfә olaraq menecmenti müstәqil elmi bilik vә peşәkar ixtisaslaşma kimi tәqdim
etmişdir?

•

A.Fayol
F.Teylor
H.Emerson
Q.Taun

303 Menecmentin elm kimi öyrәnilmәsinin әsası kimlәr tәrәfindәn qoyulmuşdur?

•

Fabrik vә firma rәhbәrlәri
Qәdim yunan filosofları
Qәdim Misirlilәr
İqtisadçı analitiklәr

304 İdarәetmәdә qәrargah prinsipinin tәdqiqatçısı kimi mәşhur olmuş şәxsi göstәrin

•

L.Urvik
A.Fayol
H.Emerson
F.Moltgen

305 Bunlardan biri inzibati mәktәbin nümayәndәsi deyil.

•

C.Muni
A.Fayol
E.Meyo
L.Urvik

306 A.Fayol idarәetmәnin neçә prinsipini fәrqlәndirmişdir?

•

16
14
12
10

307 A.Fayol tәrәfindәn müәyyәn edilmiş menecment funksiyalarına hansı aid deyil?

•

proqnozlaşdırmaq
planlaşdırmaq
nәzarәt etmәk
qәrar qәbul etmәk

308 Menecment digәr insanların kömәyilә yerinә yetirilmәsi tәmin edilәn işdir fikri kimi mәxsusdur?

•

M.Veber
E.Meyo
M.P.Follet
D.Makqreqor

309 Optimal tәşkilat ideyasının müәllifi aşağıdakılardan hansıdır?

•

A.Sloun
K.Reyli
Q.Xopf
C.Muni

310 İnzibati mәktәbin әsas mәqsәdi nә olmuşdur?

•

Mәnfәәtin artırılması
Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
İdarәetmәnin universal prinsipinin formalaşdırılması
İdarәetmәnin sosial aspektlәrinin öyrәnilmәsi

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

•

İş spesifikasından istifadә
Menecmentin universallığı prinsipinin formalaşdırılması
Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi
Rәhbәrә tәlәblә çıxış etmәk

312 Aşağıdakı әsәrlәrdәn hansında menecmentin tarixi inkişaf mәrhәlәlәri öz әksini tapmışdır?

•

O.Şeldon “İdarәetmә fәlsәfәsi”
A.Fayol “Ümumi sәnaye idarәetmәsi”
Kiçik Kold St. Corc “İdarәçilik fikrinin tarixi”
F.Teylor “Elmi menecmentin prinsiplәri”

313 Menecmentin yaranmasının ilkin tarixi şәrti nә olmuşdur?

•

Sәnayenin miqyasının genişlәndirilmәsi, әmәk mәhsuldarlığının artırılması
İnsanların maddi rifahının yüksәk sәviyyәdә tәmin edilmәsinә nail olmaq
Menecment ixtisasının cәmiyyәt arasında nüfuz qazanması
Tәşkilatlar tәrәfindәn mәnfәәtin maksimumlaşdırılması istәyi

314 Yunan sözü olan metod un hәrfi mәnası nә demәkdir?

•

tәdqiqatın mәqsәdi
tәdqiqat üsulu
tәdqiqatın tәşkili
tәdqiqat sistemi

315 İdarәetmә metodlarına aşağıdakı qruplardan aşağıdakı qruplardan hansılar daxil deyildir?

•

tәsiretmә
inandırma
tәhriketmә
idaretmә

316 İdarәetmә metodlarının әlamәtlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

•

idarәetmә strukturu
metodların substansiyası
tәsiretmә forması
әsaslandırma

317 İdarәetmә metodlarının neçә әlamәti vardır?

•

16
17
19
18

318 İdarәetmә metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

fәrdi
bütün tәlәbatlar
dövlәt
xüsusi

319 Tәhriketmә metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

әsaslandırma
bütün tәlәbatlar
iqtisadi
fizioloji

320 İnandırma metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

sosiaologiya
fizioloji
xüsusi
psixologiya

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

•

ehtiyatlara qәnaәt
sistem
sәhiyyә
sosial siyasәt

322 M.Xuçek qeyd edir ki, … dilinin lüğәtindә innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin, islahatın
tәtbiqini göstәrir.

•

polşa
ingilis
italiya
norveç

323 Y.Şumpeter dәyişikliklәrin neçә tipini fәrqlәndirirdi?

•

6
4
7
5

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

•

8
6
9
7

•
325 Yapon kompaniyalarında bazarın tәlәbatı neçә yerә bölünür?

•

12
10
13
11

326 Yapon kompaniyalarında rәqib mәmulatı neçә yerә bölünür?

•

4
2
5
3

327 Yapon kompaniyalarında elm vә texnikada yeni mәmulatların rüşeymlәri neçә hissәyә bölünür?

•

6
4
7
5

328 Yapon kompaniyalarında yeni üstünlüklәrin vә zәif jәhәtlәrin aşkar edilmәsi neçә hissәdәn
ibarәtdir?

•

5
3
6
4

329 Yapon kompaniyalarında yeni mәhsulların tәtbiqindәn alınan müvәffәqiyyәtin mühüm amillәri
neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6
4
7
5

330 Azәrbaycanda Dövlәt büdcәsinin icrasına operativnәzarәt hansı dövlәt orqanına mәxsusdur?

•

Milli Mәclis
Maliyyә nazirliyi
Milli mәclisin Hesablama Palatası
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

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

•

Tәsәrrüfatdaxili nәzarәt
Bank nәzarәti
Müfәttiş nәzarәti
Bank daxili nәzarәt

332 Nәzarәt prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

III mәrhәlәdәn

•

I mәrhәlәdәn
IV mәrhәlәdәn
II mәrhәlәdәn

333 Nәharәt prosesindә qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi nәzarәtin hansı funksiya ilә qovuşmasını nümayiş
etdirir?

•

Motivasiya
Planlaşdırma
Koordinasiya
Tәşkil etmә

334 Menecment termini necә izah olunur?

•

İngilis sözü olub, idarәetmә mәnasını bildirir
İngilis sözü olub, müәyyәn bir tamlıqdır.
Fәaliyyәtlәri şüurlu surәtdә әlaqәlәndirilәn insanlar qrupudur.
Bir –biri әlaqәdә olan elementlәrin cәmidir.

335 Menecmentin elmi prinsiplәrini kim işlәyib hazırlamışdır?

•

A. Fayol
F. Teylor
L. Urvinc
O. Seldon

336 İdarәetmәdә ixtisaslaşdırmanın neçә növü vardır?

•

6
4
7
5

337 Tәşkiletmә menecmentin neçәnci funksiyasıdır?

•

III
I
IV
II

338 İşin tәşkili neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

4
2
5
3

339 İşin tәşkilindә olan mәrhәlәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

vәzifәlәrin qruplaşdırılması
әmәk bölgüsü
işin koordinasiyası
işin bölüşdürülmәsi

340 Qәrar nәdir?

•

•

Qәrarinsanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsi olub,onu hәr hansı bir nәticәyә vә ya tәlәb edilәn fәaliyyәtә
çıxarır
Qәrarinsanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsidir
Qәrarinsanı hәr hansı bir nәticәyә gәtirib çıxarır
Qәrarinsan әqlinin mәhsuludur

341 Idarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

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

342 İdarәetmә qәrarlarının әsas növlәri hansılardır?

•

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

343 İntuitiv qәrarlar nәdir?

•

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

344 İnsayt qәrarlar nәdir?

•

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

345 Tarazlaşmış qәrarlar nәdir?

•

Belә qәrarlar ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir
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 orijinallıq, yenilik olmur
Tarazlaşmış qәrarlar kifayәt qәdәr әsaslandırılmır

346 İmpulsiv qәrarlar nәdir?

•

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

347 İnert qәrarlar nәdir?

•

Ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir
Rәhbәrin şәxsi seçimidir
Qısa müddәtdә qәbul edilәn qәrarlardır
İntuisiya әsasında qәbul edilәn qәrarlardır

348 Rasional qәrarlar nәdir?

•

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

349 Qәrarları zaman müddәtinә görә tәsniflәşdirәrkәn hansı növlәri yaranır?

•

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

350 Proqnozlaşdırılan sәmәrәliyә uyğun olaraq qәrarların hansı növlәri vardır?

•

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

351 Asinergetik qәrarlar nәdir?

•

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

352 Strateji menecmentin yaranması nә vaxt baş vermişdir?

•

XXcı әsrin 50ci illәrindә.
XXci әsrin 30cu illәrindә.
XXci әsrin 60cı illәrindә.
XXci әsrin 40cı illәrindә.

353 Strateji menecment anlayışının yaradıcısı kimdir?

•

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

354 Strateji menecment neçә ili әhatә edir?

•

5 il.
1 il.
10 ildәn artıq.
3 il.

355 Strateji menecmentlә hansı idarәetmә sәviyyәsindә daha çox mәşqul olur?

•

Yuxarı.
Orta.
Orta vә aşağı.
Aşağı.

356 Strategiya strukturu müәyyәn edir konsepsiyanın müәllifi kimidir?

•

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

357 Biznes sәviyyәli strategiyaların hansı növlәri vardır?

•

Şanuli, üfuqi.
Biznesplan.
Strateji taktiki.
Aşağı qiymәtlәr, differensasiya, tәmәrküzlәşmә.

358 Strateji menecment nәdәn başlayır?

•

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

359 Maliyyә menecmentinin mәqsәdi?

•

Qiymәtli kağızların dövriyyәsi.
Zәrәrin azaldılması
Müәssisәnin bazar dәyәrinin maksimumlaşdırılması.
Mәnfәәtin artırılması.

360 İnkasso nәdir?

•

İvestisiya növüdür.
Bank әmәliyyatları.
Әmәk haqqıdır.
Maliyyә mәnbәyidir

361 İpoteka nәdir?

•

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

362 Kreativ fәaliyyәtә aşğıdakılardan hansı aiddir?

•

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

363 Yeniliklәrin tәtbiqi dedikdә nә başa Düşülür?

•

Tәtqiqat.
İdeyanın yaradılmaı.
Yeni mәhsulun tәtbiqi.
Lahiyәlışdirmә.

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

•

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

365 Tәşkilatın elmi texniki siyasәti dedikdә, hәr şeydәn әvvәl nә başa düşülür?

•

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

366 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 mәrhәlәsini.

367 Kreativ layihәlәrin seçim modellәri neçә qrupa ayrılır?

•

4.
2.
5.
3.

368 Layihә firma üçün yararsız olduğu halda neçә qәrar mövcudddur?

•

6.
2.
4.
3.

369 Normativ modellәrdә hansi kriteriya vә göstәricilәrdәn istifadә olunur?

•

Starteji kriterya vә göstәricilәrdәn.
Maliyyәiqtisadi vә göstәricilәrdәn.
Resurslarla tәmin olunma kriterya vә göstәricilәrdәn.
Normativ kriterya vә göstәricilәrdәn.

370 Reinjinirinq nәzәriyyәsinin banisi kim hesab olunur?

•

M.Xuçek.
M.Xammer.
A.İ.priqojin.
C. Çampi.

371 Reinjinirinqdәn neçә әsas stiuasiyada istifadә olunur?

•

3.
1.
4.

2.

372 Dövlәt idarәetmәsi strukturunun üç әsas elementi hansılardır?

•

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

373 Bәlәdiyyәnin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir.

•

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

374 Yerli özünü idarәetmәnin hansı modellәri mövcuddur?

•

İtaliya vә ABŞ modeli.
ABŞ vә Fransız kontinental modeli.
İngilis sakson vә Fransızkontinental modellәri.
Kanda vә İngilisSakson modeli.

375 Azәrbaycanda özünüidarә qurumları hansı formalardan ibarәtdir?

•

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

376 Bәlәdiyyәnin sәlahiyyәtlәri hansı növlәrә bölünür?

•

Mәcburi vә demokratik.
Liberal vәdemokratik.
Liberal vә könüllü.
Mәcburi vә könüllü.

377 Bәlәdiyyәlәrin 4 әsas әlamәtlәri hansılardır?

•

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

378 Azәrbaycanda qanunverici dövlәt hakimiyyәti hansı tәşkilatda mәxsusdur?

•

İcra hakimiyyәti.
Prezident apartında.
Milli mәclis.
Nazirlәr kabinetindә.

379 Bәlәdiyyә menecmenti hansı idarәetmәnin qeyri mәrkәzlәşdirilmәsinin nәticәsidir?

•

Regional.
Beynәlxalq.

Rayonlar.
Milli.

380 Bәlәdiyyәlәrin iqtisadi mәqsәdlәri nәdәn ibarәtdir?

•

Yerli sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilәrin toplanması, beynәlxalq әlaqәlәr.
Dövlәt büdcәsinә transfert, kömrük rusumlarının toplanması, vergilәrә nәzarәt.
Yerli sahibkarlığın inkişafı, yerli vergilәrin toplanması, bәlәdiyyә mülkiyyәtindәn istifadә.
Beynәlxalq әlaqәlәr, yerli vergilәr toplanması, sosial tәminatın inişafı.

381 Azәrbaycanda icra hakimiyyәtini kim reallaşdırır?

•

Deputatlar.
Prezident.
İcra hakimlәri.
Baş nazir.

382 Azәrbaycanda bәlәdiyyәnin yaradılması üçün әhalinin sayı norması nә qәdәrdi?

•

600 nәfәr
400 nәfәr
800 nәfәr
500 nәfәr

383 İlk yerli özünüidarә tәcrübәsi harada tәtbiq edilmişdir?

•

ABŞda.
İtaliyada.
Kanadada.
Fransada.

384 Avropa şurasının yerli özünüidarәetmә haqqında Avropa nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

1980.
1990.
1985.
1991.

385 Dövlәtin әsas funksiyaları hansılardı?

•

İqtisadi, hüquqi, ekoloji.
İqtisadi, sosial, maliyyә hәrәkәtı, hüquqi, ekoloji.
Sosial, hüquqi, ekoloji.
İqtisad, sosial, hüquqi.

386 Fiskal siyasәtin mahiyyәti nәdәn idarәtdir?

•

Xәrc siyasәti.
Büdcәnin gәlirxәrc üzrә siyasәti.
İnnovasiya mexanizmidi.
Gәlir siyasәti.

387 Aşağıdakılardan biri elmi menecment mәktәbinin nümayәndәsi deyil.

•

L.Cilbert
F.Cilbert

•

C.Muni
H.Qant

388 İdarәetmә mәktәblәrinә aid olmayanı tapın.

•

Davranış haqqında elmi mәktәb
İnzibati mәktәb
İqtisadi mәktәb
Kәmiyyәt metodları mәktәbi

389 Elmi menecment mәktәbinin banisi kim olmuşdur?

•

F.Teylor
H.Qant
L.Cilbert
A.Fayol

390 F.Teylor әmәyin hansı formalarını fәrqlәndirirdi?

•

mәhsuldar vә qeyrimәhsuldar әmәk
nәzarәtçi vә inzibati әmәk
fәrdi vә kollektiv әmәk
icraçı vә idarәedici әmәk

391 İstehsalın planlaşdırılması üçün kartsxemlәri kim tәrtib etmişdir?

•

F.Cilbert
A.Fayol
F.Teylor
H.Qant

392 İnzibati mәktәb tәrәfindәn formalaşdırılan idarәetmәnin universal prinsipinә hansı aiddir?

•

әmәyin ölçülmәsi
idarәetmә tәfәkkürünün inkişafı
idarәetmәnin rasional sisteminin yaradılması
motivasiya

393 O.Şeldon hansı әsәrindә menecmentin etik tәrәfinә toxunmuşdur?

•

Menecment vә optimum
Sәnaye rәhbәrliyi
İdarәetmәnin psixologiyası
İdarәetmә fәlsәfәsi

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

•

R.Robb
O.Şeldon
M.Veber
Q.Xopf

395 O.Şeldonun fikrincә menecment üç hissәdәn ibarәtdir. Bura hansı daxil deyil?
müdriyyәt

•

menecment
işçilәr
tәşkilat

396 Hәm F.Teylor, hәm dә A.Fayol tәrәfindәn müәyyәn edilmiş idarәetmә prinsipini göstәrin.

•

әmәyin ölçülmәsi
menecmentin rolu
vahid rәhbәrlik
әmәyin bölgüsü

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

•

3
4
2
5

398 Bir şәxsin vә ya bir ailәnin firması ... adlanır

•

Fәrdi sahiblik
Subyekt
Obyekt
Federasiya
İnsanlar qrupu

399 Müәyyәn funksiyanın yerinә yetirilmәsinә әsaslanan sәlahiyyәtlәr

•

Hakimiyyәt sәlahiyyәtlәridir
Qәrargah sәlahiyyәtlәridir
Xәtti sәlahiyyәtlәrdir
Hәvalә edilmiş sәlahiyyәtlәrdir
Mәsuliyyәt sәlahiyyәtlәridir

400 Risk, riskli kapital qoyuluşları, riskin reallaşması zamanı tәsәrrüfat subyektlәri arasında iqtisadi
münasibәtlәr

•

Risk menecmentindә idarәetmә subyektidir
Risk menecmentindә idarәetmә strategiyasıdır
Risk menecmentindә idarәetmә taktikasıdır
Risk menecmentindә idarәetmә missiyasıdır
Risk menecmentindә idarәetmә obyektidir

401 Risklәrin tәsir dәrәcәsini mәqbul sәviyyәyә qәdәr azaldılması yolu ilә investisiya layihәsinin
uğurlu reallaşdırılması ehtimalının artırılması ... әsas mәqsәdidir

•

Kommunikasiyalar prosesinin
Nәzarәt prosesinin
İdarәetmә qәrarlarının qәbulu zamanı risklәrin idarә edilmәsi prosesinin
Koordinasiya prosesinin
İdarәetmә prosesinin

402 Planlaşdırma, eynilәşdirmә , qiymәtlәndirmә, emaletmә, nәzarәt, sәnәdlәrlә әsaslandırma

•

Risklәri idarә etmә metodlarıdır
Risklәri idarә etmә prinsiplәridir

•

Risklәri idarә etmә funksiyalarıdır
Risklәri idarә etmә subyektlәridir
Risklәri idarә etmә obyektlәridir

403 Strategiya seçimi prosesinin bu mәrhәlәsindә firmanın seçilmiş ümumi strategiyası çәrçivәsindә
alternativlәr tәhlil edilir vә onun başlıca mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün yararlılıq dәrәcәsinә görә
qiymәtlәndirilir

•

İdarәetmә mәrhәlәsi
Tәhlil mәrhәlәsi
Qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi
Son şәkil vermә mәrhәlәsi
İşlәyib hazırlama mәrhәlәsi

404 Şirkәtin әhatәsinin malik olduğu vә ya ona çıxış әldә etmәk istәdiyi ayrıca seqment

•

Strateji tәsәrrüfatçılıq zonaları (STZ)
Tәşkilati seqment
Bazar seqmenti
Strateji biznes vahidlәri
Xarici seqment

405 Bu strateji alternativ üçün nail olunmuş mәqsәdlәrdәn irәli çıxaraq inflyasiya nәzәrә alınmaqla
korrektә edilmiş mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi sәciyyәvidir

•

ikiqat artım
vә bu variantların birlәşmәsi
mәhdud artım strategiyası
artım
ixtisar

406 Bu strategiya qısamüddәtli vә uzunmüddәtli mәqsәdlәrin sәviyyәsinin ötәn il göstәricilәrinin
sәviyyәsindәn әhәmiyyәtli illik qalxması yolu ilә hәyata keçirilir

•

vә bu variantların birlәşmәsi
Artım strategiyası
mәhdud artım strategiyası
ikiqat artım
ixtisar

407 Bu strategiyada güdülәn mәqsәdlәrin sәviyyәsi keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn aşağı
müәyyәn edilir

•

vә bu variantların birlәşmәsi
Artım strategiyası
mәhdud artım strategiyası
ikiqat artım
ixtisar

408 Bu strategiyaya şirkәtin fәaliyyәt göstәricilәri pislәşmәyә davam etdikdә, iqtisadi tәnәzzül zamanı
vә ya sadәcә tәşkilatın xilası üçün teztez әl atırlar
vә bu variantların birlәşmәsi
Artım strategiyası
mәhdud artım strategiyası

•

ikiqat artım
ixtisar strategiyası

409 Bu variant zamanı firmalar bәzi bölmәlәri vә ya fәaliyyәt növlәrini özlәrindәn ayırmağı sәrfәli
hesasb edir

•

Oriyentasiyanı dәyişmә
Lәğvetmә
Artığın ayrılması
Bütün sadalananlar
İxtisar

410 Bu variant zamanı firmalar mәnfәәtlәrini artırmaq cәhdi ilә öz fәaliyyәtlәrinin bir qismini ixtisar
edir

•

Lәğvetmә
İxtisar vә Oriyentasiyanı dәyişmә
Artığın ayrılması
bir vә iki
Bütün sadalananlar

411 Müәssisә vә xarici mühit arasında baş verәn mәlumat mübadilәsi

•

Xarici kommunikasiyalar
Tәşkilati kommunikasiyalar
Daxili kommunikasiyalar
İctimai kommunikasiyalar
İstehsalat kommunikasiyaları

412 Yazılı vә şifahi ola bilәn sözlәrin kömәyi ilә ünsiyyәt prosesi ... adlanır

•

Verbal kommunikasiyalar
Daxili kommunikasiyalar
Xarici kommunikasiyalar
İstehsalat kommunikasiyaları
Tәşkilati kommunikasiyalar

413 Bir insana qarşı ziddiyyәtli tәlәblәr irәli sürüldüyündә bu münaqişә yaranır

•

Şәxsiyyәtdaxili münaqişә
Şәxsiyyәt vә qrup arasında münaqişә
Şәxsiyyәtlәrarası münaqişә
İctimai münaqişә
Qruplararası münaqişә

414 Münaqişәlәrin idarә edilmәsi zamanı davranışın bu halında, menecerin hәrәkәtlәri problem
haqqında açıq vә sәmimi fikir mübadilәsi zamanı hәm özünün maraqlarını, hәm digәr şәxsin
arzularını tam tәmin edәn hәllin axtarışına yönәlmişdir

•

Çәkinmә, uzaqlaşma
Kompromis, әmәkdaşlıq
Düzәltmә (güzәştә getmә)
Münaqişә
İşdәn çıxarma

415 Münaqişәnin inkişaf etmәsinә hansı fazalar xasdır

•

Başlama, qalxma, düşmә fazaları
Partlama, başlama
Başlama, partlama
Qalxma, partlama
Düşmә, sona çatma

416 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

417 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

418 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

419 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

420 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

421 Şirkәtin sosial proqramlarının sosial mәsuliyyәtli şәkildә yenidәn qurulmanın, ilk növbәdә

şirkәtin heyәtinin maraqlarından irәli çıxaraq aparılmasını tәmin etmәyә kömәk edәn istiqamәti

•

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

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

•

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

423 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

424 Qәbul edilmiş standartlar vә gözlәntilәrlә müqayisәdә şirkәtin ictimai nüfuzunun sistematik
qiymәtlәndirilmәsi

•

Korporativ sosial hesabat
Audit hesabatı
Maliyyә hesabatı
Tәftiş hesabatı
İctimai audit

425 Malın bazarda mövcudluğu vaxtı, yәni onun ilkin şәkildә buraxılışı vә reallaşdırılması vaxtının
başlanmasından sona çatdırılmasına qәdәr olan zaman müddәti ...adlanır

•

Malın hәyat sikli
Malın möhkәmlәnmәsi
Tәtbiq (bazara çıxarılma)
Malın düşmәsi
Malın yetişkәnliyi

426 Malın hәyat sikli özünә... daxil edir

•

4 mәrhәlә
5 mәrhәlә
3 mәrhәlә
6 mәrhәlә
2 mәrhәlә

427 Malın hәyat siklindә birinci mәrhәlә

•

•

Tәtbiqdir (bazara çıxarılma)
Malın yetişkәnliyidir
Malın möhkәmlәnmәsidir
Malın satışıdır
Malın düşmәsidir

428 Malın hәyat siklindә ikinci mәrhәlә

•

Tәtbiqdir (bazara çıxarılma)
Malın yetişkәnliyidir
Malın möhkәmlәnmәsidir
Malın satışıdır
Malın düşmәsidir

429 Malın hәyat siklindә üçüncü mәrhәlә

•

Tәtbiqdir (bazara çıxarılma)
Malın yetişkәnliyidir
Malın möhkәmlәnmәsidir
Malın satışıdır
Malın düşmәsidir

430 Ümumi әlamәtlәrә görә texniki cәhәtdәn daha çox mükәmmәl mallar ... malikdir

•

ayrıayrı fazaları vә bütövlükdә daha uzun hәyat siklinә
ayrıayrı fazaları vә bütövlükdә çox qısa (23 il) hәyat siklinә
ayrıayrı fazaları vә bütövlükdә daha qısa hәyat siklinә
2 aylıq
1 aylıq

431 Çoxsahәli şirkәtlәrdә strategiyalar neçә tәşkilati sәviyyәdә işlәnib hazırlanır

•

1
3
2
5
4

432 Çoxsahәli şirkәtlәrdә 1 tәşkilati sәviyyәdә hansı strategiya işlәnib hazırlanır

•

korporativ strategiya
funksional strategiya
biznesstrategiya
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası

433 Çoxsahәli şirkәtlәrdә 3 tәşkilati sәviyyәdә hansı strategiya işlәnib hazırlanır

•

korporativ strategiya
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası
funksional strategiya
biznesstrategiya

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

•

biznesstrategiya
funksional strategiya
korporativ strategiya
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası

435 Bir profilli müәssisәdә hansı sәviyyә mövcud deyil

•

funksional sәviyyә
biznesstrategiya
nәzarәt sәviyyәsi
әmәliyyat sәviyyәsi
korporativ sәviyyә

436 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
nәzarәt
әmәliyyat strategiyası
funksional strategiya
biznesstrategiya

437 Birgә aktivlәrdә xalis aktivlәrin payı

•

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

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

•

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

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

•

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

440 Bu şirkәtin vaxtında özünün qısamüddәtli maliyyә öhdәliklәrini yerinә yetirmәk qabiliyyәtinin
göstәricisidir

•

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

Maliyyә sabitliyi әmsalı

441 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

•

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

442 әmәk resurslarının idarә edilmәsi ... mәrhәlәsini daxil etmir

•

Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi
Heyәtin toplanması
Әmәk resurslarının planlaşdırılması
Ehtiyatların planlaşdırılması
Seçim

443 İnsan resurslarına olan gәlәcәk tәlәbatın ödәnilmәsi planının işlәnib hazırlanması ...mәrhәlәsindә
hәyata keçirilir

•

Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi
Heyәtin toplanması
Әmәk resurslarının planlaşdırılması
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Seçim

444 Bütün vәzifәlәr üzrә potensial namizәdlәr ehtiyatının yaradılması ...mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

•

Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi
Heyәtin toplanması
Әmәk resurslarının planlaşdırılması
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Seçim

445 İşin sәmәrәli yerinә yetirilmәsi üçün tәlәb olunan әmәk bacarıqlarının tәdrisi üçün proqramların
işlәnib hazırlanması ... mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

•

Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Seçim
Heyәtin toplanması
tәdris
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi

446 әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi metodikalarının işlәnib hazırlanması vә onun işçiyә
çatdırılması ... mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

•

Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi
Әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
Heyәtin toplanması
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Seçim

447 İşçilәrin daha çox vә ya daha az mәsuliyyәtli vәzifәlәrә keçirilmәsi, onların digәr vәzifәlәrә vә ya
işin sahәlәrinә keçirilmәsi yolu ilә onların peşә tәcrübәlәrinin inkişaf etdirilmәsi metodlarının, elәcә
dә işә götürmә müqavilәlәrinin pozulması proseduralarının işlәnib hazırlanması

•

Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi
Seçim
Heyәtin toplanması
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Qalxma, aşağı salma, keçmә, işdәn azadetmә

448 Rәhbәr kadrların qabiliyyәtlәrinin vә әmәklәrinin sәmәrәliliyinin artırılmasına yönәlmiş
proqramların işlәnib hazırlanması

•

Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi
Heyәtin toplanması
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma
Rәhbәr kadrların hazırlanması, xidmәt üzrә irәlilәmәnin idarә edilmәsi
Seçim

449 Ştat vә heyәtin komplektlәşdirilmәsi üçün planlaşdırma proseduralarının tәtbiqi ...adlanır

•

İstehsalın planlaşdırılması
Әmәk resurslarının planlaşdırılması
Maddi resursların planlaşdırılması
Әlaqәlәndirmәnin planlaşdırılması
Ehtiyatların planlaşdırılması

450 İşçinin әsas vәzifәlәrinin, tәlәb olunan bilik vә bacarıqlarının, elәcә dә hüquqlarının siyahısını
tәşkil edәn sәnәd ... adlanır

•

İşlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Vәzifә tәlimatı
Siyahı
Vәzifәlәrin qiymәtlәndirilәsi
Kriterilәr

451 Tәşkilat tәrәfindәn arasından әn uyğun olanların seçildiyi bütün vәzifәlәr vә ixtisaslar üzrә lazımi
namizәdlәr ehtiyatının yaradılması ... adlanır

•

Vakansiya
Planlaşdırma
Toplama
Әmәk resursları planı
Müsahibә

452 Bu mәrhәlәdә rәhbәrlik toplama zamanı yaradılmış ehtiyatdan daha çox uyğun gәlәn namizәdlәri
seçir

•

Kadrların seçimi
Әmәk haqqının vә imtiyazların müәyyәn edilmәsi
Qalxma, aşağı salma, keçmә, işdәn azadetmә
Rәhbәr kadrların hazırlanması, xidmәt üzrә irәlilәmәnin idarә edilmәsi
Peşә istiqamәtlәndirilmәsi vә uyğunlaşma

453 Rәhbәrliyin heyәtlә aparılan işin neqativ vәziyyәtinin simptomlarına, sәbәblәrinә vә böhranın

inkişaf etmәsinә nәzarәti hәyata keçirdiyi kadr siyasәti ... adlanır

•

Fәal kadr siyasәti
Reaktiv kadr siyasәti
Passiv kadr siyasәti
Sabit kadr siyasәti
Preventiv kadr siyasәti

454 Rәhbәrliyin kadr vәziyyәtinin inkişafı üzrә әsaslandırılmış proqnozlara malik olduğu, lakin ona
tәsir etmәk üçün vasitәlәri olmadığı kadr siyasәti ... adlanır

•

Fәal kadr siyasәti
Reaktiv kadr siyasәti
Passiv kadr siyasәti
Sabit kadr siyasәti
Preventiv kadr siyasәti

455 Tәşkilatın potensial әmәkdaşlar üçün şәffaf olduğu vә müvafiq ixtisaslaşması olan, digәr
tәşkilatlarda iş tәcrübәsini nәzәrә alınmadan hәr hansı bir mütәxәssisi işә götürmәyә hazır olduğu
kadr siyasәti ... adlanır

•

Açıq kadr siyasәti
Reaktiv kadr siyasәti
Passiv kadr siyasәti
Sabit kadr siyasәti
Preventiv kadr siyasәti

456 Heyәtlә işlәmә prinsip vә mәqsәdlәrinin tәşkilatın prinsip vә mәqsәdlәri, strategiya vә onun
inkişafı mәrhәlәsi ilә uyğunlaşdırılması ... mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

•

İşdәn azadetmәlәr
Proqramlaşdırma
Normalaşdırma
Strategiyalar
Heyәtin monitorinqi

457 Hazırkı şәrait vә vәziyyәtin mümkün dәyişikliklәri nәzәrә alınmaqla konkretlәşdirilmiş
proqramların, kadr işinin mәqsәdlәrinә nail olmaq yollarının işlәnib hazırlanması... mәrhәlәsindә
hәyata keçirilir

•

İşdәn azadetmә
Proqramlaşdırma
Normalaşdırma
Nәzarәt
Heyәtin monitorinqi

458 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinә sahib olan vә onu aparan, kommersiya mәqsәdlәrini güdәn vә hüquqi
şәxsin hüquqlarından istifadә edәn tәşkilat ...adlanır

•

Federasiya
Subyekt
Firma
İnsanlar qrupu
Obyekt

459 Firmaların tәsәrrüfat fәaliyyәtinin növündәn vә xarakterindәn asılı olaraq siyahıda artıq olan
nәdir

•

inşaat
ticarәt
sәnaye
MMC
nәqliyyat

460 Korporativ strategiyada hansı istiqamәt әks olunmamışdır

•

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

461 Şirkәtin bir bölmәsi çәrçivәsindә funksional vahidin idarә edilmәsi planı

•

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

462 Strategiyanın qiymәtlәndirilmәsi vә üstünlüklәrinin tәyini üçün hansı kriterilәr tәtbiq olunmur

•

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

463 Biznesstrategiya daxil etmir

•

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

464 Risk dәrәcәsini vә şirkәtin davamlılığını xarakterizә edәn şirkәtin borc kapitalının şәxsi vәsaitlәrә
nisbәti ...adlanır

•

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

465 Bu iqtisadi göstәrici risk dәrәcәsini vә şirkәtin davamlılığını xarakterizә edir

•

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

Maliyyә qalıqları
Ödәmә qabiliyyәti әmsalı

466 Maliyyә vasitәsi (maliyyә leverici) nә qәdәr azdırsa

•

şirkәtin vәziyyәti bir o qәdәr çox pislәşir
vәziyyәt o qәdәr qeyrisabitdir
vәziyyәt o qәdәr sabitdir
şirkәt bazardan çıxır
müflislik ehtimalı bir o qәdәr çoxdur

467 Xüsusi istehsalat proseslәri arasındakı vaxt müddәtindә ehtiyatların vә hazır mәhsulun anbara
yığılması vә saxlanılması, istehsal vasitәlәrinin, xammalın anbara yığılması ilә bağlı mәhz istehsal
prosesindәn әvvәl yaranan istehsalat işlәri ... aiddir

•

Saxlanılma vәzifәlәrinә
Reklam vәzifәlәrinә
Satış vәzifәlәrinә
İstehsalat vәzifәlәrinә
Hazırlama vәzifәlәrinә

468 İstehsal prosesi çәrçivәsindә istehsalat işlәrinә ... baxılır

•

İstehsalat vәzifәlәrindә
Saxlanılma vәzifәlәrindә
Reklam vәzifәlәrindә
Hazırlama vәzifәlәrindә
Satış vәzifәlәrindә

469 Bir sahibkara mәxsus müstәqil tәsәrrüfat bölmәlәrinin (strateji biznes vahidlәrinin) cәmi

•

Şirkәt
Subyekt
Federasiya
Firma
Müәssisәnin portfeli vә ya korporativ portfel

470 ETT nәdir

•

elmiyaradıcı yanaşma
elmitexniki çevriliş
elmiyaradıcılıq prosesi
elmitexniki tәrәqqi
elmitexniki yanaşma

471 TSZ nәdir

•

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

472 Bu firmanın çıxdığı vә ya çıxış tapmağa çalışdığı hәr hansı bazarı tәşkil edir
tәsәrrüfatçılıq zonasının subyekti

•

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

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

•

Portfel tәhlilinin mәqsәdi
Marketinqin vәzifәlәri
İstehsalat vәzifәlәri
Saxlanılma vәzifәlәri
ETT mәqsәdi

474 Baza әmәk haqqı sistemi qreydlәr әsasında qurulduğu zaman, qreydlәr şkalasına vә ya qreydlәr
daxilindә dәrәcәlәrә görә ... baş verir

•

tәdris
treninq
әmәkdaşların irәlilәmәsi
işdәn çıxarılma
işә qәbul

475 Heyәtin qiymәtlәndirilmәsi ... üçün aparılmır

•

işә qәbul barәdә qәrar qәbul edilmәsi
әmәkdaşları vә rәhbәrlәri tәşkilati vә peşә dәyişikliklәrinә, fәaliyyәtin sәmәrәliliyinә motivlәşdirilmәsi
hakim mütәxәssislәr vә şirkәt menecerlәri üçün inkişaf planlarının hazırlanması
hәr bir әmәkdaş üçün qreyd cәdvәlinin dәrәcәsinә uyğun olan mәvacibin müәyyәn edilmәsi üzrә
әsaslandırılmış vә ölçülmüş qәrarların qәbul edilmәsi
әmәkdaşın ixtisasının tutduğu vәzifәyә uyğunluğunu aydınlaşdırılması

476 Müәyyәn vәzifә mövqeyindә işini effektiv yerinә yetirmәsi üçün әmәkdaşa lazım olan
keyfiyyәtlәr

•

Mövqe
Tәhsil
Fәaliyyәt
Vәzifә
Sәriştә

477 Firmanın iqtisadi vә maliyyә vәziyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәr hansılardır

•

Kompaniyalar arasında tutduğu yer
İşçilәrin sayı
Sәhmdarların miqdarı
Nәqliyyat vasitәlәrinin sayı
Ölkәnin idxal vә ixrac әmәliyyatlarından payı

478 Firmanın rәqabәt strategiyasının variantlarının göstәrilmәsi hansı müәllifә xasdır

•

C.Robinson
A.Marşall
P.Samnelson
E.Çemberlin
M.Porter

•
479 Biznes etikası haqqında ümumi mәlumata aid deyil

•

İnzibati nәzәriyyә
Mәnәviyyat nәzәriyyәsi
İqtisadiyyat
Psixologiya
Menecment

480 İşә qәbul üzrә söhbәtin mәhdud xarakter daşıması, әldә edilәn mәlumatın әrizәçi barәdә geniş
tәsәvvür vermәmәyi, danışığın gedişinin namizәdin xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmamağı, onu
sıxması, mәlumat almaq imkanını daralması ... sәciyyәvidir

•

Qeyrrәsmi danışıqlar
Zәif rәsmilәşdirilmiş işә qәbul danışıqları
Sxem üzrә işә qәbul danışıqları
Quruluşsuz
Sxem üzrә olmayan işә qәbul danışıqları

481 İşә qәbul danışıqları zamanı әvvәlcәdәn yalnız әsas suallar hazırlanır, vә danışıqları aparanın
müsahibәnin gedişini asanlıqla dәyişib, digәr, planlaşdırılmamış suallar vermәk imkanı varsa, bu ...
növüdür

•

Qeyrrәsmi danışıqlar
Zәif rәsmilәşdirilmiş işә qәbul danışıqların
Sxem üzrә işә qәbul danışıqlarının
Quruluşsuz
Sxem üzrә olmayan işә qәbul danışıqları

482 İşә qәbul danışıqları zamanı әvvәlcәdәn yalnız toxunulacaq mövzuların siyahısı hazırlanırsa, bu
... növüdür

•

Qeyrrәsmi danışıqların
Zәif rәsmilәşdirilmiş işә qәbul danışıqlarının
Sxem üzrә işә qәbul danışıqlarının
Dialoq
Sxem üzrә olmayan işә qәbul danışıqlarının

483 Subyektin törәtdiyi hәrәkәtlәrә, әmәllәrә vә onların nәticәlәrinә görә cavab vermәk öhdәliyi vә
hazırlığı

•

Hәrәkәtlәr
Hәvalә etmә
Mәsuliyyәt
Hakimiyyәt
Subyekt

484 Qanunpozma subyektinin hüquq normaları ilә nәzәrdә tutulmuş mәnfi nәticәlәrә mәruz qalması
... öhdәlikdir

•

siyasi
maddi
hüquqi
situasion
mәnәvi

485 Heyәtin idarә edilmәsi xidmәtinin tәrkibinә daxil ola vәzifәli şәxslәrin vә bölmәlәrin xidmәti
vәzifәlәrinin vә hüquqlarının cәmi

•

Mәsuliyyәt
Heyәtin idarә edilmәsi xidmәtinin sәlahiyyәtlәri
İstehsalın idarә edilmәsi xidmәtinin sәlahiyyәtlәri
Hәvalә etmә
Heyәtin idarә edilmәsi

486 Bu model firmanın mövqeyini onun bazarın artımına vә firmanın mәhsulunun bazardakı payına
olan nisbәtdә tәhlil edir

•

Ümumi tәhlil
Pest tәhlil
Boston konsultasiya matrisası
Matrisanın tәhlili
Svot tәhlil

487 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyi üçün yüksәk artım tempi, aşağı bazar payı
sәciyyәvidir

•

it
ulduz
sual işarәsi
nida işarәsi
südverәn inәk

488 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyi üçün yüksәk artım tempi, yüksәk bazar payı
sәciyyәvidir

•

it
ulduz
sual işarәsi
nida işarәsi
südverәn inәk

489 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyindә mәhsul maliyyә çәtinliklәrinin müşahidә
edilmәsinә baxmayaraq öz mövcudluğunu saxlamaq üçün kifayәt qәdәr pul verә bilәr

•

it
ulduz
sual işarәsi
nida işarәsi
südverәn inәk

490 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyindә mәhsul sula işarәlәrinin öyrәnilmәsi vә
ulduzların yetişdirilmәsinә sәrf edilә bilәcәk böyük pul gәliri verir

•

it
ulduz
sual işarәsi
nida işarәsi
südverәn inәk

491 Boston konsultasiya matrisasının hansı mövqeyindә mәhsul pul vә mәnfәәt gәtirmir vә yaxud çox

az maliyyә nәticәsi verir

•

it
ulduz
sual işarәsi
nida işarәsi
südverәn inәk

492 Boston konsultasiya matrisasında neçә mövqe mövcuddur

•

5
3
2
6
4

493 Strateji biznes vahidlәrinin mövqelәr üzrә yerlәşdirilmәsi oxlarından biri sahәnin cәzbediciliyi,
digәr isә  strateji biznes vahidinin öz sahәsindә rәqabәt mövqeyi olan koordinatlar sistemindә aparılır

•

Svot tәhlil
Boston konsultasiya matrisası
«Ceneral Elektrik» matrisası
Ümumi tәhlil
Pest tәhlil

494 Ceneral Elektrik matrisasında neçә mövqe mövcuddur

•

5
3
2
6
9

495 Bazara malların vә xidmәtlәrin tәklifi vasitәsi ilә mülkiyyәtçilәri üçün mәnfәәtin әldә edilmәsi
mәqsәdilә tәsis edilmiş vә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilat

•

Qarışıq şirkәt
Humanitar şirkәt
Sahibkarlıq firması
Xarici şirkәt
Dövlәt şirkәti

496 Firmanın sәrәncamında qalan mәnfәәt ... qәrarı ilә bölüşdürülür

•

Audit Komissiyası orqanlarının
nәzarәt orqanlarının
idarәetmә orqanlarının
Müşahidә Komissiyası orqanlarının
Tәftiş Komissiyası orqanlarının

497 Firmanın sәrәncamında qalan mәnfәәti ... tәşkil edir

•

bank
borc
daxili maliyyә mәnbәlәri

sәhm
kredit

498 Sahibkarlıq firmasının maliyyә xidmәtini ... yerinә yetirilmәsini izlәmәlidir

•

kadr toplanmasının
plan tәrtibinin
kredit müqavilәsinin vә girov müqavilәsinin şәrtlәrinin
firmanın missiyasının tәrtibinin
reklam fәaliyyәtinin

499 Sahibkarlıq hüququnun müәyyәn subyektlәrinin, mәsәlәn, banklar, sığorta şirkәtlәri vә s.
fәaliyyәtini ... hüquqi rejim müәyyәn edir

•

sığorta
xüsusi
ümumi
maliyyә
konkret

500 Mәcәllәnin bu funksiyası bütün әmәkdaşlara şirkәtin dәyәrlәrini göstәrir, әmәkdaşları vahid
korporativ mәqsәdlәrә yönәldir vә bununla korporativ eyniliyi artırır

•

deklarativ
idarәetmә
reputasion
açıq
korporativ mәdәniyyәtin inkişafı

501 Mәcәllәnin әmәkdaşların davranış etikası nizamlanmasının olmadığı ideoloji hissәsi ...adlanır

•

Mәdәni
Açıq
Deklarativ variant
Әxlaqi
Peşә

502 Mәcәllәnin әmәkdaşların davranış etikasının әtraflı qaydası ilә olan variantı

•

Mәdәni
Deklarativ variant
Açıq
Әxlaqi
Peşә

503 Mәlumatların göstәricilәri әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәyәcәyi, birbirinә ayrılmaz surәtdә yaxın
olan vaxt intervallarında hәr hansı bir obyekt barәsindә mәlumatların müşahidәsi vә qeydә alınması
prosesi

•

Tәşkil
Planlaşdırma
Monitorinq
Әlaqәlәndirmә
Nәzarәt

504 Dәniz daşınmalarında gәmi donanması onun nәyi sayılır?

•

Dәniz daşınmalarında gәmi donanmasını onun sistemi kimi qәbul edirlәr.
Dәniz daşınmalarında gәmi donanmasını onun mәnfәәti kimi qәbul edirlәr.
Dәniz daşınmalarında gәmi donanmasını onun tәmir zavodu kimi qәbul edirlәr.
Dәniz daşınmalarında gәmi donanmasını onun vergi ödәyicisi kimi qәbul edirlәr.
Dәniz daşınmalarında gәmi donanmasını onun pul kisәsi kimi qәbul edirlәr.

505 Dәniz daşımalarının sistemi sayılan gәmi donanmasının sәviyәsi nә ilә xarakterizә olunur?

•

İdarәolunanın tәşkili vә sәrәncamı ilә xarakterizә etmәk olar
İdarәolunmanın kәmiyyәt vә keyfiyyәtlәri ilә xarakterizә etmәk olar
İdarәolunmanın rәhbәri vә kolektivi ilә xarakterizә etmәk olar
İdarәolunmanın әmrlәri vә sәrәncamları ilә xarakterizә etmәk olar
İdarәolunmanın tәşkili vә icrası ilә xarakterizә etmәk olar

506 İdarәetmә çәtinliyinә görә sistemlәr neçә sinifә bölünür?

•

Asan vә sadә
Daha asan, asan, sadә, qәliz vә mürәkkәb
Daha asan, asan, vә sadә
Daha asan, asan, sadә, qәliz, mürәkkәb vә daha mürәkkәb
Sadә vә qәliz

507 İdarәetmә qәrarlarına qoyulan tәlәblәrә hansı aiddir?

•

Mövcud qanunlara vә müqavilә şәrtlәrinә, işçilәrin tәlәblәrinin tәmin edilmәsinә şәrait yaratmalıdır.
Mövcud qanunlara vә müqavilә şәrtlәrinә, fraxtçıların tәlәblәrinin tәmin edilmәsinә şәrait yaratmalıdır.
Mövcud qanunlara vә dovlәt intizamının, qanunçuluqun tәmin edilmәsinә şәrait yaratmalıdır.
Mövcud qanunlara vә gәmi daşımaları sifarişlәrinin tәmin edilmәsinә şәrait yaratmalıdır.
Mövcud qanunlara vә dovlәt müәssisәlәrinin tәlәblәrinә, istehsalın tәmin edilmәsinә şәrait yaratmalıdır.

508 Eksport şöbәsi hansı mәsәlәni hәll edir?

•

Yükün qәbulu vә yola salınması.
Yükün qәbulu vә çәkisinin müәyyәnlәşdirilmәsi.
Yükün qәbulu vә yoxlanması.
Yükün qәbulu vә qablaşdırılması.
Yükün qәbulu vә sahibinә çatdırılması

509 Sәhmdarlar şurasında baxılan әsas mәsәlәlәr hansılardır?

•

Sifarişlәrlә müqavilәlәrin razılaşdırılması, gәmi növlәrinin tәhlili, rәhbәr işçilәrin tәhsili, sәmәrәliyin
tapılması.
Sifarişlәr, yeni gәmilәrin alәnması, heyyәt işçilәrin tәyini, marşurutların tәsdiqi, sәmәrәliyin artırlması.
Sifarişlәr, yeni gәmilәrin alәnması, rәhbәr işçilәrin tәyini, marşurutların tәsdiqi, sәmәrәliyin artırlması.
Sifarişlәr cәdvәlinin tәrtibi, yeni gәmilәrin konstruksiyasının tәhlili, rәhbәr işçilәrin tәyini, marşurutların
tәsdiqi.
Sifarişlәr, gәmilәrin tәmiri, heyyәt işçilәrin tәyini, marşurutların çәkilmәsi, sәmәrәliyin hesablanması.

510 Sәhmdarlar şurasının tәrkib sayı kim tәrәfindәn müәyyәnlәşir.

•

Sәhmdarların iclası tәrәfindәn.
Sәhmdarlar şurasının sәdri tәrәfindәn.
Dövlәt qrumları tәrәfindәn
Özәllәşdirmә komitәsi tәrәfindәn.

50 %dәn yüksәk sәhmә malik şәxs tәrәfindәn

511 Dәniz nәqliyyatı kompaniyaları xüsusiyyәtçilik formasına görә aşağıdakı kimi bölünür:

•

Dövlәt kompaniyaları, Vergi idarәsi. Banklar.
Dövlәt kompaniyaları, Sәhmdar cәmiyyәtlәr, Şәxsi kompaniyalar.
Dövlәt kompaniyaları, Sığorta şinkәtlәri, Banklar.
Dövlәt kompaniyaları, Sәhmdar cәmiyyәtlәr, Birliklәr.
Dövlәt kompaniyaları, Sığorta şirkәtlәri, Vergi idarәsi.

512 Nәqliyyatda ierarxik idarәetmәnin 3 sәviyyәdә olması dedikdә hansı ardıcıllıq nәzәrdә tutulur?

•

Nazirliklәr  qurumlar, Ali sәviyyә, Nәqliyyat kompaniyaları
Ali sәviyyә, Nazirliklәr  qurumlar, Monopolistlәr.
Ali sәviyyә, Nazirliklәr  qurumlar, Nәqliyyat kompaniyaları
Nәqliyyat kompaniyaları, Nazirliklәr  qurumlar, Ali sәviyyә
Ali sәviyyә, Nazirliklәr  qurumlar, İnhisarçılar.

513 Qәrarların xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

İdarәetmә qәrarları inzibati xarakter daşımalıdır
İdarәetmә qәrarları ümumi xarakter daşımalıdır
İdarәetmә qәrarları fiziki xarakter daşımalıdır
İdarәetmә qәrarları unvanlı xarakter daşımalıdır.
İdarәetmә qәrarları şәxsi xarakter daşımalıdır

514 İdarәetmә qәrarları vә cәhәtlәr:

•

Tәkrarolunandır
Universaldır
Çoxcәhәtli vә muxtәlifdir.
Rәqabәtlidir
Standartdır.

515 Qәrarlar әsasәn nәyә görә qәbul edilir?

•

İdarәetmә obyektlәrinin mövcud vәziyyәti ilә arzu olunan vәziyyәt arasında münasibәt qurmaq üçün qәbul
edilir
İdarәetmә obyektlәrinin mövcud vәziyyәti ilә arzu olunan vәziyyәt arasındakı ziddiyәti tәmin etmәk üçün
qәbul edilir
darәetmә obyektlәrinin mövcud vәziyyәti ilә arzu olunan vәziyyәt arasında әlaqәni yaratmaq üçün qәbul edilir
İdarәetmә obyektlәrinin mövcud vәziyyәti ilә arzu olunan vәziyyәt arasında әlaqәnin pozulması üçün qәbul
edilir
İdarәetmә obyektlәrinin mövcud vәziyyәti ilә arzu olunan vәziyyәt arasındakı yaxınlığı tәmin etmәk üçün
qәbul edilir

516 İstismar üzrә direktorun әsas vәzifәsi nәdir?

•

İstismar üzrә direktor gәmilәrin limanlara tәhkim olunması istiqamәtindә işini qurur vә buna görә mәsuliyyәt
daşıyır.
İstismar üzrә direktor gәmilәrin fraxta götürülmәsi istiqamәtindә işini qurur vә buna görә mәsuliyyәt daşıyır.
İstismar üzrә direktor gәmilәrin yük ilә tәmin olunması istiqamәtindә işini qurur vә buna görә mәsuliyyәt
daşıyır.
İstismar üzrә direktor gәmilәrin alınmasısatılması istiqamәtindә işini qurur vә buna görә mәsuliyyәt daşıyır.
İstismar üzrә direktor gәmilәrin icarәyә verilmәsi istiqamәtindә işini qurur vә buna görә mәsuliyyәt daşıyır.

517 Baş direktorun sәhimçi olması vacibdir?

•

Sәhim alma növbәsinә durarasa vacib deyil.
Vacibdir
Vacib deyil
Sәhim fonduna müәyyәn olunmuş mәblәq yatırarasa vacib deyil.
Sәhimi icarәyә götürәrsә vacib deyil.

518 Gәmi kompaniyalarında baş direktor kimdir?

•

Gәmi kompaniyasının hüquqi vә baş mәsul inzibatı işçisi.
Gәmi kompaniyasının mühasıbat uçotunu aparan inzibatı işçisi.
Gәmi kompaniyasını qoruyan mәsul inzibatı işçisi.
Gәmi kompaniyasının sәnәdlәşmәsini aparan inzibatı işçisi.
Gәmi kompaniyasının hüquqşunas inzibatı işçisi.

519 Subordinasiya vә korolinasiya münasibәtlәrinә hansı amillәr mühüm tәsir göstәrir?

•

Humanitar
Fiziki
Mәdәnimarif
Dәqiq
Sosiolojipsixoloji

520 Firmanın idarәedilmәsinin prinsiplәri:

•

Sistemlik, әtraflılıq, mücәrrәdlilik, tәlәsmәmәk, sәbrlilik, tәmkinlilik.
Sistemlik, әtraflılıq, mücәrrәdlilik, qәnaәtcillik, operativlik, fasilәsizlik
Sistemlik, dәqiqlik, sәlistlik, müntәzәmlik, tәmizlik
Sistemlik, konkretlik, optimallıq, qәnaәtcillik, operativlik, fasilәsizlik.
Sistemlik, әtraflılıq, mücәrrәdlilik, qәnaәtcillik, tәlәsmәmәk, fasilәsizlik

521 Firmadaxili İdarәetmә elminin mәzmununa aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

İdarәetmә texnikası
İdarәetmәnin tәşkili
İdarәetmә nәzәriyyәsi
İdarәetmә planı
İdarәetmә metodları

522 İdarә etmә qәrarları.

•

Texniki tәrәqqi
İdarә etmә tәşkilatları
İdarә etmә qәrarları
Xammal ehtiyatları
Mәhsuldar qüvvәlәr

523 İdarәetmә elminin mәqsәdi aşağıdakılardan hansıdır?

•

İctimai istehsalın idarә edilmәsi
Mәdәni tәdbirlәrin idarә edilmәsi
Nәqliyyatın idarә edilmәsi
İnformasiyaların idarә edilmәsi
Tәhsilin idarә edilmәsi

524 Cәmiyyәtin hәyatına tәşkil edәn mәqsәdi aşağıdakılardan hansıdır?

•

Tәyyarәlәr
İdman
Kompyuter
Gәmilәr
İstehsal

525 Adamlarda müasir iqtisadi tәfәkkürün formalaşmasına kömәklik edәn elim hansıdır?

•

İdarәetmә
Sosialogiya
Fәlsәfә
Riyaziyyat
Әdәbiyyat

526 İdarәetmә sisteminin yenilәşdirilmәsi yolu hansıdır.
İdarәetmә strukturunun formalaşması
İdarәetmә strukturunun qruplaşdırılması
İdarәetmә strukturunun tәrtibi
İdarәetmә strukturunun pozulması
İdarәetmә strukturunun dәyişdirilmәsi

527 Firmanın idarә olunmasında operativlik necә başa düşülür?

•

Alınan mәlumatın ani müddәt әrzindә öyrәnilmәsi
Mәlumatın ani müddәt әrzindә öyrәnilmәsi, analizi vә yayımlanması
Alınan mәlumatın ani müddәt әrzindә analizi
Mәlumatın ani müddәt әrzindә öyrәnilmәsi, analizi vә qәrar qәbulu
Alınan mәlumatın ani müddәt әrzindә öyrәnilmәsi, analizi vә dәrci

528 Gәmi daşımaları kompaniyalarının fәaliyәtinә kim rәhbәrlik edir?

•

Nazir
Baş nazir
Prazident
Sәhimçi
Baş direktor

529 Gәmi daşımaları kompaniyalarındakı idarәetmә orqanı hansı sayılır?

•

Cәmiyyәtlәr birliyi
Sәhimdarlar şurası
Kompaniyalar şurası
Sәhmçilәr
Şirkәtlәr birliyi

530 Dәniz daşımalarının idarә olun olunmasına әsas sәbәblәrdәn biri hansıdır?

•

Sәrnişinlәrin sayı
İqlim şәraiti
Gәminin şәraiti
Mәsafәnin uzunluğu
Yüklәrin miqdarı

531 Firmadaxili İdarәetmә qәrarlarının әsaslandırılması zәruriliyi:

•

Problemin xarakterindәn, onu meydana gәtirәn şәxsdәn, daxili maraqların hәll edilmәsi
Problemin xarakterindәn, onun meydana gәlmәsi mәnbәlәrindәn, daxili ziddiyyәtlәrin hәll edilmәsi
Problemin yaranma tarixindәn, onun meydana gәlmәsi mәnbәlәrindәn, daxili ziddiyyәtlәrin hәll edilmәsi
Problemin xarakterindәn, onu meydana gәtirәn rәhbәrin şәxsi tәşәbbüsü ilә hәll edilmәsi
Problemin yaranma tarixindәn, onun meydana gәlmәsi sәbәbindәn, daxili imkanlarının şәraitdәn

532 Firmadaxili qәrarların hazırlanmasında rәhbәrin rolu:

•

Tәşkiledici vә istiqamәtverici bir funksiyanı yerinә yetirir.
Tәşәbüs göstәrici vә hazırlayıcı bir funksiyanı yerinә yetirir
Tәşәbüs göstәrici vә әmr verici bir funksiyanı yerinә yetirir
Tәşkiledici vә әmr verici bir funksiyanı yerinә yetirir.
Tәşkiledici vә dәrcedici bir funksiyanı yerinә yetirir.

533 İdarәetmә qәrarları hansı informasiyalara әsaslanmalıdır:

•

Keyfiyyәtli, obektiv, dәqiq
Keyfiyyәtli, obyektiv, qiymәtli.
Qiymәtli, obyektiv, dәqiq.
Keyfiyyәtli, obektiv, anonim
Obektiv, dәqiq, fundomental.

534 İerarxik idarәetmәnin 2ci sәviyyәsindә Nazirlik vә qurumların işi nәqliyyat fәaliyyәtinin rolunu
necә etmәkdir?

•

Millilәşdirmәk
Dәyişmәmәk
Artirmaq
Sәrbәst buraxmaq
Minimuma endirmәk

535 İdarәetmә qәrarlarına qoyulan tәlәblәrә hansı aiddir?

•

Hәr bir ida¬rәetmә orqanı yalnız qrumlar sәlahiyyәti çәrçivәsindә qәrar¬lar qәbul etmәlidir
Hәr bir ida¬rәetmә orqanı yalnız özünün istәdiyi tәrzdә qәrar¬lar qәbul etmәlidir
Hәr bir idarәetmә orqanı yalnız birliklәr sәlahiyyәti çәrçivәsindә qәrar¬lar qәbul etmәlidir
Hәr bir ida¬rәetmә orqanı yalnız nazirliklәr sәlahiyyәti çәrçivәsindә qәrar¬lar qәbul etmәlidir
Hәr bir ida¬rәetmә orqanı yalnız özünün sәlahiyyәti çәrçivәsindә qәrar¬lar qәbul etmәlidir

536 Subordinasiya hansı münasibәtlәrdә irәli gәlir?

•

Milli münasibәtlәrdәn
Qonşuluq münasibәtlәrdәn
Tәhbәrliktabeçilik münasibәtlәrdәn
Şәxsi münasibәtlәrdәn
Dosluqqohumluq münasibәtlәrdәn

537 Firmanın idarә olunmasında konkretlilik necә başa düşülür?

•

Konkret mәsәlәnin hәlli konkret qәrar tәlәb edir
Konkret mәsәlәnin hәlli bir neçә qәrar tәlәb edir
Konkret mәsәlәnin hәlli fәrdi qәrar tәlәb edir.
Konkret mәsәlәnin hәlli şәxsi qәrar tәlәb edir
Konkret mәsәlәnin hәlli koleqial qәrar tәlәb edir

538 Qәrarların icrasına qoyulan tәlәblәr

•

Qәrarlar vaxtında icraçılara çatdırılmalıdır
Qәrarlar mütәmadi olaraq dәrc olunmalıdır
Qәrarlar mütәmadi olaraq oxunmalıdır
Qәrarlar mütәmadi olaraq müzakirә olunmalıdır
Qәrarlar mütәmadi olaraq izlәnmәlidir

539 Qәrarlarının keyyyәtinin yüksәldilmәsi ilk növbәdә nә tәlәb edir.

•

Cәmiyyәtin muddәalarının nәzәrә alınmasını tәlәb edir
Rәsmi muddәaların nәzәrә alınmasını tәlәb edir
Elmi muddәaların nәzәrә alınmasını tәlәb edir
Tәcrübәnin muddәalarının nәzәrә alınmasını tәlәb edir
Rәhbәrin muddәalarının nәzәrә alınmasını tәlәb edir

540 Firmadaxili İdarәetmә vә istehsalın tәşkil edilmәsi:

•

İstehsalın tәşkil edilmәsi – İdarәetmәnin mәqsәdinә nail olunmasının vasitәsidir.
İstehsalın tәşkil edilmәsi –İdarәolunan müәsisәnin mәhsul buraxışıdır.
İstehsalın tәşkil edilmәsi – mәhsul axınının idarәeedilmәsidir
İstehsalın tәşkil edilmәsi – İdarәetmәdә sәmәrәliliyi artıran vasitәdir
İstehsalın tәşkil edilmәsi – müәssisәnin işinin idarәedilmәsidir.

541 Qәrarların dәyişdirilmәsi mümkündür?

•

Qәrarlar әmәl olunmadıqda dәyişilә bilәr
Qәrarlar onların icrası zamanı dәyişilә bilәr
Qәrarlar onların icrası tәlәb olunduqda dәyişilә bilәr
Qәrarlar verildi qurtardı dәyişilә bilmәz
Qәrarlar rәhbәr istәdiyi an dәyişilә bilәr

542 Firmadaxili qәrarların icrasına qoyulan tәlәblәr:

•

Qәrarların icrası yarımçıq qalması mümkündür, bәzi hallarda.
Qәrarların icrası zaman әsaslarının tәmininә üstünlük verilә bilәr
Qәrarların icrası zaman әhәmiyyәt kәsb edәn tәmin olunmalıdır
Qәrarların icrası vaxtında aparılmaya bilәr, tәki icra olsun.
Qәrarların icrası yarımçıq qalmamalıdır, onlar vaxtında icra olunmalıdır

543 Firmadaxili qәrarların icrasında әn başlıca mәsәlә nәdir?

•

Qәrarların hazırlanması, qәbul edilmәsi vә hәyata keçirilmәsi arasında subordinassiyanın tәmin edilmәsidir
Qәrarların hazırlanması, qәbul edilmәsi vә hәyata keçirilmәsi arasında vәhdәtliyin tәmin edilmәsidir
Qәrarların hazırlanması, qәbul edilmәsi vә hәyata keçirilmәsi arasında sәrbәstliyin tәmin edilmәsidir
Qәrarların hazırlanması, qәbul edilmәsi vә hәyata keçirilmәsi arasında ziddiyyәtin tәmin edilmәsidir
Qәrarların hazırlanması, qәbul edilmәsi vә hәyata keçirilmәsi arasında hegemonluğun tәmin edilmәsidir

544 İdarәetmә qәrarlarının yazılış tәrzi:

•

İdarәetmә qәrarları hüquqi maddәli vә uslubu geniş olmalıdır
İdarәetmә qәrarları әtraflı, uslubu geniş vә xırdalıqlarla olmalıdır
İdarәetmә qәrarları әtraflı, intellektual sәviyәli dildә olmalıdır
İdarәetmә qәrarları hüquqi maddәli vә intellektual sәviyәli olmalıdır
İdarәetmә qәrarlarının dili, uslubu sadә, aydın vә yıqcam olmalıdır.

545 İdarәetmә qәrarlarının muddәt baxımından qruplaşması:

•

Qısa mud¬dәtli, fasilәsiz, perspektiv vә muddәtsiz
Qısa mud¬dәtli, orta muddәtli, perspektiv vә müddәtsiz
Qısa mud¬dәtli, orta muddәtli, perspektiv vә uzun muddәtli
Qısa mud¬dәtli, mәhdud muddәtli, qeyri mәhdud vә uzun muddәtli
Qısa mud¬dәtli, fasilәli, keçmiş vә uzun muddәtli

546 Hansı prinsipin hәyata keçirilmәsindә idarәetmә münasibәtlәri mühüm rol oynayır?

•

BMT prinsiplәri
Tәsәrüfat prinsiplәri
Adәtәnәnә prinsiplәri
Avropa birliyi prinsiplәri
Sosial әdalәt prinsiplәri

547 Firmada aparılan effektiv nәzarәtin xüsusiyyәtlәrinә aid olmayan variantı tapın: Nәzarәt

•

Nәzarәt edilәn fәaliyyәt növünә uyğun olmalıdır
Kifayәt qәdәr çevik baş verәn dәyişikliklәrә uyğunlaşa bilәn olmalıdır
Vaxtında aparılmalıdır
Konkret nәticәlәrә istiqamәtlәnmәlidir
Taktiki istiqamәt yönümlü olmalıdır

548 Aşağdakılardan hansı nәzәriyyә mәzmun nәzәriyyәlәrinә aid deyildir

•

PorterLouler nәzәriyyәsi
Hersberqin “İki amil” nәzәriyyәsi
A.Maslonun “Tәlәbatların iyerarxiyası” nәzәriyyәsi
MakKlelland”qazanılmış tәlәbatlar” nәzәriyyәsi
Alderferin “ERG” nәzәriyyәsi

549 Motivasiya prosesinә hansı mәrhәlә aid deyildir

•

Tәlәbatın yaranması
Fәaliyyәt mәqsәdlәrinin müәyyәn olunması
Tәlәbatın ödәnilmәsi yollarnın axtarılması
Fәaliyyәt üzәrindә nәzarәtin qurulması
Fәaliyyәtin hәyata keçilirmәsi

550 Müәyyәn motivlәri oyatmaq yolu ilә insanı hәr hansı fәaliyyәtә sövq etmәk üçün insana tәsir
prosesi necә adlanır

•

Stimullaşdırma
Deqradasiya
Motivasiya
Kordinasiya
Nәzarәt

551 Hansı әlamәt orqanik tip tәşkilatlara aid deyildir

•

Formal qayda vә prosedurlarda zәif şәkildә istifә olunması
Işdә mәsuliyyәtin dar şәkildә müәyyәn olunması
Qeyrimәrkәzlәşmә vә qәrarların qәbul edilmәsindә iştirak
Iyerarxiyada seviyyәlәrin sayının azlığı

Hakimiyyәtin çevik strukturu

552 Hansı әlamәt mexaniztik tip tәşkilatların xüsusiyyәtlәri ola bilmәz

•

Formal qayda vә prosedurlardan ekstensiv istifadә
Qәrarların qeyrimәrkәzlәşdirilmiş qaydada qәbulu
Qәrarların mәrkәzlәşdirilmiş qaydada qәbulu
Tәşkilatda hakimiyyәtin sәrt iyerarxiyası
Işdә mәsuliyyәtin dar şәkildә müәyyәn olunması

553 Bu xarakteristika hansı hakimiyyәt növünә xasdır. Tәsir edәnin xarakteristikaları vә
xüsusiyyәtlәri icraatçılar üçün o qeder cәlbedicidir ki, onlara tәsir edәnlәrә oxşamaq isteyirlәr

•

Qanuni hakimiyyәt
Etalon hakimiyyәt
Ekspert hakimiyyәt
Mәcburetmәyә әsaslanan hakimiyyәt
Mükafatlandırmaya әsaslanan hakimiyyәt

554 Bir fәrdin istenilәn davranışının digәr vәrdlәrin davranışlarında münasibәtlәrindә etdiyi dәyişiklik
hissi necә adlanır

•

Mәsuliyyәt
Hakimiyyәt
Sәlahiyyәt
Hesabatvermә
Tәsir

555 Peşәkar etika

•

işgüzar etikanın tәrkib hissәsidir vә müәyyәn peşәlәr üçün davranış standartlarını öyrәnir
beynәlxalq işgüzar alәmdә davranışın mәnәvi prinsip vә dәyәrlәrini öyrәnir
işgüzar etikanın tәrkib hissәsidir vә tәşkilatın daxilindә davranış standartlarını öyrәnir
ölkә çәrçivәsindә sahibkarlığın inkişafında mәnәvi prinsip vә dәyәrlәri öyrәnir
cәmiyyәtdә davranış standartlarını öyrәnir

556 әxlaq anlayışının düzgün mahiyyәti hansı varinatda göstәrilmişdir

•

әxsaqinsanın tәşkilatda düzgün davnaşını әks etdirәn konkret mücәrrәb anlayışıdır
әxlaqinsanın cәmiyyәtdә düzgün davnarışını әks etdirәn fәlsәfi mücәrrәd anlayış, abstraksiyadır
әxlaqsoaial mücәrrәb anlayışıdır
әxlavinsanın cәmiyyәtdә düzgün davranışını әks etdirәn iqtisadi mücәrrәd anlayışı, abstraksiyadır
әxlaqinsanın cәmiyyәtdә düzgün davnaşını әks etdirәn sosial mücәrrәd anlayışı, abstraksiyadır

557 Etika nәdir

•

insanların davranışını idarә edәn vә onların fikirlәrinin vә davranışının müsbәt vә mәnfi qiymәtlәndirilmәsini
müәyyәn edәn mәnfi prinsip vә dәyәrlәr toplusudur
insanların davranışını idarә edәn vә onların fikirlәrinin vә davranışının müsbәt vә mәnfi qiymәtlәndirilmәsini
müәyyәn edә nazad seçim normalarıdır
insanların davranışını idarә edәn vә onların fikirlәrinin vә davranışının müsbәt vә mәnfi qiymәtlәndirilmәsini
müәyyәn edәn hüquqi normalar toplusudur
iqtisadi normalara toplusudur
sosial normalara toplusudur

558 İnsanların davranışını müәyyәn edәn normalara sistemini göstәrin

•

qanunvericilik sistemi, iqtisadi sistem, etik sistem
iqtisadi sistem, etik sistem, azad seçim sistemi
iqtisadi sistem, etik sistem, sosial sistem
qanunvericilik sistemi, etik sistemi, azad seçim sistemi
iqtisadi sistem, etik sistem, texniki sitsem

559 Etika kodeksinin mahiyyәtini düzgün әks etdirәn variant hansıdır

•

etika kodeksitәşkilatın etik prinisplәrinin formal şәkildә әks olunduğu sәnәddir
etika kodeksi – tәşkilatın etik prinisplәrinin qeyriformal şәkildә tәsvir olunmasıdır
etika kodeksi – idarәetmә prinisplәrinin әks olunduğu sәnәddir
etika kodeksi – hüquqi normaların әks olunduğu sәnәddir
etika kodeksi – tәşkilatın dәyәrlәridir

560 Hansı variantda etika kodekslәrinin mövcud növlәri düzgün göstәrilmişdir

•

korporativ, peşәkar, işgüzar, beynәlxalq
peşәkar, mili, beynәlxalq, sahәvi, işgüzar
korporativ, peşәkar, mili, beynәlxalq
korporativ, peşәkar, mili, beynәlxalq, işgüzar
korporativ, peşәkar, mili, beynәlxalq, sahәvi

561 Hansı variantda biznesdә etik davranışın nә üçün mәnfәәtli olması sәbәbi sәhv göstәrilmişdir

•

qeyrietik davnaşın şirkәtin nüfuzuna mәnfi zәrbә vura bilәr, bu da şirkәtin bazardan çıxarılmasına sәbәb ola
bilәr
şirkәtin nüfuzu potensial investorlar üçün çox vacibdir
etik prinsiplәrә malik olmayan şirkәt sәmәrәli idarәetmә sisteminә malik ola bilmәz
qeyrietik davranış tәşkilatı strukturun formalaşmasına mәnfi tәsir göstәrir
etik nomraların olmaması böyük problemlәr yaradır vә bundan sonra adәtәn, bu sahәdә dövlәt tәnzimlәnmәsi
şәrtlәşir

562 Sivill bazarın mәnәvi dәyәrlәrinә aid deyildir

•

qәnaәt vә sәmәrә
digәrinin azadlığına hörmәt vә onların qüsurlarına dözümlülük
gәlirin vә ictimai әdalәtin tarazlığı
qanun çәrçivәsindә fәaliyyәt azadlığı vә bazarın bütün iştirakçıları üçün bәrabәr imkanlar
mәnfәәtin maksimallaşmasına can atmaq

563 Qәrb sahibkarlarının müvәffәqiyyәt formulası: uğur = peşәkarlın +…

•

düzgünlük
sәrtlik
aligәnablıq
işgüzarlıq
loyallıq

564 Aşağıdakılardan hansı idarәetmә etikasının әsas prinisplәrinә aid deyildir

•

hümanizm
sosial әdalәt
kollektivçilik
sözün vә işin birliyi
itaәtnarlıq

565 İşgüzar insanların davranışının etik nomra vә prinisplәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir

•

nәyin bahasına olursa olsun mәnfәәtә nail olmaq
menecer öz rәqiblәrinin azadlığını qiymәtlәndirmәlidir, yәni rәqiblәrin işlәrinә qarışmamalıdır
tabeçilikdә olanlara, tәrәfdaşlara vә alıcılara münasibәtdә nәzәkәtli davranmaq
әdalәtlilik
işgüzar insanları birlәşlbirәn işgüzar öhdәlik

566 Biznesin prinisplәri adı altında qәbul olunmuş bәyannamә harada vә neçәnci ildә qәbul
olunmuşdur

•

1990cı ildә İsveçdә
1994cü ildә İsveçrәdә
1993cü ildә Amerikada
2001ci ildә Avstriyada
1997ci ildә İngiltәrәdә

567 Hansı variantda davnaşırın etikliliyinin yüksәldilmәsi tәdbirlәri sәhv göstәrilmişdir

•

etik planların işlәnib hazırlanması
etik normativlәrin işlәnib hazırlanması
etika komitәlәrinin yaradılması
etik davnarışa öyrәdilmә
etik hesabatların işlәnib hazırlanması

568 ABŞda kiçik biznesin işlәri üzrә administrasiyanın biznesmenlәrin peşәkar keyfiyyәtlәriәn aid
etmәdiyi yanaşma hansı variantda göstәrilmişdir

•

müstәqil tәfәkkür qabiliyyәti
texnika vә tiexnologiyanı bilmә
kommunikativlik
biznes planları tәrtib etmәk bacarığı
insanlarla qarşılıqlı münasibәtlәri qürmaq bacarığı

569 ABŞda biznesmenin davnaşının etik normasını tәşkil edәn rasionalizm – müәyyәn prinsiplәrә
әsaslanır. hansı variantda sәhv prinsip göstәrilmişdir

•

şәxsiyyәtin müstәqilliyi, hansı ki, üstünlüklәrin şәxsi seçimini vә onların azad reallaşnı nәzәrdә tutur
şәxsiyyәtin fәaliyyәtinin obyektiv qiymәtlәndirilmәsi
şәxsiyyәtin fәrdililiyi
şәxsiyyәtin tәşkilata adaptasiyasını
fәaliyyәtin xәrc vә nәticәlәrinin müqayisә olunması: şәxsi xeyir vә onun әldә olunması üzrә sçylәr

570 İBM firmasının korporativ dәyәrlәr qismindә reallaşdırdığı prinsiplәr hansı variantda düzgün
göstәrilmişdir

•

karyerada yüksәliş, şәxsiyyәtә hörmәt, mükafatlandırma
şәxsiyyәtә hörmәt, ömürlük mәşğulluq, işçilәr üçün vahid status
şәxsiyyәtә hörmәt, işçilәr üçün vahid status, mükafatlandırma
şәxsiyyәtә hörmәt, ömürlük mәşğulluq, fәrdi yanaşma
karyerada yüksәlir, ixtisaslaşma, ömürlük mәşğulluq

571 Yapon firması olan Matrusita Elektrikin firmanın dәyәrlәri qismindә müәyyәn etdiyi prinisplәrә
aşağıdakılardan hansı aid deyildir

•

әdalәtlilik
qәnaәtçilik
harmoniya
tәvazökarlıq
obyektivlik

572 ABŞda biznesin etikası qaydalarından biri kimi informasiya açıqlığı hansı variantda olan
müddәaya gәtirib çıxarmır

•

bazarda istehsalçıların inhisarçı vәziyyәtinә imkan vermir
mәhsulun rәqabәtqabiliyyәtliyi mәsәlәlәrindә sahibkarlar arasında bәrabәrliyin tәmin olunmasına yardımçı
olur
cәmiyyәtә istehsalçıların öz şәrtlәrini vә davranış standartlarını dikdә ketmәk cәhdlәrini aradan qaldırır
mili sahibkarlara münasibәtdә xarici firmaların hansısa bir üstünlüyünün әldә olunmasına imkan vermәmәk
mәhsulun istehsal xәrclәrinin azaldılmasına gәtirib çıxarır

573 tәşkilati mәdәniyyәtә daxil olan aspektlәrdәn hansı yanlışdır

•

bütün işçilәr tәrәfindәn qәbul edilmiş vә bölüşdürülmüş nomralar
şirkәtdә qәbul olunmuş rәhbәrlik üslübü, işçilәrin birliyi vә bağlılığı
hakimyyәtin bölüşdürülmәsi üsulları, prinisplәri
idarәetmә metodları
rol bölgüsünün tәşkili

574 Aşağıdakılardan hansı tәşkilatın spesifik mәdәni dәyәrlәrinә aid deyildir

•

tәşkilatın tәyinatı vә onun «siması»
tәşkilatın gәliri
insanlara münasibәt
rәhbәredici vә nazәrtedici vәzifәlәrә seçim küteriyaları
qadınların idarәetmәyә cәlb olunma sәviyyәsi

575 Hansı variant tәşkilati mәdәniyyәt tipinә aid deyildir

•

hakimiyyәt mәdәniyyәti
rol mәdәniyyәti
iyerarxiya mәdәniyyәti
şәxsiyyәt mәdәniyyәti
vәzifә mәdәniyyәti

576 Etik problemlәrә yanaşmalar içәrisindә hansı yanaşma sәhvdir

•

utilitarist yanaşma
kollektiv yanaşma
fәrdi yanaşma
әdalәtlilik konsepsiyası
mәnәvihüquqi yanaşma

577 Antik etikanın atası kimdir

•

Sokrat
Aristotel
Demokrik
Dekart
Platon

578 M.Veberin fikrinә görә hansı etika iqtsiadiyyatı çiçәklәndirir

•

beynәlxalq etika
islam etikası
katolik etikası
protestant etikası
peşәkar etika

579 hansı varinat elmitexniki siyasәtin tәrkib hissәsinә aid deyildir

•

kadrların ixtisasının artırılması
kreativ fәaliyәtin plan vә proqramının hazırlanması
yeni növ mәhsulun hazırlanması vә tәtbiq edilmәsi prosesinә nәzarәt edilmәsi
yeni növ mәhsulun hazırlanması layihәlәrinin öyrәnilmәsi
yeniliki proqramlarının maliyyә resursları ilә tәmin olunması

580 Kreativ menecmentin birinci funksiyası nәdәn ibarәtdir

•

yeniliklәrin yaranmasını stimullaşdırmaqdan ibarәtdir
firmada xüsusi kreativ yenilkilәr vә mәlumat fondunun yaradılmasıdır
firmanın mövcud şәraitdә inkişafı ilә әlaqәdar olan problemlәri müәyyәn etmәkdәn ibarәtdir
firmanın mövcud şәraitdә inkişafı ilә әlaqәdar olan problemlәr hәll etmәkdәn ibarәtdir
qısa vә uzun müddәtli inkişaf proqramlarının uyğunlaşdırılmasıdır

581 Kreativ menecmentin ikinci funksiyasının hәyata keçirilmәsi üçün zәruri şәrtlәrә hansı daxil
deyildir

•

işçilәrin ixtisasının artırılmasının hәyata keçirilmәsi
sahibkarın yenilkilәrin hәqiqi tәrәfdaı vә riskli şәxs olması
kreativ fәaliyyәtin stimullaşdırma vә mükafatlandırma mexanizminin olması
firmada xüsusi kreativ vә mәlumat fondunun yaradılması
tәşkilati quruluşun tәkmillәşdirilmәsi

582 Kreativ mühit – müәyyәn olunmuş üsulla yaradılmış şәraitdir vә bu şәraitdә insan özünü sәrbәst,
tamamilә … fәaliyyәtinә hazır olan bir şәxs kimi hiss edir

•

kortәbii
mәhsuldar
motivlәşmәmiş, qeyriyaradıcılıq
motivlәşmiş yaradıcılıq
şüursuz

583 Tәşkilatilayihәli qrup necә mövcud ola bilәr

•

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

584 layihәli qrupların modifikasiyaları arasında әn geniş yayılanı hansıdır

•

filiallarıdır
kiçik müәssisәlәrdir
sәrbәst biznesin mövcud sahәlәridir

•

sәrbәst biznesin yeni sahәlәrinin inkişaf mәrkәzlәridir
firmanın müstәqil bölmәlәridir

585 Yeniliklәrin idarә olunmasının effektiv tәşkilati formalarının axtarılması necә istiqamәtdә gedir

•

iki istiqamәtdә
dörd istiqamәtdә
üç istiqamәtdә
bir istiqamәtdә
beş istiqamәtdә

586 Yeniliklәrin idarә olunmasının effektiv tәşkilati formalarının axtarıl¬masının birinci istiqamәti –
yenilik vә firmanın inkişafının uzunmüddәtli problemlәri ilә mәşğul olan bölmәlәrin fәaliyyәtinin
…… әsaslanır

•

ixtisarına
tәkmillәşdirilmәsinә
bağlanmasına
mәhdudlaşdırılmasına
genişlәndirilmәsinә

587 Yeniliklәrin idarә olunmasının effektiv tәşkilati formalarının axtırılmasının ikinci istiqamәti –
yenilkilәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi sahәsindә

•

bölmәlәrin funksional qarşılıqlı tәsiri altında bölmәlәrin fәaliyyәtinin inteq¬rasiya vә koordinasiya
mexanizminin yaradılmasının vacibliyini әks etdirir
mәrkәzlәşmәsinin vacibliyini әks etdirir
ixtisaslaşmasının vacibliyini әks etdirir
düzgün cavab yoxdur
tәmәrküzlәşmә mexanizminin yaradılmasının vacibliyini әks etdirir

588 Yeniliyә tәkan verә bilәn amillәrdәn biri yanlışdır

•

işçilәrin inkişafa can atmasına vә ixtisasının artırılmasına tәkan vermәk
etibar atmosferinin vә dәyişikliklәrә meylin olması
aparılan dәyişikliklәr haqqında öz fikrini söylәyә bilmәk imkanı
dәyişiklik vә yenidәnqurmanın vacibliyinin mәntiqi әsaslandırılması
novatorun hәr bir addımına nәzarәt

589 Variantların birindә novatorun xarakterik xüsusiyyәtlәrindәn biri yanlış göstәrilmişdir

•

yenilkilәr yaratmaqda aktiv iştirak etmәk
probleminqeyristandart hәllini tapmaq
qeyrimüәyyәnlik vә risklәrin olduğu şәraitdә düzgün hәrәkәt etmәk
avtoritar rәhbәrlik üsulubuna meylli olmaq
qeyriadi tәfәkkür tәrzi

590 Kreativ layihәnin seçimi modellәri neçә qrupa bölünür

•

2
4
3
6
5

591 Hansı varinatda kreativ layihәlәrin kriteriyaları yanlış göstәrilmişdir

•

maliyyәiqtisadi kriteriyalar
resurslarla tәmin olunma kriteriyaları
normativ kriteriyalar
taktiki kriteriyalar
strateji kriteriyalar

592 Hansı varinatda layihәnin qiymәtlәndirilmәsi vә seçimi prosesindә gәlәcәk yenilklәrin bu vә ya
digәr parametrlәrinin әlavә edilmәsi mümkünlüyünü üzrә çıxarılması üçün formalaşdırılmış metodlar
düzgün göstәrilmişdir

•

analoji, proqramlaşdırma, modellәşdirmә
ekspert, analogiya, modellәşdirmә
ekspert, analogiya, proqramlaşdırma
modellәşdirmә, ekspert, xәtti
ekspert, proqramlaşdırma, xәtti

593 Hansı varinatda innovasiya layihәsinin uğurunu müәyyәn edәn amil sәhv göstәrilmişdir

•

firmanın miqyası
layihәnin dәqiq bazar arientasiyası
layihәnin firmanın strateji mәqsәdlәrinә uyğunluğu
innovasiya layihәlәrinin tipi
dәqiq qiymәtlәndirmә vә layihәlәrin seçilmәsi

594 Hansı varianda yenilkilәrin planlaşdırılması sferasında qanunauyğun¬uqlar vә tendensiyalardan
biri sәhv göstәrilmişdir

•

planlaşdırmanın mәğzini firmanın missiyasına әsaslanan strateji perspekivlәr, plan proqramları tәşkil edir
innovasiya prosesinin formalaşmasında plan metodlarından istifadә firmanın fәaliyyәtinin bütün
istiqamәtlәrinin uğurunun ayrılması tәrkib hissәsidir
innovasiyanın planlaşdırılması yalnız iri firmalara xasdır
biznesdә planlı rәhbәrliyin әsas mәqsәdlәrinin, istiqamәtlәrinin vә inkişaf proporsiyalarının
müәyyәnlәşdirilmәsi
innovasiya prosesinin planlaşdırılması hәr bir mәhsul vә ya xidmәtin hәyat tsiklinin bütün fazalarını әhatә edir

595 Fikri tamamlayın: Klinjinirinq – firmanın fәaliyyәtindә radikal, sıçrayışa bәnzәr irәlilәyişlәrin
әldә edilmәsi mәqsәdilә işgüzar proseslәri…

•

idarә olunmasıdır
sağlamlaşdırılmasıdır
yenidәn tәşkilidir
aparılmasıdır
dondurulmasıdır

596 Hansı variantda reinjinirinqin mәrhәlәlәri yanlış göstәrilmişdir

•

firmanın arzu edilәn obrazı formalaşdırılır
biznesin yeni modeli hazırlanır
firmanın real vә ya mövcud olan biznesin modeli yaradılır
yeni biznes modelinin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrinin işlәnib hazırlanması
yeni biznes modelinin firmanın tәsәrrüfat reallığına tәtbiqi

597 Y.Şumpeter tәrәfindәn innovasiyaya verilmiş tәrif hansıdır

•

innovasiya – ixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı prosesdir
innovasiya – sahibkarlıq ruhu ilә motivlәşdirilmiş istehsal amillәrinin yeni elmi – tәşkilati kombinasiyasıdır

•

innovasiya – yeniliyin, islahatın tәtbiqini göstәrir
innovasiya – elә bir ictimaitexnikiiqtisadi prosesdir ki, onun vasitәsi ilә ideya vә ixtiralardan öz
xüsusiyyәtlәrinә görә daha yaxşı mәlumatlar vә texnologiya yaradılmasına gәtirib çıxaran prosesdir
innovasiya – bazarda yeni vә tәkmillәşdirilmiş istehsal proseslәrinin vә avadanlıqların meydana gәlmәsinә
gәtirib çıxaran texniki, istehsal vә kommersiya tәdbirlәri toplusudur

598 İnnovasiya menecmenti dedikdә әmәk mәhsullarında, …… xidmәtlәr sahәsindә vә digәr novator
fәaliyyәtindәki әsaslı dәyişikliklәrin elmi idarә edilmәsi başa düşülür

•

istehsal vasitәlәrindә
xammal vә materaillarda
әmәyin tәşkilindә
idarәetmәdә
maliyyә sәnәdlәrindә

599 Y.Şumpeter dәyişikliklәrin beş tipini fәrqlәndirib. Hansı variantda yanlış cavab göstәrilib

•

yeni texnika, yeni texnoloji proseslәrdәn vә ya istehsalın yeni bazar tәminatından istifadә edilmәsi
yeni xassәlәrinә malik mәhsulun tәtbiqini
istehsal xәrclәrinin azaldılmasını
istehsalın tәşkilindә vә onun madditexniki tәminatında dәyişikliklәr edilmәsini
yeni xammaldan istifadә edilmәsini

600 İnnovasiya hansı işlәri görmәyә borcludur? Düzgün variantı seçin

•

yeniliyә malik olmağa, bazar tәlәbini ödәmyә, istehsalçıya mәnfәәt gәtirmәyә
istehsal xәrclәrini azaltmağa
firmanı yenidәn qurmağa
firmanın miqyasını artırmağa
rәhbәrin idarәetmә bacarığını artırmağa

601 Yenilikçilik mühitinin yaradılması üçün nә zәruridir

•

keyfiyyәtli xammal vә materiallar lazımdır
çoxlu maliyyә vәsaiti lazımdır
firmanın müxtәlif bölmәlәrindә qabaqcıl tәcrübәnin hәvәslәndirilmәsi, entuziastlara onların ideyalarının
reallaşdırılması imkanının verilmәsi zәruridir
firma bazarın tәlәblәrinә cavab vermәlidir
rәhbәrin yüksәk idarәetmә bacarığı olmalıdır

602 Tәşkilatın resurslarını istifadә etmәyә vә bәzi әmәkdaşların sәylәrini müәyyәn mәsәlәlәrin yerinә
yetirilmәsinә yönәltmәyә olan mәhdud hüququ tәşkil edir

•

Subordinasiya
Hәvalә etmә
Mәsuliyyәt
Sәlahiyyәtlәr
Tәhsillilik

603 İnsanın vәziyyәti әtraflı surәtdә tәhlil etmәk, bu vәziyyәtdә öz hәrәkәtlәrinin vә ya
hәrәkәtsizliyinin nәticәlәrini (nәticәlәrin tam kompleksi) proqnozlaşdırmaq vә seçiminin nәticәlәrini
qaçılmaz bitmiş fakt kimi qәbul etmәyә hazır olmaqla hәrәkәtlәrinin şәklini seçmәk qabiliyyәtini
tәsvir edәn şәxsiyyәtinin xarakteristikası ... adlanır

•

Mәsuliyyәt
Hәvalә etmә

Sәlahiyyәt
İş tәcrübәsi
Tәhsillilik

604 Proses zamanı nәzәrdә tutulan nәticәlәrә nail olmaq üçün fikirlәrin digәrlәrinә ötürülmәsi
aşağıdakı kimi adlanır

•

Qәrar qәbul etmә prosesi
kadrların qәbul edilmәsi
tәşkilat
nәzarәt
rabitә

605 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

•

Birinci mәrhәlәsindә
Üçüncü mәrhәlәsindә
İkinci mәrhәlәsindә
Son mәrhәlәsindә
Dördüncü mәrhәlәsindә

606 Aşağıda sadalananlardan hansı firmanın strateji işindәn izlәnilmir

•

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

607 Proses vasitәsilә strukturun müәyyәn edilmәsi vә işlәrin bölüşdürülmәsi aşağıdakı kimi adlanır

•

qәrar qәbul etmә
kadrların qәbul edilmәsi
tәşkilat
koordinasiya
planlaşdırma

608 Proses vasitәsilә Menecerin işçilәri işә qәbul etmәsi, tәlim keçmәsi, hazırlaması vә işdәn azad
etmәsi aşağıdakı kimi adlanır

•

Qәrar qәbul etmә prosesi
kadrların qәbul edilmәsi
tәşkilat
koordinasiya
planlaşdırma

609 Proses zamanı Menecer tәrәfindәn gәlәcәk işlәrin proqnozlaşdırılması vә alternativ fәaliyyәtlәri
müәyyәn etmәsi aşağıdakı kimi adlanır
Qәrar qәbul etmә prosesi
kadrların qәbul edilmәsi
tәşkilat
koordinasiya

•

•

planlaşdırma

610 Proses vasitәsilә faktiki nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi vә öndә qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq
üçün yönәldilmәsi aşağıdakı kimi adlanır

•

Qәrar qәbul etmә prosesi
kadrların qәbul edilmәsi
tәşkilat
nәzarәt
planlaşdırma

611 Proses zamanı öndә qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün işçilәrin işlәri real hәyata keçirmәsi
aşağıdakı kimi adlanır

•

Qәrar qәbul etmә prosesi
kadrların qәbul edilmәsi
tәşkilat
rәhbәrlik
rabitә

612 Öndә qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün tәsdiq edilmiş fәaliyyәtlәr ardıcıllığı aşağıdakı kimi
adlanır

•

Proqram
Strategiya
Vәzifә
kadrların qәbul edilmәsi
Görüntü

613 İşlәri başa çatdırmaq üçün zәruri olan fәaliyyәtlәri dәqiqliklә tәsvir edәn sistem aşağıdakı kimi
adlanır

•

Rabitәlәr
Görüntü
Proseduralar
Vәzifә
Strategiya

614 Strateji gәlәcәyә yönәldilmiş tәşkilatın gәlәcәyinin müәyyәn edilmәsi aşağıdakı kimi adlanır

•

Proseduralar
Strategiya
Vәzifә
Rabitәlәr
Görüntü

615 Bu tәşkilatın mәqsәdlәrini müәyyәn edir vә onun niyә mövcud olmasını tәyin edir

•

Prosedurları
Strategiya
Vәzifә
Taktika
Görüntü

616 Tәşkilatın öz sәylәrini son nәticәlәrә yönәltmәsi aşağıdakı kimi adlanır

•

•

Mәqsәdlәr
Strategiya
Vәzifә
Taktika
Görüntü

617 Tәşkilatın bütün maraqlı qrupları tәrәfindәn bölüşdürülәn ideyalar vә nöqteyinәzәrlәr

•

Dәyәrlәr
Strategiya
Vәzifә
Taktika
Görüntü

618 Kompyüter sistemi firmaya daxil olan mәlumatlarla nә edir?

•

Ötürür
Yaddaşda saxlayır
Daxil edir
Mәlumatları tәqdim edir
İşlәdir

619 Mәlumatları daxil etdikdәn sonra kompyüter sistemi firmaya daxil olan mәlumatlala nә edir?

•

Ötürür
Yaddaşda saxlayır
Daxil edir
Mәlumatları tәqdim edir
İşlәdir

620 Mәlumatları yaddaşda saxladıqdan sonra kompyüter sistemi firmaya daxil olan mәlumatlala nә
edir?

•

Daxil edir
İşlәdir
Yaddaşda saxlayır
Mәlumatları tәqdim edir
Ötürür

621 Mәlumatların işlәnmәsindәn sonra kompyüter sistemi firmaya daxil olan mәlumatlarla nә edir?

•

Daxil edir
İşlәdir
Yaddaşda saxlayır
Mәlumatın verilmәsi
Ötürür

622 Firmaya daxil olan mәlumatlar münasibәtindә kompyüter sistemindә son mәrhәlә hansıdır?

•

Daxil edir
İşlәdir
Yaddaşda saxlayır
Mәlumatları tәqdim edir
Ötürür

623 Nәzarәt prosesindә ilkin mәrhәlә hansıdır?

•

İcra etmә üzrә standartların tәyin edilmәsi
Tәsdiq edilmiş göstәricilәr ilә real nәticәlәrin müqayisә edilmәsi
İcra etmәnin qiymәtlәndirilmәsi
Sәhvlәrin aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin görülmәsi
Dәyişikliklәrin tәhlil edilmәsi

624 Nәzarәt prosesi zamanı icra etmә üzrә standartların tәyin edilmәsinin ardınca nә gәlir?

•

İcra etmә üzrә standartların tәyin edilmәsi
Dәyişikliklәrin tәhlil edilmәsi
Tәsdiq edilmiş göstәricilәr ilә real nәticәlәrin müqayisә edilmәsi
Yeni standartların tәsdiq edilmәsi
Sәhvlәrin aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin görülmәsi

625 Nәzarәt prosesi zamanı tәsdiq edilmiş göstәricilәr ilә real göstәricilәrin müqayisә edilmәsinin
ardınca nә gәlir?

•

İcra etmә üzrә standartların tәyin edilmәsi
Dәyişikliklәrin tәhlil edilmәsi
Tәsdiq edilmiş göstәricilәr ilә real nәticәlәrin müqayisә edilmәsi
Yeni standartların tәsdiq edilmәsi
Sәhvlәrin aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin görülmәsi

626 Nәzarәt prosesi zamanı dәyişikliklәrin tәhlil edilmәsinin ardına nә gәlir?

•

İcra etmә üzrә standartların tәyin edilmәsi
Dәyişikliklәrin tәhlil edilmәsi
Tәsdiq edilmiş göstәricilәr ilә real nәticәlәrin müqayisә edilmәsi
Yeni standartların tәsdiq edilmәsi
Sәhvlәrin aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin görülmәsi

627 Pest analiz aşağıdakılar üçün bir alәtdir

•

Xarici tәhlil
İqtisadi tәhlil
Daxili tәhlil
Xarici vә daxili
Siyasi tәhlil

628 Qiymәtin, әmәyin nizamlanması PEST tәhlilindә hansı amilә aiddir?

•

Texnoloji amil
İqtisadi amil
Sosial amillәr
Xarici vә daxili amillәr
Siyasi amil

629 PEST tәhlilindә әmәk vasitәlәrinin sәviyyәsi hansı amilә aiddir?

•

Texnoloji amil
İqtisadi amil
Sosial amil
Xarici vә daxili amillәr

Siyasi amil

630 әhalinin mobilliyi, istehlakçıların nәhsullara münasibәti PEST tәhlilindә hansı amilә aiddir?
(marka vә ya qeyrimarka mәhsullar)

•

Texnoloji amil
İqtisadi amil
Sosial amil
Xarici vә daxili amillәr
Siyasi amil

631 Mәlumatlar vә Rabitәlәr PEST tәhlilindә hansı amilә aiddir?

•

Texnoloji amil
İqtisadi faktor
Sosial amil
Xarici vә daxili amillәr
Siyasi amil

632 LÇİT (Lәyaqәt, Çatışmamazlıq, İmkan, Tәhlükә)in tәhlilindә daxili amillәr aşağıdakılardır

•

Üstünlük vә çatışmamazlıqlar
İmkanlar vә üstünlüklәr
İmkanlar vә tәhlükәlәr
Tәhlükәlәr vә çatışmamazlıqlar
Imkanlar vә çatışmamazlıqlar

633 LÇİTin tәhlilindә xarici amillәr aşağıdakılardır

•

Üstünlüklәri vә mәnfi cәhәtlәri
Features ve avantajlar
İmkanlar vә tәhlükәlәr
Tәhlükәlәr vә zәif cәhәtlәri
Imkanları vә mәhdudiyyәtlәr

634 LÇİTin tәhlili aşağıdakılardır

•

Tәşkilatın vә onun әtrafının tәhlili üçün alәt
Daxili tәhlil
Xarici tәhil
Siyasi tәhlil
İqtisadi tәhlil

635 strateji ittifaqların peyda olması LÇİT tәhlilindә aşağıdakı kimi nәzәrdәn keçirilir

•

Üstünlüklәr
İmkanlar vә üstünlük
İmkanlar
Tәhlükәlәr
Çatışmamazlıqlar

636 tәşkilatda marketinq üzrә mütәxәssisin olmaması LÇİT tәhlilindә aşağıdakı kimi qәbul edilir
Üstünlüklәr
İmkanlar vә üstünlük
İmkanlar

•

Tәhlükәlәr
Çatışmamazlıqlar

637 rәqabәt yönlü yeni innovasiyalı mәhsulun hazırlanması LÇİT tәhlilindә aşağıdakı kimi hesab
edilir

•

İmkanlar
Çatışmamazlıqlar
İmkanlar vә üstünlük
Üstünlüklәr
Tәhlükәlәr

638 Yerli özünüidarәetmә orqanlarının Sizin şirkәtiniz üçün icazәlәrin verilmәsindәn imtina etmәlәri
LÇİT tәhlilindә aşağıdakı kimi hesab edilir

•

Üstünlüklәr
İmkanlar vә üstünlük
İmkanlar
Tәhlükәlәr
Çatışmamazlıqlar

639 Sizin şirkәtin zәif imici LÇİT tәhlilindә aşağıdakı kimi hesab edilir

•

Tәhlükәlәr
Çatışmamazlıqlar
İmkanlar vә üstünlük
İmkanlar
Üstünlüklәr

640 Sizin şirkәtiniz tәrәfindәn yeni innovasiyalı mәhsulun hazırlanması LÇİT tәhlilindә aşağıdakı
kimi hesab edilir

•

Üstünlüklәr
İmkanlar vә üstünlük
İmkanlar
Tәhlükәlәr
Çatışmamazlıqlar

641 Hakimiyyәt aşağıdakı kimi hesab edilir

•

İcra etmә üçün verilmiş qanunvericilik sәlahiyyәti vә nümayәndәnin tәhkim olunması
Tabelikdә olan nümayәndә heyәti
müәyyәn işlәr yerinә yetirmәk üçün vәzifәlәr
Qeyriformal qrup tәrәfindәn verilmiş sәlahiyyәt
İşlәrin yerinә yetirilmәsi imkanları

642 Firmanın fәaliyyәt dövründә ilk mәrhәlә aşakıdakıdan ibatәrdir

•

Firmanın yaranması
Şirkәtin inkişafı
Şirkәtin formalaşması
yeni keyfiyyәtә keçid
Şirkәti lәğvi

643 Şәxsi xüsusiyyәtlәri vәzifәlәrә uyğun olan bir qrup insan ümumi mәqsәdlәrә malikdir vә

idarәetmә prosesinin hәyata keçirilmәsi zamanı yerinә yetirilmәlidir

•

Komanda ilә
qeyriformal
formal formada
qrup ilә
әnәnәvi firmalar

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

•

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

645 Mәqsәdlәrә nail olmaq üçün müntәzәm qarşılıqlı әlaqәlәrә daxil olan özözünә әmәlә gәlәn bir
qrup insanlar aşağıdakı kimi hesab edilir

•

Qeyriformal qruplar
dövlәt qrupları
formal qruplar
komanda qrupları
әnәnәvi firmalar

646 Qrupun formalaşması mәrhәlәsindә işçilәrin tanış olması, özlәrini ehtiyatla aparmaları vә
rәftarlarında aşaöıdakılar üçün xarakterik olan individualizm üstünlük tәşkil edir

•

Formalaşma mәrhәlәsi
Qrupun bitkinlik mәrhәlәsi
Normallaşma mәrhәlәsi
İnkişaf mәrhәlәsi
Tәnәzzül mәrhәlәsi

647 Qrupun formalaşması zamanı qrup üzvlәrinin yaxınlaşdığı, qrupun özәyinin formalaşdığı,
әlaqәlәrin qurulduğu, qrupun qeyribәrabәr işlәdiyi mәrhәlә …

•

Formalaşma mәrhәlәsidir
Normallaşma mәrhәlәsidir
Tәşәkkül mәrhәlәsidir
Parçalanma mәrhәlәsidir
Qrupun yetişkәnliyi mәrhәlәsidir

648 Aşağıda sadalanan fәsillәrdәn hansı biznesplana daxil edilmәmişdir

•

Rezüme
marketinq planı
mәhsulun tәsviri
Tәchizatçılar planı
investisiya planı

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

•

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

650 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

•

böhran riskidir
sığorta riskidir
maliyyә riskidir
kommersiya riskidir
istehsalat riskidir

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

•

Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәridir
Bazar risklәridir
Texnikiistehsalat risklәridir
Hüquqi risklәrdir

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

•

istehsalat riskidir
maliyyә riskidir
kommersiya riskidir
böhran riskidir
sığorta riskidir

653 İqtisadi konyunkturanın qeyrisabitliyi ilә bağlı risklәr

•

Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәridir
Bazar risklәridir
Texnikiistehsalat risklәridir
Hüquqi risklәrdir

654 Kontragentin öz öhdәliklәrini vaxtında vә tam hәcmdә yerinә yetirmәyәcәyi riski

•

Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәri
Bazar risklәri
Texnikiistehsalat risklәri
Hüquqi risklәr

655 Qanunvericiliyin ümumiyyәtlә nәzәrә alınmadığı vә ya sövdәlәşmә dövründә dәyişmәsi ilә bağlı
itkilәrin riski; müxtәlif ölkәlәrin qanunvericiliklәrinin uyğunsuzluğu riski
Tәşkilati risklәrdir
Kredit risklәridir

•

Bazar risklәridir
Texnikiistehsalat risklәridir
Hüquqi risklәrdir

656 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

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

•

Yolverilәn riskdir
Fәlakәt riskidir
Böhran riskdir
İqtisadi riskidir
Siyasi riskdir

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

•

Yolverilәn riskdir
Siyasi riskdir
Böhran riskdir
Fәlakәt riskidir
İqtisadi riskidir

659 Müәssisәnin borcunu ödәyә bilmәmә halı yaranması riski

•

Yolverilәn riskdir
Fәlakәt riskidir
Böhran riskdir
İqtisadi riskidir
Siyasi riskdir

660 әmәkdaş üçün işin tam tәsviri aşağıdakı mәlumatı daxil edir

•

Mövqeyinin adı, әsas vәzifәlәri vә mәsuliyyәtlәri, işin yerlәşdiyi yer, subordinasiya
Motivlәşmә vә maraq
Arzu olunan vә mütlәq biliklәr, mәharәtlәr
Subordinasiya, qabiliyyәtlәr vә tәhsil
İxtisaslaşma, bacarıqlar, motivlәşmә

661 İş barәsindә elan ... barәsindә tam mәlumat tәşkil etmәlidir

•

İşin adı, tәlәb olunan biliklәr vә tәhsil, iş tәcrübәsi, işin yerlәşdiyi yer, rezümenin verilmә müddәtinin bitmәsi,
sәnәdlәrin göndәrilmәsi üçün әlaqә personalının adı
in adı, tәlәb olunan biliklәr vә tәhsil, yaşı, dini mәnsubiyyәti
İşin adı, tәlәb olunan biliklәr vә tәhsil, iş tәcrübәsi, işin yerlәşdiyi yer, cinsi, millәti
İşin adı, subordinasiya, qabiliyyәtlәr
Maraqlar, işin adı, yaşı, cinsi

662 Şirkәt tәrәfindәn öz işçilәrinә münasibәtdә (rәislәr vә tabe olan şәxslәr) aparılan siyasәt ... adlanır

•

Ştat üçün siyasәt (Personnel policies)
Tәşkilati siyasәt
İnsan siyasәti
Әmәk siyasәti
İdarәetmә siyasәti

663 Firmada kadrların toplanmasının әsas mәqsәdi ... ibarәtdir

•

Qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün işçilәrin aşkar edilmәsindәn
Firmanın әmәk resurslarına olan ehtiyacı vaxtında vә sәmәrәli şәkildә potensial işçilәrin cәlb edilmәsi
vasitәsilә tәmin edilmәsindәn
İşçilәrlә kontraktlar bağlanmasından
Firma üçün tәlәb olunan işçilәr barәsindә elan etmәkdәn
Treninq üçün uyğun ola bilәcәk işçilәrin aşkar edilmәsindәn

664 İşçilәrin seçilmәsinin әsas mәqsәdi ... ibarәtdir

•

Firmanın әmәk resurslarına olan ehtiyacı vaxtında vә sәmәrәli şәkildә potensial işçilәrin cәlb edilmәsi
vasitәsilә tәmin edilmәsindәn
Firma üçün tәlәb olunan işçilәr barәsindә elan etmәkdәn
Qoyulan tәlәblәrә cavab verәn işçilәrin müәyyәn edilmәsindәn
İşçilәrlә kontraktlar bağlanmasından
Qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün işçilәrin aşkar edilmәsindәn

665 Müsahibә aparılan zaman panelin tәrkibinә kim daxildir

•

Müsahibә götürәn insan qrupu
Müsahibәni sәnәdlәşdirәn insanlar
Mövqe üçün müraciәt edәn insanlar
Rәislәr
İşçilәr

666 Firmaya kadrların toplanması zamanı hansı texnika istifadә edilir

•

Müsahibә, testlәr, yazılı tapşırıqlar
Qısa siyahının tәrtibi
İşin tәsviri
Formaların tәrtibi
Situasion

667 Bu firmalarda adәtәn işçinin öz işini yerinә yetirmәsi üçün hazırlamaq mәqsәdilә aparılır

•

Tәhsil
İnkişaf
Treninq
Tәcrübә
Müsahibә

668 Sistematik treninq/tәdris siklindә ilk addım nәdir

•

Treninq üçün ehtiyacların müәyyәn edilmәsi
Treninqin keçirilmәsi
Treninq üçün planın tәrtib edilmәsi
Treninqin qeydi

Treninqin qiymәtlәndirilmәsi

669 Sistematik treninq/tәdris siklindә treninq üçün ehtiyacların müәyyәn edilmәsindәn sonra gәlәn
addım nәdir

•

Treninq üçün planın tәrtib edilmәsi
Treninqin qiymәtlәndirilmәsi
Treninqin keçirilmәsi
Treninqin qeydi
Treninq mәrkәzinin yaradılması

670 Sistematik treninq/tәdris siklindә planlaşdırmadan sonra gәlәn addım nәdir

•

Treninq üçün planın tәrtib edilmәsi
Treninqin qiymәtlәndirilmәsi
Treninqin keçirilmәsi
Treninqin qeydi
Treninq mәrkәzinin yaradılması

671 Sistematik treninq/tәdris siklindә treninqin keçirilmәsindәn sonra gәlәn addım nәdir

•

Treninq üçün ehtiyacların müәyyәn edilmәsi
Treninqin keçirilmәsi
Treninq üçün planın tәrtib edilmәsi
Treninqin qeydi
Treninqin qiymәtlәndirilmәsi

672 Bu tәşkilati mәsәlәlәri, siyasәti vә hәrәkәtlәri vahid bir tam şәklindә birlәşdirәn plandır

•

Strategiya
Vәzifәlәr
Mәqsәdlәr
Missiya
Nәticәlәr

673 Cәmiyyәtin kapitalına müәyyәn payın qoyulmasını tәsdiqlәyәn vә mәnfәәtin bir hissәsini
dividenti almaq hüququ verәn qiymәtli kağız

•

Aksiya
Nizamnamә
Pay
Aksiz
Çek

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

•

Bazar
İmtiyazlı
Mәzәnnә
Adlı
Adi

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

•

Bazar
İmtiyazlı
Mәzәnnә
Adlı
Adi

676 Hansı biznesi qurmaq istәdiyinizi, mәqsәdlәrinizi tәsdiqlәdiyiniz sәnәd ... adlanır

•

Firmanın planı
Biznesplan
Firmanın nizamnamәsi
Әmәliyyat planı
Strateji plan

677 Aşağıda sadalananlardan hansı biznesplanın mәqsәd vә vәzifәlәrindәn deyildir

•

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

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

•

Rezüme
Bazarın tәhlili
İstehsalat
İstehsalat planı
İdarәetmә heyәti

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

•

İstehsalat
Rezüme
Bazarın tәhlili
Heyәt üzrә plan
İstehsalat planı

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

•

Rezüme
İstehsalat
Bazarın tәhlili
Maliyyә planı
İstehsalat planı

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

•

Rezüme
İstehsalat planı
Maliyyә planı
Bazarın tәhlili
İstehsalat

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

•

Dördüncü mәrhәlәsindә
İkinci mәrhәlәsindә
Birinci mәrhәlәsindә
Beşinci mәrhәlәsindә
Üçüncü mәrhәlәsindә

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

•

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

684 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

685 Qrupun formalaşması zamanı qrupun stabillәşdiyi, qrupun eyni bir mәqsәdlәrinin formalaşdığı,
әmәkdaşlığın qurulduğu, qrup şәklindә davranış normalarının formalaşdığı, qrup üzvlәrinin özlәrini
qrupla eynilәşdirdiyi mәrhәlә …üçün sәciyyәvidir

•

Normallaşma mәrhәlәsi
Tәşәkkül mәrhәlәsi
Formalaşma mәrhәlәsi
Parçalanma mәrhәlәsi
Qrupun yetişkәnliyi mәrhәlәsi

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

•

Açıq sәhmdar cәmiyyәt
Yoldaşlıq
Tәrәfdaşlıq
MMC
Transmilli Şirkәt

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

•

Qapalı Sәhmdar cәmiyyәt
Yoldaşlıq
Tәrәfdaşlıq
MMC
Transmilli Şirkәt

688 Sәhmdar cәmiyyәtin tәsisçilәr tәrәfindәn tәsdiq edilәn yeganә tәsis sәnәdi

•

onun nizamnamәsidir
aksiyalarıdır
biznes planıdır
Audit sәnәdlәridir
Nizamnamә kapitalıdır

689 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

690 Sәhmdar cәmiyyәtin ali idarәetmә orqanı

•

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

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

•

Siyasi risk
Sosial risk
Iqtisadi risk
Ekoloji risk
Texnoloji risk

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

•

xarici risklәr
İqtisadi risklәr
daxili risklәr
Siyasi risklәr
Sosial risklәr

693 Sahibkarın istehsal etdiyi vә ya satın aldığı malları vә xidmәtlәrin reallaşdırılması prosesindә
meydana gәlәn risk

•

istehsalat riskidir
böhran riskidir
kommersiya riskidir
sığorta riskidir
maliyyә riskidir

