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2423_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2423 Strateji menecment
1 Münaqişәnin formulasını aşağıdakı kimi ifadә edә bilәrikmünaqişә=münaqişәvәziyyәti

•

işgüzarlıq
peşәkarliq
insident
loyallıq
gәrginlik

2 Münaqişәnin pozitiv funksiyalarına aid deyildir

•

insanlarda ifrat itaәtkarliq sindromunu aradan qaldırır
informasiya mәnbәyi rolunu oynayir
kollektiv üzvlәrinin hәmrәyliyini yüksәldir
informasi mübadilәsini zәiflәdir
inkişafa stimul yaradır

3 Aşağıdakılardan hansı münaqişәlәrin növlәrinә aid deyildir

•

açiq vә gizli
formal vә qeyriformal
şaqulu vә üfüqi
konstruktiv vә qeyri konstruktiv
qruplararası,qrupdaxili şәxslәrarası

4 Münaqişәlәrin funksional nәticәlәrinә aid amillәr hansılardır

•

Rәhbәrlәrin ziddiyyәti güclәnir, yaradıcılıq artır
Qruplaşma baş verir, rәhbәrlәrin ziddiyyәti güclәnir
Ümumi qәrar tapılır, әmәkdaşlıq artır
Münaqişә güclәnir, әmәkdaşlıq artır
Münaqişә, zәiflәyir, qruplaşma baş verir

5 Münaqişәlәrin hәllinin şәxslәarası üslubları hansılardır

•

Qaçma, kompromis, inandırma, hәll, qәrar qәbulu
Qaçma, aradangötürmә, mәcburetmә, kompromis, hәll
Qaçma, mәcburetmә, hәll, araşdırma, kompromis
Qaçma, mәcburetmә, inandırma, hәll, aradan götürmә
Qaçma, kompromis, hәll, aradan götürmә, beyin hücumu

6 İcraçıların yetişkәnliyini müәyyәn edәn amillәr hansılardır

•

Әmәk haqqı, mәsuliyyәt, tapşırıq üçün lazımi bilik vә tәcrübәnin olması
Mәqsәdә çatma istәyi, mәhsuliyyәt, konkret tapşırıq üçün lazımi bilik vә tәcrübә
Mәqsәdә çatma istәyi, mәhsuliyyәt, gәlәcәyi görmә qabiliyyәti
Әmkhaqqı, münaqişәlәr, mәhsuliyyәt
Әmәkhaqqı, sәdaqәt, mәhsuliyyәt

7 Münaqişәlәrin hәllinin struktur metodları hansılardır

•

İşә izahat, koordinasiya, komplek mәqsәdlәr, mükafatlandırma sistemin strukturu
İşә izahat, koordinasiya, kompleks mәqsәdlәr, komandaf әaliyyәti
İşә izahat, koordinasiya, kompleks, yeni fәaliyyәt sahәsinә keçid
İşә izahat, koordinasiya, kompleks mәqsәdlәr, rәhbәrlә münasibәtlәr
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İşә izahat, koordinasiya, kompleks mәqsәdlәr, tәhsil

8 İşgüzar tәşkilatlarda münaqişәlәrin әsas sәbәblәri hansılardar

•

Resursların bölgüsü, mәqsәdlәrin qarşılıqlı asıllığı, regional inkişaf, yeni texnologiya
Resursların bölgüsü, regional inkişaf, tәsәvvürlәrdә fәrq, rәhbәrin özbaşınalığı
Resursların bölgüsü, mәqsәdlәrin qarşılıqlı asıllığı, mәqsәdlәrdә fәrq, tәsәvvürlәrdә fәrq
Resursların bölgüsü, mәqsәdlәrdә fәrq, regional inkişaf, yeni texnologiya
Resursların bölgüsü, regional inkişaf, tәsәvvürlәrdә fәrq, yeni texnologiya

9 Münaqişә dedikdә nә başa düşülür?

•

Müxtәlif insanlar arasında kortәbii şәkildә baş verәn ünsiyyәtdir
İdarәetmә prosesinin mәrhәlәsidir
Müxtәlif maraqların, ideyaların, davranışların toqquşması nәticәsindә yaranmış ziddiyyәtdir

10 Hansı rәhbәrlik üslubu üçün bütün mәsәlәlәrin tәkbaşına hәlli xarakterikdir

•

demokratik
avtoritar
liberal
totalitar
çevik

11 Rәhbәrliyin neçә üslubu mövcuddur

•

Avtoritar, demokratik.
Üslubu yoxdur
Avtoritar, demokratik, liberal
Avtoritar, liberal
Demokratik, liberal.

12 Kommunikasiya prosesindә iştirakçıların rollarının dәyişdirilmәsi nәticәsindә baş verәn mәrhәlә necә
adlanır?

•

Kanalın seçilmәsi
әks әlaqә
göndәrәn
kodlaşdırma
prosesi kodun açılması

13 Hansı rәhbәrlik üslubu üçün savadlı işçilәrin seçimi xarakterikdir

•

Avtoritar
demokratik
liberal
monarxiya
bürokratik

14 Tam mәşğulluq dedikdә hansı variant başa düşülür?

•

işçi әllәrinә olan tәlәb onun tәklifinә bәrabәr olduqda
bütün әmәk qabiliyyәtli әhalinin iş yerlәri ilә tәmin olunması
işçi әllәrinә olan tәlәb onun tәklifindәn üstün olduqda
işçi әllәrinә tәlәb olan tәklifdәn az olduqda
heç bir variant doğru deyil

15 Tәşkilatda insanlara tәsir göstәrәn üç әsas ümumilәşdirilmiş amil hansı variantda göstәrilmişdir?
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•

texnologiya,mәdәniyyәt,bazar
informasiya, mәdәniyyәt, bazar
tәşkilatın iyerarxik quruluşu, mәdәniyyәt, texnologiya
tәşkilatın iyerarxiq quruluşu, informasiya, bazar
tәşkilatın iyerarxiq quruluşu, mәdәniyyәt, bazar

16 Heyәtin idarә edilmәsinin mahiyyәtini düzgün ifa edәn yanaşma hansıdır?

•

olan tәşkilatiiqtisadi vә sosial tәdbirlәr sistemidir
heyәtin idarә edilmәsi  tәşkilatın kadr potensialının normal fәaliyyәt göstәrmәsi,düzgün qiymәtlәndirilmәsi üçün
şәraitin yaradılması üzrә birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә
heyәtin idarә edilmәsi  tәşkilatın kadr potensialının normal fәaliyyәt göstәrmәsi, inkişafı vә ondan sәmәrәli
istifadә olunması üçün şәraitin yaradılması üzrә birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan tәşkilatiiqtisadi vә sosial
tәdbirlәr sistemidir
heyәtin idarә edilmәsi  tәşkilatın kadr potensialının inkişafı üzrә tәdbirlәri әhatә edir heyәtin idarә edilmәsi 
tәşkilatın kadr potensialının cәlb edilmәsi üzrә tәdbirlәri әhatә edir
heyәtin idarәedilmәsiheyәtlә işin bir hissәsidir

17 İnzibatisәrәncam metodunun aşağıdakı tәsir vasitәlәrindәn hansı yanlışdır?

•

tәşkilati normalaşdırma
sosialiqtisadi tәsir
sәrәncamverici tәsir
inzibatisәrәncamverici tәsir
tәşkilati planlaşdırma

18 İdarәetmә metodlarının әsas ... istehsalın sәmәrәliyini yüksәltmәklә, idarәetmә kamandalarının dürüst vә
vaxtında yerinә yetirilmәsindә maraq yaratmaq vә onu inkişaf etdirmәkdir. Bu cümlәni tamamlayın

•

mexanizmi
mәqsәdi
vәzifәsi
yeri vә rolu
funksiyası

19 İdarәetmә metodlarının ... idarәetmәnin obyektiv qanunauyğunluqları ilә bağlıdır.Bu cümlәni tamamlayın

•

mexanizmi
tәşkili prinsiplәrini
sistemini
mәqsәdini
mәzmunu

20 İdarәetmә metodları neçә qrupa bölünür?

•

6
5
3
2
4

21 Şәxslәrarası kommunikasiyada sözdәn başqa istәnilәn simvollardan istifadә olunması hansı maneәlәr
qrupuna daxildir

•

semantik maneәlәr
qeyriverbal maneәlәr
neqativ әks әlaqә
texnniki vasitәlәrdә nasazlıq
qәbul etmә ilә şәrtlәnәn maneәlәr
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22 Verilәn strateji tәyinatlardan xüsusi tәyinata aid olanları seçin: 1. Mәişәt texnikası 2. Mәtbәx mebeli 3.
Elektrotexnika 4. Aviamühәrriklәr 5. Mühәrrik istehsalı

•

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

23 İnsan tәlәbatlarını nisbi vә mütlәq tәlәbatlara bölәn iqtisadçı:

•

M. Porter
U. Petti
C.M. Keyns
F. Kotler
K. Marks

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

•

sәmәrәliyә
әmәk mәhsuldarlığına
tәşkilatın imicinә
qәnaәtçiliyә
idarәetmәyә

25 Tәşkilatın qarşısına qoyduğu mәqsәdә çatmasını tәmin edәn effektiv nәzarәtin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә
aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir

•

Vaxtında aparılmalıdır
Nәzarәt edilәn fәaliyyәt növünә müvafiq olmalıdır
Konkret nәticәlәrә istiqamәtlәnmәlidir
Strateji cәhәtdәn mәqsәdyönümlü olmalıdır
Nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail olmaq nöqteyi nәzәrindәn geniş vә gizli olmalıdır

26 Nәzarәtin әsas vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansılar aid deyildir.

•

Bunlar әsasında yoxlanılan obyektin fәaliyyәtinin qaydaya salınması üçün tәsirli tәdbirlәrin görülmәsi
Kәnarlaşma hallarının sәbәblәrinin aşkara çıxarılması
Әldә edilәn informasiya resurslarının kәnarlaşması
Hәr hansı bir dövr üçün nәzarәt edilәn obyektin real vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
Ümumi dövlәt qaydalarından kәnarlaşma hallarının konkret istiqamәtinin müәyyәn edilmәsi

27 Azәrbaycanda Dövlәt büdcәsinin icrasına operativnәzarәt hansı dövlәt orqanına mәxsusdur?

•

Prezident aparatına
Milli mәclisin Hesablama Palatasına
Maliyyә nazirliyinә
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinә
Milli Mәclisә

28 Adları çәkilәn alimlәrdәn hansı Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsinin müәllifidir?

•

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

29 A.Maslou aşağıdakılardan hansı nәzәriyyәnin yaradıcısıdır?
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•

Porter louler nәzәriyyәsinin
Tәlәbatların ierarxiyası nәzәriyyәsinin
Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsinin
Әdalәtlilik nәzәriyyәsinin
Gözlәmә nәzәriyyәsinin

30 Tәlәbatın hәr bir insan üçün fәrdi xarakter daşıdığını hansı motivasiya nәzәriyyәsi tәsdiq edir?

•

Tәlәbatların iyerarxiyası
Gözlәmә nәzәriyyәsi
D.Makklelandın tәlәbatlar nәzәriyyәsi
Әdalәtlilik nәzәriyyәsi
PortәrLoulәr modeli

31 Motivlәşdirici tәlәbatların hansı tipi tәlәbatlar iyerarxiyasi nәzәriyyәsinә aid deyildir?

•

Mәnsubiyyәt
Fizioloji
Özünüifadә
Tәhlükәsizlik
Müvәffәqiyyәt

32 Mәqsәdlәrin strateji idarәetmә prosesinin әhәmiyyәtli hissәsinә çevrihmәsi üçün yuxarı rәhbәrlik bәzi
addımlar atmalıdır. Hansı addım bu halda yanlışdır?

•

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

33 İnnovasiya sahәsindә mәqsәdlәrә nә aid ola bilmәz?

•

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

34 Strategiya nәdir?

•

Arzuolunan nәticәyә nail olma yolları
Bazarlarda mövqelәrin qazanılması, möhkәmlәnmәsi vә alıcıların tәlәbatlarının sәmәrәli surәtdә ödәnilmәsi
vasitәsilә mәqsәdlәrә nail olmağa istiqamәtlәnmiş tәdbirlәrdәn ibarәt olan plandır
Ümumi mәqsәdә vә ya mәqsәdlәrә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu sürәtdә әlaqәlәndirәn insan qruplarıdır
Siayasәtin yerinә yetirilmәsi vә tәşkilatın onun qarşısında qoyduğu vәzifәlәri hәyata keçirmәsi ilә bağlı işlәdilәn
anlayışdır
Tәşәrrüfatçılığın ümumi mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün fәaliyyәt göstәrәn sistemdir

35 İdarәetmәnin tәşkilati struktu ilә bağlı problemlәri ümumilәşdirәn menecment üzrә mütәxәssis:

•

M.Porter
P.Druker
T.Levitt
F.Kotler
C.M. Keyns

36 Asinergetik qәrarlar nәdir?

•

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

37 Rasional qәrarlar nәdir?

•

Keçmiş tәcrübәyәәsaslanır
Belә qәrarlar keçmiş tәcrübәdәn asılı olmayıb, obyektiv analitik proses vasitәsi ilәәsaslandırılır
Kollegial şәkildә qәbul olunan qәrarlardır
Ehtiyatlı axtarışın nәticәsidir
Risk şәraitindә qәbul edilәn qәrarlardır

38 İmpulsiv qәrarlar nәdir?

•

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

39 İnsayt qәrarlar nәdir?

•

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

40 İdarәetmә qәrarlarının әsas növlәri hansılardır?

•

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

41 İdarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

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

42 Qәrar nәdir?

•

Qәrartәsir üsuludur
Qәrar – insan әqlinin mәhsuludur
Qәrar – insanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsi olub, onu hәr hansı bir nәticәyә vә yatәlәb edilәn fәaliyyәtә çıxarır
Qәrar insanı hәr hansı bir nәticәyә gәtirib çıxarır
Qәrar – insanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsidir

43 Beynәlxalq bankların investisiya xidmәtlәrinә aiddir...

•

razılaşmanın qisamüddәtli maliyyәlәşdirimәsi
forvard alışı
qiymәtli kağızlarla aparılan әmәliyyatlar; uzunmüddәtli borc verilәn qiymәtli kağızlarının vә sәhmlәrinin
yerlәşdirilmәsi
ödәnişlәrin transferi
yüklәrin idxalı vә ödәnişi zamanı sәnәdlәrin düzgün rәsmilәşdirilmәsi üzrә ekspert mәslәhәtlәri
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44 Mülahizәlәrә әsaslanan qәrarlar rasional qәrarlardan hansı xüsusiyyәtinә görә fәrqlәnir

•

Keçmiş tәcrübәdәn asılı deyil
Keçmiş tәcrübәdәn asılıdır
Heç bir xüsusiyyәtinә görә
Subyektinә görә
Obyektinә görә

45 Birbaşa xarici investisiyaların üstünlüklәrinә aiddir..

•

bütün risklәrdәn qaçma imkanı
yüksәk gәlir әldә etmәk imkanı
maliyyә bazarlarının aşağı sәviyyәsi
bazara tәdricәn daxil olma imkanı xarici
bazara çıxış zamanı minimal maliyyә riski

46 Müqavilә istehsalının üstünlüklәrinә aiddir..

•

bütün risklәrdәn qaçma imkanı
Müqavilә istehsalının üstünlüklәrinә aiddir..
böyük xәrclәr olmadan bazarın potensialının qiymәtlәndirilmәsi imkanı
xarici bazara çıxış zamanı minimal maliyyә riski

47 Françayzinqin üstünlüklәrinә aiddir...

•

yüksәk gәlirlәr әldә etmәk imkanı
bazara tәdricәn daxil olma imkanı
maliyyә bazarlarının aşağı sәviyyәsi; böyük xәrclәr olmadan bazarın potensialının qiymәtlәndirilmәsi imkanı
yerli bazar haqqında biliklәrin әldә edilmәsi
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi

48 Lisenziyalaşdırmanın üstünlüklәrinә aiddir...

•

maliyyә bazarlarının nisbәtәn aşağı sәviyyәsi; tariflәrdәn qaçma imkanı
yerli bazar haqqında biliklәrin әldә edilmәsi
yüksәk gәlirlәr әldә etmәk imkanı
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
bazara tәdricәn daxil olma imkanı

49 İxracın üstünlüklәrinә aiddir...

•

tariflәrdәn qaçma imkanı
lisenziyatdan yerli bazar haqqında informasiyanın әldә edilmәsi
xarici investisiyalara qoyulan mәhdudiyyәtlәrdәn qaçmaq imkanı
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
dәyәr zәncirindә digәr fәaliyyәt növlәrinә şirkәtin resurslarının bölüşdürülmәsi

50 Qlobal strategiya hәyata keçirilmәsi zamanı firmanın fәaliyyәtinin koordhnasiyasmın üstünlüyü nәdәdir...

•

xәrclәrin azalması
müxtәlif yerlәrdә әldә edilәn biliklәrin vә tәcrübәnin toplanması
istehlakçıların dәyişәn tәlәbatlarına tez reaksiya vermәklә
alıcılarla six әlaqә zamanı
istehsal amillәrinin daha aşağı dәyәri

51 Qlobal strategiyanın formalaşması zamanı hansı hallarda firmaya özfәaliyyәtini bir ölkәdә cәmlәşdirmәk
mәqsәdә uyğundur
istehlakçılarla six әlaqә zamanı
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•

istehlakçıların dәyişәn tәlәbatlarına tez reaksiya vermәklә
artıq hazır olan mәhsulların digәr ölkәlәrә çatdırılması
yerli istehlakçılar müxtәlif olduqda, nәqliyyat, rabitә vә saxlama son qiymәtә
ciddi tәsir göstәrir

52 Regional tәşkilatı idarәetmә strukturlarının zәif cәhәtlәri hansı variantda qeyd edilmişdir?

•

coğrafi regiondan asılı olaraq bölmәlәri bir birindәn nә dәrәcәdә fәrqli olunmasının müәyyәn edilmәsi problemi
meydana çıxır
regionlarda menecerlәr daha böyük müstәqilliyә malik olduqları üçün vahid korperativ imicin yaradılması üzrә
çәtinliklәr yaranır
coğrafi bölmәlәrin idarә edilmәsi üzrә әlavә bölmәnin yaradılması zәrurәtini yaradır yerlәrdә vә mәrkәzi aparatda
funksiyaların tәkrarlanması ehtimalı artır
hamısında

53 Regional tәşkilatı idarәetmә strukturların üstünlüklәri hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

regional bölmәlәr yaxşı menecerlәrin hazırlanması üçün yaxşı mәktәb hesab olunur
regionun üstünlüklәrindәn istifadә etmәyә imkan verir
hamısında
strategiyanın coğrafi bazarların xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir
mәnfәәt vә zәrәrlәrә görә mәsuliyyәti daha aşağı idarәetmә sәviyyәsinә ötürür

54 Aşağıdakılardan hansı Amerikan vә Yapon iqtisadiyyatına aiddir?

•

Onlar rәqabәtdә qiymәt vә maya dәyәrini әsas götürür
Onlar keyfiyyәti rәqabәtdә uğurun әsas açarı hesab edirlәr
Onlar rәqabәtdә maya dәyәrini vә mәnfәәtlilik göstәricisini әsas götürürlәr Onlar satışın hәvәslәndirmәsi
tәdbirlәrini mühüm sayırlar
Onlar rәqabәt qabiliyyәti kriteriyalarını müәyyәn edirlәr

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

•

5
2
6
4
3

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

•

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

57 Müәsissәnin idarәetmә sisteminin tәkamülünün beş mәrhәlәsi hansı variantda sәhv qeyd edilmişdir?

•

müәssisәnin yaranması
kordinasiya, әmәkdaşlıq
sәlahiyyәtlәrin bölüşdürülmәsi
direktiv idarәetmә
operetiv idarәetmә

58 Müәssisәnin tәşkilatı inkişafı beş әsas parametrlә xarakterizә olunur. Düzgün olmayan variant hansıdır?

•

tәşkilatın tәkamülünün mәrhәlәsi
tәşkilatın inqilabi inkişaf mәrhәlәsi vә s.
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•

sәlahiyyәtlәrin bölüşdürülmәsi
tәşkilatın yaşı
tәşkilatın ölçüsü

59 Funksional strukturların strateji cәhәtdәn zәif xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

•

strateji nәticәlәrә mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәti tәmin edir
menecerlәrin şirkәtin strateji problemlәrinә sistemli yanaşma bacarıqlarının inkişafına şәrait yaratmır
bölmәlәr arasında ziddiyәtlәrin yaranmasına daha çox şәrait yaradır
strateji әhәmiyyәtli proseslәrin hәddәn artıq çoz hissәlәrә bölünmәsi

60 Funksional tәşkilatı stukturların strateji üstünlüklәri hansı variantda düzgün verilmәmişdir?

•

heyәtin konkret sahәlәr üzrә peşәkarlığının inkişaf etdirilmәsi üçün çox әlverişlidir
ixtisaslaşmış müәssisәlәr üçün çox yaxşı uyğunlaşmışdır
strateji nәticәlәrә mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәti tәmin edir
strateji әhәmiyyәtli proseslәr hәddәn artıq çox hissәlәrә bölünmüşdür
funksional bölmәlәrdә әsas fәaliyyәt növlәrinin müәyyәn edilmәsi ilә strategiyaya çox yaxşı uyğunlaşa bilir

61 Tәşkilatı strukturun strategiyalara uyğunlaşması üzrә yanaşmaların beş formal növü hansı variantda
düzgün tәsvir olunmuşdur?

•

vahid rәhbәrlik vә strateji prioritetlәrin müәyyәn edilmәsi
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş tәsәrrüfat bölmәlәri
funksional ixtisaslaşma, coğrafi prinsip üzrә tәşkiletmә
hamısı
strateji biznes vahidlәri (divizional struktur)

62 A.Çendlerin .... iri şirkәtdә apardığı tәdqiqatın nәticәlәri gösdәrdi ki, strukturlar şirkәtin strategiyası
inkişaf etdikcә dәyişilir. Cümlәni tamamla

•

90
60
50
70
80

63 Müәssisәnin rәqabәt mövqeyinin zәifliyi göstәricilәrinә aşağıdakılardan hasm aid deyil?

•

mәhsulların aşağı keyfiyyәti
mәnfәәtliliyin bazardakı orta sәviyyәdәn aşağı olması
Müәssislәrәnin xüsusi çәkisinin rәqiblәr tәrәfindәn әlә keçirilmәsi
texnoloji vә innovasiya üzrә üstünlüklәr
müәssisәnin imicinin korlanması

64 Müәssisәnin rәqabәt gücünün göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

daha aşağı mәsrәflәr
bazarda böyük xüsusi çәki
әhәmiyyәtli әsas üstünlüklәr
maliyyә çatışmazlığı
liderlik vә ya fәrqli strategiya

65 SWOT tәhilinin nәticәlәri araşdırılarkәn daxili güclü cәhәtlәrә aşağıdakılardan xairici mühitin yaratdığı
tәhlükәlәrә biri aid deyil:
e) iqtisadi fәaliyyәtә mәnfi tәsir göstәrәn siyasi hadisәlәrin baş vermәsi
alıcıların tәlәbatlarında ciddi dәyişikliklәrin baş vermәsi
әvәzedici mәhsulların istehlak dәyәrlәrin yüksәlmәsi

•
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•

yeni texnologiyaların meydana çıxması
qanunverciliklә bağlı yeni mәhdudiyyәtlәr

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

•

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

67 SWOT tәhilinin nәticәlәri araşdırılarkәn daxili güclü cәhәtlәrә aşağıdakılardan biri aid deyil

•

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

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

•

bazarın lideri
yüksәk peşәkarlıq
aşağı mәnfәәtlik
xüsusi texnologiya
bazarda imic

69 Dәyәrlәr sisteminin tırkib hissәlәrinә aşağıdakılardan biri aid deyil?

•

alıcıların dәyәrlәr zәnciri
müәssisәnin dәyәrlәr zәnciri
tәchizatçının dәyәrlәr zәnciri
vasitәçinin dәyәrlәr zәnciri
satış kanallarının dәyәrlәr zәnciri

70 Tәchizat,istehsal,daşıma,marketinq vә satış,xidmәt kateqoriyalarının ümumi cәhәti nәdir?

•

tәnzimlәyici fәaliyyәt” növünә aid olmaları
menecerin әsas vәzifәlәri olmaları
dәstәklәyici”növә aid olmaları
ilkin fәaliyyәt” növünә aid olmaları
müәssisәnin әsas gәlir mәnbәlәri olmaları

71 Müәssisәnin fәaliyyәt növlәrinin kateqoriyalarının aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

tәchizat
xidmәt
marketinq vә satış
rәqabәt
Hamıs

72 Müәssisәnin fәaliyyәt növlәrinin kateqoriyalarının aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Istehsal
ümumi rәhbәrlik
heyәtin ümumi idarә edilmәsi
tәmir
ETSKİ
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73 Aşağıdakılardan hansı şirkәtin kömәkçi bölmәsinә aiddir?

•

istehsal bölmәsi
maliyyә bölmәsi
elmitәdqiqat bölmәsi
informasiya tәminatı bölmәsi
marketinq bölmәsi

74 Strategiyanın üstünlüklәrini müәyyәn edәn meyarlara aid olanları qeyd edin

•

uyğunluq
çeviklik
aydınlıq
Bütün cavablar düzgündür

75 Aşağıdakılardan hansı Strategiyanın üstünlüklәrini müәyyәn edәn meyarlara aid deyil?

•

uyğunluq
çeviklik
aydınlıq
xarici mühitin tәhlil nәticәlәri
risk dәrәcәsi

76 Aşağıdakılardann hansә korporativ strategiyanın işlәnmәsinin fәaliyyәt növünә aid deyil?

•

İnvestisiya prioritetlәrinin yaradılması üzrә fәaliyyәt
Rәqib firmaların SWOT analizi
Diversifikasiyaya nail olmaq üzrә fәaliyyәt
ümumi göstәricilәrin yaxşılaşdırılması üzrә fәaliyyәt
Qohum sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr arasında sinergiya effektinin yaradılması üzrә fәaliyyәt

77 İnkişaf imkanlarının artırılması hansı mәqsәdlәrә aiddir?

•

Maliyyә mәqsәdlәri
Düzgün cavab yoxdur
Strateji mәqsәdlәr
Tәşkilatxarici mәqsәdlәr
Tәşkilatdaxili mәqsәdlәr

78 Sәhmlәrin qiymәtinin yüksәlmәsi hansı mәqsәdlәrә aiddir?

•

Maliyyә mәqsәdlәri
Düzgün cavab yoxdur
Strateji mәqsәdlәr
Tәşkilatdaxili mәqsәdlәr
Tәşkilatxarici mәqsәdlәr

79 Maliyyә mәqsәdlәrinә aid olmayan variantı seçin: 1. bazarda xüsusi çәkinin artımı 2. gәlirlәrin daha
yüksәk templә artımı 3. sahәdә daha yüksәk vә etibarlı mövqe 4. daha yüksәk dividendlәr 5. mәhsulun
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi 6. sәhmlәrin qiymәtinin yüksәlmәsi

•

135
Düzgün cavab yoxdur
432
542
246

80 Maliyyә mәqsәdlәrinә aid olan variantı seçin: 1. bazarda xüsusi çәkinin artımı 2. gәlirlәrin daha yüksәk
templә artımı 3. sahәdә daha yüksәk vә etibarlı mövqe 4. daha yüksәk dividendlәr 5. mәhsulun keyfiyyәtinin
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yüksәldilmәsi 6. sәhmlәrin qiymәtinin yüksәlmәsi

•

5, 4, 2
Düzgün cavab yoxdur
246
1,3,5
1, 4, 1

81 Strateji mәqsәdlәrә aid olmayan variantı qeyd edin: 1. bazarda xüsusi çәkinin artımı 2. gәlirlәrin daha
yüksәk templә artımı 3. sahәdә daha yüksәk vә etibarlı mövqe 4. daha yüksәk dividendlәr 5. mәhsulun
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi 6. sәhmlәrin qiymәtinin yüksәlmәsi

•

246
1 35
Bütün cavablar düzgündür
542
241

82 Strateji mәqsәdlәrә aid olan variantı qeyd edin: 1. bazarda xüsusi çәkinin artımı 2. gәlirlәrin daha yüksәk
templә artımı 3. sahәdә daha yüksәk vә etibarlı mövqe 4. daha yüksәk dividendlәr 5. mәhsulun keyfiyyәtinin
yüksәldilmәsi 6. sәhmlәrin qiymәtinin yüksәlmәsi

•

4,3,2
Düzgün cavab yoxdur
1,3,5
2,4,6
5,4,2

83 Müәssisәnin fәaliyyәt növlәrinin kateqoriyalarının aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

istehsal
marketinq vә satış
informasiya
tәchizat
daşıma

84 SWOT tәhlilinin nәticәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

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

85 Aşağıdakılardan hansı peşәkarlıqla bağlı amillәrә aid deyil:

•

sәmәrәli reklam kompaniya üzrә qabiliyyәtlәr
satış üzrә aşağı mәsrәflәr
keyfiyyәtә nәzarәt sahәlәrindә yeniliklәr
xüsusi istedad
c) yeni mәhsulların bazarda uyğun qazanması üçün tәlәb olunan biliklәrә malik olmaq

86 Aşağıdakılardan hansı peşәkarlıqla bağlı amillәrә aid deyil:

•

yüksәk әmәkmәhsuldarlığı
xüsusi istedad
keyfiyyәtә nәzarәt sahәsindә yeniliklәr
mәhsulların dizaynı üzrә qabiliyyәtlәr
müәyyәn texnologiyalar üzrә biliklәr
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87 Aşağıdakılardan hansı marketinqlә bağlı amillәrә aid deyil?

•

tәminatlı istifadә müddәtinin olması
geniş pәrakәndә ticarәt şәbәkәsindә mövcudluq
cәlbedici qablaşdırılma
satış mәdәniyyәti
marketinq şöbәsinin әmәkdaşlarının peşәkarlığı

88 Aşağıdakılardan hansı marketinqlә bağlı amillәrә aid deyil?

•

alıcıların sifarişlәrinә münasibәt
mәhsulun alınmasinda vә istifadәsindә texniki kömәyin keyfiyyәti
mәhsulun çeşidinin dәrinliyi vә genişliyi
marketinq şöbәsinin әmәkdaşlarının peşәkarlığı
әlverişli coğrafi mövqe

89 Aşağıdakılardan hansı marketinqlә bağlı amillәrә aid deyil?

•

bazar seqmentlәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi
informasiya sistemlәrinin keyfiyyәti
müәssisәnin obrazı
istehsalın bu tәlәbatlara uyğunlaşdırılınası imkanları
müәssisәnin istiqamәtlәnәcәyi alıcılar qrupunun tәlәbatlarının dәqiq müәyyәn edilmәsi

90 Aşağıdakılardan hansı mәhsulun satışı ilә bağlı amillәrә aid deyil:

•

geniş topdansatış şәbәkәsi
keyfiyyәtә nәzarәt sistemindә yenilik
tәcili tәchizat imkanları
satış üzrә aşağı mәsrәflәr
geniş pәrakәndә ticarәt şәbәkәsindә mövcudluq

91 Aşağıdakılardan hansı istehsalla bağlı amil deyil:

•

tәcili tәchizat imkanları
yüksәk әmәk mәhsuldarlığı
Kvalifikasiyalı işçi qüvvәsinin mövcudluğu
mәhsulun aşağı maya dәyәri
mәhsulun keyfiyyәti

92 Aşağıdakılar hansılar strateji mәqsәdlәrә aid deyil?

•

bazarda xüsusi çәkinin artımı
daha yüksәk dividendlәr
sahәdә daha yüksәk vә etibarlı mövqe
inkişaf imkanlarının artırılması
mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

93 Aşağıdakılar hansılar strateji mәqsәdlәrә aiddir?

•

sahәdә daha yüksәk vә etibarlı mövqe
daha yüksәk dividendlәr
mәnfәәtin artımı
mәnfәәtin әldә edilmәsi mәnbәlәrinin artması
sәhmlәrin qiymәtinin yüksәlmәsi

94 Aşağıdakılar hansılar maliyyә mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

bazarda xüsusi çәkinin artımı
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mәnfәәtin artımı
daha yüksәk dividendlәr
pul mәdaxilinin daha yüksәk templә artımı
gәlirlәrin daha yüksәk templә artımı

95 Aşağıdakılar hansılar maliyyә mәqsәdlәrinә aiddir?

•

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

96 Aşağıdakılar hansılar müәssisәnin ümumi strategiyasını әks etdirәn tәdbirlәrinә aiddir?

•

Xarici mühitin yaratdığı tәhlükәlәrdәn müdafiә tәdbirlәri
Bütün cavablar düzgündür
mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi vә ya azaldılması üzrә tәdbirlәr
yeni imkanlardan istifadә üzrә tәdbirlәr
müәssisәnin gәlir mәnbәlәrinin artırılması üzrә tәdbirlәr

97 Müәssisәnin ümumi strategiyasını әks etdirәn tәdbirlәr vә yanaşmalara aşağıdakılar hansılar aiddir?

•

xarici mühitin yaratdığı tәhlükәlәrdәn
sahәdә vәziyyәtin dәyişmәsinә cavab tәdbirlәri
Bütün cavablar düzgündür
fәaliyyәtin coğrafi genişlәnmәsi üzrә sәylәr
şaquli inteqrasiya üzrә tәdbirlәr

98 Aşağıdakılardan hansı innovasiya sahibkarlığını hәyata keçirәn tәşkilatihüquqi formalardan biridir?

•

Komutant firmalar;
Bütün cavablar düzgündür
Biznes inkubatorlar;
Elmitexniki parklar – texnoparklar
Violent firmalar;

99 Aşağıdakılardan hansı innovasiya sahibkarlığını hәyata keçirәn tәşkilatihüquqi formalarına aiddir?

•

Komutant firmalar
Bütün cavablar düzgündür
Vençur firmalar;
Eksplerent firmalar;
Patient firmalar;

100 Aşağıdakılardan hansı ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin qiymәtlәndirilmәsi amillәrindәn biridir?

•

Bütün cavablar düzgündür
Ticarәtin fәaliyyәtinin hәvәslәndirilmәsi
Ehtiyatlar vә infrastruktur
Dövlәtin iqtisadiyyatda rolu
İnsan ehtiyatları

101 Aşağıdakılardan hansı ölkәnin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin qiymәtlәndirilmәsi amillәrinә aiddir?

•

Bütün cavablar düzgündür
Maliyyә sisteminin inkişafı
Bazarın dinamizmi
Sәnaye istehsalının sәmәrәliliyi
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İqtisadiyyatın dinamizmi

102 Aşağıdakılardan hansı istehsalla bağlı amil deyil

•

yüksәk әmәk mәhsuldarlığı
satış üzrә aşağı mәsrәflәr
alıcıların sifarişlәrinin vaxtında yerinә yetirilmәsi imkanları
mәhsul çeşidinin dәrinliyi vә genişliyinin tәmin edilmәsi
Kvalifikasiyalı işçi qüvvәsinin mövcudluğu

103 Aşağıdakılardan hansı istehsalla bağlı amil deyil:

•

istehsal güclәrinin yüklәnmә dәrәcәsi
mövcud texnologiyaların mәnimsәnilmә dәrәcәsi
mәhsulun aşağı maya dәyәri
mәhsulun keyfiyyәti
әlverişli coğrafi mövqe

104 Aşağıdakılardan hansı texnologiya ilә bağlı amil deyil?

•

mәhsulun keyfiyyәti
mövcud texnologiyaların mәnimsәnilmә dәrәcәsi
aparılan elmitәdqiqatların keyfiyyәti
istehsal prosesindә innovasiya imkanları
yeni mәhsulların işlәnmәsi imkanları

105 Sahәdә strateji qrupları müәyyәn müәyyәn etmәk üçün alqoritmlәrdәn birindәn istifadә olunmur

•

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

106 Sahәnin hәrәkәtverici qüvvәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

rәqiblәrin mövqelәrindәki müxtәliflik
mәhsuldarlığın vә mәsrәflәrin strukturunda dәyişikliklәr
sahәnin qloballlaşması
”nouhou”ların yayılması
marketinq sistemindә dәyişikliklәr

107 Aşağıdakılardan hansı tәşәbbüskar yanaşmanın әsas xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

•

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

108 Sahәnin hәrәkәtverici qüvvәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

sahәnin iqtisadi artımının uzunmüddәtli meyllәrindә dәyişikliklәr
istehlakçıların tәlәbatlәarında dәyişikliklәr
texnoloji dәyişikliklәr
yeni mәhsulların tәtbiqi
Sahәnin iqtisadi artımının qısamüddәtli meyllәrindә dәyişikliklәr
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109 Alıcıların rәqabәt qüvvәlәri aşağıdakı amillәrdәn biri ilә şәrtlәnmir:

•

alıcılar az saylı olduqda
alıcının tәlәbatı müәssisәnin satış hәcmindә kifayәt qәdәr böyük xüsusi çәkiyә malik olduqda
tәlәbatın ödәnilmәsindә başqa mәhsullardan istifadәyә keçid xәrclәri kiçik olduqda olduqda
alıcıların çoxsaylı olduqda
alıcıların seçmә imkanları olduqda

110 Şirkәtin idarә edilmәsi üzrә ümumi plan özündә aşağıdakıları cәmlәşdirir. Sәhv variant hansıdır

•

cәlbedici olmayan vә şirkәtin korporativ strategiyasına uyğun olmayan biznes sahәlәrinin bağlanması
әsas fәaliyyәt sahәlәrindә normal fәaliyyәtin tәmin olunması
Perspektivli müәssisәlәrin sürәtli artımına istiqamәtlәnmiş strategiya
әsas fәaliyyәt sahәlәrindә ümumi fәaliyyәtin tәmin edilmәsi
aşağı mәnfәәtli, lakin perspektivli sahәlәrdә işgüzarlıq fәallığının bәrpası vә dәstәklәnmәsi

111 İİSin layihәlәndirilmәsindә qәrarların ümumilәşdirilmәsi mәrhәlәsinә aiddir:

•

informasiyanın tanınması vә sahәlәrin düzәldilmәsinә xidmәt edәn sistemin yaradılması
qәbul olunacaq idarәetmә qәrarlarının növlәrinin müәyyәn edilmәsi
hәr bir qәrar üçün hansı növ informasiyanın tәlәb olunduğunu müәyyәn etmәk
İİSin idarәetmәnin tәşkilati strukturu ilә inteqrasiya olunması vә koordinasiya olunması
işçilәrin informasiyanın toplanması, saxlanması, ötürülmәsi vә modifikasiyası vә emalı üzrә imkanlarının nәzәrә
alınması

112 İİSin layihәlәndirilmәsinin ilkin mәrhәlәsi:

•

informasiya emalı prosesinin layihәlәndirilmәsi
nәzarәt sisteminin layihәlәndirilmәsi vә ona nәzarәt
informasiya tәlabatlarının tәhlili
qәrarların qәbulu sisteminin tәhlili
qәrarların ümumilәşdirilmәsi

113 İİSin layihәlәndirilmәsinin neçә mәrhәlәsi var?

•

7
4
3
5
6

114 Böyük müәssisәlәrdә İİS neçә informasiya mәrkәzindәn ibarәt olur?

•

4
2
1
bir neçә
3

115 Әmәli nәzarәt üçün informasiya necә olmalıdır?

•

çox dәqiq, geniş çәrçivәli vә әn sonuncu
çox dәqiq, ilkin vә әn sonuncu
çox dәqiq, geniş çәrçivәli vә ilkin
çox dәqiq, dar çәrçivәli vә ilkin
çox dәqiq, dar çәrçivәli vә әn sonuncu

116 Nәzarәt sistemi nöqteyi nәzәrdәn idarәetmә fәaliyyәti kateqoriyaları hansılardır?
faktiki nәzarәt, hüquqi nәzarәt, әmәli nәzarәt
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•

strateji nәzarәt, hüquqi nәzarәt, әmәli nәzarәt
strateji nәzarәt, faktiki nәzarәt, әmәli nәzarәt
strateji planlaşdırma, idarәetmә nәzarәti, әmәli nәzarәt
strateji planlaşdırma, hüquqi nәzarәt, faktiki nәzarәt

117 Nәzarәt sistemi nöqteyi nәzәrdәn idarәetmә fәaliyyәti neçә kateqoriyaya bölünür?

•

6
4
2
3
5

118 İdarәetmә informasiya sisteminin әsas mәqsәdi?

•

nәzarәtin nәzarәt olunan fәaliyyәtә uyğunluğunu tәmin etmәk
standartların tәyin olunması vә problemlәrin üzә çıxarılması
müәssisә menecerlәrinә lazımi vaxtda lazımi informasiyanın verilmәsi
müәssisәnin işinin uğurlu aparılması vә rәhbәrliyin qәrarları qәbul etmәlәri üçün şәrait yaratmaq
yerinә yetirilmәsi mümkün olan strategiyaların qәbul edilmәsi

119 Menecmentin funksiyası deyil :

•

planlaşdırma
tәşkiletmә
nәzarәt
kommunikasiya

120 SBQ nәdir?

•

Sәrbәst biznesqruplar
Sosial biznesqruplar
Siyasi biznesqruplar
Strateji biznesqruplar
Sabit biznesqruplar

121 Aşağıdakılardan hansı SBQ struktur vahidinә aiddir?

•

Strategiyanın hazırlanması vә reallaşdırılması 3 istiqamәtli fәaliyyәt çәrçivәsindә hәyata keçirilir
Strategiyanın hazırlanması vә reallaşdırılması yalnız 1 istiqamәtli fәaliyyәt çәrçivәsindә hәyata keçirilir
Strategiyanın hazırlanması vә reallaşdırılması 2 istiqamәtli fәaliyyәt çәrçivәsindә hәyata keçirilir
Strategiyanın hazırlanması vә reallaşdırılması çox istiqamәtli fәaliyyәt çәrçivәsindә hәyata keçirilir
Strategiyanın hazırlanması vә reallaşdırılması 2 vә ya 3 istiqamәtli fәaliyyәt çәrçivәsindә hәyata keçirilir

122 Aşağıdakılardan hansı qeyrimәrkәzlәşmiş strukturun strateji zәif cәhәtidir?

•

Başqa mütәxәssislәrin razılığı olmadan çevik inkişafa nail olmaq çox çәtindir
Strateji әhәmiyyәtli proseslәrin hәddәn artıq çox hissәlәrә bölünmәsi
Hәr bir biznesvahidin әhatә mühiti işgüzar strategiyanın hazırlanması üzrә mәsuliyyәtlә sıx әlaqәlidir
Şirkәt rәhbәrliyi әhәmiyyәtli dәrәcәdә biznesvahidin rәhbәrlәrindәn asılı vәziyyәtә düşә bilәr
2 mәsuliyyәt xәtlәri arasında balansın yaradılması problemi yaranır

123 Strateji biznesvahidlәr hansı tәşkilati struktura malikdir?

•

Qeyrimәrkәzlәşmiş
Matris
Funksional
Divizonal
Regional
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124 10. Uyğunluğu müәyyәn edin: 1. Istehsalla bağlı amillәr 2. Peşәkarlıqla bağlı amillәr 3. Tәşkilati
imkanlarla bağlı amillәr a. Mәhsulun aşağı maya dәyәri b. Keyfiyyәtә nәzarәt sahәsindә yeniliklәr c.
Informasiya sistemlәrinin keyfiyyәti

•

1c, 2b, 3a
1a, 2c, 3b
1c, 2a, 3b
1a, 2b, 3c
1b, 2c, 3a

125 Tәşkilati idarәetmә tәhlilinin son mәrhәlәsi aşağıdakılardan hansıdır ?

•

Mövcud tәşkilati idarәetmә strukturlarının tәhlili vә yenisinin modellәşdirilmәsi
informasiya modelinin işlәnmәsi
İdarәetmә prosesinin tәhlili vә modellәşdirilmәsi
Tәşkilati idarәetmә layihәlәrinin nәticәlәrinin tәqdimatı
Müәssisәnin mәqsәdlәrdәn vә tәhlilin nәticәlәrdәn asılı olaraq tәşkilati layihәlәndirilmәsi metod vә vasitәlәrinin
müәyyәn edilmәsi

126 İdarәetmә proseslәrinin tәhlilinin mәzmunu aşağıdakılardan hansıdır?

•

Tәşkilatın mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi
Tәşkilatın tarixi vә әnәnәvi, firmadaxili qaydaların tәdqiqi
İnformasiyanın tәhlili vә strukturlaşdırılması
Proseslәrin identifikasiya modellәşdirilmәsi vә tәhlili
Struktur vahidlәrinin vә onların qarşılıqlı әhalilәrin tәdqiqi

127 Tәşkilati idarәetmә tәhlilinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

Tәşkilati mәqsәdlәrinin tәhlili
İdarәetmә proqramının tәhlili
Tәşkilati strukturun tәhlili
Tәşkilatın vәzifәlәrinin tәhlili
İnformasiyanın struktur tәhlili

128 Tәşkilati idarәetmә tәhlili neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

6
15
12
11
9

129 Müәssisәlәrin idarәetmә sisteminin tәkamülünün 3cü mәrhәlәsinә aiddir:

•

Әmәkdaşlıq
Koordinasiya
Direktiv idarәetmә
Sәlahiyyәtlәrin bölüşdürülmәsi
Müәssisәlәrin yaranması

130 Müәssisәlәrin idarәetmә sisteminin tәkamülünün 4cü mәrhәlәsinә aiddir:

•

Sәlahiyyәtlәrin bölüşdürülmәsi
Müәssisәlәrin yaranması
Direktiv idarәetmә
Koordinasiya
Әmәkdaşlıq
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131 Müәssisәlәrin idarәetmә sistemlәrinin tәkamülü neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

3
4
6
5
2

132 Hansılar müәssisәlәrin tәşkilati imkanlarının әsas parametrlәri deyil?

•

Tәşkilatın yaşı
Tәşkilatın yaranma dövrü
Tәşkilatın inqilabi inkişaf mәrhәlәsi
Tәşkilatın tәkamülünün mәrhәlәsi
Tәşkilatın ölçüsü

133 Müәssisәnin ümumi strategiyasını әks etdirәn tәdbirlәr vә yanaşmalara aşağıdakılardan hansı aid deyil ?

•

Yeni imkanlardan istifadә üzrә tәdbirlәr
Üfüqi inteqrasiya üzrә tәdbirlәr
Fәaliyyәtin coğrafi genişlәnmәsi üzrә sәylәr
Qısamüddәtli gәlirliyin çoxaldılması üzrә tәdbirlәr
Xarici mühitin yaratdığı tәhlükәlәrdәn vә rәqiblәrin fәaliyyәtindәn müdafiә tәdbirlәr

134 Aşağıdakılardan hansı Müәssisәnin strateji tәyinatının müәyyәn edilmәsinin әsas cәhәtlәrinә aiddir?

•

müәssisәnin fәaliyyәt göstәrdiyi biznes sahәlәrinin müәyyәn edilmәsi
müәssisәnin missiyasının nә zaman dәyişdirilmәsi barәdә vaxtlı qәrarın qәbulu
müәssisәnin strateji kursu barәdә vaxtlı qәrarın qәbulu
müәssisәnin strateji tәyinatının aydın izahı
Bütün cavablar düzgündür

135 Müәssisәnin strateji tәyinatının müәyyәn edilmәsinin neçә cәhәti vardır

•

4
5
7
6
3

136 Aşağıdakılardan hansı şirkәtin әsas funksional bölmәsinә aiddir?

•

maliyyә
Düzgün cavab yoxdur
informasiya tәminatı
Bütün cavablar düzgündür
kadrlar

137 Aşağıdakılardan hansı şirkәtin әsas funksional bölmәsinә aid deyi?

•

maliyyә bölmәsi
informasiya tәminatı bölmәsi
istehsal bölmәsi
marketinq bölmәsi
elmitәdqiqat bölmәsi

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

•

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

139 Menecerlәrin rәhbәrliyi hansı formalarda çıxış etmir?

•

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

140 Strategiyanın reallaşdırılması prosesindә aşağıdakılardan hansı ümumi tәlәblәrә aid deyil?

•

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

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

•

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

142 Müәssisә mәsrәflәrini azaltmaq üçün hansı yanaşmadan istifadә edilmir?

•

texnoloji prosesin mәrhәlәlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
mәhsulun konstruksiyasının vә dizaynının mürәkkәblәşdirilmәsi ilә bağlı istehsal xәrclәrini artırmaq
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üzrә müәssisәnin vә podratçıların mәsrәflәrinin müqayisәsi
resurslara qәnaәt edәn texnologiyiyalara investisiya qoyuluşlarının artırılması
istehsalın yüksәk xәrclәrini digәr fәaliyyәt növlәrindә kompensasiya etmәk

143 Müәssisә mәsrәflәrini azaltmaq üçün hansı yanaşmadan istifadә edilmir?

•

müәssisәnin daxili büdcәsini ixtisar etmәk vә әmәliyyatları rasionalllaşdırmaq
istehsal prosesinin yüksәk xәrcli mәrhәlәsini yaratmaq
e) yüksәk xәrcli fәaliyyәt növlәrinin hәyata keçirilmәsinin daha ucuz başa gәldiyi yeni coğrafi regiona ötürülmәsi
istehsal prosesinin yüksәk xәrcli mәrhәlәsini ixtisar etmәyә çalışmaq
texnoloji prosesi vә istehsalın tәşkili metodlarını yaxşılaşdırmaq

144 Müәssisәnin rәqabәt gücünün hesablanması zamanı sadә qiymәtlәndirmәdә uğurun әsas amillәrinә hansı
aid deyil?

•

texniki imkanlar
texnoloji imkanlar
satış şәbәkәsi
istehsal imkanları
mәhsulun istehlak dәyәri

145 Müәssisәnin rәqabәt mövqeyinin zәifliyi göstәricilәrin aid deyil:

•

mәnfәәtliliyin orta sәviyyәdәn yuxarı olması
bazarda zәif mövqeyә malik olan strateji qrupda olmaq
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yüksәk mәsrәflәr
mәhsulların aşağı keyfiyәti
peşәkarlığın olmamamsı

146 . Müәssisәnin rәqabәt gücünün göstәricilәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

daha aşağı mәsrәflәr
dәyişikliklәrә hazır olan vә yaradıcı menecment
texnoloji vә innovasiya üzrә üstünlüklәr
mәnfәәtliliyin orta sәviyyәdәn yuxarı olması
yüksәk mәsrәflәr

147 Müәssisәnin rәqabәt imkanlarını real qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı әmәliyyatlardan hansı yerinә
yetirilmir?

•

mәsrәflәrin müqayisәli qiymәtlәndirilmәsinә keçirmәk
bazarda uğur qazanmaq uçun lazım olan әsas fәaliyyәt növlәrini müәyyәn etmәk
’’dәyәrlәr zәnciri”ndәki fәaliyyәt növlәri arasındakı әlaqәlәri öyrәnmәk
müәssisә üçün “dәyәrlәr zәnciri”ni qorumaq
müәssisә üçün “dәyәrlәr zәnciri”ni analiz etmәk

148 SWOT tәhlilinin nәticәlәri tәhlil olunarkәn daxili zәif cәhәtlәrә aiddir:

•

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

149 Tәchizatçıların müәssisәlәrin mәsrәflәrinә tәsir gücünü şәrtlәndirәn amillәrә aşağıdakılardan biri aid
deyil

•

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

150 Strategiyalar hansı tәşkilati sәviyyәdә işlәnmir?

•

funksional
korporativ
әmәliyyat
mailyyә
Hamısı

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

•

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

152 Funksional istiqamәtlәnmә vә komanda üzrә iş arasında balansın tapılması mümkündür:

•

belә strukturlarda ixtisaslaşma dәrәcәsinin artırılması hesabına
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•

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

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

•

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

154 Yeni strategiyanın hәyata keçirilmәsindә әsas mәqsәd:

•

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

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

•

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

156 Tәşkilati strukturun strategyalar uyğunlaşması üzrә neçә formal növü vardır?

•

7
4
3
6
5

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

•

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

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

•

1,2,3
1,2,5
1,3,5
2,3,5
2,3,4
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159 Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş strukturlarda:

•

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

160 Tәcrübәyә әsasәn şirkәtdә kömәkçi vә tәminedici fәaliyyәt növlәrinә aşağıdakılardan biri aid deyil:

•

heyәtin idarә edilmәsi
texnoloji inkişaf
maliyyә vә hesablaşma әmәliyyatları
rәqabәt üstünlüyünün әldә edilmәsi
informasiya sistemlәri

161 Müәssisәnin nәqliyyat bölmәsinin işçilәri:

•

daşıma üçün nәqliyyat vasitәsini vә marşrutu seçir vә mәhsulu alıcıya çatdırmağı öhdәsinә götürәn daşıyıcı
müәssisәyә ötürür
daşınacaq mәhsulun dәqiq vә vaxtında çatdırılması üçün plan hazırlayırlar
daşıma xәrclәrini hesablayır vә rәhbәrliyә tәqdim edir
c) daşınmada istifadә olunacaq nәqliyat vasitәsinin keyfiyyәtini yoxlayır vә nasazlıq aşkar edildikdә onun dәrhal
aradan qaldırılması üçün tәdbirlәr planı işlәyib hazırlayir vә hәyata keçirir
daşınma üçün zәruri olan bütün vәzifәlәri hәyata keçirir

162 Şirkәtlәrdә korporativ vә işgüzar strategiyanin reallaşdırılması hәvalә olunur:

•

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

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

•

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

164 Müәssisәnin rәqabәt mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı aşağıdakı elementlәrin birindәn istifadә
edilmir:

•

muüәssisәnin әsas rәqiblәr arasında mövqeyi müәssisәnin malik olduğu rәqabәt üstünlüyü vә çatışmamazlıqlar
müәssisinin rәqabәt mövqeyinin güclәnmә vә zәiflәmә perspektivlәri
hazırki strategiya çәrçivәsindә
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsulun nomenklaturası
halhazirda müәssisәlәrin rәqabәt mövqeyinin möhkәmliyi

165 Müәssisәnin rәqabәt mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı neçә ballı şkaladan istifadә olunur?

•

15
10
12
8
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166 Müәәssәnin rәqabәt mövqeyinin qiymәtindә neçә addımdan ibarәtdir?

•

2
5
3
6
4

167 Sahәnin cәlbediciliyini müәyyәn edәrkәn aşağıdakı amillәrin nәzәrә alınması çox mühümdür. Yalnış
variant hansıdır?

•

sahәnin artım potensialı, әsas hәrәkәtverici qüvvәlәrin mәnfi vә müsbәt tәsiri
mövcud rәqabәt şәraiti vә hәrәkәtverici tәsiri ilә sahәnin mәnfәәtliliyinin artması vә ya azalması
rәqabәt qüvvәlәrinin tәsirinin güclәnmәsi vә ya zәiflәmәsi
sahәyә yeni güclü rәqibin daxil olması, tәlәbatın sabitliyi
sahәnin gәlәcәk inkişafı ilә bağlı qeyrimüәyyәnliyin vә risqin olması

168 Sahәdә strateji qrup dedikdә, eyni rәqabәt vasitәlәrindәn istifadә edәn vә ..... müәssisәlәr nәzәrdә
tutulur. Buraxılmış sözlәrlә fikri tamamla.

•

yaxın mövqeli
nisbi mövqeli
oxşar mövqeli
eyni mövqeli
fәrqli mövqeli

169 Sahәnin hәrәkәtverici qüvvәlәrinә aşağıdakılar aid olunurlar. Sәhv variant hansıdır?

•

mәhsuldarlığın vә mәsrәflәrin strukturunda dәyişikliklәr, alıcıların seçmә meyarlarında dәyişiklәr vә s.
әnәnәvi mәhsulların tәtbiqi, texniki vә tәşkilatı sistemdә dәyişikliklәr
Sahәnin iqtisadi artımının uzunmüddәtli meyllәrindә vә istehlakçıların tәlәbatlarında dәyişikliklәr
Yeni mәhsulların tәtbiqi, texnoloji dәyişikliklәr vә marketinq sisteminә dәyişikliklәr
sahәyә yeni güclü rәqibin daxil olması vә әksinә, “nouxou”ların yayılması, sahәnin qloballaşması

170 İqtisadi әdәbiyyatlarda әvәzedici mәhsullar dedikdә eyni tәlәbatı müxtәlif texnologiyalarla ödәyә bilәn
..... nәzәrdә tutulur. Cümlәni tamamlayın.

•

Eyni xüsusiyyәtli mәhsullar
Müxtәlif xüsusiyyәtli mәhsullar
Dәbdә olan mәhsullar
Keyfiyyәtli mәhsullar
İstehlak xüsusiyyәtli mәhsullar

171 Alıcıların rәqabәt qüvvәlәri aşağıdakı amillәrlә şәrtlәnir. Düzgün olmayan variant hansıdır?

•

Alıcıların seçmә qabiliyyәtlәri vә meyarları yüksәk olduqda
Alıcıların sayı çox olduqda vә onların seçmә imkanları olmadıqda
Alıcıların tәlәbatı müәssisәnin satış hәcmindә kifayәt qәdәr böyük xüsusi çәkiyә malik olduqda
Alıcıların sayı az olduqda, alıcıların seçmә imkanları olduqda
Tәlәbatın ödәnilmәsindә başqa mәhsullardan istifadәyә keçid xәrclәri kiçik olduqda

172 Tәchizatçıların müәssisәlәrin mәsrәflәrinә tәsir imkanları hansı variantda düzgün verilmәyib?

•

Alıcının tәchizatçını dәyişdirmә xәrclәrinin böyüklüyü
Tәchizatçıların güclü rәqiblәrinin olmaması
Tәchizatçının mәhsuluna әvәedici mәhsulların olmaması
Tәchizatçıların güclü rәqiblәrinin mövcudluğu
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Alıcının tәlәbatının tәchizatçının satış hәcmindә xüsusi çәkisi

173 Sahәyә daxil olma manelәrini bir neçә qrupda birlәşdirmәk olar. Hansı variant doğrudur?

•

Alıcıların müәyyәn mәhsul markalarına bağlılığı; taarif vә qeyritarif mәhdudiyyәtlәri
hamısı
“İstehsal miqyası” effekti, “tәcrübә әyrisi” effekti
Xәrclәrin müәssisәnin ölçülәrindәn asılı olmayan bәrabәrsizliyi; satış kanallarına daxil olma manelәri;
Texnologiyaların vә “nouxou”ların alınmasında çәtinliklәr; dövlәt orqanlarının tәsiri

174 Sahә rәqabәtinә tәbiәtinә beş rәqabәt qüvvәsindәn әn çox tәsir göstәrәni hansıdır?

•

alıcıların istehsalçının qiymәtlәrinә tәsir etmәk imkanları
sahәdә yeni rәqiblәrin yaranması tәhlükәsi
әvәzedici mәhsullar
sahә daxilindә mövcud rәqiblәr arasındakı mübarizә
tәchizatçıların istehsalçının mәsrәflәrinә tәsir gücü

175 Amerika iqtisadcısı Maykl Porter rәqabәt qüvvәsinin neçә modelini göstәrmişdir

•

9
4
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7

176 ABŞ iqtisadcısı Maykl Porter sahәdәki rәqabәtin tәbiәtinin beş rәqabәt qüvvәsinin tәsiri altında
formalaşdığını göstәrmişdir. Hansı yalnış variantdır?

•

alıcıların istehsalçının qiymәtlәrinә tәsir etmәk imkanları
Sahәdә yeni rәqiblәrin yaranması tәhlükәsi
Sahә daxilindә mövcud rәqiblәr arasındakı mübarizә
әvәzedici mәhsullar arasında mübarizә
tәchizatçıların istehsalçının mәsrәflәrinә tәsir gücü

177 Miqyasına görә rәqabәtin növlәri hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

Dövlәtlәrarası, yerli vә regional
Regional, regionlararası vә beynәlxalq
Yerli, regional vә regionlararası
Yerli, regional vә beynәlxalq
Regional, dövlәtlәrarası vә beynәlxalq

178 Sahәdә ümumi vәziyyәtin tәhlilinin mәqsәdi aşağıdakı suallara dәqiq cavab almaqdır? Düzgün variant
hansıdır?

•

Rәqiblәrin güclü vә zәif cәhәtlәri hansılardır vә s.
Sahәdә hansı rәqabәt qüvvәlәri fәaliyyәt göstәrir vә onların tәsiri necәdir
Sahә xarakterizә edәn әsas iqtisadi göstәricilәr hansıdır
hamısı
Sahәnin rәqabәt qüvvәlәrinin strukturunda dәyişikliklәr nә ilә әlaqәdardır

179 Strategiyanın hazırlanması üçün aparılmalı olan tәdqiqatlar 2 istiqamәt üzrә ümumilәşdirmәk olar. Bu
istiqamәtlәr hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

Heç biri
Sahәnin cәlbediciliyinin tәdqiqi, rәqabәtin intensizliyi
Sahәnin cәlbediciliyinin tәdqiqi, rәqiblәrin gücü
Sahәnin cәlbediciliyinin tәdqiqi, tәşkilatın daxili potensialının qiymәtlәndirilmәsi
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Tәşkilatın daxili potensialının qiymәtlәndirilmәsi; tәşkilatın rәqabәtqabiliyyәtliliyi

180 Strategiyanın hazırlanması üçün aparılmalı olan tәdqiqatları neçә istiqamәt üzrә ümumilәşdirmәk olar?

•

9
4
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181 Bazarlarda uzunmüddәtli perspektivdә daha yüksәk rәqabәt mövqelәrinin qazanılması maliyyә
vәziyyәtinin ..... yaxşılaşmasından daha әhәmiyyәtlidir. Cümlәni tamamla

•

Cari dövrdә
Orta müddәtli
Uzunmüddәtli
Qısa müddәtli
Perespektivdә

182 Aşağıdakı variantlardan hansı strateji mәqsәdlәrә nümunә ola bilmәz?

•

İnkişaf imkanlarının artırılması
Sahәdә daha yüksәk vә etibarlı mövqe
Bazarda xüsusi çәkinin artımı
Sәhmlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
Mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi

183 BCG metodunun әn әsas keyfiyyәti:

•

firmanın sosial vә strateji mövqeyi arasında möhkәm әlaqә yaradır
firmanın sosial mövqeyi vә maddi ehtiyatları arasında möhkәm әlaqә yaradır
firmanın strateji mövqeyi vә maddi ehtiyatları arasında möhkәm әlaqә yaradır
firmanın strateji mövqeyi vә maliyyә göstәricilәri arasında möhkәm әlaqә yaradır
firmanın sosial mövqeyi vә maliyyә göstәricilәri arasında möhkәm әlaqә yaradır

184 BCG matrisasında neçә meyardan istifadә olunur?

•

6
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185 Bazarın liderinә nisbәtәn xüsusi çәkisi necә ifadә olunur?

•

İәs = İj / İ2
İәs = İ1 / İ2
İәs = İj / İ1
İәs = İ1 / İ0
İәs = İ2 / İ1

186 Sahәnin vә rәqabәtin tәhlilinin aparılması zamanı ilk olaraq tәhlil olunur:

•

sahәnin hәrәkәtverici qüvvәlәri
rәqabәtdә uğurun әsas amillәri
rәqabәt mühiti
sahәnin әsas iqtisadi göstәricilәri
rәqiblәr
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187 Satışın proqnozlaşdırılmasının mürәkkәb metoduna aiddir:

•

mütәxәssis vә ekspertlәrin kollektiv rәylәri
ticarәt işçilәrinin sorğuları
ticarәtin tәhlili
statistik tәhlil
alıcıların sorğuları

188 Bazarın cәlbediciliyinin qiymәtlәndirilmә meyarıdır:

•

patent müdafiәsi
satış hәcminin artım tempi
әmtәәlәrin müxtәlifliyi
mәnfәәtlilik
әmtәә çeşidi

189 A.Çendler neçә iri şirkәtdә tәdqiqat aparmışdır

•

100
70
60
80
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190 Bunlardan hansı SWOT tәhlili nәticәsindә xarici mühitin yaratdığı tәhlükәyә aiddir:

•

Şaquli inteqrasiya
Bazarda tәlabatın artım sürәtinin böyüklüyü
Bazara güclü rәqiblәrin daxil olması
Yeni bazarlara çıxmaq qabiliyyәti
Rәqiblәrin mövqelәrinin zәiflәmәsi

191 Tәlәbatı insanın mövcudluq şәraiti ilә müәyyәn olunan ehtiyacların hiss etmәsi vә hәmin ehtiyacın
ödәnilmә üsulunun dәrk etmәsi ilә әlaqәlәndirmişdir:

•

A. Smit
K. Marks
C.M. Keyns
F. Kotler
M. Porter

192 Әvәzedici mәhsulların sahәnin mәnfәәtliliyinә tәsirinә aid deyil:

•

Alıcılarrın mәsrәflәri әsas mәhsulun qiymәt yüksәlmәsindәn alınan itkilәrdәn az olduqda әvәzedici mәhsulların
sahәyә tәsiri yüksәk olur vә әksinә
Әvәzedici mәhsulların mövcudluğu alıcılara әsas mәhsulların keyfiyyәti vә istehlak dәyәrini müqayisә etmәyә
imkan verir
Әvәzedici mәhsulların qiymәtlәri әsas mәhsulların qiymәtlәrini mәhdudlaşdırır
Әsas mәhsullardan alınan effekt әvәzedici mәhsulların qiymәtlәrinin yüksәlmәsi ilә artır
Әsas mәhsulun әvәzedici mәhsulla dәyişdirilimәsinin alıcıların mәsrәflәrinә tәsiri mümkün rol oynayır

193 Bunlardan hansı sahәyә daxil olma maneәlәrinә aid deyil?

•

Tarif vә qeyritarif mәhdudiyyәtlәri
Tәcrübә әyrisi effekti
İstehsal miqyası effekti
Bazarın artım tempi
Dövlәt orqanlarının tәsiri

194 Rәqabәt mübarizәsinin tәzahürlәrinin neçә әsas cәhәti var?
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•

5
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195 Müәssisәnin keyfiyyәt strategiyası haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn biri yanlışdır:

•

Sahәdә rәqabәtin tәhlilinin tamamlayıcı mәrhәlәsi onun cәlb ediciliyi vә mәnfәәt üzrә perspektivlәrinin müәyyәn
edilmәsidir
Sahәlәr iqtisadi göstәricilәrinә, rәqabәtin intensivliyinә vә inkişaf potensialına görә birbirindәn xeyli fәrqlәnir
Müәsssisәnin diaqnostikasının aparılması zamanı rәhbәr işçilәrdәn strateji tәfәkkür tәlәb olunur
Sahәnin cәlb ediciliyi nisbi deyil, mütlәq xarakter daşıyır
Sahәdә texniki tәrәqqinin sürәti çox böyük vә ya aşağı ola bilәr

196 Rәqabәtin miqyasına görә rәqiblәrin mәqsәdlәri vә strategiyalarının neçә növü var?

•
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197 Rәqabәt hansı halda daha da güclәnir?

•

Yalnız keyfiyyәt göstәricilәri artdıqda vә ya azaldıqda
Kәmiyyәt göstәricisi çox, keyfiyyәt göstәricilәri az olduqda
Kәmiyyәt göstәricisi az, keyfiyyәt göstәricilәri çox olduqda
Kәmiyyәt göstәricisi vә keyfiyyәt göstәricilәri bәrabәrlәşdikcә
Yalnız kәmiyyәt göstәricisi artdıqda vә ya azaldıqda

198 Bunlardan hansı sahәni xarakterizә edәn әsas iqtisadi göstәricilәrә aid deyil:

•

Bazarın tutumu
Miqyas effekti
bazarın artım tempi
Qanunvericiliyin hәlledici rolu
Qiymәtin hәlledici rolu

199 Sahәyә daxil olma maneәlәri neçә qrupda birlәşdirilir?

•

9
6
5
8
7

200 Aşağıdakılardan hansı bazarın tutumuna aiddir?

•

Alıcıların çoxu mәhsulun qiymәtinә daha böyük әhәmiyyәt verirlәr
Mәnfәәtin yüksәkliyi bazara yeni rәqiblәri cәlb edir, aşağı olması isә müәssisәlәri bazarı tәrk etmәyә sövq edir
Sürәtli artım bazara daxil olmanı asanlaşdırır, aşağı artım sürәti isә zәif mövqeli müәssisәlәrin bazardan çıxması ilә
nәticәlәnir
Kiçik hәcmli bazarlar iri şirkәtlәri cәlb etmir, geniş bazarlar güclü rәqabәt mövqeli şirkәtlәri cәlb edir
Bazarda böyük xüsusi çәkili mәsrәflәr üzrә üstünlüyә şәrait yaradır

201 Aşağıdakı iqtisadçılardan hansı sahәdәki rәqabәtin tәbiәtinin 5 rәqabәt qüvvәsinin tәsiri altında
formalaşdığını söylәmişdir?
D. Rikardo
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•

K. Marks
U. Petti
M. Porter
A. Smit

202 İnnovasiya siyasәtinin müxtәlif sahәlәrinә tәsir göstәrәn qanunvericilik normalarına aiddir:

•

patent qanunvericiliyi, lisenziya qanunvericiliyi
lisenziya qanunvericiliyi, antiinflyasiya qanunvericiliyi
inzibati qanunvericilik, patent qanunvericiliyi
patent qanunvericiliyi, antiinhisar qanunvericiliyi
antiinhisar qanunvericiliyi, antinflyasiya qanunvericiliyi

203 Rәqabәt üstünlüyü yaradan innovasiyanın yaranması sәbәblәrinә aid deyil

•

Dövlәt tәnzimlәmәsinin dәyişmәsi
Alıcıların yeni vә dәyişmiş tәlabatı
Yeni texnologiyaların yaranması
Yeni iş yerlәrinin açılması
Bazarın yeni seqmentinin yaranması

204 Rәqabәt üstünlüyü yaradan innovasiyanın yaranması sәbәblәrinә aid deyil

•

Dövlәt tәnzimlәmәsinin dәyişmәsi
Alıcıların yeni vә dәyişmiş tәlabatı
Yeni texnologiyaların yaranması
Yeni iş yerlәrinin açılması
Bazarın yeni seqmentinin yaranması

205 Rәqabәt üstünlüyü yaradan innovasiyanın yaranmasının neçә sәbәbi var?

•
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206 İstehsal hәcmi artdıqca bir çox işlәrin mәsrәflәrin azalmasına tәsiri zamanı tәcrübәnin neçә mәnbәyi
müәyyәn edilir?

•

8
7
5
6
4

207 Rәqabәtin qiymәtlәndirilmәsinin yeniliklәr üzrә dövlәt siyasәtinә hansı amillәr aiddir:

•

vergilәrin sәviyyәsi vә iqtisadi siyasәtin mәzmunu
dövlәtin vә firmaların yeni ideyaları hәyata keçirmәk
milli valyutanın vәziyәti, sәnaye istehsalının sәviyyәsi
iqtisadi inkişaf tempi, sәnaye istehsalının sәviyyәsi
ölkәnin milli gәlirindә dövlәt sektorunun xüsusi çәkisi

208 Rәqabәtin qiymәtlәndirilmәsinin sosial – siyasi vәziyyәtinә aid olan amillәr:
Kommersiya banklarının fәal vә qiymәtli kağızlar bazarı
Vergilәrin sәviyyәsi vә iqtisadi siyasәtin mәzmunu
Ölkәnin milli gәlirindә dövlәt sektorunun xüsusi çәkisi

•
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•

Ümumi gәlirin hәcmi vә bölüşdürülmәsi
Әhalinin vә işçi qüvvәsinin sayı vә artım tempi

209 Köhnәlmiş mәhsulları yenilәri ilә tәzәlәmәk istәyәn istehlakçıların sayını tapmaqçün hansı mәlumatların
olması zәruri deyil?

•

Sәnaye mәhsulunun parkının istismar müddәti üzrә dәyişdirilmәsi
Yeni mәhsulun yaranma effekti
Mәhsulun dәyişdirilmәsi tempi
Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi
Sәnaye mәhsulunun mövcud parkının hәcmi

210 Tәlabatın hәcminә hansı amillәr tәsir göstәrmir?

•

mәhsulun satış qiymәtinin alıcının büdcәsindә xüsusi çәkisi
köhnәlmiş mәhsulları yenilәri ilә әvәz edәn istehlakçıların sayı
real istehlakçıların sayı vә onların artım tempi
verilәn bazarın mәhsulla doyması sәviyyәsi
mәhsulun qiymәtinin dövlәt büdcәsindә xüsusi çәkisi

211 Bazarda tәlәbatın vәziyyәtinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

Mәhsulun satış qiymәti vә istehlak qiymәtindәn asılı olaraq dәyişәn tәlәblәr
Mәhsulun keyfiyyәtinә tәlәblәr
Verilәn mәhsulun başqa tip mәhsulla әvәzedilmә dәrәcәsi
Bazarın potensial vә real tutumu
Mәhsulun kәmiyyәtinә tәlәblәr

212 Satışın proqnozlaşdırılmasının ardıcıl nisbәtlәr metodu:

•

Mәlumatların yığılmasını vә onun haqqında konkret göstәricilәrin hesablanması
Bazarın ayrıayrı seqmentlәrindәn mәlumat toplayaraq onları mәxrәcә gәtirir
Firmanın gәlәcәyә baxışı haqqında, mәhsul almağın tәbiәti vә sәbәbi haqqında mәlumat almağa imkan verir
Yeni yaranan meyllәr haqqında mәlumat almağa imkan verir
Bazarın ayrıayrı seqmentlәri haqqında mәlumat toplayır

213 Bazarın cәlbediciliyini qiymәtlәndirmә meyarlarına aid olanı seçin: 1. Mәnfәәtlilik 2. Satışın hәcminin
sabitliyi 3. Sәmәrәlilik 4. Әmtәә konsepsiyası 5. Sosial vә hüquqi mühit

•

(1;3)
(4;5)
(2;6)
(5;6)
(2;4)

214 Mәhsulun hәyat dövrü (MHD) konsepsiyası neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir ?

•

4
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215 Yetkinlik mәrhәlәsindә:

•

satış hәcmi artır
satış hәcmi azalır
tәlabatın artımı azalır
texnologiya zәif olur
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tәlabatın artımı çoxalır

216 Aşagdakılardan biri tәşkilati imkanlarla bağlı amilidir:

•

Heç biri
Satış mәdәniyyәti
Alıcıların sifarişlәrinә münasibәt
İnformasiya sistemlәrinin keyfiyәti
Xüsusi istedad

217 Müәssәnin ümumi vәziyyәtinin tәhlili әsasәn neçә sual әtrafında aparılır?

•

4
3
7
5
2

218 Sahәnin vә rәqabitin tehlilnin aparılma ardıcıllığına aşağıdakılardan biri aid deyil

•

Әsas rәqiblәrin strateji rәqiblәrin rәqabәt mövqeyi
Rәqabәt mühitinin tәhlili
Sahәnin әsas iqtisadi göstәricilәri
Sahәnin cәlbediciliyini azaldan amillәrdәn müdafiyә olunmaq qabiliyyәti
Sahәsinin hәrәkәtverici qüvvәsi

219 Sahәnin cәlbediciliyi anlayışı xarakter daşıyır:

•

Konkret
Әvәzedici
Mütlәq
Nisbi
Mәhdud

220 Sahәnin cәlbediciliyinin müәyyәn edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn biri nәzәrә alınmır:

•

Sahәyә yeni güclü rәqiblәrin daxil olması
Sahәnin gәlәcәk inkshafı ilә bağlı qeyrimüәyyәnliyin vә riskin oluması
Rәqabәt qüvvәlәrinin tәsirinin güclәnmәsi vә ya zәiflәnmәsi
Alıcıların sifarişlәrinә münasibәt
Tәlәbatın sabitliyi

221 Sahәnin cәlbediciliyini müәyyәn edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn bir nәzәrә alınır:

•

Tәlәbatın sabitliyi
Әsas hәrәkәtverici qüvvәlırin mәnfi vә müsbәt tәsiri
Sahәnin artım potensialı
Marketinq şöbәsinin emmedaşlarının peşәkarlığı
Sahәyә yeni güclü rәqibin daxil olması

222 Sahәnin cәlbedici hesab olunduğu müәssәlәr adәtәn hansı strategiyanın qәbul edirlәr?

•

Әmәliyat stategiyası
İşgüzar stategiya
Korporativ stategiya
Tәcavüzkar artan stategiyası
Funksional stategiya

223 Sahәdә rәqabәtin tamamlayıcı mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?
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•

Әmәyin tәhlilindәn ibarәtdir.
Minumum xәrclәrdәn ibarәtdirş
Onun cәlbediciliyi vә satış üzrә prespektivinin müәyyәn edilmәsindәn
Onun cәlbediciliyi vә mәnfәәt üzrә perspektivinin müәyyәn edilmәsindәn
Satış kanallarının genişlәnmәsindәn ibarәtdir

224 Aşağıdakı qruplardan hansı koordinasiya mexanizminә aid deyil?

•

prosesin realizә edilmәsi qrupları
vençur qruplar
funksiyalararası vәzifәlәrin yerinә yetirilmısi qrupları
sahәdaxili vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi
müstәqil işçi qruplar

225 Aşağıdakı qruplardan hansı koordinasiya mexanizminә aid deyil?

•

müstәqil işçi qruplar
vençur qruplari
layihә qruplari
satıcılarla әlaqәlәr üzrә menecerlәr
alıcılarla әlaqәlәr üzrә menecerlәr

226 Strateji biznes vahidlәrinin elementlәrinә aid deyil:

•

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

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

•

maliyyә
marketinq
istehsal
konfransların vә tәqdimatların keçirilimәsi
heyәtin idarәedilmәsi

228 Mehmanxana xidmәti ilә mәşğul olan şirkәtin strukturunda mühüm yertutumur

•

restoran vә әylәncә xidmәti
tәmizlik
qeydiyyat
mühasibat
tәmir

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

•

Istehsal
marketinq
ETSKİ
qeydiyyat
Injinirinq

230 Tәşkilati strukturların strategiyalar uyğunlaşdırılınası üzrә yanaşmaların növünә aid deyil:
vahid rәhbәrlik vә strateji prioritetin müәyyәn edilmәsi elementlәrini özündә birlәşdirәn matris strukturlar
coğrafi prinsip üzrә tәşkiletmә
funksional ixtisaslaşma

•
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•

mәrkәzlәşdirilmiş tәsәrrüfat bölmәlәri
qeyrimәrkәzlәşdirilmiş tәsәrrüfat bölmәlәri

231 İxtisaslaşmış fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәr adәtәn üstünlük verirlәr:

•

funksional strukturlara
xәtti strukturlara
xәttifunksiyalı strategiyalara
matris strukturlara
proqrammәqsadli quruluşa

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

•

80
40
50
60
70

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

•

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

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

•

3
2
6
5
4

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

•

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

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

•

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

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

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

238 qarşılıqlı әlaqәli strateji struktur vahidlәrinin strateji fәaliyyәtininbirlәşdirilmәsi mәqsәdilә koordinasiya
komandalarından,funksiyalararası vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi qruplarından istifadә edә bilәr.Nöqtәlәrin
yerinә uyğun gәlәni qoyun.

•

müәssisә
şirkәt
sәhmdar cәmiyyәti
istehsal bölmәlәri
zavod

239 İdarәetmәnin tәşkilati strukturlarından deyil:

•

xәttifunksional
koordinasion
proqram mәqsәdli
funksional
matris

240 İdarәetmәnin tәşkilati strukturlarının növlәrinә aid deyil:

•

xәtti
matris
xәttifunksional
funksional
xәttimatris

241 Strateji perspektiv nöqteyi nәzәrdәn cari inzibati tәsәrrüfat işlәrinә daxil deyil:

•

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

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

•

6
4
5
3
2

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

•

3
4
6
5
2

244 Menecerin fәaliyyәt planına daxil deyil:
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•

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

245 Menecerin fәaliyyәt planına daxil deyil

•

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

246 Tәşkilati strukturun müәssisәlәrin ölçülәrinә uyğunluğunu müәyyәn edәrkәn nәyi nәzәrә almaq
lazımdır?

•

Müәssisәnin ölçülәri böyük olduqca onun formal idarәetmә strukturunun ölçülәri dә kiçilir
Tәşkilat nә qәdәr böyük olarsa onun mәrkәzlәşmә sәviyyәsi artır
Müәssisәlәrin ölçülәri kiçik olduqca onun formal idarәetmә strukturunun ölçülәri böyüyür
Tәşkilat nә qәdәr böyük olarsa proseslәrin avtomatlaşdırılmasına tәlabat azalar
Tәşkilat nә qәdәr böyük olarsa onun mәrkәzlәşmә sәviyyәsi dә azalır

247 Müxtәlif tәşkilati strukturların başlıca fәaliyyәt qanuna uyğunluqların әsas müddәalarından biri:

•

Tәşkilati strukturun tipi firmanın әsas istehsal tәşkilati fәaliyyәtinin texnologiyasının ümumi prinsiplәrinә yad
olmalıdır
Mәqsәdlәr ağacında olan sәviyyәlәrin sayı tәşkilati strukturun sәviyyәlәrinin sayından fәrqlәnmәlidir
İdarәetmә sәviyyәlәri nә qәdәr az olarsa tәşkilati struktur o qәdәr çevik, tez uyğunlaşa bilәn olur
İdarәetmә sәviyyәlәri nә qәdәr az olarsa struktur o qәdәr möhkәmdir
Tәşkilati struktur tәşkilatın mәqsәdlәr sistemini әks etdirmәlidir

248 Tәşkilati struktur xarakteristikasında müәssisәnin işlәrinin qeyri – müәyyәnliyinә aiddir?

•

Bürokratik tәşkilati vә formal әmәliyyatı
Differensiallaşdırılmış uyğunlaşma strukturu
Az saylı formal әmәliyyatı
Güclü mәrkәzlәşdirilmiş struktur
İdarәetmәnin komplekslәşmәsi

249 İdarәetmәnin tәşkilati strukturunu xarakterizә edәn tәşkilati ehtiyatların istifadәsi әmsalı necә
hesablanır?

•

Ken = N * D
Ken = Xf / Xn
Ken = N / D
Ken = D / N
Ken = Xn / Xf

250 İdarәetmәnin tәşkilati strukturunun xarakterizә edәn kәmiyyәt göstәricilәrinә hansı aid deyil?

•

İdarәetmәnin mәrkәzlәşdirilmәsi әmsalı
Mәrkәzlәşmәnin mütlәq әmsalı
Mәrkәzlәşmәnin hәcm әmsalı
Mәrkәzlәşmәnin miqdar әmsalı
Mәrkәzlәşmәnin struktur әmsalı

251 Ekspert qiymәtlәri ilә tәşkilati strukturun tәhlili neçә ardıcıl mәrhәlәdә aparılır?
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•

2
3
5
6
4

252 İdarәetmәnin strukturunun kәmiyyәt göstәricilәrinә aid deyil:

•

İdarәetmә sәviyyәsinin ümumi sayı
İşçilәrin әmәk fәaliyyәtinin mәhsuldarlığı
İdarәetmә işçilәrinin sayı
Bölmәlәrin әrazilәr üzrә bölgüsü göstәrilmәklә sayı
Mövcud olan orta idarәetmә norması

253 Tәşkilati strukturunun idarәetmә mürәkkәbliyini göstәrәn әmsal necә hesablanır?

•

Km = (Vs / Vun )+Vg
Km = Vun / Vs
Km = Vun + Vs
Km = Vs / Vun
Km = (Vun / Vs )  Vg

254 Tabeçilik münasibәtlәrinin formalaşmasının qiymәtlәndirilmәsi hansı düsturla müәyyәn olunur?

•

Kg = Vy  Vs
Kg = Vg / Vs
Kg = Vs / Vg
Kg = Vs * Vg
Kg = Vf + Vgs

255 Tәşkilati strukturun tәhlili zamanı istifadә olunan metodlara aid deyil ?

•

Ekspert qiymәtlәri
Korrelyasiya – reqressiya
Balans
Qruplaşdırma
Müqayisә

256 Müәssisәnin mәqsәdlәrinin daha dәrindәn tәhlili nәyin kömәyilә aparılır ?

•

“Boston” matrisi
“Struktur – mәntiqi çәrçivә” matrisi
“Artım – xüsusi çәki” matrisi
“Cәlbedicilik – rәqabәt qabiliyyәti” matrisi
“Struktur – xüsusi çәki” matrisi

257 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı sәhvdir ?

•

Bütün mәqsәdlәr ağacı vahid, lakin detallaşdırılmış mәqsәddir
Yuxarı sәviyyәnin mәqsәdlәri aşağı sәviyyәnin mәqsәdlәri ilә müәyyәn edilir
Müәssisәnin hәr bir mәqsәdi dәqiq vә aydın ifadә edilmәlidir
Aşağı sәviyyәnin mәqsәdlәri yuxarı sәviyyәnin mәqsәdlәrinә nailolma vasitәsidir
Aşağı sәviyyәlәrә getdikcә mәqsәd daha konkret xarakter daşıyır

258 Müәssisәnin idarәetmә sisteminin elementlәrinә daxil deyil ?
Qәrarların qәbulu qaydaları vә prosedurları
Mәqsәdlәrә nailolma strategiyası
Müәssisәnin mәqsәdlәri

•
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•

Vәzifәlәrin müәyyәn olunması prosedurları
İşgüzar proseslәrin proseduru

259 Tәşkilati idarәetmә tәhlilinin tәlәb olunan mәlumatları hansı sәnәdlәrdәn götürmәk olmaz?

•

Ştat cәdvәli
Müәssisәnin strateji sәnәdi
İdarәetmә prosesinin reqlamentlәşdirәn sәnәdlәr
Müәssisәnin telyans sorğu kitabı
Tәşkilati struktur sәnәdi

260 Aşağıdakılardan hansı tәhlilin әsas istiqamәti olan tәşkilati strukturun tәhlilinin informasiya mәnbәyidir?

•

Tәşkilati sәnәdlәşdirmә, sorğu, plan sәnәdlәri, strateji tәhlilin nәticәlәri
Tәşkilati sәnәdlәr, müşahidәlәr, sorğu vә anketlәşdirmә
Sorğu, tәşkilati strukturun tәhlilinin nәticәlәri
Müşahidә, tәşkilati sәnәdlәşmә
Tәşkilatın sәnәdlәri, sorğu nәticәlәri

261 Tәhlüklәr matrisinin mümkün nәticәlәri hansı variantda sәhv verilmişdir?

•

yüngül ziyanlar
şikәtin lәğvi
böhran vәziyyәti
ağır vәziyyәt
şikәtin qorunması

262 SWOT matrisinin elementlәri hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

imkanlar, zәifliklәr, tәhlükәlәr, öhdәliklәr
imkanlar, öhtәliklәr, mәsuliyyәtlәr, güclü cәhәtlәr
imkanlar, tәhlükәlәr, güclü cәhәtlәr, zәif cәhәtlәr
imkanlar, tәhlükәlәr, daxili güclü cәhәtlәr, zәif cәhәtlәr
imkanlar, zәifliklәr, güclü cәhәtlәr, müsbәt cәhәtlәr

263 Müәssisәnin strateji vәziyyәtinin tәhlili әsasәn aşağıdakı beş sual әtrafında aparılır. Sәhv variant
hansıdır?

•

fәaliyyәtdә olan strategiya nә dәrәcәdә sәmәrәlidir
müәssisәnin mәnfәәti vә qiymәtlәri rәqabәt qabililiyyәtlidirmi
müәssisәnin qarşılaşdığı әsas strateji problemlәr hansılardır
müәssisәnin rәqabәt mövqeyi nә qәdәr möhkәmdir
müәssisәnin zәif vә güclü cәhәtlәri hansılardır, onun hansı imkanları var vә onu hansı tәhlükәlәr gözlәyir

264 Müәssisәnin strateji vәziyyәtinin tәhlili әsasәn aşağıdakı ..... sual әtrafında aparılır. Cümlәni tamamla.

•

dörd
yeddi
altı
üç
beş

265 Boston matrisindә әn cәlbedici bazarlar hansı nömrәli bazarlardır?

•

1, 2, 5
1, 2, 4
1, 3, 6
1, 5, 7
1, 2, 3
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266 Mәhsulun hәyat dövranının neçә mәrhәlәsi vardır?

•

5
6
8
3
4

267 Strategiyanın hazırlanması üçün aparılmalı olan tәdqiqatlar 2 istiqamәt üzrә ümumilәşdirmәk olar. Bu
istiqamәtlәr hansı variantda düzgün verilmişdir?

•

Sahәnin cәlbediciliyinin tәdqiqi, rәqiblәrin gücü
Sahәnin cәlbediciliyinin tәdqiqi, rәqabәtin intensizliyi
Sahәnin cәlbediciliyinin tәdqiqi, tәşkilatın daxili potensialının qiymәtlәndirilmәsi
heç biri
Tәşkilatın daxili potensialının qiymәtlәndirilmәsi; tәşkilatın rәqabәtqabiliyyәtliliyi

268 Mәhsulun hәyat dövrünün bazara daxilolma dövründә satışın dinamikasına neçә amil tәsir göstәrir?

•

4
5
6
3
2

269 Mәhsulun hәyat dövrünün qısalmasına sәbәb olur:

•

informasiya çatışmamazlığı
texnologiyanın zәif inkişafı
rәqiblәrin sayının artması
texnologiyanın sürәtli inkişafı
rәqiblәrin sayının azalması

270 Mәhsulun hәyat dövrünün III mәrhәlәsi hansıdır?

•

tәnәzzül
yetkinlik
artım
bazara daxilolma
bazarı tәrketmә

271 Mәhsulun hәyat dövrü neçә әsas mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

4
2
3
4
5

272 Boston matrisi – dә әsas kimi qәbul olunan meyarlar:

•

müәssisәdә işçilәrin sayı vә müәssisәnin işgüzarlıq fәallığı
bazarın cәlbediciliyi vә müәssisәnin işgüzarlıq fәallığı
bazarın cәlbediciliyi vә müәssisәdә işçilәrin sayı
bazarın rәqabәt qabiliyyәtliliyi vә cәlbediciliyi
bazarın rәqabәt qabiliyyәtliliyi vә müәssisәdә işgüzar fәallıq

273 Boston matrisi –dә neçә meyar әsas götürülür?
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•

6
2
3
4
5

274 Müәssisәnin strateji tәhlilindә uğurun әsas amillәrinә aiddir:

•

bazarda xüsusi çәki
istehsal imkanları
sәhmlәrin gәlirliliyi
satış hәcminin artması
xalis mәnfәәt

275 SWOT tәhlilinin nәticәlәri içәrisindә daxili güclü cәhәtlәrә aid olanlar hansılardır? 1. Yaxşı menecment
sistemi 2. Istehsal problemlәri 3. Aşağı mәsrәflәr 4. Yüksәk mәsrәflәr 5. Xüsusi texnologiya 6. Aşağı
mәnfәәtlilik

•

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

276 Rәqabәtdә uğurun әsas amillәri neçә cür tәsniflәşdirilir?

•

5
7
9
8
6

277 Bunlardan hansı idarәetmәnin tәşkilati strukturunu xarakterizә edәn kәmiyyәt göstәricilәridir?

•

Mәrkәzlәşmәnin qeyri – müәyyәnlik әmsalı
Mәrkәzlәşmә әhatәsi әmsalı
İdarәetmәnin nisbi sıxlığı әmsalı
Kooperativlәşmә sәviyyәsi әmsalı
Tәşkilati ehtiyatların istifadәsinin ümumi әmsalı

278 Bunlardan hansı idarәetmәnin tәşkilati strukturunu xarakterizә edәn struktur gәrginliyi әmsalıdır?

•

Kg = N / V
Kg = Vm / Rm
Kg = N / D
Kg =Xf / Xn
Kg = Hf / Hn

279 Elmi tәdqiqat işlәrindә tәşkilati strukturun qәtimal struktur mәzmununa aiddir:

•

Mexaniki struktur, qeyri – şәxsi nәzarәt
Üzvi struktur, şәxsi nәzarәt
Üzvi struktur, qeyri – şәxsi nәzarәt
Mexaniki struktur, şәxsi vә qeyri – şәxsi nәzarәt
Üzvi struktur, formal nәzarәt

280 Strategiyanın seçilmәsinә tәsir göstәrәn amillәrә daxil deyildir

•

alıcıların adәt vә әnәnәlәri
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keçmiş strategiyanın reallaşdırılması tәcrübәsi
vaxt amili
xarici mühitin vәziyyәti

281 Şaquli inteqrasiyanın tiplәrinә aid deyildir:

•

vizual inteqrasiya
kvaziinteqrasiya
qismәn inteqrasiya
tam inteqrasiya

282 Tәk bizneslik strategiyanın riskliyini obrazlı olaraq belә ifadә edirlәr: Bütün .... bir sәbәtdir. Buraxılmış
söz nәdir?

•

yeniliklәr
mәhsullar
yumurtalar
әmtәәlәr
almalar

283 Liderә çatmağa can atan kompaniyalar aşağıdakı variantdan birini seçmәklә öz strategiyalarını
müәyyәnlәşdirә bilәrlәr. Yanlış variant hansıdır?

•

İxtisaslaşma strategiyası, boş qalmış blokları doldurmaq
liderә yaxınlaşmaq vә onu ötüb keçmәk
liderә çatmaq strategiyası
başqalarından almaq yolu ilә inkişaf strategiyası,öz imicini yaratmaq strategiyası
bizim mәhsul digәrlәrindәn çox yaxşıdır strategiyası

284 Liderә çatmaq strategiyasına әsasәn liderә çatmaq .... olan kompaniyalar aiddir. Buraxılmış söz hansıdır?

•

iddiasında
arzusunda
hüququ
fikrindә
istәyindә

285 Möhkәmlәnmәk vә müdafiә strategiyasında әsas mәqsәd meydana yeni liderlәrin gәlmәsinin qarşısını
almaq vә maneçilik törәtmәkdir. Buraxılmış sözlәrә fikri tamamlayın

•

tәrәfdaşların payının çoxalmasına
rәqiblәrin payının azalmasına
rәqiblәrin öhdәliklәrinin çoxalmasına
rәqiblәrin hüquqlarının artırılmasına
rәqiblәrin payının çoxalmasına

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

•

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

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

•
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•

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

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

•

Bazarın artım tempi
Bazara daxil olma vә çıxma maneәlәri
Miqyas effekti
Qiymәtin hәlledici rolu
Bazarın tutumu

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

•

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

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

•

Qiymәtin hәlledici rolu
Miqyas effeti
Bazarin tutumu
Bazarda artım tempi
Sahәnin mәnfәәtliyi

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

•

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

292 Sahәnin tәbiәtini müәyyәn edәn әsas iqdisadi göstәricilәrә aşağıdakılardan biri aid deyil:

•

Rәqiblәrin mәhsullarının differensialliq vә oxşarlıq dәrәcәlәri
Sahәnin mәnfәәtliyiyi ilә ümumi mәnfәәtlilik arasında nisbәt
Sahәdә investisiyaların intensivliyi
Tәcrübә әyrisi” nin xәrclәrә tәsir dәrәcәsi
Sahәdәki rәqiblәrin sayı vә bu rәqiblәrin mütlәq ölçülәri

293 Sahәnin tәbiyәtini müәyyәn edәn әsas iqdisadi göstәricilәrә aşağıdakılardan biri aid deyil

•

Bazarın tutumu
Rәqabәtin miqyası
Sahәdәki rәqiblәrin sayı vә bu rәqiblәrin nisbi ölçülәri
Sahәdә investisyaların ekstensivliyi
Alıcalırın sayı vә onların maliyyә imkanları

294 Strategiyanın hazırlanması üçün aparılmalı olan tәdqiqatı neçә istiqamәt üzrә ümumilәşdirmәk olar?
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•

6
2
4
3
5

295 Uzun müddәtli mәqsәdlәrin neçә әsas xüsusiyyәti onun idarәetmә üçün әhәmiyyәtni xeyli artırır:

•

6
4
2
3
5

296 Sahәnin lider vә әvәz olunmaz sәviyyәdә yetişmiş kompaniyaları üçün üç müxtәlif strateji istiqamәt
müәyyәnlәşir. Doğru variant hansıdır?

•

liderә çatmaq strategiyası
hamısı doğru deyil
hamısı doğrudur
hücum strategiyasının saxlanılması
möhkәmlәnmәk vә müdafiә

297 Strateji alyansda daha yüksәk nәticәlәr әldә etmәk üçün kompaniyalar aşağıdakı beş әsas faktora
әhәmiyyәt vermәlidirlәr. Düzgün olmayan variant hansıdır?

•

daha güclü kompaniya axtarmalıdır
tәrәfdaşın istehsal texnalogiyası vә iş prinsipi ilә daha yaxından tanış olmalıdır
elә tәrәfdaş seçmәlidir ki, onun mәhsulu tәrәfdaşın mәhsuluna rәqabәtdә deyil,tamamlayıcı mal mövqeyindә
dursun
daha münasib kompaniya axtarmalıdılar

298 Amerika iqtisadçısı Maykl rәqabәt qüvvәsinin neçә modelini göstәrmişdir

•

9
5
4
3
7

299 Müәssәnin yaxşı әsaslandırılmış vә düzgün ifadә olunmuş missiyası müәyyәn xüsusiyәtlәrinә görә
idarәetmәk üçün әhәmiyyәtlidir ki aşağıdakılardan da bir buna aid deyil:

•

Tәşkilatın gәlәcәyә hazırlanmasına kömәk edir
Әsaslandırılmış vә uzaqgörәn idarәetmә qәrarlarının qәbulu riskini azaldır
Müәssәnin ali rәhbәrlәrinin uzun müddәtli inkşaf planlarına baxışlarını forumalşdırma
Әsaslandırılmamış vә işgüzar olmayan idarәetmә qәrarlarının qәbulu riskini azaldır
Müәssәnin mәqsәdlәrini ifadә edir vә әmәkdaşlarının daha da yaxşı işlәmәsi üçün stimul yaradır

300 İnsan tәlәbatlarının nisbi vә mütlәq tәlәbatlara bölünmüşdür:

•

C. S. Mili
C.M.Keyns
K.Marks
M.Fridmen
A.Smit

301 Şirkәtin hәr hansı bir fәaliyyәt istiqamәtinә rәhbәrlik edәn mencer işgüzar strategiyaya görә mәhsuliyyәt
daşımaqıla bәrabәr,strateji sәviyyәdә daha neçә öhdәliyin daşıyıcısıdır?
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•

3
4
6
5
2

302 Şirkәtin hәr hansı bir fәaliyyәt istiqamәtinә rәhbәrlik edәn mencer işgüzar strategiyaya görә mәhsuliyyәt
daşımaqıla bәrabәr,strateji sәviyyәdә daha neçә öhdәliyin daşıyıcısıdır?

•

4
2
6
3
5

303 Uğurlu strategiyanın neçә esas meyarı vardır:

•

4
3
2
7
5

304 Strategiyanın üstünlüklәrini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunan әlavә meyarlara aşağıdakılardan biri
aid deyil:

•

Risk dәrәcәsi
Çevrilik
Aydınlıq
İşlәrinin ekstensivliyi meyarı
Strategiyanın bütün tәrkib hissәlәrinin qarşılıqlı әlaqәliliyi vә birbirlәrini tamamlaması

305 Aşağı mәsrәflәr üzrә rәqabәt üstünlüyünә әsaslanan işgüzar strategiyanın qәbul etmiş şirkәt әmәk
mәhsuldarlığın neçә faiz yüksәlmәsi istiqamәtindә tәdbirlәr hәyata keçirir?

•

.15
.1
.4
.2
.25

306 İşgüzar startegiya neçә әsas istiqamәt üzrә hazırlanır?

•

6
2
4
3
5

307 Korporativ strategiyanın işlәnmәsi neçә fәaliyyәt növünü birlәşdirir

•

6
4
3
5
2

308 Funksional strategiya:
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•

Şirkәt vә onun fәaliyyәt sahәlәri uzre umumi startegiyadir
Hәr bir fәaliyyәt növü üçün müxtәlif funksional istiqamәtlәr uzrә strategiyadır
Әsas struktur vahidlәri vә onların bölmәlәri üzrә strategiyadır
Әsas struktur vahidlәri uzrә strategiyadır
Hәr bir fәaliyyәt növü üzrә ayrılıqda strategiyadır

309 Bu vә ya digәr әrazidә insanların uzun illәr tәsәrrüfat fәaliyyәtindә әldә etdiyi bilikvә vәrdişlәrinin
mәcmusu müәyyyәn edir

•

istehsal xәrclәrinin minimuma endirilmәsini
mәhsuldar qüvvәlәrin mövcud inkişaf sәviyyәsini
istehsalın insana daha çox fayda gәtirәn sahәsini
әrazi  istehsal komplekslәrinin formalaşmasını
tәbii ehtiyatların istifadәsinin intensivliyini

310 İstehsalın yerlәşmәsi üçün yer seçәrkәn nәzәrә alınmamalıdır

•

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

311 İşgüzar strategiya:

•

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

312 Korporativ strategiya:

•

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

313 1980ci illәrin sonundan indiyәdәk Komatsu hansı bazarlarda böyük satış hәcminә malik olan vә sahәdә
demәk olar ki, Caterpillar la bәrabәr sәviyyәdә olan şirkәt kimi tanınır?

•

Şimali Amerika, Avropa, Avstraliya
Şimali Amerika, Avropa, Asiya
Şimali Amerika,Avropa,Afrika
Avropa, Asiya, Afri ka
Şimali Amerika, Cәnubi Amerika, Avropa

314 Müәssisәnin strateji vәziyyәtinin tәhlili metodlarına aşağıdakılardan biri aid deyil

•

rәqabәt qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilimәsinin tәhlili
gәlirlәrin tәhlili
dәyәrlәr zәnciri”nin tәhlili
SWOT tәhlili
Mәsrәflәrin tәhlili

315 Müәssisәnin strateji vәziyyәtinin tәhlili zamanı neçә metodla aparılır?
6

•
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•

4
3
2
5

316 Müәsәnin ümumi vәziyyәtinin tәhlili aşağıdakı suallardan biri әtrafında aparılmır

•

Müәssәnin mәsrәf lәri vә qiymәtlәri rәqabәt qabiliyyәtlәndirmi,
Fәaliyyәtdә olan strageya nә dәrәcәdә sәmәrәlidir?
Müәssәnin lәgv olunma imkanı hansı sәviyәdәdi
Müәssәnin zәif vә güclü cәhәtini hansılardir?
Müәssәnin rәqabәt mövqeyi nә qeder möhkәmdir?

317 Aşagdakılardan biri tәşkilati imkanlarla bağlı amilidir:

•

Yüksәk әmәk mәhsuldarlığı
Menecment vә yeniliklәrin hәyata keçirilmәsi üzrә böyük tәcrübә
Müәyyәn texnalogiyalar uzrә biliklәr
Satış üzrә aşağı mәsrәflәr
Geniş topdansatiş şәbәkәsi

318 Aşagdakılardan biri tәşkilati imkanlarla bağlı amilidir:

•

Tecili tәchizat imkanları
Sahәdә baş verәn dәyişiklәrә çevik uyğunlaşma qabilyәti
Cәlbedici qablaşdırma
Bazar seqmentinin düzgün müәyyәn edilmәsi
Mәhsulun çeşidinin dәrinliyi vә genişliyi

319 Bazar payının әhatә olunma dәrәcәsi meyarına görә innovasiyanın növlәri hansılardır? 1. Lokal 2.
Radikal 3. Sistemli 4. İqtisadi (ticarәt) 5. Sosial (idarәetmә)

•

(1;3)
(1;5)
(3;5)
(4;5)
(1;2)

320 Yayılma dәrәcәsi meyarına görә innovasiyanın tәsnifatına aiddir:

•

Tәkmillәşdirilmiş, kombinә edilmiş
Radikal, kombinә edilmiş
İqtisadi (ticarәt), sosial (idarәetmә)
Lokal, sistemli
Tәktәk; diffuz(qarışıq)

321 İnnovasiyalar hansı meyarlar üzrә tәsniflәşdirilir?

•

Yeniliyin miqdarı vә kәmiyyәti, yeniliyin potensialı vә dәrәcәsi
Yayılma müddәti, yayılma dәrәcәsi vә yeniliyin potensialıvә dәrәcәsi
Müәssisәnin fәaliyyәt sferası, varislik yolu ilә keçmә, bazar payının әhatә olunma dәrәcәsi
Müәssisәnin inkişaf sferası, yeniliyin potensialı vә dәrәcәsi
Müәssisәnin fәaliyyәt sferası, müәssisәnin inkişaf sferası

322 İstehsal tsiklindә yerinә görә innovasiyanın növlәri hansılardır?
Texnoloji, iqtisadi, sosial
Lokal, sistemli
Radikal, tәkmillәşdirilmişlәr, kombinә edilmişlәr

•
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•

Xammal, mәhsul, tәminedici(tәminat)
kәşf edilmişlәr, lәğv edilmişlәr, kombinә edilmişlәr

323 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

Müәssisәlәrin idarәetmә sisteminin tәkamül mәrhәlәlәrindәn hәr biri böhran dövrü ilә bitir
Bazarın inkişafı, yeni iqtisadi siyasәt müәssisәdaxili dәyişikliklәrin sürәtinә böyük tәsir göstәrir
İdarәetmә müәssisәlәrinin yaranması mәrhәlәsindә ikinci dәrәcәli xarakter daşıyır
Bazarın mәnfәәtliliyi azaldıqda inqilabi böhranlar çәtin vә kәskin xarakter alır
Bazarın mәnfәәtlilik sәviyyәsi aşağı olduqda vә qısa müddәtli xarakter daşıdıqda tәkamül mәrhәlәlәrinin ömrü
uzanır

324 Müәssisәlәrin strateji struktur problemlәrini tәdqiq edәn alimlәr:

•

F. Kotter; C.M. Keyns; T. Levitt
M. Porter; İ. Ansaff; T. Levitt
M. Porter; F. Kotter; C.M. Keyns
M. Marks; M. Porter; T. Levitt
İ. Ansaff; U. Petti; A. Smit

325 Boston (BCG) matrisindә müәssisәlәrin işgüzarlıq fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarına aid
deyil ?

•

Patent mudafiәsi
Qiymәtqoyma siyasәtinin çevikliyi
Әmtәә çeşidi
Әmtәәlәrin müxtәlifliyi
Seçmә satış sistemi

326 Aşağıdakılardan hansı rәqabәt tәbiәtinin formalaşmasına tәsir göstәrmir?

•

Tәchizatçıların istehsalçının mәsrәflәrinә tәsir gücü
Sahәdә yeni rәqiblәrin yaranması tәhlükәsi
Sahә daxilindә sabit rәqabәt
Әvәzedici mәhsullar
Alıcıların istehsalçının qiymәtlәrinә tәsir etmәk imkanları

327 Tәşәbbüskar yanaşmaya aiddir:

•

Bu yanaşmada menecer razılaşdırılmış strategiyanın işlәnmәsi vә onun uğurla hәyata keçirilmәsi üçün
tabeçiliyindә olan aşağı ranqlı menecerlәri bu işә cәlb edir
Bu yanaşmada rәhbәr nә strategiyanın işlәnmәsi prosesinә, nә dә bu işlә mәşğul olan işçi qrupa şәxsәn başçılıq
etmir
Bu yanaşmada menecer strategiyanın işlәnmәsi vәzifәsini strateji planlaşdırma bölmәsinә vә ya mütәxәssislәrdәn
ibarәt komissiyaya tapşırır
Bu yanaşma digәr yanaşmalar arasında orta mövqedә dayanır
Bu yanaşmada menecer işin gedişi ilә dövri hesabatlar vә müşavirәlәr vasitәsilә tanış olur

328 Xarici şirkәtlәrin tәcrübәsindә strategiyanın işlәnmәsindә neçә yanaşmadan istifadә olunur?

•

2
4
5
6
3

329 Xarici şirkәtlәrin tәcrübәsindә sferaların işlәnmәsindә hansı yanaşmalardan istifadә olunur ?

•

Prosesli strateji yanaşma
Birgә yanaşma
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Funksional strateji yanaşma
Sistemli yanaşma
Kömәkçi strateji yanaşma

330 Müәssisәnin strateji mәqsәdlәrinә aiddir:

•

Gәlirlәrin daha yüksәk templә artımı
İnkişaf imkanlarının
Mәnfәәtin әldә edilmәsi mәnbәlәrinin artırılması
Daha yüksәk dividentlәr
Müәssisәnin möhkәm maliyyә vәzifәlәrinin tanıtdırılması

331 Strategiyanın növlәri hansı variantda sәhv verilmişdir?

•

rәqiblәrin ardınca getmәk
әsasәn müdafiә
әsasәn hücum
hücum vә müdafiә strategiyalarının növbәlәşdirilmәsi
yüksәk riskli tәcavüskar strategiya

332 Tәşkilatın strateji niyyәti hansı variantda düzgün ifadә olunmayıb?

•

mövqeyini qorumaq, yaşamaq
liderә mövqeycә daha da yaxınlaşmaq, sahәnin liderlәri sırasında olmaq
indiki liderin mövqeyini qazanmaq, lider olmaq;
müәyyәn rәqiblә mübarizәdәn çәkinmәk
müәyyәn rәqiblә mübarizәdә qalib gәlmәk

333 Strategiyanın işlәnilmәsinә yanaşmalar hansı variantda düzgün vә tam verilmişdir?

•

әsas, birgә, tәşәbbüskar vә perspektiv
әsas, birgә, fәrdi vә tәşәbbüskar
әsas sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi, birgә vә tәşәbbüskar
әsas, birgә, cari vә perspektiv
sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi, birgә, fәrdi vә tәşәbbüskar

334 Sәmәrәlilik nәdir?

•

mәnfәәtin satış hәcminә nisbәti
marketinq gәlirlәrinin satış hәcminә nisbәti
satış hәcminin marketinq xәrclәrinә nisbәti
marketinq xәrclәrinin satış hәcminә nisbәti
satış hәcminin marketinq gәlirlәrinә nisbәti

335 Bunlardan hansı vençur qruplarına aiddir?

•

müxtәlif ixtisaslı mütәxәssislәr daimi әsaslarla qrupa dәvәt olunur vә şirkәtin strateji cәhәtdәn әhәmiyyәtli
fәaliyyәt növlәrini daha yaxşı hәyata keçirilmәsi üçün tәdbirlәr hazırlayırlar
ayrıayrı bölmәlәrdәn olan vә biznesprosesin müxtәlif mәrhәlәlәrinә cavabdeh olan mütәxәssislәr birgә işlәyirlәr
vәzifәsi konkret proseslәrin realizә edilmәsinin idarә edilmәsi olan müstәqil işçi qrupu yaradılır
yeni mәhsulun yaradılması, yeni coğrafi bazara daxilolma vә yeni fәaliyyәt növlәrinin mәnimsәnilmәsi zamanı
yaradılır
ali rәhbәrlikdәn olan menecer vә mütәxәssislәrdәn ibarәt olur

336 Bunlardan hansı funksional strukturun strateji üstünlüyü deyil?

•

ixtisaslaşmış müәssisәlәr üçün çox yaxşı uyğunlaşmışdır
heyәtin konkret sahәlәr üzrә peşәkarlığının inkişaf etdirilmәsi üçün çox әlverişlidir
strateji nәticәlәrә mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәti tәmin edir
strategiyanı coğrafi bazarın xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir
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•

vәzifәlәrin gündәlik vә tәkrar olduğu halda sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi imkanlarını yaradır

337 Diversifikasiya neçә üsulla hәyata keçirilir?

•

6
4
2
3
5

338 Müәssisәnin diverisfikasiya strategiyalarının növlәri neçә cür qruplaşdırılır?

•

6
4
3
2
5

339 Bu strategiyalardan diversifikasiya üsuluna aid olanları seçin: 1. çoxamilli diversifikasiya strategiyası 2.
qohum sahәlәrә diversifikasiya strategiyası 3. ixtisar etmәk yaxud lәğv etmәk strategiyası 4. bәrpa vә qәnaәt
strategiyası 5. qohum olmayan sahәlәrә diverisifikasiya strategiyası 6. yeni sahәyә daxilolma strategiyası

•

3, 5, 6
1, 3, 6
1, 3, 5
2, 5, 6
2, 3, 5

340 Biri tәşkilati struktura aid deyil:

•

funksional
qeyri – mәrkәzlәşdirilmiş
regional
beynәlxalq
matris

341 Müәssisәnin fәaliyyәt mәqsәdlәri hansılardır?

•

Siyasi vә strateji
Maliyyә vә taktiki
Strateji vә taktiki
Maliyyә vә strateji
Siyasi vә maliyyә

342 İnsan tәlәbatlarını nisbi vә mütlәq tәlәbatlara bölәn iqtisadçı:

•

U. Petti
F. Kotler
C.M. Keyns
M. Porter
K. Marks

343 Bunlardan hansı mәhsulun satışı ilә bağlı amillәrә aid deyil?

•

Tәcili tәchizat imkanları
Geniş pәrakәndә satış şәbәkәsi
Geniş topdan satış şәbәkәsi
İstehsal güclәrinin yüklәnmә dәrәcәsi
Satış üzrә aşağı mәsrәflәr
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344 Bunlardan hansı texnologiya ilә bağlı amillәrә aiddir?

•

Xüsusi istedad
Mәhsulun keyfiyyәti
Geniş topdan satış şәbәkәsi
Yeni mәhsulların işlәnmәsi imkanları
Müәssisәnin obrazı

345 Bunlardan hansı strateji niyyәtә aid deyil?

•

Mövqeni qorumaq
Mövcud xüsusi çәkinin saxlanılması
Lider olmaq
Yaşamaq
Müәyyәn rәqiblә mübarizәdә qalib gәlmәk

346 Müәssisәnin fәaliyyәt strategiyasının hazırlanması üçün aparılmalı olan tәdqiqatlar neçә istiqamәtdә
ümumilәşdirilir?

•

6
4
3
2
5

347 Diversifikasiya strategiyalarının növünә aid deyil:

•

Yeni sahәyә daxilolma strategiyası
Qohum olmayan sahәlәrә diversifikasiya strategiyası
İxtisar etmәk vә yaxud lәğv etmәk strategiyası
Qohum sahәlәrә diversifikasiya strategiyası
Tәkamilli diversifikasiya strategiyası

348 Diversifikasiya müәssisәlәrinin rәhbәrlәri qarşısında diversifikasiya strategiyasının neçә növü var?

•

8
4
5
6
7

349 Diversifikasiya üzrә hәr hansı bir qәrarın sәhmlәrin dәyәrinin artırılmasına tәsirini qiymәtlәndirmәk
üçün hansı kriteriyalardan istifadә olunur?

•

“Mәnfәәtlilik” kriteriyası, “Cәlbedicilik” kriteriyası, “Әlavә faydalılıq” kriteriyası
“Cәlbedicilik” kriteriyası, “Yeni sahәdәn istifadә” kriteriyası
“Әlavә faydalılıq” kriteriyası, “Әlavә ehtiyatlar” kriteriyası, “Yeni sahәdәn istifadә” kriteriyası
“Cәlbedicilik” kriteriyası, “Yeni sahәyә daxilolma xәrclәri” kriteriyası, “Әlavә faydalılıq” kriteriyası
“Gәlirlilik” kriteriyası, “Cәlbedicilik” kriteriyası, “Mәnfәәtlilik” kriteriyası

350 Bunlardan hansı güclü strategiyaya malik olan firmalardır?

•

Patient firmalar
Texnoparklar
Komutant firmalar
Violent firmalar
Biznes – inkubatorlar

351 Hansı firmalar hәm dә riskli firmalar adlanır?
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•

Biznes – inkubatorlar
Patient firmalar
Kanutant firmalar
Vençur firmalar
Violent firmalar

352 Differensiasiya nәdir?

•

Avadanlığın sәmәrәli istifadә edilmәsidir
Aşağı mәsrәflәrә әsaslanan firmanın eyni mәhsulu rәqiblәrlә müqayisәdә az xәrclәrlә layihәlәndirmәk vә satmaq
qabiliyyәtini göstәrir
әlavә edilmiş dәyәrin alınmasında mәhsul vahidinә sabit pul vahidi ilә ölçülmüş mәsrәflәr istehsal hәcminin
artımının faiz göstәricisi
firmanın alıcını nadir vә yeni keyfiyyәt ilә xüsusi istehlak xüsusiyyәtlәrinә vә ya satışdan sonrakı yeni xidmәt ilә
tәmin etmәk qabiliyyәti
Әl әmәyinin sәmәrәlilik göstәricisi

353 Estetika parametrlәri hansı göstәricilәri özündә birlәşdirir?

•

ifadәlilik, orjinallıq, tamlıq, tәhlükәsizlik vәs. göstәricilәri
tәhlükәsizlik, istisamara hazırlıq, tәmirә yararlılıq, tәhlükәsizlik vә s. göstәricilәri
ifadәlilik, mühitә vә modaya uyğunluq, tәhlükәsizlik, istismara hazırlıq vә s. göstәricilәri
ifadәlilik, orjinallıq, mühitә vә modaya uyğunluq, tamlıq vә s. göstәricilәri
mühitә vә modaya uyğunluq, funksional yaralılıq, tamlıq, tәhlükәsizlik vә s. göstәricilәri

354 Mәhsulun tәyinat parametrlәrinә aiddir:

•

Mәhsulun ifadәlik, orjinallıq, mühitә vә modaya uyğunluq göstәricisi
Mәhsulun xarici görünüşünü әks etdirәn göstәricilәr
Mәhsulun istismarda insan orqanizminә uyğunluğunu xarakterizә edәn göstәricilәr
Mәhsulun istifadә sahәlәrini vә funksiyalarını müәyyәn edәn xassәlәr
Mәhsulun daxili görünüşünü әks etdirәn göstәricilәr

355 Mәhsulun texniki parametrlәr qrupuna aşağıdakılar aid edilir?

•

analitik, sintetik, estetika
tәyinat, erqonomika, estetika
estetika, tәchizat, tәyinat
analitik, sintetik, tәyinat
tәyinat, tәchizat, sintetik

356 Verilәn tәlәbatı ödәmәk qabiliyyәtinә malik olmaq üçün mәhsulun malik olmalı olduğu parametrlәr
hansılardır?

•

formal, qeyriformal, normativ
iqtisadi, sosial, inzibati
normativ, mütlәq, nisbi
texniki, normativ, iqtisadi
orta, mütlәq, nisbi

357 Verilәn tәlәbatı ödәmәk qabiliyyәtinә malik olmaq üçün mәhsulun malik olmalı olduğu parametrlәr neçә
qrupda birlәşir?

•

6
4
2
3
5
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358 Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin tәtbiqi haqda müasir elmi nәzәriyyә kim tәrәfindәn formalaşmağa
başlayıb?

•

B.Santon
B.Tviss
F.Nikson
M.Porter
V.D.Xartman

359 Fraskati rәhbәrliyi sәnәdi ilk dәfә hansı şәhәrdә qәbul edilmişdir?

•

Roma
İsveç
Oslo
İtaliya
İngiltәrә

360 Texnoloji innovasiyalar haqda mәlumatların toplanması metodikası hansı sәnәdә әsaslanır?

•

“İsveç tәlimatı”
“Amerika tәlimatı”
“Fraskati rәhbәrliyi”
“Oslo tәlimatı”
“İngiltәrә tәlimatı”

361 Yeni mәhsulun hazırlanmasının sonuncu mәrhәlәsi hansıdır?

•

Marketinq tәdqiqatları
Әmtәәnin bazara hәrәkәti
Bazarda yerini tutmaq
Әmtәәnin kütlәvi istehsalı
Sınaq işlәri

362 İnnovasiya prosesinin ilk mәrhәlәsi hansı proseslәrdәn ibarәtdir?

•

Satış bazarının öyrәnilmәsi vә әmtәәnin bazara çıxarılması
Lazımi resursların axtarılması, tәcrübi nümunәlәrin yaradılması vә sınaqdan keçirilmәsi
Yeni ideyaların axtarılması, onun qiymәtlәndirilmәsi, biznes – planın tәrtib edilmәsi
Satış bazarının öyrәnilmәsi vә firmanın potensialının tәhlili
Firmanın potensialının, iqtisadi mühitinin tәhlili

363 İnnovasiyanın radikal tәkmillәşdirilmiş, kombinә edilmiş növlәrinә görә tәsnifatı hansı meyar әsasında
aparılır?

•

Yeniliyin potensialı vә dәrәcәsi
İstehsal tsiklindә yerinә
Varislik yolu ilә keçmә meyarına görә
Bazar payının әhatә olunma dәrәcәsi
Müәssisәnin fәaliyyәt sferası

364 SWOT tәhlilnin nәticәlәri tәhlil edilәrkәn daxili zәif cәhәtlәrә aid edilә bilmәz

•

Yaxşı menecment sistemi
İnkşafın dәqiq strateji istiqamıtinin yoxluğu
Avadanlıqların köhnәliyi
Aşağı mәnfәәtlilik
İdarәetmә qabilyәtinin olunmaması

365 SWOT tәhlilnin nәticәlәri tәhlil edilәrkәn xarici mühitin verdiyi imkanlara aid deyil:

•
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•

Xüsusi texnalogiya
Rәqiblәrin mövqeylәrinin zәiflәnmәsi
Şaquli inteqrasiya
Ticarәt manelәrinin aradan qaldırılması
Mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsinә tәlabat

366 SWOT tәhlilinin nәticәlәri tәhlil edilәrkәn xarici mühitin verdiyi imkanlara aid deyil

•

Yeni texnologiyaların meydana çıxması
Bazarda tәlәbatın artım sürәtinin böyüklüyü
Yüksәk peşәkarlıq
Yeni bazarlara çıxaraq qabiliyәti
Mәhsulun çeşidinin genişlәnmәsinә tәlabat

367 Satış üzrә fәaliyyәt növündә mәsrәfi azaltmaq üçün aşağdakı tәdbirlәrin birdәn istifadә etmәk olmaz:

•

Bu fәaliyәt növündәki yüksәk xәrclәri digәr fәaliyyәt növlәrindәki aşağı xәrclәrlә kompensasiya etmәk
Mәsrәflәri azaltmaq üçün qarşılıqlı imkanların müәyyәn edilmәsi vә onlardan birgә istifadә
Satıcıları ticarәt әlavәlәrini azaltmağa vadar etmәk
Satıcıları ticarәt әlavәlәrini artırmağa vadar etmәk
Yuxarı” inteqrasiyadan istifadә etmәk vә satış xәrclәrinә nәzarәti әlә keçirmәk

368 Tәhcizatla bağlı xәrclәri azaldmaq üçün müәssisә hansı işlәri görә bilmәz?

•

Daha ucuz әvәzedici mәhsullardan istifadiyә keçid
Tәhcizatçılara öz mәsrәflәrini azaldmaq üçün kömәk etmәk
Aşağıya” inteqrasiya etmәklә alınan mәhsulların dәyәrlәrinә nәzarәti әlә keçirmәk
Tәchizatçıların vә müәssәlәrin özünün “dәyәrlәr zәnciri” arasında әlaqәlәri daha yaxşı idәrә etmәk
Tәhcizatlara öz mәsrәflәrini artırmaq üçün kömәk etmәk

369 Müәssәnin әsas mәsrәflәri adәtәn neçә fәaliyәt növünün payına düşür?

•

3
6
2
4
5

370 Satış tәşkilatların aşağıdakı funksialardan unksiallardan

•

İstehsalın tәnzinlәnmәsi
Nәqletmә
Әlaqәlәrin yaradılması
Mәlumatlandırma
Saxlanma

371 Satış tәşkilatı aşağıdakı funksiyalardan birini yerinә yetirmir:

•

Bölünmә
Komplektlәşdirmә
Saxlanma
İstehlakın tәnzinlәnmәsi
Nәqletmә

372 Dәyәrlәr zәnciri konsepsiyasına görә müәssәnin fәaliyәti hansı fәaliyәt növünә ayrılır?
Psixoloji vә texnoloji
Psixoloji vә iqdisadi
İnzibati vә iqdisadi
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•

Texnoloji vә inzibati
Texnoloji vә iqdisadi

373 Dәyәrlәr zәnciri konsepsiyasına görә müәssәnin fәaliyyәti neçә fәaliyәt növünә ayrılır

•

6
5
4
2
3

374 SBQ üzrә tәşkilatı strukturların strateji üstünlüklәrinә aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

•

ali rәhbәrlik üçün şirkәtin perspektivlәrinin müәyyәn edilmәsi әsas vәzifәyә çevrilir
vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi yollarının dәqiqlәşdirilmәsi problemi yaradır
dәrin diversifikasiya olunmuş şirkәtlәrdә biznes vahidlәr üçün işgüzar fәallıq portfelinin strateji cәhәtdәn düzgün
tәşkil olunmasına şәrait yaradır
ayrıayrı qohum sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn biznes vahidlәrdә yeniliklәrin әlaqәliliyi tәmin etmәyә imkan verir
korporativ ehtiyatları artırmaq imkanları daha yüksәk olan sahәlәrә istiqamәtlәndirmәyә imkanlar verir

375 Strateji biznes qrupların tәrkibinә aşağıdakı elementlәr daxildir. Düzgün olmayan variant hansıdır?

•

uğur qazanmağın әsas amillәrinin ümumiliyi
dәyәrlәr zәncirinin tәrkibinә görә çox oxşar olan reqiblәrin olması
qlobal sәviyyәdә rәqabәtә ehtiyacın yaranması
texnoloji artım üzrә eyni imkanlar vә s.
uğur qazanmağın әsas amillәrinin müxtәlifliyi

376 Strateji biznes qruplar ona daxil olan bütün biznes vahidlәrin fәaliyyәtlәrinin bir neçә әhәmiyyәtli
strateji elementlәrinin .... olması әsasında qurulmuş birlikdir. Buraxılmış sözlә fikri tamamlayın

•

eyni
bәnzәr
fәrqli
oxşar
müxtәlif

377 Dәyәrlәr zәnciri konsepsiyasının müәlliyi kimdir?

•

M.Porter
P.Samuelson
C.S Mili
Vernon
Pozner

378 Rәqabәtin mәsrәflәrindәki müxtәlifliklәr hansı amillә bağlı ola bilmәz?

•

Marketinq vә satış sisteminә çәkilәn xәrclәrdә müxtәliflik
Alınan vә satılan mәhsulların daşınma xәrclәrindә müxtәliflik
Texnologiyada vә texniki vasitәlәrin yeniliklәrdә fәrqlәr
Vergiqoyma praktikasında fәrqlәrin olması
İstehsal mәsrәflәrin müxtәliflik

379 Rәqabәtin mәsrәflәrindәki müxtәlifliklәr hansı amillә bağlı ola bilmәz?

•

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

380 Tәhlükәlәr matrisindә tәhlükәnin mümkün nәticәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

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

381 SWOT matrisinin sәtir vı sütunları qurulduqdan sonra matrisde neçә sahә әmәlә gәlir?

•

6
4
3
5
7

382 Şirkәtin xarici amillәrinә aiddir?

•

İnformasiyanın tәlәbata tәsiri
Satışın tәşkili
İdarәetmә
İstehsal
Tәchizat

383 Şirkәtin xarici muhit amillerin aid deyil:

•

Siyasi muhit
Şirkәtin resusları
Menecment
Hәyat
Әmәliyyatlar

384 Şirkәtin xarici mühitini müәyyәn edәn amilә aiddir:

•

heyәt
menecment
şirkәtin resursları
siyasi mühit
әmәliyyatl

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

•

xidmәt vә başqa sahәlәrin işçilәrinin ixtisas sәviyyәsi
kadrların axıcılığı
istehsal
bazarda rәqabәtin intensivliyi
әmәk haqqı sәviyyәsi

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

•

tәchizat
iqtisadi atımın tәlәbata tәsiri
elmitәdqiqat vә sınaq konstruktor işlәri
satış
iş şәraiti

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

satış
idarәetmә
şirkәtin mәhsulundan istifadә tәrzi
istehsal

388 Şirkәtin güclü vә zәif cәhәtlәri neçә daxili element üzrә qruplaşdırıla bilәr?

•

6
4
3
2
5

389 SWOT tәhlili metodunun nәticәlәrindәn maksimum sәmәrәli istifadә etmәk vә sәhvlәrә yol vermәmәk
üçün aşağıdakılardan biri istifadә olunan qaydalardan biri deyil:

•

tәhlilin nәticәlәri dәqiq vә mümkün qәdәr qısa ifadәlәrlә әks olunmalıdır
metodunun tәrkib elementlәri üzrә qiymәtlәndirmә aparılarkәn obyektivliyi tәmin etmәk üçün yalnız bir
mәnbәdәn istifadә olunur
SWOT tәhlili metodunun tәtbiq sahәsi dәqiq müәyyәn edilmәsidir
SWOT tәhlili metodunun elementlәri arasındakı fәrqlәri müәyyәn etmәk
şirkәtin güclü vә zәif cәhәtlәri onun istiqamәtlәndiyi baza nöqteyinәzәrindәn müәyyәn edilmәlidir

390 SWOT tәhlili metodunun nәticәlәrindәn maksimum sәmәrәli istifadә etmәk vә sәhvlәrә yol vermәmәk
üçün neçә qaydaya riayәt edilmәlidir?

•

6
4
5
3
2

391 Müәssisәnin daxili mühitinin qiymәtlәndirilmәsi hansı tәhlil metodunun kömәyi ilә aparılır?

•

mәsrәflәrin tәhlili
dәyәrlәr zәnciri”nin tәhlili
“tәcrübә әyrisi”nin tәhlili
rәqabәt qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
SWOT tәhlili

392 müәssisәnin strateji vә maliyyә vәziyyәtin әks etdirәn әsas göstәricilәr aşağıdakılardan biri deyil:

•

müәssisәnin alıcılar vә tәrәfdaşları arasında imici
müәssinin bazarda ümumi çәkisi
müәssisәnin innovasiya, alıcılara xidmәt vә başqa göstәricilәr üzrә rәqiblәrdәn üstünlyü
müәssisәnin aktivlәrindәn istifadә sәviyyәsi
alınmış kreditlәrin hәcmi

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

•

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

394 Rәqiblәrin mәqsәdlәri vә strategiyanı tәsnifatlaşdırarkәn rәqabәtin miqyasısna aşağıdakılardan hansı aid
deyil?
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•

әsasәn müdafiә
tәsiretmә strategiyası
hücum vә müdafiә strategiyasının kombinasiyası
yüksәk riskli tәcavüzkar strategiya

395 Rәqiblәrin mәqsәdlәri vә strategiyanı tәsnifatlaşdırarkәn rәqabәtin miqyasısna aşağıdakılardan hasm aid
deyil?

•

milli
yerli
subregional
regional
beynәlxalq

396 Qiymәtlәrin dinamikası üzrә uzunmüddәtli proqnozlar neçә ili әhatә edir

•

2530 il
1020 il
1015 il
1525 il
2030 il

397 Zәif inkişaflı kompaniya aşağı inkişaf mәrhәlәsini yaşayan bazarlarda öz taleyini hәll etmәk üçün
aşağıdakı variantlardan birini seçmәlidir. Düzgün variant hansıdır?

•

daha әlverişli rәqabәt şәraiti yaratmaq üçün tәdbirlәr görmәk
diversifikasiya yolu ilә özünә uyğun vә ya uyğun olmayan sahәdә fәaliyyәt mәhdudlaşdırmaq
şaquli inteqrasiya yolu ilә rәqabәtqabiliyyәtliliyini yüksәltmәk
diversifikasiya yolu ilә özünә uyğun olmayan sahәdә fәaliyyәti genişlәndirmәk
rәqib firmalarla işlәmәli, yaxud ona nail olmalıdır ki, daha rәqabәtә dözümlü şәrait yaratsın

398 Zәif imkanlı kompaniya aşağı inkişaf mәrhәlәsini yaşayan bazarlarda öz taleyini hәll etmәk üçün
aşağıdakı variantlardan birini seçmәlidir. Sәhv variant hansıdır?

•

şaquli inteqrasiya yolu ilә rәqabәtqabiliyyәtliliyini yüksәltmәk
diversifikasiya yolu ilә özünә uyğun olmayan sahәdә fәaliyyәti genişlәndirmәk
rәqib firmalarla işlәmәli, yaxud ona nail olmalıdır ki, daha rәqabәtә dözümlü şәrait yaratsın
daha әlverişli rәqabәt şәraiti yaratmaq üçün tәdbirlәr görmәk
diversifikasiya yolu ilә özünә uyğun vә ya uyğun olmayan sahәdә fәaliyyәt mәhdudlaşdırmaq

399 İdarәetmәnin matris tәşkilatı strukturunun strateji üstünlüklәrinә aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

•

bütün tәşkilat üçün yaxşı olan qәrar prinsipi asasında qәrarların qәbul edilmәsinә imkan verir
diversifikasiya olunmuş şirkәtlәrdә funksional әsasda strareji uyğunluq üzrә üstünlüyü realizә etmәyә imkan verir
başqa mütәxәssislәrin razılığını almadan çevik inkişafa nail olmaq çox çәtin olur
hәr bir strateji inkişaf istiqamәtinә diqqәt yetirmәyә imkan verir
rәqib ideyalar arasında qarşılıqlı asılılıq vә qarşılıqlı mәhdudlaşdırma prinsipinin realizә olunmasını tәmin edir

400 SBQ üzrә tәşkilatı strukturları strateji zәifliyi hansı verilmişdir?

•

ali rәhbәrlik üçün şirkәtin perspektivlәrinin müәyyәn edilmәsi әsas vәzifәyә çevrilir korporativ ehtiyatları artırmaq
imkanları daha yüksәk olan sahәlәrә istiqamәtlәndirmәyә imkanlar verir
vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi yollarının dәqiqlәşdirilmәsi problemi yaradır
dәrin diversifikasiya olunmuş şirkәtlәrdә biznes vahidlәr üçün işgüzar fәallıq portfelinin strateji cәhәtdәn düzgün
tәşkil olunmasına şәrait yaradır
ayrıayrı qohum sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn biznes vahidlәrdә yeniliklәrin әlaqәliliyi tәmin etmәyә imkan verir

401 Funksional strategiyaya hansı variantda daha dolğun tәrif verilmişdir

•

Tәşkilatın perspektiv fәaliyyәt planıdır
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•

Tәşkilatın hәr bir funksional bölmәsinin carı vә әsas fәaliyyәtinin idarә edilmәsi planıdır
Tәşkilatın hәr bir funksional bölmәsinin әsas fәaliyyәtinin idarә edilmәsi planıdır
Tәşkilatın hәr bir funksional bölmәsinin әsas fәaliyyәtinin prosesidir
Tәşkilatın hәr bir funksional bölmәsinin carı vә perspektiv fәaliyyәt planıdır

402 Әsas funksional strategiyalar hansı variantda öz әksini tapmamışdır?

•

ETSKİ, texnologiyalar
motivasiya, rәhbәrlik
Istehsal, maliyyә
Heyyәt, marketinq
Satış vә bazarlarda irәlilәyiş

403 İşgüzar strategiya aşağıdakı әsas istiqamәtlәr üzrә hazırlanır. Düzgün olmayan istiqamәt hansıdır?

•

Xarici mühit amillәrindә baş vermәkdә olan dәyişikliklәrә adekvat reaksiya verilmәsi
Mövcud şәraitdә aktual olan strateji problemlәrin hәlli
Funksional bölmәlәrin strateji tәşәbbüslәrini birlәşdirmәk
Rәqabәt üstünlüyü әldә etmәk üçün müvafiq tәdbirlәrin hazırlanması
regional bölmәlәrin strateji tәşәbbüslәrini birlәşdirmәk

404 Korporativ strategiyanın işlәnmәsi 4 fәaliyyәt növünü birlәşdirir. Yalnış variant hansıdır

•

Qohum sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr arasında sinergiya effektinin yaradılması, istifadәsi vә onun
rәqabәt üstünlüyünә çevrilmәsi
әsas fәaliyyәt sahәlәrindә normal fәaliyyәtin tәmin olunması
Investisiya prioritetlәrinin yaradılması vә korporasiya resurslarının daha perspektiv sahәlәrә istiqamәtlәndirilmәs
Diversifikasiyaya nail olmaq üzrә nailiyyәt
Şirkәtin fәaliyyәt göstәrdiyi sahәlәrdә ümumi göstәricilәrin yaxşılaşdırılması üzrә fәaliyyәt

405 İxtisaslaşdırılmış şirkәtlәrdә strategiyalar neçә müxtәlif tәşkilatı sәviyyәdә işlәnilir

•

8
3
9
4
6

406 Diversifikasiya olunmuş şirkәtlәrdә strategiyalar necә müxtәlif tәşkilatı sәviyyәdә işlәnilir?

•

2
4
8
6
3

407 Diversifikasiya olunmuş şirkәtdә strategiyalar 4 müxtәlif tәşkilatı sәviyyәdә işlәnir. Düzgün olmayan
tәşkilatı sәviyyә hansı variantda verilmişdir?

•

Divizional strategiya
İşgüzar strategiya
Funksional strategiya
Korporativ strategiya
әmәliyyat strategiyası

408 Aşağıdakı variantlardan hansı maliyyә mәqsәdlәrinә nümunә ola bilmәz?

•

Mәnfәәtin artımı
inkişaf imkanlarının artırılması
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Gәlirlәrin daha yüksәk templә artımı
Pul mәdaxilinin daha yüksәk templә artımı
Daha yüksәk dividentlәr

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

•

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

410 İdarәetmәdә Yeni düşüncә tәrzi kimi qәbul olunan tәşkilati struktur:

•

Divizional
Qeyrimәrkәzlәşmiş
Regional
Matris
Funksional

411 Matris strukturunun fәrqlәndirici cәhәtidir:

•

Coğrafi rayonların vә әrazilәrin ayrılması ilә qurulan tәşkilati strukturdur
Biznes, әmtәә, layihә vә ya vençur qruplarına rәhbәrliklә funksiyalara rәhbәrlik xәtlәri kәsişirlәr
Şirkәtin icraçı direktoru ilә biznesvahidlәr arasında aralıq idarәetmә sәviyyәsi yaranır
Şirkәtin fәaliyyәtinin biznes sahәlәri vә ya әmtәәlәr üzrә qurulmasına әsaslanır
Coğrafi rayonların vә әrazilәrin ayrılması ilә qurulan tәşkilati strukturdur

412 Bunlardan hansı korporativ xidmәtә aid deyil?

•

Maliyyә vә mühasibat
Siyasi xidmәt
Marketinq
Hüquqi xidmәt
Heyәt

413 Bunlardan hansı matris strukturuna aiddir?

•

Qeyri – mәrkәzlәşdirilmiş tәsәrrüfat bölmәlәri
Vahid rәhbәrlik vә strateji prioritetlәrin müәyyәn olunması
Divizional struktur
Coğrafi prinsip üzrә tәşkiletmә
Funksional ixtisaslaşma

414 Tәşkilati strukturların strategiyalara uyğunlaşdırılması üzrә yanaşmaların neçә növü var?

•

7
5
3
4
6

415 Şirkәtin dәyәrlәr sisteminin tәrkibinә aid deyil:

•

әtraf mühitin qorunması
istehsalçıların әhәmiyyәti vә ona xidmәt göstәrilmәsi
sәhmdarların maraqlarına hörmәt
keyfiyyәtә xüsusi diqqәt
korporativ vәhdәtlik
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416 B.Karlofun korporativ fәaliyyәtin tәşkili mәdәniyyәti әlamәtlәrinә aid deyil ?

•

sosiallıq
çoxcәhәtlilik
dәyişmәk qabiliyyәti
insanlar tәrәfindәn yaradılmaı
daimi tәnәzzül

417 B.Karlof korporativ fәaliyyәtin tәşkili mәdәniyyәtinin neçә әlamәtini göstәrmişdir?

•

13
11
10
9
12

418 Bunlardan hansı biznes strategiyasının tәrkib elementi olan innovasiya haqda F.Niksonun fikridir ?

•

İnnovasiyanı ideyanın vә ya ixtiranın iqtisadi mәzmun olması prosesi adlandırmışdır
O hesab edirdiki, innovasiya yeni vә tәkmillәşdirilmiş sәnaye proseslәrinin vә ya avadanlığın bazara tәklif
olunmasına gәtirәn
O, tәşkilati fәaliyyәtin iki әsas cәhәtini gündәlik dövriyyәni vә inkişafını ayırmışdır
O, innovasiya vә yeniliklәri, onun yaradılması vә hәyata keçirilmәsini bilavasitә sahibkarlıq fәaliyyәti ilә
әlaqәlәndirmişdir.
Onun fikrincә, innovasiya ictimai – texniki – iqtisadi proses olaraq ideyalar vә ixtiraların praktikada istifadәsi
vasitәsilә xüsusiyyәtlәrinә görә әn yaxşı әmtәә vә texnikaların yaranmasına gәtirir

419 İşgüzar strategiyasının әsas mәqsәdi :

•

Strateji әhәmiyyәtli cari әmәliyyatların yerinә yetirilmәsinin müәyyәn edilmәsi
Uzunmüddәtli perspektivdә şirkәtin rәqabәt qabiliyyәtli mövqeyinin qazanılması vә möhkәmlәndirilmәsi
Müxtәlif sahәlәrdә işgüzar prinsiplәrin tәsdiq edilmәsi
Müәssisәnin hәr bir funksional bölmәsinin cari vә әsas fәaliyyәtinin idarә edilmәsi
Şirkәtin istehsal müәssisәlәri, satış mәrkәzlәri vә başqa biznes vahidlәrinin stratejiә әhәmiyyәtinin idarә olunması

420 Firmanın maliyyә menecmenti özündә aşağıdakıları birlәşdirir:

•

qiymәtli kağızlar portfelinin idarә edilmәsi
hamısı
müxtәlif maliyyә alәtlәrindәn istifadә edәrәk firmanın maliyyә siyasәtinin işlәnib hazırlanması vә realizә olunması
bütünlüklә firma üzrә investisiyanın planlaşdırılması, istehsal bölmәlәrindә işlәnmiş investisiya layihәlәrinin
hazırlanması vә tәsdiq edilmәsi
investisiya siyasәtinin, onun reallaşdırılması metodlarının vә vәsaitlәrinin işlәnib hazırlanması

421 Diversifikasiya olunmuş şirkәtin strategiyasının işlәnmәsi primadasına aid olmayan strategiya

•

Kooperativ strategiya
İnzibati strategiya
İşgüzar strategiya
Funksional strategiya
Әmәliyyat strategiyası

422 Xarici şirkәtlәrin tәcrübәsindә strategiyanın işlәnmәsindә neçә yanaşmadan istifadә olunur ?

•

5
2
3
4
6
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423 Müәssisәnin fәaliyyәt növlәrinin kateqoriyalarının aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Istehsal
tәmir
heyәtin ümumi idarә edilmәsi
ümumi rәhbәrlik
ETSKİ

424 Sahәdә rәqabәtin tamamlayıcı mәrhәlәsi nәdәn ibarәtdir?

•

Әmәyin tәhlilindәn ibarәtdir.
Satış kanallarının genişlәnmәsindәn ibarәtdir
Onun cәlbediciliyi vә mәnfәәt üzrә perspektivinin müәyyәn edilmәsindәn.
Onun cәlbediciliyi vә satış üzrә prespektivinin müәyyәn edilmәsindәn
Minumum xәrclәrdәn ibarәtdirş

425 Sahәnin cәlbediciliyini müәyyәn edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn bir nәzәrә alınır:

•

Tәlәbatın sabitliyi
Marketing şöbәsinin emmedaşlarının peşәkarlığı
Sahәnin artım potensialı
Әsas hәrәkәtverici qüvvәlırin mәnfi vә müsbәt tәsiri
Sahәyә yeni güclü rәqibin daxil olması

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

•

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

427 Strateji biznes vahidlәrinin elementlәrinә aid deyil:

•

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

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

•

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

429 Aşağıdakılardan hansı marketinqlә bağlı amillәrә aid deyil?

•

marketinq şöbәsinin әmәkdaşlarının peşәkarlığı
geniş pәrakәndә ticarәt şәbәkәsindә mövcudluq
satış mәdәniyyәti
cәlbedici qablaşdırılma
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tәminatlı istifadә müddәtinin olması

430 Sahәnin hәrәkәtverici qüvvәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

mәhsuldarlığın vә mәsrәflәrin strukturunda dәyişikliklәr
rәqiblәrin mövqelәrindәki müxtәliflik
marketinq sistemindә dәyişikliklәr
nouhou”ların yayılması
sahәnin qloballlaşması

431 Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi yanaşmasının xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

menecer işin gedişatı ilә dövri hesabatlar vә müşavirәlәr vasitәsilә tanış olur
bu yanaşmada menecer strategiyanın uğurla hәyata keçirilmәsi üçün tabeçiliklәrindә olan aşağı ranqlı menecerlәri
bu işә cәlb edir
bu yanaşmada menecerin strategiyanın işlәnilmәsi proseslәrindәn kәnarda qalmsı vә şirkәtә rәhbәrlik etmәk
imkanının azalması mәnfi cәhәt hesab olunur.
bu yanaşmada menecerә strateji ideyalar arasında daha yaxşı seçim etmәyә imkan verir.
c) bu yanaşmada strateji plan rәsmi qaydada tәqdim edilәrәk müzakirәlәrdә tam hәmrәyliklә qәbul edildikdәn
sonra tәsdiq olunur

432 Müәssisәnin maliyyә mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

sahәdә daha yüksәk vә etibarlı mövqe
gәlirlәrin daha yüksәk templә artımı
daha yüksәk dividentlәr
sәhmlәrin qiymәtlәrinin yüksәldilmәsi
mәnfәәtin әldә edilmәsi mәnbәlәrinin artması

433 Şirkәtin güclü vә zәif cәhәtlәri aşağı daxili elementlәrdәn biri üzrә qruplaşdırılmır:

•

şirkәtin resursları
әmәliyyatlar
heyәt
menecment
siyasi mühit

434 ABŞın General Electric korporasiyasında neçә biznes vahidi 43 strateji biznes qrupda birlәşdirilmiş vә
bu qruplar neçә sektorda yerlәşdirilmişdir

•

190 biznes vahidi, 5 sektor
170 biznes vahidi, 3 sektor
190 biznes vahidi,6 sektor
180 biznes vahidi, 5 sektor
200 biznes vahidi, 4 sektor

435 Regional tәşkilati idarәetmә struktunun üstünlüklәrinә aid deyil

•

Strategiyanı coğrafi bazarların xususiyәtlәri ile elaqәlәdirir
Yerlәrdә vә mәrkәzi aparatda funksiyaların tәkrarlanması ehtimalı artır
Regional bölmәlәr yaxşı menecerlәrin hazırlanması üçün yaxşı mәktәb hesab olunur
Regionun üstünlüklәridәn istifadә etmәyә imkanlar verir
Mәnfәәt vә zәrәrlәrә görә mәhsuliyyәti daha aşağı idarәetmә sәviyәsinә ötürür

436 Funksional bölmәlәrin apardıqları müxtәlif istiqamәtli siyasәt,strateji әmәliyyatların çox saylı kiçik
hissәlәrә bölünmәsi yeganә hakimiyәt sahibi olan vә strategiyanın reallaşdırmasına görә mәsuliyyәt daşıyan
fәaliyәtini xeyli çәtinlәşdirir:

•

Auditor
Baş direktorun
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•

Baş mühasibin
Bölümә rәhbәrlәrnin
İşçilәrin

437 Funksional tәşkilati stukturun strateji üstünlüklәrinә aşağdakılardan hansı aid deil:

•

Heyәtin konkret sahәlәr üzrә peşәkarlığın inkşaf etdirilmәsi üçün çox әlverişlidir
Strateji nәticәlәrin qeyri mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt
Strateji nәticәlәrә mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt
İxtisaslaşmış müәssәlәr üçün çox yaxşı uyğunlaşmaq
Funksional ixtisaslaşma hesabına “tәcrübә әyrisi” effektindә istifadә imkanlarının

438 Mәişәt texnikası istehsal edәn şirkәtin strukturunda mühüm yer tutan funksiyadır:

•

Restoran vә әylәncә xidmәti
Satış vә satışdan sorakı xidmәt
Tәmir
Qeydiyyat
Konfransların vә tәqdimatların keçirilmәsi

439 SWOT tәhlilnin nәticәlәri tәhlil olunarkәn daxili zәif cәhәtlәrә aid edilә bilmәz:

•

Bazarda yaxşı imici olmasının
İstehsal miqyası effekti
Sәmәrәsiz marketinq fәaliyyәti
Mailyyә çatışmamazlıqları
Hamısı

440 SWOT tәhlilnin nәticәlәri tәhlil olunarkәn daxili zәif cәhәtlәrә aid edilә bilmәz:

•

İstehsal problemlәri
Әsas fәaliyyәt sahәlәrdә peşәkarlığı
Mәhsul çeşidinin darlığı
Yaxşı funksional strategiya
ETSKİdә geriliklәr

441 Tәşkilatın strategiyasının sosial tәlәblәrә cavab vermәsi vәzifәsi aşağıdakıları nәzәrdә tutur. Yalnış
variant hansıdır?

•

Sәhmdәrlar vә cәmiyyәtin maraqları arasında balansın qorunması
Tәnzimlәyici vә beynәlxalq normativlәrә әmәl etmәk
İşgüzarlıq fәallığını cәmiyyәtin maraqlarını vә etik normaları çәrçivәsindә reallaşdırmaq
Cәmiyyәtin tәlәblәrinә vә sosial prioritetlәrinә diqqәt göstәrmәk
Tәnzimlәyici normalara riayәt etmәk

442 Mülkiyyәtin formalaşmasının maliyyә mәnbәyinә aid deyil:

•

Bank kreditlәri vә borclar
Qiymәtli kağızlara görә alınmış dvident vә faizlәr
Heç biri
Tәsisçilәrin vә iştirakçıların pul vә maddi qoyuluşları
Bütün fәaliyyәt növlәrindәn gәlirlәr

443 Korporativ mәdәniyyәt insanların dәyәtlәr haqqında prinsiplәri vә tәsәvvürlәri sistemidir – tәrifi kimә
mәxsusdur?

•

T. Levitt
R. Ryüttinger
V.D. Kozlov
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B. Karlof
M. Porter

444 B.Karlof korporativ fәaliyyәtin tәşkili mәdәniyyәtinin neçә әlamәtini göstәrmişdir?

•

9
10
6
7
8

445 Strateji planlaşdırma prosesinin modelindә mövjud olmayan mәrhәlә hansıdır?

•

tәşkilati strukturun seçilmәsi vә planlaşdırılması
strateji alternativlәrin tәhlili
әtraf mühitin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
tәşkilatın mәqsәdi

446 Planlaşdırmanın әsasında duran prinsiplәrә aid deyildir

•

effektivlik prinsipi
fasilәsizlik prinsipi
ahәngdarlıq prinsipi
dәqiqlik prinsipi

447 Strateji mәqsәd vә vәzifәlәrә nail olmaq yolunda aralıq mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsini nәzәrdә tutan
planlaşdırma növü hansıdır?

•

strateji planlaşdırma
taktiki planlaşdırma
biznes planlaşdırma
operativ planlaşdırma

448 Hansı variant tәşkilatda planlaşdırmanın olmaması nәtijәsindә yaranmışçәtinliklәrә aid edilә bilmәz?

•

cari fәaliyyәt strateci fәaliyyәtә üzvi şәkildә әlaqәlәndirilә bilinmir
tәşkilatda kadr axıjılığının sәviyyәsi yüksәlir
tәşkilat üzvlәri qoyulmuş mәqsәd vә vәzifәlәri başa düşmür
baş verәn hadisәlәrin dәrin kökünü dәrk edә bilmir
tәşkilat bazar orientini itirir, belә ki, yalnız qısa müddәtli mәqsәdlәri әsas götürür

449 Hansı variant planlaşdırmanın tәşkilata gәlirliyi üstünlüklәrә aid edilә bilmәz?

•

tәşkilatda yerinә yetirilәn hәrәkәtlәrin koordinasiyası yaxşılaşır
tәşkilata xariji mühitdә baş verәn dәyişikliklәri tez nәzәrә almağa imkan verir
tәşkilatda nәzarәt prosesini yaxşılaşdırır
işçilәrin peşәixtisas sәviyyәsinin yüksәlmәsini tәmin edir

450 Hansı variant planlaşdırma strategiyası üzrә qәrarlara aiddir?

•

tәşkilatın xidmәt vә bölmәlәrinin işinin qiymәtlәndirilmәsi
tәşkilatın filialının vә ya qız firmasının açılması
mәhsulun reallaşdırılması planının tәsdiq olunması
tәşkilatın strukturunun formalaşdırılması

451 Tәşkilati struktur xarakteristikasında müәssisәnin işlәrinin qeyri  müәyyәnliyinә aiddir ?
Az saylı formal әmәliyyatı
Bürokratik tәşkilati vә formal әmәliyyatı

•
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•

Differensiallaşdırılmış uyğunlaşma strukturu
İdarәetmәnin komplekslәşmәsi
Güclü mәrkәzlәşdirilmiş struktur

452 İxtisar alternativlәri çәrçivәsindә hansı variant ola bilmәz?

•

ixtisar vә oriyentasiyanın dәyişmәsi
artığın kәsilmәsi
uyğunlaşdırma
lәğvetmә

453 Planlaşdırma funksiyasının mahiyyәtini hansı yanaşma düzgün ifadә edir:

•

planlaşdırma  plan göstәrijilәri vә standartlardan kәnarlaşmaları müәyyәnlәşdirәn bir prosesdir
planlaşdırma  tәşkişlatın qarşısıma qoyduğu mәqsәdә çatmaq yollarını vә vasitәlәrini birlәşdirәn prosesi әks
etdirir
planlaşdırma  tәşkişlatın mәqsәdlәrinә nail olmaq vasitәsidir
planlaşdırma  tәşkişlatın strategiyasını müәyyәnlәşdirәn bir prosesdir

454 Hansı variant düzgün şәkildә strateji alternativlәri ifadә edir?

•

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

455 Horizontal üfüqi әlaqәlәr necә ola bilmәz?

•

komplementär (harmoniya)
rәqabәtli
indifferent (birinin hәyata keçmәsi digәrinin hәyata keçmәsinә gәtirib çıxarır)
ziddiyәtli

456 Verilәnlәr içәrisindә hansı yanaşma mәqsәdlәr ifadә olunarkәn nәzәrә alınmamalıdır?

•

mәqsәdin çәtinliyi
mәqsәdin mәzmunu
mәqsәdin vaxt intervalları
mәqsәdlәr iyerarxiyasında yeri

457 Strategiyanın reallaşdırılması prosesindә aşağıdakılar tәlәb olunur. Sәhv variant hansıdır?

•

dәyişikliklәrә vә yeniliklәrә qarşı müqavimәtә üstün gәlmәk bacarığı
strategiyanın reallaşdırılması variantlarının müәyyәn vә seçilmәsi
strategiyanın reallaşdırılması üçün bәzi idarә etmә vәzifәlәrinin, sәlahiyyәtlәrin vә mәsuliyyәtlәrin müәyyәn
edilmәsi vә bölüşdürülmәsi
işçilәrin idarә edilmәsi üzrә bacarıqları
başlanan işlәrin sona çatdırılmasında inadkarlığın tәlәb olunması

458 Tәşkilati idarәetmә tәhlilinin son mәrhәlәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

Mövcud tәşkilati idarәetmә strukturlarının tәhlili vә yenisinin modellәşdirilmәsi
Müәssisәnin mәqsәdlәrdәn vә tәhlilin nәticәlәrdәn asılı olaraq tәşkilati layihәlәndirilmәsi metod vә vasitәlәrinin
müәyyәn edilmәsi
Tәşkilati idarәetmә layihәlәrinin nәticәlәrinin tәqdimatı
İdarәetmә prosesinin tәhlili vә modellәşdirilmәsi
informasiya modelinin işlәnmәsi

459 Satışın proqnozlaşdırılmasının mürәkkәb metodları hansılardır? 1. Mütәxәssis vә ekspertlәrin kollektiv
rәyi 2. Statistik tәhlil metodu 3. Ticarәt işçilәrinin vә alıcıların sorğuları 4. Ticarәtin tәhlili metodu 5. Ardıcıl
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nisbәtlәr metodu 6. Bazarın artırılması

•

(1:3)
2.5
(1;4)
(2;3)
(2:4)

460 Mәhsulun hәyat dövrü (MHD) konsepsiyası neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

2
4
5
6
3

461 Kh nәyi ifadә edir?

•

mәrkәzlәşmәnin hәcm әmsalını
ixtisaslaşma sәviyyәsini
mәrkәzlәşmәnin struktur әmsalını
idarәetmә sıxlığını
inzibatçılıq әhatәsini

462 Uyğunluğu müәyyәn edin: a. Ümumi tәyinat b. Xüsusi tәyinat 1. Elektrotexnika 2. Aviamühәrriklәr 3.
Mebel 4. Mәişәt texnikası 5. Mәtbәx mebeli 6. İdman geyimlәri 7. Mühәrrik istehsalı 8. Geyim

•

a – 1, 2, 4, 6 b – 1, 3, 7, 8
a – 1, 3, 4, 7 b – 2, 5, 6, 8
a – 2, 5, 6, 8 b – 1, 3, 4, 7
a – 1, 3, 7, 8 b – 2, 4, 5, 6
a – 2, 4, 5, 6 b – 1, 3, 7, 8

463 Aşağıdakı fikir tәşkilati strukturu tamamlayan hansı koordinasiya mexanizminә aiddir? Ayrıayrı
bölmәlәrdәn olan vә biznesprosesin müxtәlif mәrhәlәlәrinә cavabdeh olan mütәxәssislәr birgә işlәyirlәr .

•

Prosesin realizә edilmәsi qrupları
Alıcılarla әlaqәlәr üzrә menecerlәr
Müstәqil işçi qrupları
Layihә qrupları
Vençur qrupları

464 Diversifikasiya rәhbәrlәri qarşısında diverisfikasiya strategiyasının neçә növü dayanır?

•

9
8
6
5
7

465 Müәssisәnin Dәyәrlәr zәnciri neçә fәaliyyәti özündә birlәşdirir?

•

1
2
3
5
4

466 Rәqabәt mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsinin ilkin mәrhәlәsidir:

•
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•

“uğurun әsas amillәri” nin rәqabәt üstünlüyünün vә ya zәif cәhәtlәrin әsas göstәricilәrinin müәyyәn olunması
hәr bir rәqibin üstün cәhәtlәri üzrә qiymәtlәrin ümumilәşdirilmәsi
rәqiblәrin rәqabәt üstünlüklәrinin miqyası vә sәviyyәsinin müәyyәn olunması
rәqibin üstün cәhәtlәri üzrә qiymәtlәrin ümumi rәqabәt qüvvәlәrinin hesablanması
hәr bir göstәrici üzrә müәssisәnin vә rәqiblәrin qiymәtlәri müәyyәnlәşdirәrәk müqayisә olunması

467 Aşağıdakılardan hansı rәqabәt gücü göstәricilәrinә aiddir?

•

maliyyә çatışmazlığı
liderlik vә ya fәrqli strategiya
peşәkarlığın olmaması
yüksәk mәsrәflәr
mәhsulların aşağı keyfiyyәti

468 Müәssisәnin rәqabәt imkanlarını real qiymәtlәndirmәk üçün yerinә yetirilәn әmәliyyatlara aiddir: 1.
Müәssisәnin daxili büdcәsini ixtisar etmәk 2. Texnoloji prosesin mәrhәlәlәrini tәkmillәşdirmәk 3. Müәssisә
üçün Dәyәrlәr zәnciri ni qurmaq 4. Dәyәrlәr zәncirindәki fәaliyyәt növlәri arasındakı әlaqәlәri öyrәnmәk 5.
Bazarda uğur qazanmaq üçün lazım olan әsas fәaliyyәt növlәrini müәyyәn etmәk 6. Mәsrәflәrin müqayisәli
qiymәtlәndirilmәsini hәyata keçirmәk

•

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

469 Tәchizat ilә bağlı xәrclәri azaltmaq üçün müәssisәnin görә bilәcәyi işlәrә aiddir:

•

“yuxarı” inteqrasiyadan istifadә etmәk
daha ucuz әvәzedici mәhsullardan istifadәyә keçid
satıcıları istehsal әlaqәlәrini azaltmağa vadar etmәk
bu fәaliyyәt növündәki xәrclәr digәr fәaliyyәt növlәrindәki aşağı xәrclәrlә kompensasiya etmәk
satış mәsrәflәrini azaltmaq üçün qarşılıqlı imkanların müәyyәn edilmәsi

470 Satış tәşkilatlarının funksiyası deyildir:

•

mәlumatlandırma
istehsal amillәri ilә tәminat
komplekslәşdirmә
nәqletmә
әlaqәlәrin yaradılması

471 Satış tәşkilatlarının neçә funksiyası var?

•

9
7
5
6
8

472 Bunlardan hansı müәssisәnin Dәyәrlәr zәncirindә kömәkçi fәaliyyәtә aiddir:

•

daşıma
xidmәt
istehsal
ümumi rәhbәrlik
marketinq

473 Müәssisәnin әsas mәsrәflәri hansı fәaliyyәt növlәrinin payına düşür:
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•

istehsal, satış, daşıma
istehsal, daşıma, xidmәt
tәchizat, istehsal, daşıma
tәchizat, istehsal, satış
istehsal, satış, xidmәt

474 Dәyәrlәr sisteminin tәrkibinә daxil deyil ?

•

satış kanallarının dәyәrlәr zәnciri
alıcının dәyәrlәr zәnciri
tәchizatçıların dәyәrlәr zәnciri
rәhbәrlәrin dәyәrlәr zәnciri
istehsalçı müәssisәnin dәyәrlәr zәnciri

475 Dәyәrlәr zәnciri konsepsiyasının müәllifi:

•

M.Porter
D.Rikardo
U.Petti
F.Kotler
C.M.Keyns

476 Bunlardan hansı müәssisәnin fәaliyyәt növlәrinin kateqoriyalarına daxil deyil?

•

tәchizat
xidmәt
istehsal
istehlak
daşıma

477 Müәssisәnin fәaliyyәt növlәri neçә kateqoriyaya bölünür?

•

9
6
5
8
7

478 Şirkәtin daxili elementlәri içәrisindә әmәliyyatlara aiddir:

•

istehsal, tәdarükat, satışın tәşkili
istehsal, idarәetmә, tәchizatın tәşkili
istehsal, tәdarükat, tәhlilin tәşkili
istehsal, tәchizat, satışın tәşkili
istehsal, idarәetmә, satışın tәşkili

479 Aşağı mәsrәflәr üzrә rәqabәt üstünlüyünә әsaslanan işgüzar strategiyanı qәbul etmiş şirkәt әmәk
mәhsuldarlığının nә qәdәr artırılması istiqamәtindә tәdbirlәr hәyata keçirir?

•

.5
.3
.2
.1
.4

480 Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün funksional bölmәlәrin mәqsәdi neçә qrup menecerlәr üzrә
tәsniflәşdirlir?
6
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•

3
2
4
5

481 Texnoloji texnoparkların fәal istiqamәtlәrinә aid deyil:

•

“Nouhou” daxil olmaqla yeni mәhsulun satışını hәyata keçirir
mәhsulu kiçik partiyalarla istehsal edir
istehsalın texnoloji hazırlığının hәyata keçirilmәsi
mәhsulun sınaq partiyasının hazırlanmasını hәyata keçirir
mәhsulun seriyalı istehsalında iştirak edir

482 Elmi – texnoloji texnoparkların fәal istiqamәtlәri neçә qrupa bölünür?

•

6
5
4
3
2

483 Texnopark firmaların әsas növlәrinә aiddir:

•

elmi – axtarış, elmi – texnoloji, sәnaye texnoloji
elmi – texnoloji, tәdqiqat, texniki
tәdqiqat, axtarış, texnoloji
tәdqiqat, elmi – texnoloji, texnoloji, sәnaye – texnoloji
texniki, mexaniki, elmi – axtarış, texnoloji

484 Texnopark firmaların әsas vәzifәlәrinә aiddir:

•

hüquq vә informasiya sferasında kömәk göstәrmәk sahәsindә firmaları dәstәklәmәk
riskli texnologiyaların ticarәt strategiyasına nail olma işlәrini aparmaq
tәşkilati funksiyaların hәyata keçirilmәsinә kömәk etmәk
elmtutumlu müәssisәlәrin formalaşması vә bazarda möhkәmlәnmәsi
tәcrübә istehsalı üçün güzәştli şәrtlәrlә avadanlıqlarla tәminat

485 Bunlardan hansı güclü strategiyaya malik olan firmalardır?

•

Patient firmalar
Texnoparklar
Komutant firmalar
Violent firmalar
Biznes – inkubatorlar

486 Hansı firmalar hәm dә riskli firmalar adlanır?

•

Biznes – inkubatorlar
Patient firmalar
Kanutant firmalar
Vençur firmalar
Violent firmalar

487 Strategiyanın reallaşdırılması üzrә işlәrin әsas mәsәlәlәri özündә birlәşdirәn inzibati vәzifәlәr sferasına
aid olunur.
Әmәkdaşları aşağı nәticәlәrә istiqamәtlәndirәn motivasiya sisteminin işlәnmәsi
Qısamüddәtli gәlirliyin artırılması üzrә tәdbirlәr
Strategiyanın reallaşdırılmasına rәhbәrliyin nәzarәtsizliyi

•
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•

Strategiyanın reallaşdırılmasını tәmin edәcәk siyasәtin müәyyәn edilmәsi
Mәqsәdlәrә nail olmaq üçün şirkәtin daxilindә әlverişli iş mühitinin yaradılmaması

488 İşçilәrin seçilmәsi metodlarına aid deyildir?

•

Attestasiya
normativlәşdirmә
sınaqlar;
testlәşdirmә;
söhbәt aparma

489 Tәşkilatda heyәtin idarә edilmәsi sisteminin formalaşdırılmasına tәlәblәri xarakterizә edәn prinisplәrdәn
biri kimi heyәtin idarә edilmәsi funksiyalarının birinciliyi prinsipinin mahiyyәtini hansı variantda әks
olunub?

•

heyәtin idarәetmә sisteminin formalaşması zamanı kadr ehtiyatını nәzәrә almaqlazım deyil
heyәtin idarәedilmәsi sisteminin altsistemlәrinin tәrkibi, tәşkilati struktur, işçilәrә vәonların sayma olan tәlәblәr
heyәtin idarә edilmәsi funksiyalarınıntәrkibindәn,miqdarından vә әmәk tutumundan asılıdır
heyәtinidarәedilmәsifunksiyaları özözünәdeyil, istehsalıntәlәbatvәmәqsәdlәrinә uyğunolaraqformalaşırvә
dәyişir;
c) heyәtiidarәetmәsisteminintәşkilinәyönәldilmiş funksiyalarla (infrafunksiya)heyәtiidarәetmәfunksiyaları
(infrafunksiya) arasındaproporsiyanı müәyyәnedir;
heyәtinidarәetmәsistemininformalaşması zamanı inkişafperspektivlәrininәzәrәalmaq lazımdır;

490 Heyәtin idarәsinin tәkmillәşdirilmәsindә hansı metod daha çox inkişaf edib?

•

Heç biri kifayәt qәdәr inkişaf etmәyib
analogiyalar metodu;
balans metodu
normativ metod;
mәqsәdlәrin struktrulaşdırılması metodu

491 Adaptasiya prosesinin mәrhәlәlәrinin ardıcıllıqla düzüldüyü variantı tapın

•

ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, ilkin tanışlıq,
tәsirli adaptasiya, fәaliyyәtdә olma.
yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi, ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması,
tәsirli adaptasiya, fәaliyyәtdә olmaq;
adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi, ilkin tanışlıq,
tәsirli adaptasiya, fәaliyyәtdә olma
ilkin tanışlıq, adaptasiya proqramının işlәnib hazırlanması, yeni işçinin hazırlıq sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi,
fәaliyyәtdә olma, tәsirli adaptasiya

492 Hansı variant adaptasiyanın mahiyyәtini daha düzgün ifadә edir?

•

adaptasiya dedikdә  işçinin öz mәqsәd vә vәzifәlәrini düzgün başa düşmәk vә onu mәsuliyyәtli şәkildә icra etmәk
prosesidir
adaptasiya dedikdә  yeni işçinin şirkәtin tәşkilati mәdәniyyәtinә, öz ilkin kollektivinә, şirkәtin ondan gözlәdiyi
tәlәblәrә vә öz iş yerinә olan uyğunlaşmanın idarә olunan prosesidir
Adaptasiya dedikdәnәzarәt forması başa düşülür
adaptasiya dedikdә  seçmәdә istifadә olunan geniş yayılmış metodudur
adaptasiya dedikdә  yeniliklәrin dәrk olunması prosesidir

493 İsveçrәnin Europian menecment forumu adlı tәdqiqat tәşkilatı rәqabәti hansı növ amillәr әsasinda
qiymәtlәndirilmir

•

Tәbii şәrait amillәri
Bazarın dinamizmi amillәri
İqtisadiyyatın dinamizmi amillәri
Ehtiyat vә infrastruktur amillәri
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•

Sәnaye istehsalının sәmәrәliliyi amillәri

494 İsveçrәnin Europian menecment forumu adlı tәdqiqat tәşkilatı rәqabәt qabiliyyәtini neçә әsas amil vә
kriteriya üzrә qiymәtlәndirir?

•

11 amil, 350 kriteriya
amil, 360 kriteriya
10 amil, 340 kriteriya 1
1 amil, 340 kriteriya
amil, 360 kriteriya

495 Aşağıdakılardan hansı Amerikan vә Yapon iqtisadiyyatına aiddir?

•

Onlar rәqabәtdә qiymәt vә maya dәyәrini әsas götürür
Onlar keyfiyyәti rәqabәtdә uğurun әsas açarı hesab edirlәr
Onlar satışın hәvәslәndirmәsi tәdbirlәrini mühüm sayırlar
Onlar rәqabәtdә maya dәyәrini vә mәnfәәtlilik göstәricisini әsas götürürlәr
Onlar rәqabәt qabiliyyәti kriteriyalarını müәyyәn edirlәr

496 Mәhsulun istehlak qiymәti müәyyәn edir?

•

mәhsulun reklam xәrclәri vә satış qiymәti ilә birlikdә
mәhsulun satış qiymәti vә istismar xәrclәri ilә birlikdә
mәhsulun istifadә xәrclәri vә maya dәyәri ilә birlikdә
mәhsulun maya dәyәri vә istismar xәrclәri ilә birlikdә
mәhsulun satış qiymәti vә maya dәyәri ilә birlikdә

497 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı insan resurslarının idarә edilmәsi mәrhәlәlәrinә aid deyildir?

•

peşәyә istiqamәtlәnmә vә adaptasiya
insan resurslarının planlaşdırılması.
ixtisasın artırılması
kadr axıcılığı
әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

498 X. Vissemә görә kompaniyanın davranış (yumşaq) birliyi..... özünә daxil edir

•

maliyyә dәstәyi
korporativ imici, hәmkarlar vә müştәrilәrlә münasibәtlәr, norma vә dәyәrlәr,mәrasimlәri, simvolları
ümumi planların tәrtib edilmәsi
ümumi kommunikasiya strukturu
şirkәtin tarhxinin vә missiyasının rәsmi dәrci

499 Qeyri  mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә prinsipi  daxili sahibkarlığınstimullaşdırılması әsaslanır

•

hәr bölmәnin vәzifәsini müәyyәn edirlәr vә onların nailiyyәtlәrinin dәrәcәlәrinә nәzarәt edirlәr
komandanın birliyi
menecer bir tәrәfdәn müstәqil tәsәrrüfat vahidinin rәhbәri kimi,digәr tәrәfdәn isә korporasiyanın vahid idarәedici
komandasının üzvü kimi çıxış edir
hәr bölmәnin vәzifәsini müәyyәn edirlәr vә onların nailiyyәtlәrinin dәrәcәlәrinә nәzarәt edirlәr
yenidәnqurmanı hәyata keçirmәk qәtiyyәti

500 Qeyri  mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә prinsipi  istehlakçıya istiqamәtlәnәn tәşkilatın yaradılması
әsaslanır

•

komandanın birliyi
uyğun tәşkilati quruluşun yaradılması yolu ilә istehlakçı ilә bilavәsitә әlaqәnin yaradılması
hәr bölmәnin vәzifәsini müәyyәn edirlәr vә onların nailiyyәtlәrinin dәrәcәlәrinә nәzarәt edirlәr
menecer bir tәrәfdәn müstәqil tәsәrrüfat vahidinin rәhbәri kimi, digәr tәrәfdәn isә korporasiyanın vahid idarәedici
komandasının üzvü kimi çıxış edir
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yenidәnqurmanı hәyata keçirmәk qәtiyyәti

501 Bir zәncirdә toplanan biliklәri vә bacarıqları digәr analoji zәncirә ötürmәk bacariğina әsaslanan
strategiya ....adlanır

•

bölünmüş fәaliyyәt
texnologiyaların ötürülmәsi
restrukturizasiya
portfel idarәetmә
diqqәt

502 Yeni mәhsulun hazırlanması neçә әsas mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

13
9
12
10
11

503 İxtisar strategiyası üçün hansı yanaşma xarakterikdir?

•

mәqsәdlәr teztez dәyişikliyә uğrayır
keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn daha aşağı mәqsәdlәrin qoyulması
xarakterikdir keçmişdә nail olunmuş sәviyyәdәn daha yuxarı mәqsәdlәrin qoyulması xarakterikdir
mәqsәdlәr dәyişmәz qalır

504 A.Çendlerin .... iri şirkәtdә apardığı tәdqiqatın nәticәlәri gösdәrdi ki, strukturlar şirkәtin strategiyası
inkişaf etdikcә dәyişilir. Cümlәni tamamla

•

90
80
50
70
60

505 Strategiyanın reallaşdırılması mühiti dә hәmişә birbirindәn müxtәlif dәrәcәdә fәrqlәnir. Bu müxtәliflik
aşağıdakılardan tәzahür olunur.Yanlış variant hansıdır?

•

rәqabәt mühitinin müxtәlifliyi
fәrdi mәdәniyyәt vә iş mühitindәki müxtәlifliklәr
әmәkdaşların şәxsi xüsusiyyәtlәri vә motivasiyasındakı müxtәlifliklәr vә s.
mükafatlandırma sistemindәki müxtәliflik
işgüzar tәcrübәnin müxtәlifliyi

506 Strategiyanın reallaşdırılması üzrә işlәr aşağıdakı mәsәlәlәri özündә birlәşdirәn inzibati vәzifәlәr
sırasına aid olunur. Doğru olmayan variant hansıdır?

•

әmәkdaşları daha yüksәk nәticәlәrә istiqamәtlәndirәn motivasiya sisteminin işlәnmәsi vә s.
Strategiyanın uğurla yerinә yetirilmәsi üçün tәşkilatı imkanların yaradılması
Strategiyanın formalaşdırılmasını tәmin edәcәk siyasәtin müәyyәn edilmәsi
Vasitәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi mәqsәdilә büdcәnin idarә edilmәsi
Strategiyanın reallaşdırılmasını tәmin edәcәk siyasәtin müәyyәn edilmәsi

507 C.M. Keyns insanın hansı tәlәbatlarını fәrqlәndirmişdir?

•

Ümumi vә xüsusi
Mütlәq vә nisbi
Fiziki vә sosial
Maddi vә mәnәvi
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Sosial vә nisbi

508 Uğurlu rәqabәtin peşәkarlıqla bağlı amillәrinә aiddir:

•

Yeni mәhsulların işlәnmәsi imkanları
Menecment vә yeniliklәrin hәyata keçirilmәsi üzrә böyük tәcrübә
Sәmәrәli reklam kompaniyası üzrә qabiliyyәtlәr
Mәhsulların alınmasında vә istifadәsindә texniki kömәyin keyfiyyәtlәri
Yüksәk әmәk mәhsuldarlığı

509 Nәzarәt prosesindә qiymәtlәndirmә mәrhәlәsi nәzarәtin hansı funksiya ilә qovuşmasını nümayiş etdirir?

•

Planlaşdırma
Proqnozlaşdırma
Koordinasiya
Tәşkiletmә
Motivasiya

510 Tәşkilatın strateci vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi prosesinә aid deyildir:

•

tsiklin mәntiqi sonluğu kimi ssenarinin layihәlәşdirilmәsi
planlaşdırılmış vәziyyәtdәn kәnarlaşmaların tәhlili
tәşkilatın müasir durumu haqqında informasiya yığılması
qiymәtlәndirmә metodlarının işlәnib hazırlanması

511 Mәhdud artım strategiyasından hansı hallarda istifadә olunur?

•

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

512 Mәhsulun hәyat dövranının 4 әsas mәrhәlәsi vardır. Sәhv variant hansıdır?

•

artımın sürәtlәnmәsi
artım
tәnәzzül (eniş)
yetkinlik
bazara daxil olma

513 Mәhsulun hәyat dövranının 4 әsas mәrhәlәsi vardır. Sәhv variant hansıdır?

•

artım
tәnәzzül (eniş)
yetkinlik
artımın sürәtlәnmәsi
bazara daxil olma

514 İnnovasiya sahibkarlığını hәyata keçirәn tәşkilati  hüquqi formalara hansılar aiddir? 1. Vençur firmalar
2. Komutant firmalar 3. Müştәrәk firmalar 4. Biznes inkubatorlar 5. Kommersiya firmalar

•

(3;4)
(4; 5)
(3;5)
(2;4)
(3;1)

515 Müәssisәnin strateji vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin .... mәrhәlәsi onun qarşılaşdığı problemlәri
dәqiqlәşdirilmәsindәn ibarәtdir. Doğru varintı cümlәni tamamlayaraq tap
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•

tamamlayıcı
növbәti
yekun
ilkin
hazırlıq

516 Rәqabәt mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı dörd mәrhәlә üzrә hәyata keçirilir. Sәhv variant
hansıdır?

•

“ugurun әsas amillәri”nin, rәqabәt üstünlüyünün vә ya zәif cәhәdlәrin әsas gösdәricilәrinin müәyyәn edilmәsi
hәr bir rәqibin zәif cәhәdlәri üzrә qiymәtlәr müәyyәnlәşdirilir vә onların ümumi rәqabәt qüvvәsi hesablanır
rәqiblәrin rәqabәt üsdünlüklәrinin miqyası vә sәviyyәsi müәyyәn olunur
hәr bir rәqibin üsdün cәhәdlәri üzrә qiymәtlәr ümumilәşdirilir vә onların ümumi rәqabәt qüvvәsi hesablanır
hәr bir gösdәrici üzrә müәssisәnin vә rәqiblәrin qiymәtlәri müәyyәnlәşdirilәrәk müqayisә edilir

517 Dәyәrlәr sistemi özündә aşağıdakıları birlәşdirir. Sәhv variant hansıdır?

•

alıcıların dәyәrlәr zәnciri
satış kanallarının dәyәrlәr zәnciri
müәssisәnin dәyәrlә zәnciri
tәchizatların dәyәrlәr zәnciri
regionların dәyәrlәr zәnciri

518 Müәssisәnin dәyәrlәr zәncirindә kömәkçi fәaliyyәt sahәlәri hansı variantda düzgün verilmir?

•

ümumi rәhbәrlik
daşınma vә xidmәt
texnologiya vә informasiya sistemlәrin inkişafı
heyyәtin idarә edilmәsi
ETSKİ

519 Müәssisәnin dәyәrlәr zәnciri ndә әsas fәaliyyәt sahәlәri hansı variantda düzgün verilmir?

•

marketinq
daşınma vә xidmәt
ümumi rәhbәrlik
tәchizat
istehsal

520 Strategiyanın uğurlu olmasını müәyyәn etmәk üçün hansı meyarlardan istifadә oluna bilinәr. Sәhv
variant hansıdır?

•

Rәbaqәt mübarizәsindә üstünlük meyarı
İstehlakın intensivliyi meyarı
Uyğunluq dәrәcәsi, rәqabәt mübarizәsindә üstünlük. İşlәrin intensizlik meyarları
İşlәrin intensizliyi meyarı
Uyğunluq dәrәcәsi meyarı

521 Maliyyә mәqsәdlәri aşağıdakı tәlәblәrә cavab vermәlidir. Doğru olmayan variant hansıdır

•

Hәr üç variant doğrudur
investorlar vә maliyyә institutları üçün cәlbedici olmalıdır
Seçilmiş strategiyanın reallaşdırılmasını maliyyә cәhәtdәn tәmin etmәlidir
Hәr üç variant yalnışdır
Başqa zәruri layihәlәrә hәyata keçirtmәyә imkan vermәlidir

522 Nәzarәtin әn çәtin vә әn mәsrәf tutumlu elementidir:
standart vә nәticәlәr haqqında informasiyanın sәmәrәli istifadә edilmәsi

•
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•

nәticәlәrin ölçülmәsi
standartların işlәnmәsi
qiymәtlәndirmә
kәnarlaşma hallarının miqdarının müәyyәn edilmәsi

523 Standartların tәyini mәrhәlәsinә aiddir?

•

qiymәtlәndirmә
nәticәlilik göstәricilәrinin işlәnmәsi
tәyin olunmuş standartların yenidәn işlәnmәsi
kәnarlaşma hallarının aradan qaldırılması
nәticәlәrin ölçülmәsi

524 Bunlardan hansı nәzarәtin son mәrhәlәsidir?

•

standartlar vә meyarların hazırlaması
zәruri korrektә işlәri üzrә qәrarların qәbul edilmәsi
әldә olunan nәticәlәrin planlaşdırılan nәticәlәrә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi
planlaşdırma vә nәzarәt funksiyalarının birbirinә uyğunlaşdırılması
real nәticәlәrin standart vә meyarlarla müqayisәsi

525 Nәzarәtin hәyata keçirilmәsi prosesinin neçә әsas mәrhәlәsi var?

•

2
3
6
5
4

526 Vaxta görә nәzarәtin növlәri:

•

cari, perspektiv, yekun
ilkin, cari, yekun
cari, plan, yekun
ilkin, plan, yekun
cari, faktiki, plan

527 Cari nәzarәt nә zaman hәyata keçirilir:

•

müәssisәdә işlәrin başlanmasına qәdәrki dövrdә
müәssisәdә işlәr başa çatdıqdan sonrakı dövrdә
hәm müәssisәdә işlәrin başladığı dövrdә, hәm dә müәssisәdә işlәrin gedişatı zamanı
hәm dә müәssisәdә işlәrin gedişatı zamanı, hәm dә müәssisәdә işlәr başa satdıqdan sonrakı dövrdә
müәssisәdә işlәrin gedişatı zamanı

528 Nәzarәtin vaxta görә hәyata keçirilmәsinin neçә növü var?

•

2
4
6
3
5

529 Nәzarәtin neçә әsas vәzifәsi var?

•

6
3
2
4
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5

530 Rәqabәt mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsinin neçә mәrhәlәsi var?

•

4
5
3
1
2

531 Fәaliyyәtdә olan strategiyanın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmә metodu deyil:

•

rәqabәt qabiliyyәtliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
gәlirlәrin tәhlili
“Dәyәrlәr zәnciri”nin tәhlili
SWOT tәhlili
mәsrәflәrin tәhlili

532 İstehsala ümumi xәrclәr nәyә bәrabәrdir?

•

Z = Zdaimi *( Zdaimi  Zdәyişәn )
Z = Zdaimi + Zdәyişәn
Z = Zdaimi  Zdәyişәn
Z = Zdaimi / Zdәyişәn
Z = Zdaimi * Zdәyişәn

533 İnvestisiya qәrarları maliyyә menecmentindә maliyyә planlaşdırılmasının neçә növünün ayrılmasını
nәzәrdә tutur?

•

5
3
2
4
6

534 Modellәşdirmә prosesinin sürәtlәndirilmәsi üçün hansı göstәricilәr üzrә mühasibat hesabatlarının
aparılması mәqsәdә uyğundur?

•

Әvvәlki dövrlәrdә istehsal edilmiş vә satılmış mәliyyә vәsaitlәrinin miqdarı
Sabit vә dәyişәn xәrclәrin tәrkibi
Cәlb edilәcәk kreditlәrin miqdarı
Plan dövrünün әvvәlinә vә axırına müәssisәnin özünün maliyyә ehtiyatları
Müәssisәnin özünün bu istehsal hәcminә sәrf oluna bilәcәk mövcud maliyyә ehtiyatları

535 Dinamik modeldә istehlak hәcmini müәyyәn etmәkçün hansı informasiya müәyyәn edilmәlidir?

•

Müәssisәnin özünün maliyyә ehtiyatları
cәlbedicilik kreditlәrinin miqdarı vә qiymәtlәri sәviyyәsi
Bir mәhsula dәyişәn xәrclәr
istehsal üzrә sabit xәrclәr
faiz stavkalarını nәzәrә almaqla kreditlәrin qaytarılması üzrә ödәnişlәr

536 Mәnfәәti formalaşdıran әsas amillәr zәnciri aşağıdakı sxem kimi tәqdim olunur:

•

Xәrclәr istehsal hәcmi istehlak hәcmi
Xәrclәr istehlak hәcmi gәlir
Xәrclәr istehsal hәcmi mәnfәәt
Xәrclәr istehlak hәcmi mәnfәәt
Xәrclәr istehsal hәcmi gәlir
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537 Mәhsulun keyfiyyәt sәviyyәsi hansı xüsusiyyәti әsasında müәyyәn oluna bilәr?

•

texnoloji, struktur
texniki, konstruktiv, texnoloji
mexaniki, texnoloji
texnoloji, fiziki, mexaniki
texniki, struktur, inzibati

538 Strategiyanın uğurluluğunu müәyyәn edәn işlәrin intevsivliyi meyarı:

•

Şirkәtin işinin intensivliyini azaldır
Şirkәtin uzunmüddәtli işgüzar fәallığını vә rәqabәt qabiliyyәtini artırır
Sabit rәqabәt üstünlüyünü әldә edir
Şirkәtin daxili vә xarici mühitinә, imkanlarına vә istәklәrinә uyğunluğunu tәmin edir
Şirkәtin yaranmış vәziyyәtә reaksiyasını müәyyәn edir

539 Sosial inkişafın idarә edilmәsi alt sisteminin vәzifәlәrinә aid deyildir?

•

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

540 Mәhsulun texniki parametrlәr qrupuna aşağıdakılar aid edilir?

•

tәyinat, tәchizat, sintetik
tәyinat, erqonomika, estetika
estetika, tәchizat, tәyinat
analitik, sintetik, tәyinat
analitik, sintetik, estetika

541 Yerli özünü idarәetmәnin hansı modellәri mövcuddur?

•

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

542 Bәlәdiyyәnin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir.

•

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

543 Dövlәt idarәetmәsi strukturunun üç әsas elementi hansılardır?

•

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

544 Reinjinirinqdәn neçә әsas stiuasiyada istifadә olunur?

•

1.
3
4
2
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545 Reinjinirinq nәzәriyyәsinin banisi kim hesab olunur?

•

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

546 Normativ modellәrdә hansi kriteriya vә göstәricilәrdәn istifadә olunur?

•

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

547 Layihә firma üçün yararsız olduğu halda neçә qәrar mövcudddur?

•

4
3
6
2

548 Kreativ layihәlәrin seçim modellәri neçә qrupa ayrılır?

•

2
5
4
3

549 Kreativ proses nәyi әhatә edir?

•

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

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

•

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

551 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

•

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

552 Yeniliklәrin tәtbiqi dedikdә nә başa Düşülür?

•

Tәtqiqat.
Lahiyәlışdirmә.
İdeyanın yaradılmal.
Yeni mәhsulun tәtbiqi.

553 Kreativ fәaliyyәtә aşğıdakılardan hansı aiddir?
77/97

22.12.2016

•

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

554 İpoteka nәdir?

•

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

555 İnkasso nәdir?

•

Әmәk haqqıdır.
İvestisiya növüdür.
Maliyyә mәnbәyidir
Bank әmәliyyatları.

556 Maliyyә menecmentinin mәqsәdi?

•

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

557 Strateji menecment nәdәn başlayır?

•

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

558 Biznes sәviyyәli strategiyaların hansı növlәri vardır?

•

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

559 Strategiya strukturu müәyyәn edir konsepsiyanın müәllifi kimidir?

•

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

560 Strateji menecmentlә hansı idarәetmә sәviyyәsindә daha çox mәşqul olur?

•

Orta vә aşağı.
Aşağı.
Orta.
Yuxarı.

561 Strateji menecment neçә ili әhatә edir?
5 il
3 il
1 il

•
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•

10 ildәn artıq.

562 Strateji menecment anlayışının yaradıcısı kimdir?

•

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

563 Strateji menecmentin yaranması nә vaxt baş vermişdir?

•

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

564 Asinergetik qәrarlar nәdir?

•

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

565 Proqnozlaşdırılan sәmәrәliyә uyğun olaraq qәrarların hansı növlәri vardır?

•

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

566 Qәrarları zaman müddәtinә görә tәsniflәşdirәrkәn hansı növlәri yaranır?

•

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

567 Rasional qәrarlar nәdir?

•

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

568 İnert qәrarlar nәdir?

•

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

569 İmpulsiv qәrarlar nәdir?

•

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

570 Tarazlaşmış qәrarlar nәdir?
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•

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

571 İnsayt qәrarlar nәdir?

•

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

572 İntuitiv qәrarlar nәdir?

•

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

573 İdarәetmә qәrarlarının әsas növlәri hansılardır?

•

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

574 İdarәetmә qәrarlarının әsas fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

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

575 Qәrar nәdir?

•

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

576 İşin tәşkilindә olan mәrhәlәlәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

işin koordinasiyası
vәzifәlәrin qruplaşdırılması
işin bölüşdürülmәsi
әmәk bölgüsü

577 İşin tәşkili neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

5
4
2
3

578 Tәşkiletmә menecmentin neçәnci funksiyasıdır?

•

IV
III
I
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•

II

579 İdarәetmәdә ixtisaslaşdırmanın neçә növü vardır?

•

7
6
4
5

580 Menecmentin elmi prinsiplәrini kim işlәyib hazırlamışdır?

•

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

581 Menecment termini necә izah olunur?

•

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

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

•

Koordinasiya
Motivasiya
Tәşkiletmә
Planlaşdırma

583 Nәzarәt prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

IV mәrhәlәdәn
II mәrhәlәdәn
I mәrhәlәdәn
III mәrhәlәdәn

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

•

Müfәttiş nәzarәti
Tәsәrrüfatdaxili nәzarәt
Bank nәzarәti
Bank daxili nәzarәt

585 Azәrbaycanda Dövlәt büdcәsinin icrasına operativnәzarәt hansı dövlәt orqanına mәxsusdur?

•

Milli Mәclis
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Maliyyә nazirliyi
Milli mәclisin Hesablama Palatası

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

•

7
6
4
5
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587 Yapon kompaniyalarında yeni üstünlüklәrin vә zәif jәhәtlәrin aşkar edilmәsi neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

6
5
4
3

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

•

7
5
4
6

589 Yapon kompaniyalarında rәqib mәmulatı neçә yerә bölünür?

•

5
4
2
3

590 Yapon kompaniyalarında bazarın tәlәbatı neçә yerә bölünür?

•

10
12
13
11

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

•

9
8
7
6

592 İnnovasiya proseslәri neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir

•

4
6
7
5

593 Y.Şumpeter dәyişikliklәrin neçә tipini fәrqlәndirirdi?

•

7
6
5
4

594 M.Xuçek qeyd edir ki, «... dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin, islahatın tәtbiqini
göstәrir.

•

İtaliya
ingilis
norveç
polşa

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

ehtiyatlara qәnaәt
sәhiyyә
sistem
sosial siyasәt

596 İnandırma metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

psixologiya
fizioloji
sosiaologiya
xüsusi

597 Tәhriketmә metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

Iqtisadi
bütün tәlәbatlar
әsaslandırma
fizioloji

598 İdarәetmә metodlarının xarakteristikasına aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

bütün
xüsusi
fәrdi
tәlәbatlar
dövlәt

599 İdarәetmә metodlarının neçә әlamәti vardır?

•

19
17
18
16

600 İdarәetmә metodlarının әlamәtlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

•

metodların substansiyası
әsaslandırma
idarәetmә strukturu
tәsiretmә forması

601 İdarәetmә metodlarına aşağıdakı qruplardan aşağıdakı qruplardan hansılar daxil deyildir?

•

inandırma
tәsiretmә
idaretmә
tәhriketmә

602 Yunan sözü olan «metod»un hәrfi mәnası nә demәkdir?

•

tәdqiqat sistemi
tәdqiqat üsulu
tәdqiqatın tәşkili
tәdqiqatın mәqsәdi

603 Menecmentdә müasir ölçmә metodlarının tәtbiq edilmәsi ideyası kimә aiddir?

•

F.Cilbert
C.Muni
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R.Robb
H.Qant

604 Menecmentin yaranmasının ilkin tarixi şәrti nә olmuşdur?

•

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

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

•

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

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

•

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

607 İnzibati mәktәbin әsas mәqsәdi nә olmuşdur?

•

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

608 Optimal tәşkilat ideyasının müәllifi aşağıdakılardan hansıdır?

•

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

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

•

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

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

•

nәzarәt etmәk
planlaşdırmaq
proqnozlaşdırmaq
qәrar qәbul etmәk

611 A.Fayol idarәetmәnin neçә prinsipini fәrqlәndirmişdir?

•

16
10
12
14

612 Bunlardan biri inzibati mәktәbin nümayәndәsi deyil.
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•

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

613 İdarәetmәdә qәrargah prinsipinin tәdqiqatçısı kimi mәşhur olmuş şәxsi göstәrin

•

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

614 Menecmentin elm kimi öyrәnilmәsinin әsası kimlәr tәrәfindәn qoyulmuşdur?

•

İqtisadçı analitiklәr
Qәdim
Qәdim yunan filosofları
Fabrik vә firma rәhbәrlәri
Misirlilәr

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

•

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

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

•

2
5
3
4

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

•

Rusiya
ABŞ
Fransa
İngiltәrә

618 Bunlardan hansı idarәetmә nәzәriyyәsinә aid deyil?

•

Situasiyalı yanaşma
Sistemli yanaşma
Proses yanaşma
Funksional yanaşma

619 Psixolojitәlәblәrә aiddeyil?

•

psixomatorvә fiziolojitәlәblәr
fiziolojitәlәblәr
psixomatortәlәblәr
siyasitәlәblәr
intelektualsfera üzrә tәlәblәr

620 İctimai siyasi adaptasiya ilә bağlı fәaliyyәti sәciyyәlәndirәn göstәricilәr hansı göstәricilәrә aiddir?

•

obyektiv göstәricilәrә
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•

adaptasiya subyektinin fәallığı göstәricisinә
subyektiv göstәricilәrә
sosial demoqrafik sәviyyә göstәricisinә
sosial vә sosial psixoloji göstәricilәrә

621 Obyektiv göstәricilәrә aiddir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşması
әmәk intizamına әmәl olunması
tapşırıqların normaların uğurla yerinә yetirilmәsi
bütün cavablar doğrudur
ixtisas sәviyyәsinin artması

622 subyektin özü ilә bağlı amillәr qrupuna aid deyil?

•

adaptasiya subyektinin fәallığı
işçinin dәyәrlәr meyli
adaptantın sosialdemoqrafik sәviyyәsi
Adaptantın psixoloji vәziyyәti
işçinin işә bağlılığı vә gözlәnilmәsi

623 İstehsal iqtisadi amillәrә nә aid deyil?

•

Әmәyin ödәnilmәsi
әmәyin tәşkili vә mәzmunu
әmәk şәraiti
norma vә әnәnәlәr
peşә ixtisas perspektivi

624 İstehsal amillәri neçә qrupa bölünür?

•

6
3
2
5
4

625 Әmәyә uyğunlaşma ümumi amillәri hansılardır?

•

şәxsi vә sosial amillәr
hüquqi vә psixoloji amillәr
iqtisadi vә sosial amillәr
istehsal vә şәxsiamillәr
iqtisadi vә hüquqi amillәr

626 Adaptasiya hansı dildәn götürülüb?

•

italyan
rus
latın
latın
fransız

627 Әmәyә uyğunlaşma necә problemdi?

•

sosialmәdәni
iqtisadisiyasi
hüquqiiqtisadi
sosialiqtisadi
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sosialsiyasi

628 Tanışlıq mәrhәlәsinә aid deyil?

•

әmәk rejimi vә әmәyin tәşkili
kollektiv normalar vә әnәnәlәr
stimullaşdırma şәrtlәri
peşә ustalığının mәnimsәnilmәsi
inkişaf prespektiv

629 BKQ  nun metodunun әn әsas keyfiyyәti:

•

firmanın sosial vә strateji mövqeyi arasında möhkәm әlaqә yaradır
firmanın sosial mövqeyi vә maddi ehtiyatları arasında möhkәm әlaqә yaradır
firmanın strateji mövqeyi vә maddi ehtiyatları arasında möhkәm әlaqә yaradır
firmanın strateji mövqeyi vә maliyyә göstәricilәri arasında möhkәm әlaqә yaradır
firmanın sosial mövqeyi vә maliyyә göstәricilәri arasında möhkәm әlaqә yaradır

630 BKQ matrisasında neçә meyardan istifadә olunur?

•

6
4
3
2
5

631 MHD  nün bazara daxilolma dövründә satışın dinamikasına neçә amil tәsir göstәrir?

•

6
3
2
4
5

632 MHD  nün qısalmasına sәbәb olur:

•

rәqiblәrin sayının azalması
rәqiblәrin sayının artması
texnologiyanın zәif inkişafı
texnologiyanın zәif inkişafı
informasiya çatışmamazlığı

633 Aşağıdakılardan hansı bazarda tәlәbatın vәziyyәtinә tәsir göstәrir dәyişәn amillәrә aiddir?

•

mәhsulun keyfiyyәtinә tәlәblәr
bazarın potensial vә real tutumu
verilәn mәhsulun başqa tip mәhsulla әvәzedilmә dәrәcәsi
Bütün cavablar düzgündür
mәhsulun satış qiymәti

634 Aşağıdakılardan hansı struktur dәyişikliklәrinin sxeminә aid deyil?

•

tәşkilati strukturda dәyişikliklәr edilir vә strategiyanın reallaşdırılması yaxşılaşır
İdarәetmә heyәti dәyişdirilir yeni strategiya işlәnir;
strategiyanın reallaşdırlması yeni inzibati probelmlәri yaradır;
mәnfәәtlilik azalır vә müxtәlif әmәliyyatların icra sәviyyәsi zәiflәyir;

635 Aşağıdakılardan hansı struktur dәyişikliklәrinin sxeminә aiddir?
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•

yeni strategiya işlәnir
Bütün cavablar düzgündür
tәşkilati strukturda dәyişikliklәr edilir vә strategiyanın reallaşdırılması yaxşılaşır
mәnfәәtlilik azalır vә müxtәlif әmәliyyatların icra sәviyyәsi zәiflәyir;
strategiyanın reallaşdırlması yeni inzibati probelmlәri yaradır

636 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin fәliyyәt növlәrinin kateqoriyalarına aiddir?

•

Mәqsәd
Heç bir cavab düzgün deyil
Hәdәf
İstehsal
Missiya

637 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin fәaliyyәt növlәrinin kateqoriyalarına aid deyil?

•

Tәchizat
İstehsal;
Daşıma;
Marketinq vә satış
Strategiya

638 Müәssisәnin fәliyyәt növlәrini neçә kateqoriyaya bölünür?

•

4
8
7
6
5

639 Missiyanın mahiyyәtini hansı sual doğru ifadә edir?

•

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

640 Birgә yanaşmanın әsas xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil:

•

bu yanaşma әvvәlki yanaşmalar arasında orta mövqedә dayanır
bu yanaşmada rәhbәr nә strategiyanın işlәnilmәsi prosesindә,nә dә bu işlә mәşğul olan işçi qrupa şәxsәn başçılıq
etmir
bu yanaşmada gәlәcәk icraçılar bu prosesdә daha fәal iştirak edirlәr
burada strategiyanın onu qәbul edәn şәxslәr tәrәfindәn icra olunması onun әn üstün cәhәti hesab ounur
menecer razılaşdırılmış strategiyanın işlәnmәsi üçün tabeçiliyndә olan aşağı ranqlı menecerlәri bu işә cәlb edir

641 Missiyam mahiyyәtini düzgün ifadә edәn yanaşma hansıdır?

•

missiya dedikdә  tәşkilatın mәqsәdlәrinin kәmiyyәtjә ifadә olunması başa düşülür;
missiya dedikdә  tәşkilatın әsas mәqsәdlәrinin mәcmusunun ifadә olunması vә tәşkilatın mövjudluğunun
әsaslandırılması başa düşülür;
missiya dedikdә  tәşkilatın arzuladığı fәaliyyәt nәtijәsi başa düşülür;
missiya dedikdә qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün vasitә başa düşülür

642 Müәssisәlәrin sahәyә daxilolma maneәlәrinә aşağıdakılardan biri aid deyil:

•

dövlәt orqanlarının tәsiri
kәnar tәşkilatların tәsiri
texnologiyalların vә “nouhou” larin alınmasında çәtinliklәr
tarif vә qeyritarif mәhdudiyyәtlәri
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alıcıların müәyyәn mәhsul markalarına bağlılığı

643 . Müәssisәlәrin sahәyә daxil olma maneәlәrinә aşağıdakılardan biri aid deyil:

•

satış kanallarına daxilolma maneәlәri
Tәcrübә әyrisi”effekti
İstehsal miqyası” effekti
Xüsusi tәsir” effekti
xәrclәrin müәssisәnin ölçülәrindәn asılı olmayan bәrabәrsizliyi

644 Sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsi yanaşmasının xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

bu yanaşmada menecerin strategiyanın işlәnilmәsi proseslәrindәn kәnarda qalmsı vә şirkәtә rәhbәrlik etmәk
imkanının azalması mәnfi cәhәt hesab olunur.
bu yanaşmada strateji plan rәsmi qaydada tәqdim edilәrәk müzakirәlәrdә tam hәmrәyliklә qәbul edildikdәn sonra
tәsdiq olunur
menecer işin gedişatı ilә dövri hesabatlar vә müşavirәlәr vasitәsilә tanış olur
bu yanaşmada menecer strategiyanın uğurla hәyata keçirilmәsi üçün tabeçiliklәrindә olan aşağı ranqlı menecerlәri
bu işә cәlb edir
bu yanaşmada menecerә strateji ideyalar arasında daha yaxşı seçim etmәyә imkan verir.

645 Әsas strateji yanaşmanın xüsusiyyәrlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

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

646 M.Porterin sahәdәki rәqabәtin tәbiәtinin formalaşmasına tәsir edәn qüvvәlәrdәn deyil:

•

sahәdә yeni rәqiblәrin yaranması tәhlükәsi
әvәzedici mәhsullar
sahә daxilindә mövcud rәqiblәr arasında mübarizә
alıcıların istehsalçının qiymәtlәrinә tәsir etmәmәk imkanları
tәchizatçıların istehsalçının mәsrәflәrinә tәsir gücü

647 Amerika iqtisadçısı Maykl Porter sahәdәki rәqabәtin tәbiәtinin neçә rәqabәt qüvvәsinin tәsiri altında
formalaşdığını göstәrmişdir?

•

6
10
4
5
3

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

•

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

649 Müәssisәlәrin strateji mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

inkişaf imkanlarının artırılması
alıcılar arasında müәssisәnin imicinin yaxşılaşdırılması
әmtәә çeşidinin genişlәndirilmәsi vә optimallaşdırılması
mәnfәәtin әldә edilmәsi mәnbәlәrinin artması
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•

sahәdә şirkәtin yeniliklәr üzrә lider kimi tanınması

650 Müәssisәlәrin strateji mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

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

651 Aşağıdakılardan hansı SWOTtәhlilinin nәtiәcәlәrinә әsasәn Xarici mühitin verdiyi imkanlara aid deyil?

•

Rәqiblәrin mövqelәrinin zәiflәmәsi
Şaquli inteqrasiya
Yeni texnologiyaların meydana çıxması
Bazara güclü rәqiblәrin daxil olması
Ticarәt maneәlәrinin aradan qaldırılması

652 Aşağıdakılardan hansı SWOTtәhlilinin nәtiәcәlәrinә әsasәn Xarici mühitin yaratdığı tәhlükәlәr aid
deyil?

•

Bazara güclü rәqiblәrin daxil olması
Bazarda tәlәbatın artım tempinin aşağı düşmәsi
Әvәzedici mәhsulların istehlak dәyәrlәrinin yüksәlmәsi
Yeni bazarlara çıxmaq imkanı
Bütün cavablar sәhvdir

653 . Aşağıdakılardan hansı SWOTtәhlilinin nәtiәcәlәrinә әsasәn Xarici mühitin yaratdığı tәhlükәlәr aiddir?

•

Rәqiblәrin mövqelәrinin zәiflәmәsi
Şaquli inteqrasiya
Yeni texnologiyaların meydana çıxması
Bazara güclü rәqiblәrin daxil olması
Ticarәt maneәlәrinin aradan qaldırılması

654 Aşağıdakılardan hansı SWOTtәhlilinin nәtiәcәlәrinә әsasәn Xarici mühitin verdiyi imkanlara aiddir?

•

Tәlәbatın azalması
Әvәzedici mәhsulların istehlak dәyәrlәrinin yüksәlmәsi
Bazara güclü rәqiblәrin daxil olması
Yeni bazarlara çıxmaq imkanı
Bazarda tәlәbatın artım tempinin aşağı düşmәsi

655 Yüksәk peşәkarlıq SWOTtәhlilinin nәtiәcәlәrinә әsasәn hansına aiddir?

•

Bütün cavablar sәhvdir
Xarici mühitin verdiyi imkanlar
Daxili zәif cәhәtlәr
Daxili güclü cәhәtlәr
Xarici mühitin yaratdığı tәhlükәlәr

656 Aşağıdakılardan hansı SWOTtәhlilinin nәtiәcәlәrinә әsasәn daxili zәif cәhәtlәrә aid deyil?

•

Aşağı mәsrәflәr
Bazarda yaxşı imicin olmaması
Sәmәrәsiz satış kanalları
Sәmәrәsiz marketinq fәaliyyәti
Maliyyә çatışmamazlıqları
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657 Aşağıdakılardan hansı SWOTtәhlilinin nәtiәcәlәrinә әsasәn daxili zәif cәhәtlәrә aiddir?

•

Yeni mәhsulların yaradılması üzrә tәcrübә
Yaxşı menecment sistemi
Aşağı mәsrәflәr
İdarәetmә qabiliyyәtinin zәifliyi
Yaxşı reklam kompaniyası

658 Aşağıdakılardan hansı SWOTtәhlilinin nәtiәcәlәrinә әsasәn daxili güclü cәhәtlәrә aiddir?

•

İdarәetmә qabiliyyәtinin zәifliyi
Xüsusi texnologiya
İnkişafın dәqiq strateji istiqamәtinin yoxluğu
Avadanlıqların köhnәliyi
Aşağı mәnfәәtlilik

659 Aşağıdakılardan hansı SWOTtәhlilinin nәtiәcәlәrinә әsasәn daxili güclü cәhәtlәrә aid deyil?

•

Bazarın lideri mövqeyi
Bazarda imic
Yüksәk mәsrәflәr
Yüksәk peşәkarlıq
Müvafiq maliyyә ehtiyatları

660 Aşağıdakılardan hansı şirkәtin xarici mühitinә aid olan imkanların tәdqiqinә dair amildir?

•

İqtisadi vәziyyәt
Bütün cavablar düzgündür
Siyasi mühit
İctimaiyәt
Texnologiyanın inkişafı

661 Müәssisәnin maliyyә mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

pul mәdaxilinin daha yüksәk templә artimi
inkişaf imkanlarının artırılması
müәssisәlәrin möhkәm maliyyә vәziyyәtinin tanıtdırılması
iqtisadi tәnәzzül dövrlәrindә gәlirlәrin sabitliyi
mәnfәәtin artımı

662 Müәssisәnin maliyyә mәqsәdlәrinә daxil deyil:

•

gәlirlәrin daha yüksәk templә artımı
sahәdә daha yüksәk vә etibarlı mövqe
mәnfәәtin әldә edilmәsi mәnbәlәrinin artması
sәhmlәrin qiymәtlәrinin yüksәldilmәsi
daha yüksәk dividentlәr

663 İxtisaslaşmış şirkәtlәrin fәaliyyәt sahәsinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

mәişәt texnikası
informasiya
mәtbәx mebeli
aviamühәrriklәr
idman geyimlәri

664 Diversifikasiya olunmuş iri şirkәtlәrin fәaliyyәt sahәlәrinә aşağıdakılardan hansi aid deyil?
mebel

•
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•

tikinti materiallarının istehsalı
elektrotexnika
geyim
mühәrrik istehsalı

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

•

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

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

•

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

667 Strategiyalar hansı tәşkilati sәviyyәdә işlәnmir?

•

korporativ
funksional
mailyyә
hamısı
әmәliyyat

668 Diversifikasiya olunmuş şirkәtlәrkorporsaiyalarda strategiyalar neçә müxtәlif tәşkilati sәviyyәdә
işlәnilir?

•

6
3
4
5

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

•

alıcıların tәlәbatlarını necә ödәmәk olar?
müәssisәnin hәcmini necә irilәşdirmәk olar?
bazarda baş verәn dәyişikliyә necә uyğunlaşdırmaq olar?
müәssisәnin ayriayrı bölmәlәrini necә idarә etmәk olar?
rәqiblәrә necә üstün gәlmәk olar?

670 Strateji mәqsәdlәr aşağıdakı hasm göstәrici ilә bağlı deyil?

•

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

671 Aşağıdakılardan hansı şirkәtin güclü vә zәif cәhәtlәri qruplaşdırıldığı daxili elementlәrә aid deyil?

•

Şirkәtin resursları
İKTdәn istifadә sәviyyәsi
Әmәliyyatlar
Menecment
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Heyәt

672 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin starteji vә maliyyә vәziyyәtini әks etdirәn әsas göstәricilәrә aid
deyil?

•

müәssisәnin alıcılar arasında imici
Müәssisәnin idarәetmә strukturunun tәrkibi
müәssisәnin bazarda xüsusi çәkisi
müәssisәnin aktivlәrindәn istifadә sәviyyәsi
alınmış kreditlәrin hәcmi

673 İşgüzar strategiya nәdir?

•

Heç bir cavab düzgün deyil
hәr bir fәaliyyәt növü üzrә ayrılıqda strategiya
әsas struktur vahidlәri üçün xüsusi strategiya
şirkәt vә onun fәaliyyәt sahәlәri üzrә ümumi strategiya
hәr bir fәaliyyәt növü üzrә müxtәli funksional istiqamәtlәr üzrә ayrılıqda strategiya

674 Funksional strategiya nәdir?

•

Heç bir cavab düzgün deyil
hәr bir fәaliyyәt növü üzrә müxtәli funksional istiqamәtlәr üzrә ayrılıqda strategiya
әsas struktur vahidlәri üçün xüsusi strategiya
şirkәt vә onun fәaliyyәt sahәlәri üzrә ümumi strategiya
hәr bir fәaliyyәt növü üçün ayrılıqda strategiya

675 Әmәliyyat strategiyası nәdir?

•

şirkәt vә onun fәaliyyәt sahәlәri üzrә ümumi strategiya
әsas struktur vahidlәri üçün xüsusi strategiya
Heç bir cavab düzgün deyil
hәr bir fәaliyyәt növü üzrә müxtәli funksional istiqamәtlәr üzrә ayrılıqda strategiya
hәr bir fәaliyyәt növü üçün ayrılıqda strategiya

676 Korporativ strategiya nәdir?

•

Heç bir cavab düzgün deyil
hәr bir fәaliyyәt növü üzrә müxtәli funksional istiqamәtlәr üzrә ayrılıqda strategiya
hәr bir fәaliyyәt növü üçün ayrılıqda strategiya
әsas struktur vahidlәri üçün xüsusi strategiya
şirkәt vә onun fәaliyyәt sahәlәri üzrә ümumi strategiya

677 Aşağıdakılardan hansı Diversifikasiya olunmuş şirktlәrdә strategiyaların sәviyyәlәrinә aid deyil?

•

İşgüzar strategiya
Әmәliyyat strategiyası
Müәssisәdaxili strategiya
Korporativ strategiya
Funksional strategiya

678 Strateji menecmentin neçә vәzifәsi var?

•

4
5
2
6
3
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679 Aşağıdakılardan hansı strategiyanın yaradılmasında menecerlәrin vәzifәlәrinә aid hissә deyil?

•

Görülәn işlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Mәqsәdlәrin vә strategiyanın tәkmillәşdirilmәsi
Tәşkilatın struktur bölmәlәrini әlaqәlәndirmәk
Kommersiya fәaliyyәt növünü müәyyәn etmәk
Ümumi mәqsәdlәri konkret işә istiqamәtlәndirmәk

680 Strateji menecment sisteminin әsas elementi aşağıdakılardan hansıdır?

•

niyyәt
menecerlәr
mәqsәd
strategiya
missiya

681 Maliyyә mәqsәdlәri aşağıdakı hansı göstәrici ilә bağlı deyil

•

borcların vә dividentlәrin sәviyyәsi
bazarda xüsusi çәkinin artımı
investisiyaların rentabelliyi
nәğd pul axınının artımı
mәnfәәtin hәcmi

682 Bugünkü rifaha görә müәssisәlәrin gәlәcәk nәticәlәrinin tәhlükә altındaqoyulması vә idarәetmәnin әsas
әlamәtidir.Cümlәni tamamalayın

•

sistemsiz,qaydasız
sistemli,sәmәrәli
sәmәrәsiz,sistemsiz
sistemsiz,sәmәrәli
sistemli,sәmәrәsiz

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

•

6
5
3
4
2

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

•

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

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

•

nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә nail olmaq üçün strategiyanın seçilmәsi
müәssiәdә texnika vә texnologiyanın inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәn olunması
kommersiya fәaliyyәti növünün müәyyәn edilmәsi vә onun strateji inkişaf istiqamәtlәrinin formalaşdırılması
d) görülәn işlәrin qiymәtlәndirilmәsi,bazarda vәziyyәtin öyrәnilmәsi, müәssisәlәrin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinin,
mәqsәdlәrinin vә strategiyanın tәkmillәşdirilmәsi
seçilmiş strategiyanın sәmәrәli realizasiyası
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686 Menecerin strategiyanın yaradilmasi vә hәyata keçirilmәsi üzrә vәzifәlәri birbirilә bağlı olan 5 hissәdәn
ibarәtdir.Aşağıdakılardan hansı dogru deyil

•

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

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

•

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

688 Menecerin strategiyanın yaradılması vә hәyata keçirilmәsi üzrә vәzifәlәri birbirilә bağlı olan 5 hissәdәn
ibarәtdir.Aşağıdakılardan hansı doğru deyi

•

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

689 Müәssәlәrin idarә edilmәsi planı әhatә etmir:

•

tәdavül
marketinq
ETSKİ(elmitәdqiqat vә sınaqonstruksiya işlәri)
heyәtin idarәedilmәsi
istehsalat

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

•

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

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

•

İdeyaların mәcmusudur
Plandır
İşlәrin mәcmusudur
Taktiki gedişlәrin mәcmusudur
Fikirlәrin mәcmusudur

692 Strateji niyyәt konsepsiyası .... perspektivә istiqamәtlәnir. Fikri tamamlayın.

•

Qısa vә uzunmüddәtli
Orta vә uzunmüddәtli
Uzunmüddәtli
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•

Orta müddәtli
Qısa müddәtli

693 Tәşkilatın yaxşı әsaslandırılmış vә düzgün ifadә olunmuş missiyası aşağıdakı xüsusiyyәtlәrinә görә
idarәetmә üçün әhәmiyyәtlidir. Doğru variant hansıdır?

•

hәr üçü yanlışdır
hәr üçü doğrudur
Tәşkilatın ali rәhbәrliyinin uzunmüddәtli inkişaf planlarına baxışlarını formalaşdırır
әsaslandırılmamış vә uzaq görәn olmayan idarәetmә qәrarlarının qәbulu riskini azaldır
tәşkilatın gәlәcәyә hazırlanmasına kömәk edir

694 Strategiyadakı dәyişikliklәrin yeni inzibati problemlәrә sәbәb olduğunu müәyyәn edәn menecment
mütәxәssisi:

•

T. Levitt
A. Çendler
F. Kotler
M. Porter
P. Druker

695 Strategiya nәdir?

•

Siayasәtin yerinә yetirilmәsi vә tәşkilatın onun qarşısında qoyduğu vәzifәlәri hәyata keçirmәsi ilә bağlı işlәdilәn
anlayışdır
Arzuolunan nәticәyә nail olma yolları
Bazarlarda mövqelәrin qazanılması, möhkәmlәnmәsi vә alıcıların tәlәbatlarının sәmәrәli surәtdә ödәnilmәsi
vasitәsilә mәqsәdlәrә nail olmağa istiqamәtlәnmiş tәdbirlәrdәn ibarәt olan plandır
Tәşәrrüfatçılığın ümumi mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün fәaliyyәt göstәrәn sistemdir
Ümumi mәqsәdә vә ya mәqsәdlәrә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu sürәtdә әlaqәlәndirәn insan qruplarıdır

696 5. Yeniliklәri tәsniflәşdirmәk üçün әsas götürülәn prinsiplәr hansıdır ? 1. Yeniliyin tipi 2. Hәyata
keçirilmә mexanizmi 3. Yeniliyin müddәti 4. Hәyata keçirilmә vaxtı 5. Reallaşma dövrü

•

(2;3)
(4;5)
(1;4)
(1;2)
(3;5)

697 İnnovasiya haqda olan fikirlәrdәn hansı sәhvdir?

•

İnnovasiya – yeni texnoloji ideyaların, tәkliflәrin praktiki tәtbiq edilmәsi vә hәyata keçirilmәsidir
İnnovasiya – aparılmış elmi tәdqiqatların vә xidmәti kәşflәrin әvvәlki analoqlarla istehsala tәtbiq edilәn
obyektidir
İnnovasiya istehsal orqanının ilkin strukturunda dәyişikliklәrdir
İnnovasiya – yeni praktiki vasitәlәrin yaradılması, yayılması vә istifadә edilmәsinin kompleks prosesidir
İnnovasiya – yeni şәkilindә yeniliklәrin, mәhsul vә xidmәt növlәrinin, tәşkilati – texniki vә sosial iqtisadi
qәrarların mәnfәәtli istifadә edilmәsidir

698 Kim tәşkilati fәaliyyәtin 2 әsas gündәlik dövriyyә vә inkişaf cәhәtini ayırmışdır

•

F.Nikson
B.Tviss
Y.Şumpeter
R.Foster
J.Perlaki

699 İqtisadi inkişaf nәzәriyyәsi adlı әsәrin müәllifi kimdir ?
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•

V.D.Xartman
Y.Şumpeter
F.Nikson
B.Santon
B.Tviss

700 Strateji menecment neçә әsas vәzifәsi mövcuddur ?

•

4
7
2
6
5
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