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2526_Az_Әyanii_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2526 Firmanın inkişaf strategiyası

15. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin strateji inkişafının mәqsәdlәri sırasına daxil edilә bilmәz?

14. Aşağıdakılardan hansı tәsәrrüfat cәmiyyәtinin forması deyil?

13. Aşağıdakılardan hansı sahibkarın tәsisçilik vә ya әmlak mәsuliyyәtinin forması deyildir?

12. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

11. “Firmanın inkişaf strategiyası” kursu aşağıdakı kurslardan hansı ilә әlaqәlidir?

10. Aşağıdakılardan hansı firma üçün xüsusi önәm daşımaya bilәr?

9. Tәşkilat nәdir?

xәrclәrin minimumlaşdırılması
mәnfәәtin firmanın tәsisçilәri arasında bölgüsü mexanizminin dәyişilmәsi•
yeni mәhsul bazarlarına çıxmaq
sahәdә texnoloji liderliyә nail olmaq
bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi

açıq tipli sәhmdar cәmiyyәti
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә
tam ortaqlıq•
әlavә mәsuliyyәtli müәssisә
qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәti

mәhdud mәsuliyyәt
hüquqi mәsuliyyәt•
әlavә mәsuliyyәt
subsidiar mәsuliyyәt
tam mәsuliyyәt

Bir fiziki şәxs bir neçә tam mәsuliyyәtli müәssisәnin tәsisçisi ola ilәr•
Müәssisә tәşkil etmәklә (iş qurmaqla) gәlir әldә etmәk sahibkarlıq fәaliyyәti hesab olunur
Sahibkarlıq fәaliyyәti şәxsin müstәqil vә könüllü surәtdә hәyata keçirdiyi fәaliyyәtdir
Sahibkarlıq fәaliyyәti şәxsin әsas mәqsәdi әmlak istifadәsindәn, әmtәә satışından, işlәr görülmәsindәn vә ya
xidmәtlәr göstәrilmәsindәn mәnfәәt götürülmәsi olan fәaliyyәtdir
Hüquqi şәxslәr bir fiziki vә ya hüquqi şәxs tәrәfindәn, yaxud fiziki vә hüquqi şәxslәrin toplusu tәrәfindәn yaradıla
bilәr, üzvlüyә әsaslana bilәr

strateji menecment
bunların hamısı•
firmanın iqtisadiyyatı
sahә iqtisadiyyatı
mikroiqtisadiyyat

nәticәlilik
mәhsuldarlıq
işsizlik•
mәnfәәtlilik
sәmәrәlilik

müәyyәn mülkiyyәtә vә hüquqi şәxs statusuna malik, mәqsәdi mәnfәәt әldә etmәk olan vә mәhsulun istehsalını vә
satışını hәyata keçirәn tәşkilatitәsәrrüfat vahididir;

•
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8. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinin sәmәrәlilik göstәricisi deyil?

7. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinin nәticәlilik göstәricisi hesab olunur?

6. Sәmәrәlilik göstәricilәri nәyi xarakterizә edir?

5. Nәticәlilik göstәricilәri nәyi xarakterizә edir?

4. Firmanın fәaliyyәtinin nәticә göstәricilәrindәn istifadә etmәk nә üçün lazımdır?

3. Firmanın fәaliyyәtinin nәticә göstәricilәri nәdir?

müәyyәn edilmiş çәrçivәlәr daxilindә özünәmәxsus әsaslarda fәaliyyәt göstәrәn, müәyyәn mәqsәdlәrә nail
olunmasını hәyata keçirәn vә mәqsәdyönlü şәkildә әlaqәlәndirilәn sosial qurumdur;

•
istehsal vә xidmәt proseslәrinin hәyata keçirildiyi, mal vә xidmәtlәri satmaqla gәlir әldә edәn tәsәrrüfatçılıq
subyektidir.
mәnfәәt әldә edilmәsi mәqsәdilә ictimai tәlәbat duyulan mal vә xidmәtlәr istehsalı vә satışı üçün tәşkil edilmiş
istehsal amillәrinin mәqsәdyönlü vә davamlı kombinasiyasıdır;
qanunla qadağan olunmayan istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtini hәyata keçirәrәk mal vә xidmәtlәr istehsal edәrәk
satmaq yolu ilә gәlir götürәn vә qanunvericiliyә uyğun olaraq qeydiyyatdan keçmiş müstәqil hüquqi şәxsdir;

materialutumu
material mәsrәfi norması•
әmәk mәhsuldarlığı
fondverimi
dövriyyә vәsaitinin dövr etmә sürәti

qeyrimaddi aktivlәrlә tәmin olunma sәviyyәsi
mәnfәәtlilik•
materialtutumu
fondtutumu
materialdan mәsrәf sәviyyәsi

qarşıya qoyulmuş (planlaşdırılmış) nәticәlәrә nail olma dәrәcәsini
әldә edilmiş nәticәlәrlә sәrf edilmiş resursların nisbәtini•
firmanın inkişaf strategiyasına әmәl edilmә sәviyyәsini
firmanın bütün resursları üzrә istifadәnin nәticәsini
şirkәtin nәticәlәrә istiqamәtlәnmә qabiliyyәtini

әldә edilmiş nәticәlәrlә sәrf edilmiş resursların nisbәtini
qarşıya qoyulmuş (planlaşdırılmış) nәticәlәrә nail olma dәrәcәsini•
firmanın inkişaf strategiyasına әmәl edilmә sәviyyәsini
firmanın bütün resursları üzrә istifadәnin nәticәsini
firmanın öz mәqsәd vә planlarının icrası zamanı vaxt vә resurs mәsrәflәrinә münasibәtdә müәyyәn edilmiş
keyfiyyәt tәlәblәrinә әmәl etmә qabiliyyәtini

firmanın gәlir vә mәsrәflәrini qiymәtlәndirmәk üçün
firmanın bütün resurslar üzrә mәsrәflәrin mәblәğini dәqiqlәşdirmәk üçün
firmanın rәqiblәrlә müqayisәdә nә dәrәcәdә sәmәrәli işlәdiyini qiymәtlәndirmәk üçün
firmanın işinin sәmәrәliliyini vә nәticәliliyini qiymәtlәndirmәk üçün•
firmanın inkişaf strategiyasının doğru seçilmәsini qiymәtlәndirmәk üçün

firmanın bütün resursları üzrә mәsrәf göstәricilәridir
şirkәtin qarşısında duran strateji vә taktiki (әmәliyyat) mәqsәdlәrinә nail olunma sәviyyәsini әks etdirәn fәaliyyәt
göstәricilәridir

•
şirkәtin fәaliyyәtin bütün istiqamәtlәri üzrә xәrclәrin vә gәlirlәrin müәyyәn edilmәsi üçün istifadә olunan
fәaliyyәt göstәricilәridir
şirkәtin bütün bölmәlәrinin vә strukturlarının işinin nәticәlәrini izlәmәk üçün istifadә olunan fәaliyyәt
göstәricilәridir
şirkәtin fәaliyyәtinin vә zәruri resursların planlaşdırılması üçün istifadә olunan hesabi göstәricilәridir
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2.      “Mәqsәdlәr üzrә idrәetmә”nin әsası kim tәrәfindәn qoyulub?

1.      “Mәqsәdlәr üzrә idarәetmә” nәdir?

1.      “Mәqsәdlәr üzrә idarәetmә” nәdir?

287. İdarәetmә funksiyası dedikdә nә başa düşülür?

286. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin sosialpsixoloji metodunun tәsir vasitәlәrinә aid deyil?

285. Menecment nәdir?

284. Müәssisәdә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda kollektivin idarә edil mә sinә dair
bütün iş növlәri müxtәlif funksional bölmәlәr ara sın da bö lüş dü rülür vә bu bölmәlәrdәn hәr biri müәyyәn

Artur Tompson
Con Kotter
Piter Druker•
Maykl Porter
Kennet Endryu

firmanın hәr bir struktur bölmәsinin vә hәr bir әmәkdaşının illik fәaliyyәti ilә bağlı qarşıya konkret mәqsәdlәrin
qoyulmasına vә bunların hәyata keçirilmәsi üzәrindә sәmәrәli nәzarәtin tәşkilinә әsaslanan idarәetmә üslübudur
firmanın fәaliyyәtinin mümkün nәticәlәrini öncәdәn görmәsinә vә onların әldә edilmәsi yollarının
planlaşdırılmasına әsaslanan idarәetmә üslubudur

•
firmanın fәaliyyәt istiqamәtlәrini öncәdәn planlaşdırmaya vә onların planlı şәkildә hәyata keçirilmәsinә әsaslanan
idarәetmә üslubudur
firmanın bütün bölmәlәrinin fәaliyyәtinin öncәdәn proqnozlaşdırılmasına vә bu proqnozların bütün struktur
bölmәlәrinә vaxtında çatdırılmasına әsaslanan idarәetmә üslubudur
firmanın fәaliyyәtinin strateji vә taktiki addımlarının әlaqәlәndirilmiş şәkildә hazırlanmasına vә hәyata
keçirilmәsinә әsaslanan idarәetmә üslubudur

firmanın hәr bir struktur bölmәsinin vә hәr bir әmәkdaşının illik fәaliyyәti ilә bağlı qarşıya konkret mәqsәdlәrin
qoyulmasına vә bunların hәyata keçirilmәsi üzәrindә sәmәrәli nәzarәtin tәşkilinә әsaslanan idarәetmә üslübudur
firmanın fәaliyyәtinin mümkün nәticәlәrini öncәdәn görmәsinә vә onların әldә edilmәsi yollarının
planlaşdırılmasına әsaslanan idarәetmә üslubudur

•
firmanın fәaliyyәt istiqamәtlәrini öncәdәn planlaşdırmaya vә onların planlı şәkildә hәyata keçirilmәsinә әsaslanan
idarәetmә üslubudur
firmanın bütün bölmәlәrinin fәaliyyәtinin öncәdәn proqnozlaşdırılmasına vә bu proqnozların bütün struktur
bölmәlәrinә vaxtında çatdırılmasına әsaslanan idarәetmә üslubudur
firmanın fәaliyyәtinin strateji vә taktiki addımlarının әlaqәlәndirilmiş şәkildә hazırlanmasına vә hәyata
keçirilmәsinә әsaslanan idarәetmә üslubudur

idarәetmә mәqsәdlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür;
idarәetmә vәzifәlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa düşülür;
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә istehsalın tәşkili prinsiplәrinin mәcmusu başa düşülür
idarәetmә vәzifәlәrini yerinә ye tir mәk üsul ları vә vasitәlәrinin mәcmusu başa düşülür.•
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә vәzifәlәrinin mәcmusu başa düşülür;

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

menejment texnikanın idarә edilmәsi prosesini әhatә edir;
me necment komplekslәrin iqtisadiyyatının idarә edilmәsi prosesini әhatә edir;
me nec ment ölkә iqtisadiyyatının idarә edilmәsi prosesini әhatә edir;
me nej ment iqtisadiyyatın idarә edilmәsinin bir hissәsi ol maq la, yalnız müәs sisә miqyasındakı hadisә vә proseslәri
әhatә edir;

•
menecment idarәetmә anlayışından geniş mәnada işlәnilir vә milli iqtisadiyyatın idarә edilmәsi prosesini әhatә
edir;
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işlәri yerinә ye tirir?

283. Müәssisәdә idarә etmә mexanizminin hansı tәşkilati quruluşunda obyektlәr üzrә rәhbәrlәrin ayrıl ır
vә bunlardan hәr biri hәmin obyektin idarә edil mәsi ilә әlaqәdar olan bütün qә rar ları işlәyib hazırlayır vә
qәbul edir?

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

281. İdarәetmә sistemi nәdir?

280. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin inzibati metodun tәsir vasitәlәrinә aid edilmir?

279. Bunlardan hansı müәssisәnin idarәetmә mexanizminә aid olunmur?

278. İdarәetmәdә qaşıya qoyulan mәqsәdlәr hansı tәlәbә cavab vermәyә bilәr?

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

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

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

idarә aparatında çalışan işçilәrin mәcmusudur.
idarәetmә metodları vә funksiyalarının mәjmusu, istehsalın tәşkili prinsiplәridir;
idarәetmә mәq sәd lәrinin mәcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir;
idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarә et mәnin struk      turu, forma vә metod larının mәcmusudur;•
müәssisәdә idarәetmәnin tәşkilati quruluşunu xarakterizә edir, kadrların tәrkibini göstәrir;

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

mәlumatlar vә onların işlәnmә üsulları.
idarәetmәnin funksional qurluşu;
idarәetmә prinsiplәri vә funksiyaları;
istehsal fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması;•
iqtisadi vә hüquqi qanunlar vә mәhdudiyyәtlәr;

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

276. Aşağıdakılardan hansı planlaşdırmanın mәrhәlәsi hesab olunur?

275. Aşağıdakılardan hansı firmanın idrә edilmәsinin tәşkilati quruluşları sırasına aiddir?

274. Aşağıdakılardan hansı firmanın idrә edilmәsinin tәşkilati quruluşları sırasına aiddir?

273. Firmalarda idrәetmәnin tәşkilati quruluşları arasında daha geniş yayılmışı hansıdır?

272. İdarәetmәnin metodları hansılardır?

271. Firmada idarәetmәnin funksiyaları hansılardır?

270. Bunlardan hansı idarәetmәnin iqtisadi metodunun mexanizminә aid olunmur?

idarәetmәnin strukturu, idarә et mә qәrarlarının, idarәetmә kadrlarının mәcmusudur;
idarәetmә subyekti ilә idarә olunan obyektin mәcmusudur;
idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarә et mәnin struk      turu, forma vә metod larının mәcmusudur•
idarәetmә mәq sәd lәrinin, idarә tmәdә istifadә olunan texnikanın, idarәetmә qәrarlarının mәcmusudur;
idarә et mә qәrarlarının vә idarәetmә kadrlarının mәcmusudur;

lisenziyalaşdırma.
koordinasiya;
matris sxemi;
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi;•
Tәşәbbüskarlıq;

mәqsәdliproqram
funksional
xәtti
xәttidәyәr•
xәttifunksional

ixtisaslaşmış
mәrkәzlәşdirilmiş
ierarxiya
divizional•
diversifikasiyalı

mәqsәdliproqram
funksional
xәtti
xәttifunksional•
matris sxemi

iqtisadi; perspektiv, operativ;
iqtisadi, tәşkilatı, sosialpsixoloji;
inzibati, psixolojı, tәşkilatı;
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji;•
madditexniki, tәşkilati, iqtisadi;

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

әmәk haqqı.
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269. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aid deyil?

268. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aiddir?

267. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aid deyil?

266. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin funksiyasıdır?

265. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin funksiyasıdır?

264. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin metodudur?

263. Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin funksiyası deyil?

vergi;
gәlir vә mәn fәәt;
tәlimat;•
qiymәt;

Tәşәbbüskarlıq;
Demokratiklik;
İdarәetmәdә әmәk bölgüsü;
diversifikasiya•
Әdalәt prinsipi;

paralellik prinsipi.
düzxәtlilik prinsipi;
avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә prinsipi;
sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi;•
ahәngdarlıq prinsipi;

istiqamәtlәrin vәhdәti prinsipi.
qayda prinsipi;
intizam prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;•
әdalәt prinsipi;

tәhlil
menecment
qәrarvermә
motivasiya•
madditexniki tәminat

kreditlәşdirmә
ixtisaslaşdırma
әmәk bölgüsü
nәzarәt•
kooperasiyalaşdırma

iqtisadi metodlar
bunların hamısı•
bunların heç biri
sosialpsixoloji metodlar
inzibati metodlar

motivasiya
tәşkiletmә
planlaşdırma
mәrkәzlәşdirmә•
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262. Aşağıdakılardan hansı firmanın inkişaf strategiyasının predmetini tәşkil edir?

260. Aşağıdakılardan hansı firmanın inkişaf strategiyasını müәyyәn edәn amil hesab edilmir?

259. Firmanın inkişaf strategiyasının formalaşmasına tәsir göstәrәn amillәr necә qruplaşdırılır?

257. Strateji planlaşdırma:

256. Strateji planlaşdırma:

255. Strateji planlaşdırma:

254. Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın sәciyyәvi xüsusiyyәti hesab edilә bilmәz?

koordinasiya

bunların heç birisi.
tәşkilati problemlәr – qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün zәruri olan, lakin hazırda tәşkilatda olmayan
yaxud kifayәt qәdәr olmayan tәşkilati elementlәr;
firmanın mәqsәdi ilә bağlı problemlәr – mәqsәdlәrin, resursların vә nәticәlәrin qarşılıqlı әlaqәsini tәmin etmәk
yolu ilә firmanın fәaliyyәtinin effektivliyinin yüksәldilmәsinә vә firmanın mәqsәdlәrinә maneә yaradan
problemlәr;
bunların hamısı;•
xarici amillәrlә bağlı problemlәr;

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

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

istehsalın funksiyasıdır.
mәkanın funksiyasıdır;
zamanın funksiyasıdır;
istiqamәtin (mәqsәdin) funksiyasıdır;•
zaman vә makan funksiyasıdır;

bazarların seçilmәsi prosesidir.
qәrarların seçilmәsi prosesidir;•
mәqsәdlәrin seçilmәsi prosesidir;
vәzifәlәrin seçilmәsi prosesidir;
strukturların seçilmәsi prosesidir;

qarşıya qoyulan strateji mәqsәdә nail olma üsul vә vasitәlәrini әks etdirәn müddәtli planlaşdırmadır;•
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdә nail olma üsul vә vasitәlәrini әks etdirәn müddәtsiz planlaşdırmadır .
qısamüddәtli planlaşdırmadır;
uzunmüddәtli planlaşdırmadır;
ortamüddәtli planlaşdırmadır;

firmanın fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühitinin öyrәnilmәsini şәrtlәndirir;
firma ilә bağlı istәnilәn digәr növ planlaşdırmalar üçün baza rolunda çıxış edir;
firmanın inkişafı ilә bağlı qlobal ideyaların araşdırılmasına әsaslanır;
uzunmüddәtli istehsal proqramının illәr, rüblәr vә bölmәlәr üzrә bölünmәsini tәmin edir.•
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253. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

252. Aşağıdakılardan hansı “strateji planlaşdırma” anlayışına uyğundur?

251. “Strateji menecment  bu, ........... idarәetmәdir” fikrini tamamlayın

249. Firmanın inkişaf strategiyasının işlәnilmәsini zәruri edәn başlıca amil nәdir?

248. Firmanın inkişaf strategiyası aşağıdakı dәyişiklik istiqamәtini әks etdirir:

247. Firmanın inkişaf strategiyası:

246. Fikri aşağıdakı ifadәlәrdәn biri ilә tamamlayın: “Hәr bir strategiya ...... başlayır”

•
qarşıya qoyulan mәqsәdә (nәticәyә) nail olmağın alternativ variantlarını nәzәrdәn keçirir;

Strateji planlaşdırma – tәşkilati idarәetmә alәti, strateji menecment isә analitik prosesdir;
Strateji menecmentlә müqayisәdә strateji planlaşdırma daha dar anlayışdır;•
Strateji planlaşdırma – firmanın strateji fәaliyyәtlәrinin idarә edilmәsi sistemidir;
Strateji menecment  firmanın strateji fәaliyyәtlәrinin idarә edilmәsi sistemidir.
Starteji planlaşdırma  firmanın mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün zәruri olan strategiyaların işlәnilmәsi üzrә qәrar vә
fәaliyyәtlәrin kompleksidir;

Bu, müәyyәn zaman müddәtinә strateji plan formasında konkretlәşdirilmәklә firmanın strategiyalarının işlәnilmәsi
prosesidir;

•
Bu, firmanın mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün zәruri olan strategiyaların işlәnilmәsi üzrә qәrar vә fәaliyyәtlәrin
kompleksidir;
Bu, firmanın uzunmüddәtli dövrdә fәaliyyәtlәrinin planlaşdırılması prosesidir.
Bu, qarşıdakı dövrdә firmanın sifarişlәr portfelinә uyğun olaraq mәhsul istehsalı vә satışını zaman vә mәkan
baxımından sistemlәşdirәn fәaliyyәtlәr toplusudur;
Bu, tәsәrrüfat bölmәlәrinin uzunmüddәtli rәqabәt üstünüklәrini tәmin edәn strategiyadır;

istiqamәtlәr üzrә;
nәticәlәr üzrә.•
layihәlәr üzrә;
vәzifәlәr üzrә;
proqramlar üzrә;

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

firmanın keçmiş vәziyyәti – firmanın gәlәcәk vәziyyәti;
firmanın indiki halı – bazar mövqeyinin möhkәmlәnmәsi.
firmanın indiki halı – firmanın daha yüksәk gәlirli halı;
firmanın indiki halı – firmanın nail olmaq istәdiyi hal;•
firmanın keçmiş vәziyyәti – firmanın indiki vәziyyәti;

firmanın fәaliyyәt mühitindә baş verәn dәyişikliklәrә uyğun onun fәaliyyәt planıdır.
perspektiv üçün firmanın fәaliyyәt mәqsәdidir;
detallaşdırılmış perspektiv fәaliyyәt planıdır;
qarşıya qoyulan mәqsәdә (nәticәyә) nail olmaq üçün firmanın başlıca fәaliyyәt istiqamәtini – dәyişikliklәr
vektorunu әks etdirir;

•
qarşıdakı dövrdә firmanın mәqsәd vә hәdәflәrinin әsaslandırılmasını әks etdirir;

strateji planlaşdırmadan;
strateji düşüncәdәn;•
strateji tәhlildәn;
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245. Strateji qәrar qәbul etmәk üçün firmanın rәhbәrinin (sahibkarın) hansı qabiliyyәtә malik olması
zәruridir?

244. Aşağıdakılardan hansı firmanın strateji idarә edilmәsinin әlamәtlәri sırasına aid edilә bilmәz?

243. Bu, firmanın strateji idarә edilmәsinin әlamәtidir:

35. Aşağıdakılardan hansı strateji qәrarlara aid edilә bilmәz?

34. Aşağıdakılardan hansı strateji qәrarlara aid edilә bilәr?

33. Aşağıdakılardan hansı strateji qәrarlara aid edilә bilәr?

32. Aşağıdakılardan hansı strateji qәrarlara aid edilә bilәr?

xarici mühitdәki dәyişikliklәrdәn.
maliyyә resurslarından;

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

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

şirkәtdә әmәk intizamına әmәl edilmәsi;
şirkәtin perspektiv rәqabәt qabiliyyәtliliyinin tәmin edilmәsi;•
şirkәtin maliyyә sabitliyi;
şirkәtdә işçi axıcılığının olmaması.
şirkәtin sabit mәnfәәt әldә etmәsi;

müәssisәnin ayrıayrı istehsal bölmәlәrinin fәaliyyәtinin dayandırılması
müәssisәlәrin birlәşmәsi
yeni satış bazarlarına çıxış
satınalmalar üzrә ödәniş şәrtlәrinin yenilәnmәsi•
mәhsullardan bәzilәrinin istehsalının dayandırılması

bina vә tikililәrin әsaslı tәmir edilmәsi
әmәk intizamının güclәndirilmәsi
işçilәrin ixtisasının artırılması
yen mәhsul istehsalına keçid•
avadanlığın boş dayanmalarının aradan qaldırılması

müqavilә münasibәtlәrinin hüquqi mexanizmlәrinin tәtbiqi
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt
mәhsulun qiymәtinә endirimlәrin tәtbiqi
yeni texnologiyanın tәtbiqi•
heyәtin idarә edilmәsi

reklam kampaniyasının tәşkili
әmәyin stimullaşdırılması qaydalarının tәtbiqi
tәdarüklәrin hәcminin artırılması
müәssisәnin rekonstruksiya edilmәsi•
әmәk haqqının inflyasiya sәviyyәsinә uyğun indekslәşdirilmәsi
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31. Strateji idarәetmә prossinin başlanğıc nöqtәsi hansıdır?

30. Aşağıdakılardan hansı strateji qәrarların xarakterik xüsusiyyәtidir?

29. Xarici mühitin qeyrimüәyyәnliyi aşağıdakılardan hansı ilә bağlı deyil?

28. Aşağıdakılardan hansı strateji qәrarların xarakterik xüsusiyyәtidir?

27. Aşağıdakılardan hansı strateji qәrarların xarakterik xüsusiyyәtidir?

26. Aşağıdakılardan hansı firmanın inkişafına strateji yanaşmanı vacib edәn amil hesab edilmir?

25. Müәssisәnin inkişaf strategiyası:

24. Aşağıdakılardan hansı biznesdә strateji dәyişikliklәr üçün әsas ola bilmәz?

firmanın kadrları
firmanın rәqiblәri
firmanın fәaliyyәt sahәsi
mühitin tәhlili•
firmanın ali menecmenti

bunların heç biri
tәbiәti etibarı ilә qeyrimüәyyәndir
tәbiәti etibarı ilә innovasiondur (yenilikçidir)
bunların hamısı•
tәbiәti etibarı ilә subyektivdir

fәaliyyәtin uğuruna mühiitn tәsirinin bilinmәmәsi ilә
informasiyanın mәhdudluğu (çatışmazlığı) ilә
xarici mühitin mürәkkәbliyi vә dәyişkәnliyi ilә
firmanın sahibkarlarının vә ya qәrar qәbul edәnlәrin xarici mühiti qiymәtlәndirә bilmәmәlәri ilә•
qәbul edilәn qәrarların nәticәlәrinin dәqiq bilinmәmәsi ilә

tәbiәti etibarı ilә dәqiq müәyyәn edilәndir
tәbiәti etibarı ilә tez bir zamanda qәbul edilmәsini tәlәb edir
tәbiәti etibarı ilә obyektivdir
tәbiәti etibarı ilә subyektivdir•
bütün әmәkdaşların razılığı ilә qәbul edilir

onların nәticәsi icra keyfiyyәtindәn deyil, nә dәrәcә sürәtlә yerinә yetirilmәsindәn asılıdır
tәbiәti etibarı ilә obyektivdir
konkret vәzifәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmir
tәbiәti etibarı ilә yenilikçidir (innovasiondur)•
tәbiәti etibarı ilә dәqiq tәyin olunub

istehlakçıların tәlәbatlarında baş verәn köklü dәyişikliklәr
sahә daxilindә rәqabәtin kәskinlik dәrәcәsinin yüksәlmәsi
xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrin firmanın fәaliyyәtinә tәsiri
firmanın davamlә olaraq yüksәk mәnfәәt norması ilә işlәmәsi•
firmanın әsas fәaliyyәt növlәri üzrә istifadә etdiyi texnologiyalarda baş verәn dәyişikliklәr

orta müddәtli dövr üçün firmanın inkişafına nәzarәt planıdır;
müәssisәnin cari planlarının ahәngdar hәyata keçiirlmәsini tәmin edәn idarәetmә alәtidir
konkret müddәti göstәrilmәyәn inkişaf planıdır
dәyişkәn mühit şәraitindә firmanın qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә mövcud imkanlarla nail olması üçün konkret
dövr üçün müәyyәnlәşdirilmiş fәaliyyәt planıdır

•
müәssisәnin cari fәaliyyәtinin idarә edilmәsi alәtidir;

qloballaşma vә beynәlxalq inteqrasiyanın güclәnmәsi
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23. Aşağıdakılardan hansı firmanın idarә edilmәsindә strateji dәyişikliyi zәruri edir?

22. Firmanın inkişaf strategiyasının işlәnilmәsini zәruri edәn amil hansıdır?

21. Strategiyanı xarakterizә edәn aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlşdır?

20. Iqtisadi baxımdan strategiya nәdir?

19. “Strategiya” sözü iqtisadi sferaya hansı sahәdәn daxil olub?

18. İnkişaf prosesinin idarә edilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

texnoloji yeniliklәr (dәyişikliklәr);
bazar tәlәbatlarının dәyişilmәsi;
korporativ mәnfәәt vergisinin dәrәcәsinin azaldılması•
sahәdә rәqabәtin dәrinlәşmәsi;

müәssisәlәrin fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericiliyin tәlәblәrinә daha tam vә düzgün әmәl edilmәsi zәruriliyi
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması istәyi;
mәhsul istehsalı vә satışını genişlәndirmәklә daha çox mәnfәәt әldә edilmәsi istәyi;
xarici fәaliyyәt mühitindә baş verәn davamlı dәyişikliklәrә vaxtında uyğunlaşmaqla özünün rәqabәt
qabiliyyәtliliyini yüksәltmәk istәyi;

•
istehlakçıların tәlәbatlarını daha dolğun ödәyә bilmәk istәyi;

bunların heç biri
xarici mühitin dәyişkәnliyi
xarici mühitin mürәkkәbliyi
xarici mühitin qeyri müәyyәnliyi şәraitindә firmanın uğur qazanmaq istәyi•
bunların hamısı

dәyişkәn mühit şәraitindә firmanın qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә mövcud imkanlarla nail olması üçün müәyyәn
dövr әrzindә hәyata keçirmәli fәaliyyәt vә hәrәkәtlәrin ümumilәşdirici modelidir
müәssisәnin öz çevrәsiylә arasındakı münasibәtlәri nizamlayan vә rәqiblәri üzәrindә üstünlük qazanmaq mәqsәdi
ilә bütün imkanlarını hәrәkәtә gәtirmәk (sәfәrbәr etmәk) kimi bir mәna daşıyır
müәssisәdә uzun müddәtli mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәn etmә vә bu mәqsәdlәrә nail olmaq üçün bütün qaynaqları
(imkan vә vasitәlәri) hәrәkәtә gәtirmә bacarığıdır
müәssisәnin daxili qaynaqları vә bacarıqları ilә xarici mühitin fürsәt vә tәhtidlәri (tәhlükәlәri) arasında uyğunluq
yaratmaqla rәqiblәri ilә müqayisәdә rәqabәt üstünlüyü әldә edәrәk qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq vasitәsidir
dәyişkәn mühit şәraitindә firmanın müәyyәn dövr әrzindә hәyata keçirmәli fәaliyyәt vә hәrәkәtlәrin sxematik
modelidir

•

rәqabәt şәraitindә firmanın bazar payını qoruyub saxlamaq üçün müәyyәn dövr әrzindә hәyata keçirmәli fәaliyyәt
vә hәrәkәtlәrin mәcmusudur
dәyişkәn mühit şәraitindә firmanın qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә mövcud imkanlarla nail olması üçün müәyyәn
dövr әrzindә hәyata keçirmәli fәaliyyәt vә hәrәkәtlәrin ümumilәşdirici modelidir

•
dәyişkәn mühit şәraitindә firmanın müәyyәn dövr әrzindә hәyata keçirmәli fәaliyyәt vә hәrәkәtlәrin sxematik
modelidir
sabit mühit şәraitindә firmanın mәqsәdә nail olmaq üçün müәyyәn dövr әrzindә hәyata keçirmәli fәaliyyәt vә
hәrәkәtlәrin ümumilәşdirici modelidir
sabit mühit şәraitindә firmanın rәqib firmalarla müqayisә şәraitindә müәyyәn etdiyi fәaliyyәt vә әmәliyyatların
ümumilәşdirici modelidir

ekoloji
hәrbi•
siyasi
sosial
hüquq

sistemin bir keyfiyyәt halından başqa bir keyfiyyәt halına keçidinә imkan verәn tәbii vә tarazlı dәyişikliklәr
prosesi
sistemin bir keyfiyyәt halından başqa bir keyfiyyәt halına keçidini tәmin edәn tәsadüfi hәrәkәtlәr toplusudur

•
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17. “İnkişaf – bu ...” cümlәni aşağıdakı fikirlәrdәn biri ilә tamamlayın:

16. İnkişaf nәdir?

327. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

326. Firma lәğvetmә strategiyasını tәtbiq etdikdә aşağıdakı nәticәlәrdәn hansı mümkün olmaz?

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

324. Aşağıdakılardan hansı ixtisaretmә strategiyasının tipi deyil?

323. Aşağıdakılardan hansı ixtisaretmә strategiyasının tipidir?

sistemin bir keyfiyyәt halından başqa bir keyfiyyәt halına keçidini tәmin edәn mәqsәdyönlü vә sistemli
dәyişikliklәr prosesi

•
sistemin keyfiyyәt xarakteristikaları dәyişmәdәn onun kәmiyyәtcә böyümәsini tәmin edәn dәyişikliklәr prosesi
sistemin bir (aşağı) keyfiyyәt halından başqa – daha yüksәk  keyfiyyәt halına keçmәsidir

firmanın göstәrdiyi xidmәtdir
fasilәsiz prosesdir•
fasilәli prosesdir
birdәfәlik hadisәdir
fәaliyyәtdir

sistemin hәrhansı keyfiyyәt dәyiıikliklәrinә uğramadan qalmasıdır
sistemin bir (aşağı) keyfiyyәt halından başqa – daha yüksәk  keyfiyyәt halına keçmәsidir•
sadәcә olaraq böyümәdir (artәmdır)
sistemin keyfiyyәtcә dәyişmәdәn miqdarca artmasıdır
sistemin birdәfәlik xarakteristikasıdır

İqtisadiyyatda baş verәn proseslәrlә әlaqәdar olaraq firmanın fәaliyyәtinin effektivliyinin yüksәldilmәsi üçün öz
qüvvәlәrini yenidәn qruplaşdırmağa zәrurәt yarandıqa ixtisaretmә strategiyaları tәtbiq olunur;
İnteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının tәtbiqi firmanın sahәdәki mövqeyinin dәyişilmәsinә aparıb çıxarır;
Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları mәhsulun vә (vә ya) bazarın dәyişilmәsini nәzәrdә tutur;
Mövcud şәrtlәrdә biznesin davam etdirilmәsi mümkün olmadıqda firmalar diversifikasiyalı artım
strategiyalarından istifadә edirlәr.

•
Diversifikasiyalı artım strategiyalarının tәtbiqi zamanı mәhsul, texnologiya, bazar vә sahә dәyişә bilәr;

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

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

Lәğvetmә strategiyası.
Xәrclәrin ixtisarı strategiyası;
“Mәhsulun toplanması” strategiyası;
Qiymәtin ixtisarı strategiyası;•
Strukturların ixtisarı strategiyası;

tәrәfdaşların ixtisarı strategiyası;
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322. İxtisaretmә strategiyalarının neçә tipi var?

321. Konqlomerat diversifikasiya strategiyasını aşağıdakı kimi xarakterizә etmәk olar:

320. Üfüqi diversifikasiya strategiyasının tәtbiqi zamanı dәyişәn elementlәr (amillәr) hansıdır?

319. Diversifikasiyalı artım strategiyalarının tiplәri bunlardır:

318. Aşağıdakılardan hansı diversifikasiyalı artım strategiyalarının tipidir?

317. Aşağıdakılardan hansı diversifikasiyalı artım strategiyalarının tipidir?

316. Diversifikasiyalı artım strategiyalarının neçә tipi var?

mәnfәәtin azaldılması strategiyası;
mәhsulun dәyişdirilmәsi strategiyası;
“Mәhsulun toplanması” strategiyası.•
qiymәtin ixtisarı strategiyası;

6.
3;
2;
4;•
5;

firma uzunmüddәtli artım dövründәn sonra biznesin effektivliyinin artırılması zәrurәtindәn struktur
dәyişikliklәrinә getmәyә vә firmanın ölçülәrini dәyişmәyә mәcbur olur.
mövcud istehsal firmanın әsas işi (biznesi) kimi qalır, bununla yanaşı firmanın malik olduğu texnologiyanın
imkanlarından istifadә etmәklә mövcud bazarlara yeni mәhsul çıxarılır;
firma yeni texnologiya әsasında yeni mәhsul istehsal edib artıq mövcud (malik olduğu) bazarda genişlәnir;
firma indiyәcәn istehsal etdiyi mәhsulla texnoloji baxımdan әlaqәsi olmayan yeni mәhsulun istehsalı vә onun
yeni bazarlarda satışı hesabına böyüyür;

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

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

әks şaquli diversifikasiya strategiyası, irәli gedәn diversifikasiya strategiyası vә üfüqi diversifikasiya strategiyası;
üfüqi diversifikasiya strategiyası vә şaquli diversifikasiya strategiyası;
mәrkәzlәşdirilmiş diversifikasiya strategiyası,.•
üfüqi diversifikasiya strategiyası, kanqlomerat diversifikasiya strategiyası vә inteqrallaşdırılmış diversifikasiya
strategiyası;
texnoloji diversifikasiya strategiyası, bazarın diversifikasiya strategiyası vә mәrkәzlәşdirilmiş diversifikasiya
strategiyası;

inteqrallaşdırılmış diversifikasiya strategiyası.
bazarın diversifikasiyası strategiyası;
texnoloji diversifikasiya strategiyası;
mәrkәzlәşdirilmiş diversifikasiyası strategiyası;•
әks üfüqi diversifikasiya strategiyası;

irәli gedәn diversifikasiya strategiyası.
bazarın diversifikasiyası strategiyası;
әks şaquli diversifikasiya strategiyası;
üfüqi diversifikasiya strategiyası;•
sahәnin üfüqi diversifikasiyası strategiyası;
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315. Әks şaquli inteqrasiya strategiyasının tәtbiqi zamanı:

314. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

313. İntegrallaşdırılmış artım strategiyalarında dәyişikliklәrә uğrayan elementlәr hansılardır?

312. İnteqrallaşdırılmış artım strategiyaları zamanı dәyişәn element (amil) hansıdır?

311. İnteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının tiplәri bunlardır:

310. Aşağıdakılardan hansı inteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının tipidir?

6.
4;
2;
3;•
5;

Firma hazırda istehsal etdiyi mәhsulla mövcud bazarlarda daha da möhkәmlәnmәk üçün әlindәn gәlәn hәr şeyi
edir.
Firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahә vә istifadә etdiyi texnologiya ciddi dәyişikliklәrә mәruz qalır;
Firma özü ilә son istehlakçılar arasında olan strukturları (yәni bölgü vә satış sistemini) özünә birlәşdirmәk yaxud
onların üzәrindә nәzarәti güclәndirmәk yolu ilә böyüyür;
Firma tәdarükçülәrini özünә birlәşdirmәk yaxud onların üzәrindә nәzarәti güclәndirmәk, habelә tәdarüklә mәşğul
olan törәmә strukturlar yaratmaq yolu ilә böyüyür;

•
Firma hazırda istehsal etdiyi mәhsul üçün yeni bazarlar tapır;

İnteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının tәtbiqi zamanı sahә daxilindә firmanın mövqeyi (vәziyyәti) dәyişikliyә
mәruz qalır.
Firma güclü biznesә malik olduqda vә tәmәrküzlәşdirici artım strategiyasını tәtbiq edә bilmәdikdә
inteqrallaşdırılmış artım strategiyasını tәtbiq edir;
İnteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının tәtbiqi zamanı yeni struktur bölmәlәrinin әlavә edilmәsi hesabına
firmanın genişlәnmәsi (böyümәsi) baş verir;
Firma zәif biznesә malik olduqda vә tәmәrküzlәşdirici artım strategiyasını tәtbiq edә bilmәdikdә
inteqrallaşdırılmış artım strategiyasını tәtbiq edir;

•
Firma yeni mülkiyyәt әldә etmәklә yaxud daxildәn bölmәlәrini artırmaqla inteqrallaşdırılmış artıma nail ola bilәr;

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

sahә.
texnologiya;
mәhsul;
sahә daxilindә firmanın mövqeyi;•
bazar;

tәmәrküzlәşdirici inteqrasiya strategiyası vә diversifikasiyalı inteqrasiya strategiyası .
әks üfüqi inteqrasiya strategiyası vә irәli gedәn üfüqi inteqrasiya strategiyası;
üfüqi inteqrasiya strategiyası vә şaquli inteqrasiya strategiyası;
әks şaqulu inteqrasiya strategiyası vә irәli gedәn şaqulu inteqrasiya strategiyası;•
strukturların birlәşdirilmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya strategiyası vә strukturların ixtisarını nәzәrdә tutan
inteqrasiya strategiyası;

bazarın inteqrallaşdırılması strategiyası;
texnologiyanın inteqrallaşdırılması strategiyası;
istehsalın inteqrallaşdırılması strategiyası;
әks şaquli inteqrasiya strategiyası.•
sahәnin inteqrallaşdırılması strategiyası;
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309. İnteqrallaşdırılmış artım strategiyalarının neçә tipi var?

308. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

307. Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyalarında dәyişikliklәrә mәruz qalan elementlәr hansılardır?

306. Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyalarında dәyişikliklәrә mәruz qalmayan elementlәr hansılardır?

305. Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyalarının tiplәri hansılardır?

304. Aşağıdakılardan hansı tәmәrküzlәşdirici artım strategiyasının tipidir?

303. Tәmәrküzlәşdirici artım strategiyalarının neçә tipi var?

6.
4;
3;
2;•
5;

Mәhsulun inkişafı strategiyasının tәtbiqi firmanın yeni mәhsul istehsalını vә onun mövcud bazarlara satılmasını
nәzәrdә tutur.
Firmanın bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyası tәtbiqi zamanı daha güclü marketinq araşdırmaları tәlәb
olunur;
Firmanın bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyası tәtbiqi zamanı firma hazırda istehsal etdiyi mәhsulla
mövcud bazarlarda daha da möhkәmlәnmәk üçün әlindәn gәlәn hәr şeyi edir;
Firmanın bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyası tәtbiqi zamanı mәhsul vә texnologiya dәyişmәz qalır,
sahә isә dәyişir

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

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

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

mәhsulun yenilәnmәsi strategiyası, texnologiyanın yenilәnmәsi strategiyası vә bazarın yenilәnmәsi stratrgiyası.
texnologiyanın inkişafı strategiyası, mәhsulun inkişafı strategiyası vә bazarın genişlәndirilmәsi strategiyası;
mәhsulun tәmәrküzlәşdirici strategiyası, bazarın tәmәrküzlәşdirici strategiyası vә bazar mövqeyinin
tәmәrküzlәşmәsi strategiyası;
mәhsulun inkişaf strategiyası, bazarın inkişafı strategiyası vә bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyası;•
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi strategiyası, mәhsulun ixtisaslaşması strategiyası vә bazarın tәmәrküzlәşmәsi
strategiyası;

istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi strategiyası.
texnologiyanın yenilәnmәsi strategiyası;
istehsalın ixtisaslaşdırılması strategiyası;
bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyası;•
mәhsulun yenilәnmәsi strategiyası;

6.
4;
2;
3;•
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302. Biznesin inkişafının baza (etalon) strategiyaları bunlar hesab olunur:

301. Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişafının etalon (baza) strategiyaları deyil?

300. Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişafının etalon (baza) strategiyaları hesab olunur?

299. Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişafının etalon (baza) strategiyaları hesab olunur?

298. Biznesin inkişafının etalon (baza) strategiyaları neçә qrupda birlәşdirilir?

297. Biznesin artım strategiyaları bunlardır:

296. Biznesin artımını nәzәrdә tutan etalon strategiyaları neçә qrupda birlәşdirilir?

5;

xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyaları, mәhsul istehsalı üzrә dәrin ixtisaslaşma strategiyaları, mәnfәәtin
maksimumlaşdırılması strategiyaları, bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyaları;
tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları, integrallaşdırılmış artım strategiyaları, diversifikasiyalı artım strategiyaları,
ixtisaretmә strategiyaları.

•
bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyalarıı, bazarın inkişafı (genişlәndirilmәsi) strategiyaları, mәhsulun
inkişafı strategiyaları, ixtisaretmә strategiyaları;
mәhsulun inkişafı strategiyaları, bazarın inkişafı strategiyaları, texnologiyanın inkişafı strategiyaları, sahәnin
inkişafı strategiyaları;
mәrkәzlәşdirilmiş diversifikasiya strategiyaları, üfüqi diversifikasiya strategiyaları, konqlomerat diversifikasiya
strategiyaları, xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyaları;

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

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

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

2;
4;•
6.
5;
3;

mәrkәzlәşdirilmiş artım strategiyaları, üfüqi artım strategiyaları, konqlomerat artım strategiyaları;
bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi strategiyalarıı, bazarın inkişafı (genişlәndirilmәsi) strategiyaları, mәhsulun
inkişafı strategiyaları;
tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları, integrallaşdırılmış artım strategiyaları, diversifikasiyalı artım strategiyaları.•
mәhsulun inkişafı strategiyaları, bazarın inkişafı strategiyaları, texnologiyanın inkişafı strategiyaları ;
mәhsul istehsalının artırılması strategiyaları, mәnfәәtin artırılması strategiyaları, bazarın genişlәndirilmәsi
strategiyaları;

2;
3;•
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295. Firmanın inkişaf istiqamәtinin xarakterinә görә biznesin inkişaf strategiyaları aşağıdakı kimi
qruplaşdırılır:

294. Firmaların inkişaf strategiyalarını birbirindәn fәrqlәndirәn әsas elementlәr (amillәr) aşağıdakı
vәziyyәtlәrdә ola bilәr:

293. Firmaların inkişaf strategiyalarını birbirindәn fәrqlәndirәn vә dәyişikliklәrә mәruz qalan әsas
elementlәr hansılardır?

292. Aşağıdakılardan biri firmaların inkişaf strategiyalarını fәrqlәndirәm amil hesab olunur:

291. Aşağıdakılardan biri firmaların inkişaf strategiyalarını fәrqlәndirәm amil hesab olunmur:

290. Firmaların inkişaf strategiyaları barәdәki aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•
6.
5;
4;

inteqrasiya strategiyaları vә diversifikasiya strategiyaları .
artım strategiyaları vә ixtisar strategiyaları;•
irәlilәmә strategiyaları vә gerilәmә strategiyaları;
tәdrici inkişaf strategiyaları vә sürәtli inkişaf strategiyaları;
biznes strategiyaları vә inkişaf strategiyaları;

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

mәhsulun keyfiyyәti, satış hәcmi, bazar mövqeyi, innovasiya vә sahә;
mәhsul, texnologiya, bazar, sahә daxilindә firmanın mövqeyi vә sahә;•
tәtbiq olunan texnologyanın mürәkkәbliyi, istehsal edilәn mәhsulun mürәkkәblik dәrәcәsi vә keyfiyyәti, firmanın
ölçüsü vә imici, idarәetmәnin keyfiyyәti;
strategiyanı işlәyәn komandanın bacarıq vә qabiliyyәtlәri, sahәdә rәqabәtin intensivlik dәrәcәsi, sahәnin inkişaf
mәrhәlәsi vә firmanın bazar mövqeyi.
firmanın xarakteri, firmanın imici, firmanın bazar payı, sahәdә müәssisәlәrin sayı, firmanın ölçüsü;

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

sahә.
idarәetmә sistemi;•
mәhsul;
texhologiya;
bazar;

Ümumi şәkildә strategiya – firmanı perspektivdә qarşıya qoyulan mәqsәdә aparıb çıxaracaq sistemli vә
әlaqәlәndirilmiş fәaliyyәtlәr kompleksidir.
Bütün firmaların strategiyaları әsasәn eynidir, yalnız bunların reallaşdırılması üsulları vә formaları fәrqlidir;•
Firmanın inkişaf strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi prinsipial olaraq mövcud konkret situasiyadan vә gözlәnilәn
dәyşikliklәrdәn asılıdır;
Firmanın inkişaf strategiyası ondan asılıdır ki, sahibkar (firmanın rәhbәrliyi) müxtәlif bazar imkanlarını necә
qiymәtlәndirir;
Nә qәdәr firma varsa, bir o qәdәr dә fәrqli strategiyalar var;
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289. Strategiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı hәr bir firma özünün bazar mövqeyi ilә bağlı aşağıdakı
suallarla qarşılaşır:

288. Biznesin inkişafının әsas strategiyalarını fәrqlәndirәm amillәrin (elementlәrin) sayı neçәdir?

55. Diversifikasiyalı artım strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?

54. İnteqrallaşdırılmış artım strategiyası nәyi nәzәrdә tutur?

53. Aşağıdakılardan hansı “Biznesin inkişafının baza strategiyaları”na aiddir?

52. Aşağıdakılardan hansı “Rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları”na daxildir?

51. Aşağıdakılardan hansı “Rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları”na daxil deyildir?

50. Aşağıdakılardan hansı “Rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları”na daxildir?

Nә istehsal etmәli? Necә istehsal etmәli? Kimin üçün istehsal etmәli?;
Hansı işi davam etdirmәli? Hansı işi dayandırmalı? Hansı işә keçmәli?;•
Mәhsulu necә dәyişdirmәli? Texnologiyanı necә dәyişdirmәli? Bazarı necә dәyişdirmәli?
Biz hazırda haradayıq? Biz harada olmağı istәyirik? Buna necә nail ola bilәrik?;
İstehsal xәrclәrini necә azaltmalı? Mәhsul istehsalı üzrә necә ixtisaslaşmalı? Bazarın müәyyәn segmentindә necә
möhkәmlәnmәli?;

3;
5;•
7.
6;
4;

bazar liderliyinә nail olmağı
firmanın tәdarüklı özünün mәşğul olmasını
satış şәbәkәsini özünә birlәşdirmәyi
yeni sahәlәrә girmәklә inkişaf•
mәhsulların yenilәnmәsini

texnoloji cәhәtdәn yeni mәhsulla yeni bazarlara çıxış
yeni sahәlәrә daxil olmaqla inkişaf
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi vә inkişafı
texnoloji cәhәtdәn yeni mәhsulun mövcud bazarlarda satışını
tәdarükçülәrin yaxud satış şәbәkәsinin üzәrindә nәzarәtin әldә edilmәsi yaxud bunların firmaya birlәşdirilmәsi•

birlәşmә strategiyaları
ekstensiv artım strategiyaları
kombinәlәşmiş strategiyalar•
sürәtli artım strategiyaları
intensiv artım strategiyaları

Boston mәslәhәt qrupunun matrisası
sinerqizm strategiyası•
kombinәlәşmiş strategiyalar
bazarda “öz yerini bilәn” firmanın rәqabәt davranışı strategiyası
investisiya strategiyası

xәrclәrin minimumlaşdırılması (vә ya maya dәyәrindә liderlik) strategiyası
bazar lideri strategiyası•
operativ reaksiya strategiyası
fokuslanma strategiyası
fәrqlilәşdirmә (differensasiya) strategiyası
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49. Aşağıdakılardan hansı “Portfel strategiyaları”na daxil deyildir?

48. Aşağıdakılardan hansı “Portfel strategiyaları”na daxildir?

47. Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişaf strategiyalarının tәsniflәşdirilmәsi әlamәti hesab olunur?

46. Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişaf strategiyalarının tәsniflәşdirilmәsi әlamәti hesab olunmur?

45. Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişaf strategiyalarının tәsniflәşdirilmәsi әlamәti hesab olunur?

44. Sәmәrәli strategiyaya qarşı qoyulan “çevik uyğunluq (adekvatlıq)” tәlәbi nәyi ifadә edir?

43. Sәmәrәli strategiyaya qarşı qoyulan “gәlәcәk qeyrimüәyyәnliyә strateji imkan kimi yanaşılması”
tәlәbi nәyi ifadә edir?

investisiya strategiyası
innovasiya strategiyası•
effektiv yanaşma strategiyası
marketinq strategiyası
McKinceyin portfel analizi matrisası

Boston mәslәhәt qrupunun matrisası
Piter Druker matrisası•
İgor Ansoff matrisası
“Artur D Little” firmasının matrisası
McKinceyin portfel analizi matrisası

İxtisaretmә strategiyası
Boston mәslәhәt qrupunun şәkli dәyişdirilmiş matrisası•
Sinergizm strategiyası
Marketinq strategiyası
Qiymәtli kağızlar matrisası

Boston mәslәhәt qrupunun strtaegiyaları
Davamçıların bazar rәqabәti strategiyaları
McKinceyin portfel analizi strategiyaları
Sahә strategiyaları•
Kommutant firmaların bazar davranışı strategiyaları

firmanın hәyat tsiklinin mәrhәlәlәri üzrә davranış strategiyaları
sinergizm strategiyaları•
biznesin inkişafının baza strategiyaları
rәqabәtli mühitdә davranış strategiyaları
portfel staregiyalar

bazar lideri strategiyası
tәmәrküzlәyici artım strategiyası
rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları•
sinergizm strategiyası
innovasiya strategiyası

gәlәcәk biznesuğurun әldә edimәsi üçün firmanın strategiyasına onu bütün digәr rәqiblәrin strategiyalarından
fәrqli edәn güclü elementlәr daxil edilmәlidir
xarici mühit dәyişikliklәri nәticәsindә yaranan potensial yeni imkanları reallaşdıra bilmәk üçün firmanın özünün
daxilindәki strateji dәyişikliklәr xarici mühit dәyişikliklәrinә adekvat (uyğun) olmalıdır

•
firma hansısa müsbәt bir tәrәfinә görә mütlәq bütün digәr rәqiblәrindәn fәrqlәnmәlidir
firmanın strategiyasına onu bütün digәr rәqiblәrin strategiyalarından fәrqli edәn güclü mәzmun tәrәflәri daxil
edilmәlidir
strategiya ilә bağlı olan hәr şey menecmentelmin, menecmentqabiliyyәtin vә uğurlu biznestәcrübәlәrin sintezi
olaraq meydana çıxır
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42. Sәmәrәli strategiyaya qarşı qoyulan “strategiyanın unikallığı” tәlәbi nәyi ifadә edir?

41. Sәmәrәli strategiyaya qarşı qoyulan “situasiyalılıq” tәlәbi nәyi ifadә edir?

40. Sәmәrәli strategiyaya qarşı qoyulan “seçilәn strategiyanın mental düzgünlüyü” tәlәbi nәyi ifadә
edir?

39. Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli strategiyanın әsas xüsusiyyәtlәrindәn hesab olunmur?

38. Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli strategiyanın әsas xüsusiyyәtlәrindәn hesab olunur?

strategiya ilә bağlı olan hәr şey menecmentelmin, menecmentqabiliyyәtin vә uğurlu biznestәcrübәlәrin sintezi
olaraq meydana çıxır
gәlәcәk prinsip etibarıylә qeyrimüәyyәn olduğundan sәmәrәli strategiyalar xarici mühit dәyişikliklәrini konkret
firmanın unikal strateji rәqabәt üstünlüklәrinә çevirmәyi bacarmalıdır

•
firma mütlәq dәyәr zәncirinin vә ya sisteminin müәyyәn hәlqәlәrindә vә ya elementlәrindә yalnız onun özünnә
mәxsus müsbәtunikal nәsә tapmalıdır
müasir strategiyalar xarici mühit dәyişikliklәrini konkret firmanın unikal strateji rәqabәt üstünlüklәrinә çevirmәyi
bacarmalıdır
firmanın strategiyasına onu bütün digәr rәqiblәrin strategiyalarından fәrqli edәn güclü mәzmun tәrәflәri daxil
edilmәlidir

hәr bir dәyişiklik heç dә yalnız tәhlükәlәri yox, hәm dә gәlәcәk biznesuğurun әldә edilmәsi üçün yeni imkanları
ifadә edir
strategiya ilә bağlı olan hәr şey menecmentelmin, menecmentqabiliyyәtin vә uğurlu biznestәcrübәlәrin sintezi
olaraq meydana çıxır
strategiya mәhz verilmiş konkret situasiyanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini gәlәcәk uğur amillәrinә inteqrasiya edir
xarici mühitdә yaranan potensial imkanları reallaşdıra bilmәk üçün firmanın özünün daxilindәki strateji
dәyişikliklәr xarici mühit dәyişikliklәrinә uyğun olmalıdır
gәlәcәk biznesuğurun әldә edimәsi üçün konkret firmanın strategiyasına onu bütün digәr rәqiblәrin
strategiyalarından fәrqli edәn bir sıra güclü mәzmun tәrәflәri daxil edilmәlidir

•

strategiya ilә bağlı olan hәr şey menecmentelmin, menecmentqabiliyyәtin vә uğurlu biznestәcrübәlәrin sintezi
olaraq meydana çıxır
xarici mühitdә yaranan potensial yeni imkanları reallaşdıra bilmәk üçün firmanın özünün daxilindәki strateji
dәyişikliklәri xarici mühit dәyişikliklәrinә uyğun olmalıdır
gәlәcәk prinsip etibarıylә qeyrimüәyyәn olduğundan sәmәrәli strategiyalar xarici mühit dәyişikliklәrini konkret
firmanın unikal strateji rәqabәt üstünlüklәrinә çevirmәyi bacarmalıdır
firmanın strategiyasına onu bütün digәr rәqiblәrin strategiyalarından fәrqli edәn güclü mәzmun tәrәflәri daxil
edilmәlidir
effektiv strategiya mәhz verilmiş konkret situasiyanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini gәlәcәk uğur amillәrinә
inteqrasiya edir, yәni konkret firmanın strateji uğurunu müәyyәn edir

•

xarici mühitdә yaranan potensial yeni imkanları reallaşdıra bilmәk üçün firmanın özünün daxilindәki strateji
dәyişikliklәri xarici mühit dәyişikliklәrinә uyğun olmalıdır
gәlәcәk prinsip etibarıylә qeyrimüәyyәn hesab edilir, konkret firmanın strateji inkişaf mәnbәyi dә elә bundadır
strategiya vә strateji idarәetmә ilә bağlı olan hәr şey menecmentelmin, menecmentqabiliyyәtin (sәnәtin) vә
uğurlu biznestәcrübәlәri fenomenlәrinin mәhdud sintezi olaraq meydana çıxır

•
effektiv strategiya mәhz verilmiş konkret situasiyanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini gәlәcәk uğur amillәrinә
inteqrasiya edir
konkret firmanın strategiyasına onu bütün digәr rәqiblәrin strategiyalarından fәrqli edәn bir sıra güclü mәzmun
tәrәflәri daxil edilmәlidir

çevik uyğunluq (adekvatlıq)
strategiyanın universallığı•
strategiyanın unikallığı
situasiyalılıq
gәlәcәk qeyrimüәyyәnliyә strateji imkan kimi yanaşılması

strategiyanın davamlılığı
strategiyanın unikallığı•
strategiyanın universallığı
strategiyanın az mәsrәfli olması
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37. Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli strategiyanın әsas xüsusiyyәtlәrindәn hesab olunur?

36. Tәşkilatın inkişaf strategiyasına qarşı qoyulan baçlıca tәlәblәr hansıdır?

358. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinin makromühit amillәri sırasına aid deyil?

354. Proqram nәdir?

357. Strateji planlaşdırma haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

356. Planlaşdırmanın kompleksliliyi:

355. Planlaşdırmanın fasilәsizliyi:

strategiyanın fasilәsizliyi

strategiyanın sürәtli icra olunması
seçilәn strategiyanın mental düzgünlüyü•
strategiyanın hamı üçün әlçatan olması
strategiyanın hamı tәrәfindәn anlaşılması
strategiyanın mәzmunca bütövlüyü

unikallıq vә innovasiyalılıq
sәmәrәlilik vә nәticәlilik•
qәnaәtlilik vә azmәsrәflilik
hesabatlılıq vә şәffaflıq
iştirakçılıq vә situasiyalılıq

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

proqramda öz әksini tapan tәd bir lә rin rә van, bir qaydada realizә olunması mәqsә dilә hәya ta keçirilmәsi nәzәrdә tu  ‐
tu lan konkret vә komp leks tәdbirlәr sistemidir;
dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn mü әy  yәn dövr әr    zin dә icrası nәzәrdә tutulan tәsәr rü fat tәdbirlәri üzrә
mәqsәd vә vәzi fә lәrin mәcmusudur;

•
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, problemin tәhlili, proqnozlaşdırma, alternativ va    riantların müәyyәn olunması
mәrhәlәlәrini әhatә edәn fәaliyyәt növüdür.
strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qar şıya qoyulan vә zi fәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cә   hәtdәn
әsaslandırılmış tә sәv vür, mü lahizә vә töv siyә lә rin mәcmusudur;
elmi jәhәtdәn formalaşdırılan bi lik  lәr sistemi vә habelә ictimai hәyatın bütün sahә lә rinin şü ur lu nizamlanmasına
yönәldilmiş fәaliyyәt nö vüdür;

keyfiyyәtli bir idarәetmә alәtidir
dәyişikliyin planlaşdırılmasıdır
nәticәlәrin planlaşdırılmasıdır
dәqiq proqnozlara әsaslanır•
arzu edilәn vә nail oluna bilәn bir istәyi (gәlәcәyi) ifadә edir

de mәk  müәssisәnin inkişaf planının mә kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr
sistemini özündә әks etdirir;
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin edilir;
istehsaltexniki vәzifәlәrin hәllinin alter nativ variantlarının hazırlanması ilә әldә edilir;
hәr bir istehsal vahidi pla nının digәr bölmәlәrin fәaliyyәt planları arasında qarşılıqlı әla  qә, plan laş dırılan obyektin
vә onunla әlaqәdar olan böl mә lә rin fәaliy yәtilә bağlı olan bütün işlәrin planda tam әks olunması.

•
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir;

müәssisәnin inkişaf planının mә kan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә yönәldilmiş tәd birlәr sistemini
özündә әks etdirir.
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353. Plan nәdir?

352. SWOT (GZİT) tәhlili strateji planlaşdırmanın hansı mәrhәlәsindә tәşkil olunur?

351. Mikromühit analizi strateji planlaşdırmanın hansı mәrhәlәsindә tәşkil olunur?

350. Daxili mühit analizi strateji planlaşdırmanın hansı mәrhәlәsindә tәşkil olunur?

349. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin inkişaf planının bölmәlәrinә aid deyil?

348. Planlaşdırmanın iyerarxiyası әlamәtinә görә planlar hansı növlәrә bölünür?

347. Aşağıdakılarından hansı planlaşdırmanın metodlarına aiddir?

müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmaları әks etdirir;
istehsaltexniki vәzifәlәrin hәllinin alter nativ variantlarının hazırlanması ilә әldә edilir;
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin edilir;•
hәr bir istehsal vahidi pla nının digәr bölmәlәrin fәaliyyәt planları arasında qarşılıqlı әla  qә, plan laş dırılan obyektin
vә onunla әlaqәdar olan böl mә lә rin fәaliy yәtilә bağlı olan bütün işlәrin planda tam әks olunması de mәk dir;

perspektiv dövr üçün iqti sadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, strateji mәqsәdlәrә
nail olmaq üçün qar şıya qoyulan vә zi fәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cә   hәtdәn әsaslandırılmış tә sәv vür, mü ‐
lahizә vә töv siyә lә rin mәcmusudur.
uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, stabil iqtisadi göstәricilәrә vә bu gös tә ri cilәrin artımına nail olmağa imkan
ve rәn istiqamәtlәrin, fәaliy yәt qay daları vә normalarının mәcmu su dur;
müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәjmusudur;
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metod la rı, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә müәyyәn bir dövr üçün yerinә
yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәcmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir;

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

5ci
2ci
1ci
3cü•
4cü

3cü
1ci•
5ci
4cü
2ci

heç birindә
3cü
2ci
1ci•
4cü

әmәk kollektivinin sosial inkişaf planı.
әmәk haqqı vә kadrlar planı;
investisiya vә yeni texnikanın tәtbiqi planı;
sığorta işinin planı;•
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması planı;

strateji, direktiv, indikativ.
taktiki, funksional, strateji;
taktiki, analtik, operativ;
strateji, taktiki, operativ;•
funksional, analtik, çevik;
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346. Aşağıdakılarından hansı müәssisәnin maliyyә planında nәzәrә alınmır?

345. Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә planlaşdırmanın metodlarına aid deyil?

344. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansından planların növlәrini tәsniflәşdirәrkәn istifadә edilmir?

343. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması prinsip lә rinә aid olunmur?

342. Aşağıdakılardan hansı strateji analizdә istifadә edilәn tәhlil metodu deyil?

341. Aşağıdakılardan hansı firmanın inkişaf strategiyasının işlәnilmәsi üçün aparılan strateji analizә aid
deyil?

340. Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın dördüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilәn
fәaliyyәtlәrә aid deyil?

sosialpsixoloji metod;
funksional metod;
iqtisadi tәhlil metodu;
normativ metod.•
inzibati metod;

bank vә digәr subyektlәrlә hesablaşmalar.
müәssisәnin pul mәxarici;
müәssisәnin pul mәdaxili;
fondveriminin planlaşdırılması;•
büdcә ilә hesablaşmalar;

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

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

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

SWOTanaliz.
SNWanaliz;
PESTLEanaliz;
makroiqtisadi analiz;•
bençmarkinq;

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

Nәticәlәrin vә nәticәlәr üzrә kәnarlaşmaların qiymәtlәndirilmәsi qaydası işlәnilir.

•
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339. Strateji planlaşdırmanın dördüncü mәrhәlәsindә:

338. Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrә
aid deyil?

337. Strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsindә yerinә yetirilәn başlıca işlәr hansılardır?

336. Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın ikinci mәhәlәsi ilә bağlı deyil?

335. Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsi hansı işlәri әhatә edir?

334. Strateji planlaşdırma prosesindә firmanın fәaliyyәt mühitinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı tәtbiq
edilәn spesifik tәhlil üsulları hansılardır?

333. Aşağıdakılardan hansı firmanın mövcud vәziyyәtinin analizi (tәhlili) ilә bağlı deyil?

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

Firmanın inkişaf strategiyası dәqiqlәşdirilir;
Firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәrinә nail olma yolları, vasitәlәri vә üsulları müәyyәn edilir;
Firmanın rәqiblәrinin analizi aparılır;
Fәaliyyәtlәrin izlәnilmәsi vә nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi indikatorları (göstәricilәri) vә üsulları işlәnilir.•
Qarşıya qoyulan mәqsәdin reallaşdırılması üçün zәruri olan tәrәfdaşlar müәyyәnlәşdirilir vә onlarla danışıqlar
aparılır;

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

Fәaliyyәtlәrin izlәnilmәsi vә nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi indikatorları (göstәricilәri) vә üsulları işlәnilir.
Firmanın missiyası, baxışları, mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәnlәşdirilir;
Firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәri, bunlara nail olma yolları, vasitәlәri vә üsulları müәyyәn edilir;•
Firmanın maliyyә vә resurs potensialı qiymәtlәndirilir;
Firmanın mövcud vәziyyәtinin – onun fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühit amillәrinin – analizi aparılır;

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

Firmanın mövcud vәziyyәtinin – onun fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühit amillәrinin – analizi aparılır;
Firmanın missiyası, strateji baxışı, mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәnlәşdirilir;•
Firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәri, bunlara nail olma yolları, vasitәlәri vә üsulları müәyyәn edilir.
Firmanın maliyyә vә resurs potensialı qiymәtlәndirilir;
Firmanın statusu vә fәaliyyәtinin әsas prinsiplәri müәyyәn edilir, әn vacib tәsәrrüfat funksiyaları dәqiqlәşdirilir;

funksional dәyәr tәhlili, әmtәәdәyәr tәhlili, indeks metodu;
SWOTanaliz, SNWanaliz, PESTLEanaliz, bençmarkinq;•
elmi abstraksiya metodu, analiz vә sintez metodu, induksiyadeduksiya metodu, PESTLEanaliz.
SWOTanaliz, funksional dәyәr tәhlili, rentabelliyin tәhlili, bençmarkinq, sahәmәhsulgәlir tәhlili;
trend tәhlili, idarәetmә tәhlili, sәbәbnәticә tәhlili, dinamika sıralarının qurulması;

firmanın fәaliyyәtinin xarici (makro) mühitinin tәhlili;

•
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332. Strateji planlaşdırmanın birinci mәrhәlәsindә:

331. Aşağıdakı suallardan biri strateji planlaşdırmanın elementi deyil:

330. Aşağıdakılardan hansı biri strateji planlaşdırmanın mәqsәdinә xas xarakteristika hesab edilmir?

329. Strateji planlaşdırma ilә bağlı aşağıda qeyd edilәn әlamәtlәrdәn hansı yanlışdır?

328. Aşağıdakılardan hansını strateji planlaşdırmaya qarşı qoyulan tәlәblәrә aid etmәk olmaz?

80. Strategiyanın reallaşdırılması üzrә monitorinq vә hesabatlılıq göstәricilәri kimin istifadәsi üçün
hazırlanır?

79. Aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn hansı strateji planlaşdırmanın dördüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilir

firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәrinin analizi;•
firmanın fәaliyyәtinin daxili mühitinin tәhlili.
sahәnin inkişaf mәrhәlәsinin analizi;
firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahәdә rәqabәtin tәhlili;

Firmanın maliyyә vә resurs potensialı qiymәtlәndirilir.
Firmanın mövcud vәziyyәtinin – onun fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühit amillәrinin – analizi aparılır;•
“Hansı işi dayandırmalı? Hansı işi davam etdirmәli? Hansı yeni işә keçmәli?  kimi suallara cavab axtarılır;
Firmanın missiyası, baxışları, mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәnlәşdirilir;
Firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәri, bunlara nail olma yolları, vasitәlәri vә üsulları müәyyәn edilir;

Nәticәlәri necә izlәyә vә qiymәtlәndirә bilәrik?
Әgәr buna nail ola bilmiriksә neylәmәliyik?•
Biz hazırda haradayıq?
Biz nәyә nail olmaq (yaxud harada olmağı) istәyirik?
Arzu etdiyimiz vәziyyәtә necә nail ola bilәrik?

müәәyyәn zaman intervalına dәqiq istiqamәtlәnmiş olması;
rәqiblәrin mәnafelәri ilә әlaqәlәndirilmiş olması.•
firmanın resursları vә vәzifәlәri ilә әlaqәlәndirilmiş olması;
ünvanlı vә nәzarәt edilә bilәn olması;
konkret vә dәqiq ölçülә bilәn olması;

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

dinamikdir vә dәyişәn şәrtlәrә uyğunlaşdırıla bilәndir;
hesabatlılığı vә iştirakçılığı nәzәrdә tutan bir sistemdir.
resurslara deyil, son nәticәnin әldә edilmәsinә istiqamәtlәndirilәndir;
qarşıya qoyulan mәqsәdә istiqamәtlidir;
sәrt şәkildә müәyyәn edilmiş bir plan vә ya şablondur ki, heç bir dәyişikliyә mәruz qoyulmadan icra edilmәlidir;•

bunların hamısı üçün
maliyyә nәzarәti qurumları üçün
dövlәt qurumları üçün
firmanın rәbәrliyi vә müvafiq sәlahyyәtli bölmәlәri üçün•
rәqib firmalar üçün

kәnarlaşmaların aradan qaldırılması üzrә tövsiyәlәr hazırlanır
nәticәlәr dәqiqlәşdirilir vә qiymәtlәndirilir
dövlәt qurumları qarşısında hesabatlılıq vә monitorinq üsulları müәyyәn edilir

•
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78. Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın dördüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrә
aiddir

77. Aşağıdakılaedan hansı strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrә
aiddir?

76. Aşağıdakılaedan hansı strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrә
aid deyil?

75. Strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsinin әsas sualı hasıdır?

74. Firmanın missiyası strateji planlaşdırmanın hansı mәhәlәsindә hazıranır?

73. Strateji idarәetmәni tәtbiq edәn firma özünün fәaliyyәtini bundan çıxış edәrәk planlaşdırır:

72. Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın mәrhәlәsi deyil?

strategiyanın reallaşdırılması mәrhәlәlәri vә fәaliyyәtlәri üzrә izlәmә, son nәticәlәr üzrә qiymәtlәndirmә
göstәricilәri işlәnilir

•
әldә olunan real nәticәlәrlә arzu olunan nәticәlәrin müqayisәsi aparılır vә kәnarlaşmalar müәyyәn edilir

strategiyanın reallaşdırılması nәticәlәri qiymәtlәndirilir
strategiyanın reallaşdırılması üzrә fәaliyyәtlәrin büdcәsi vә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri müәyyәn edilir
mәqsәd vә hәdәflәrә nail olma (çatma) üsulları vә vasitәlәri müәyyәn edilir
mәticәlәrin ölçülmәsi üsulları vә qaydaları dәqiqlәşdirilir•
strategiyanın reallaşdırılması ilә bağlı müvafiq dövlәt qurumları mәlumatlandırılır

strategiyanın reallaşdırılması ilә bağlı müvafiq dövlәt qurumları mәlumatlandırılır
uçot vә hesabatlılıq sistemi işlәnilir
firmanın mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәn edilir
strategiyanın reallaşdırılması üzrә fәaliyyәtlәrin büdcәsi vә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri müәyyәn edilir•
strategiyanın reallaşdırılması üçün tәrәfdaşlarla müqavilәlәr imzalanır

fәaliyyәtlәrin büdcәsi vә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri müәyyәn edilir
detallı iş planları vә fәaliyyәt proqramı hazırlanır
mәqsәd vә hәdәflәrә nail olma (çatma) üsulları vә vasitәlәri müәyyәn edilir
firmanın mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәn edilir•
mәsrәflәr (xәrclәr) qiymәtlәndirilir

arzu etdiyimiz vәziyyәti necә qiymәtlәndirmәk olar?
rәqiblәr nәyә nail olmaq istәrdilәr?
rәqib firmaların vәziyyәti necә dәyişәcәk?
arzu etdiyimiz vәziyyәtә necә nail ola bilәrik?•
biz rәqiblәrlә necә mübarizә apara bilәrik?

bu, strateji planlaşdırmaya aid olan mәsәlә deyil
üçüncü
birinci
ikinci•
dördüncü

mühit dәyişsә dә firmanın vәziyyәti vә fәaliyyәti dәyişmәmәlidir
XXI әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin 90cı illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә•
57. Strateji menecment nә vaxt meydana gәlib?

strateji planının icrasına nәzarәt vә nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi mexanizmlәrinin şlәnilmәsi
bazar liderliyinә nail olmağı
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71. Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsinә aid deyil?

70. Aşağıdakılardan hansı firmanın mövcud vәziyyәtinin tәhlili ilә bağlı ola bilәrl?

69. Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın birinci mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

68. Aşağıdakı suallardan hansı strateji planlaşdırmanın әsas suallarından hesab olunur?

67. Aşağıdakı suallardan hansı strateji planlaşdırmanın elementi deyil?

66. Aşağıdakı suallardan hansı strateji planlaşdırmanın elementi deyil?

65. Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın xarakterik әlamәti deyildir?

fәaliyyәt mühitinintәhlili
strateji planın icrası•
56. Strategi planlaşdırma nә vaxt meydana çıxıb?

mәqsәdә uyğun hәdәf vә vәzifәlәrin dәqiqlәşdirilmәsi
firmanın strateji baxışının formalaşdırılması
firmanın missiyasının işlәnilmәsi
strateji planının icrası üçün zәruri resursların hesablanması•
firmanın mәqsәdinin formalaşdırılması

firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәrinin tәhlili
firmanın inkişaf vektorunun işlәnilmәsi
firmanın strateji planının icrasına nәzarәt mexanizminin işlәnilmәsi
firmanın resurslarından istifadәnin qiymәtlәndirilmәsi•
firmanın hәyata keçirmәli fәaliyyәtlәrinin funksional tәhlili

firmanın dövlәt büdcәsinә vә başqa tәrәfdaşlara borclarının mәblәği dәqiqlәşdirilir
firmanın malik olduğu maddi, maliyyә vә insan resurslarının siyahısı tutulur
firmanın hüquqi statusu vә mülkiyyәt sahibliyi dәqiqlәşdirilir
firmanın mövcud vәziyyәti (xarici vә daxili mühit amillәrinin) tәhlil olunur•
firmanın mövcud vә potensial rәqiblәrinin siyahısı tutulur

Arzu etdiyimiz vәziyyәtә nail olmasaq nә baş verәr?
Mühitdә gözlәnilәn dәyişikliklәr firmaya necә tәsir edә bilәr?
Firmanın fәaliyyәt mühiti necә dәyişir?
Arzu etdiyimiz vәziyyәtә necә nail ola bilәrik?•
Rәqiblәrimizin durumu indi necәdir?

Nәticәlәri necә izlәyә vә qiymәtlәndirә bilәrik?
Biz nәyә nail olmaq (yaxud harada olmağı) istәyirik?
Biz hazırda haradayıq?
Rәqiblәrimiz nәyә nal olmaq istәyirlәr?•
Arzu etdiyimiz vәziyyәtә necә nail ola bilәrik?

Nәticәlәri necә izlәyә vә qiymәtlәndirә bilәrik?
Biz nәyә nail olmaq (yaxud harada olmağı) istәyirik?
Biz hazırda haradayıq?
Arzu olunan nәticәni әldә etmәmişiksә, neylәmәliyik?•
Arzu etdiyimiz vәziyyәtә necә nail ola bilәrik?

hәyata keçirilmә sәviyyәsini qiymәtlәndirә bilmәk üçün indikatorlara malik olur
strateji planın icrası üçün zәruri resursların dәqiqlәşdirilmәsinә әsaslanır
dәyişәn mühit şәraitindә firmanın inkişaf vektorunu әks etdirir
sabit mühit vә sabit şәrtlәr daxilindә firmanın inkişaf istiqamәtini göstәrir•
vәzifәlәr vә icra mәrhәlәlәri dәqiq göstәrilir
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64. Aşağıdakılardan hansı strateji planlaşdırmanın xarakterik әlamәti deyildir?

63. Ansoffun fikrincә, “strateji planlaşdırma – bu, planlar üzrә idarәetmәdir, strateji menecment – bu, ...”
Ansoffun fikrini tamamlayın.

62. Strateji planlaşdırma, hәr şeydәn әvvәl, ... :

61. Strateji idarәetmә  bu, ...

60. Hansı daha geniş anlayışdır?

59. Aşağıdakılardan hansı biri strateji planlaşdırmanın mәqsәdinә xas әlamәt deyildir?

58. Aşağıdakılardan hansını strateji planlaşdırmaya qarşı qoyulan tәlәblәrә aid etmәk olmaz?

57. Strateji menecment nә vaxt meydana gәlib?

xarici vә daxili mühitin analizinindәn başlayır
firmanın inkişafı ilә bağlı mühüm ideyaları әks olunur
konkret bir dövr üçün nәzәrdә tutulur
qısamüddәtli dövr üçün nәzәrdә tutulur•
digәr planlar üçün baza rolunda çıxış edir

mәrhәlәlәr üzrә idarәetmәdir
proqnozlar üzrә idarәetmәdir
proqramlar üzrә idarәetmәdir
nәticәlәr üzrә idarәetmәdir•
layihәlәr üzrә idarәetmәdir

resursların planlaşdırılmasıdır
rәqabәt strategiyasıdır
rәqiblәrin öyrәnilmәsidir
nәticәlәrin planlaşdırılmasıdır•
rәqabәt üstünlüyüdür

proqnozlar üzrә idarәetmәdir
resurslar üzrә idarәetmәdir
planlar üzrә idarәetmәdir
nәticәlәr üzrә idarәetmәdir•
kadrlar üzrә üzrә idarәetmәdir

istehsal menecmenti
uzunmüddәtli planlaşdırma
strateji planlaşdırma
strateji idarәetmә•
opertaiv idarәetmә

konkret vә dәqiq ölçülә bilәn olması
nәzarәt edilә bilәn olması;
müәәyyәn zaman intervalı üçün nәzәrdә tutulması
qeyrimüәyyәn vә yayğın olması•
konkret vәzifәlәrlә әlaqәlәndirilmiş olması

qarşıya qoyulan mәqsәdә istiqamәtlidir
dinamikdir
hesabatlılığı nәzәrdә tutan bir sistemdir
tamamilә resurslara yönәlik bir sistemdir•
son nәticәnin әldә edilmәsinә istiqamәtlәndirilәndir
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56. Strategi planlaşdırma nә vaxt meydana çıxıb?

435. “Porterin beş qüvvәsi”indәn hansının rәqabәtә tәsiri daha az hesaba gәlәndir?

434. Rәqabәt haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlşdır?

433. Aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı cәmiyyәtdә rәqabәt mәdәniyyәtinin inkişaf etdiyini göstәrir?

432. Rәqabәtdә qaliblәri müәyyәn edәn:

431. Rәqabәt iştirakçıları arasında fәrqlәndirmә vә ya ayrıseçkili hansı formada ola bilәr?

430. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

XXI әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә
XX әrin 30cu illәrindә
XX әsrin 90cı illәrindә•
XX әsrin 70ci illәrindә

XX әrin 30cu illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә
XX әsrin 90cı illәrindә
XXI әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin 70ci illәrindә•

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

rәqabәt mәhdud resurslarından bütün cәmiyyәtin mәnafeyi naminә sәmәrәli vә әdalәtli istifadәni tәmin etmәk
mexasnizmidir
rәqabәt yaxşının pisdәn fәrqlәndirilmәsini vә yaxşının mükafatlandırılmasını tәmin edir
rәqabәt resursların sәmәrәli vә әdalәtli bölgüsünü tәmin edәn pozitiv bir mexanizmdir
rәqabәt iştirakçıları davamlı olaraq özlәrini tәkmillәşdirmәyә vә nәyin bahasına olursa olsun qalib gәlmәtә vadar
edir

•
rәqabәt iştirakçıları davamlı olaraq öz işlәrini tәkmillәşdirmәyә vә inkişaf etmәyә vadar edir

qaydalara uyğun bir rәqabәtin uzun müddәtli dövrdә hamıya faydalı olacağına cәmiyyәtdә inam geniş yayılıbsa
cәmiyyәtdә rәqabәt qaydalarına әmәl etmә mәsuliyyәti yüksәkdirsә
cәmiyyәtdә uğurun ancaq rәqabәt şәraitindә әldә edilә bilәcәyinә inam vә etimad geniş yayılıbsa
bunların hamısı•
rәqabәt qaydalarını heç kim özünün maraqlarına görә müәyyәn etmirsә vә ya dәyişdirmirsә

bunların hamısıdır
firmalardır
dövlәtdir
istehlakçılardır•
dövlәt mәmurlarıdır

rәqiblәr arasında anlaşmanın әldә edilmәsinin yolverilmәzliyi
rәqabәtә giriş vә ya çıxış mәhdudiyyәtlәrinin qoyulmaması
mübarizәyә qatılma, öhdәliklәrini yerinә yetirmә vә qaydalara әmәl etmә mәsәlәlәrindә heç bir iştirakçının fәrqli
bir statusa sahib olmaması
rәqabәtin bәzi iştirakçılarının ümumi mübarizә şәrtlәrinә vә ya qaydalara әmәl etmәkdәn yan keçmәsi,
başqalarının yararlana bilmәdiyi dәstәk vә yardımlar alması

•
rәqiblәrin bu oyuna girişinin әngәllәnmәsi vә ya zorla oyundan kәnarlaşdırılmasının yolverilmәzliyi
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429. Tәmәl insan haqqlarının vә azadlıqların tәminat altına alınmasının rәqabәt üçün әhәmiyyәti kimi
aşağıda qeyd edilәn fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

428. Rәqabәt nәdir?

427. Rәbәtin baş vermәsi üçün aşağıdakılardan hansı önәmlidir?

426. Rәqabәt iştirakçılarının mәqsәdlәrinin toqquşması nә demәkdir?

425. İqtisadiyyatda olan rәqabәtin cәmiyyәt üçün faydası nәdir?

424. Aşağıdakılardan hansı haqsız rәqabәt hesab edilir?

Qayda vә qadağaların razılaşdırılmadığı (müәyyәn edilmәdiyi) bir mübarizәdә rәqabәtin haqlılığını müәyyәn
etmәk mümkünsüzdür
Rәqabәt hәr bir iştirakçının özü istәdiyi kimi davrana bilәcәyi bir oyun deyildir
Rәqabәtin aparılması üçün razılaşdırılmış, hamı tәrәfindәn qәbul vә әmәl edilәn qaydalar olmaldır
Rәqabәt hәr bir iştirakçının özü istәdiyi kimi davrana bilәcәyi bir oyundur•
Rәqabәt bütün iştirakçılar üçün eyni olan qaydalar vә hüquqi rejim şәraitindә mümkün ola bilәr

iş adamalrının tәşәbbüskarlığına vә novatorluğuna şәrait yaradır
iştirakçıların rәqabәtә giriş vә çıxış sәrbәstliklәrini tәmin edir
rәqabәt iştirakçılarının mümkün olan әn yaxşı nәticәyә nail olmalarına imkan verir
rәqabәt iştirakçılarının daha yaxşılarına üstün mövqe formalaşdırır•
firmalar üçün şәffaflığı tәmin edir vә iştirakçıların doğru qәrarlar qәbil etmәsini asanlaşdırır

müәyyәnlәşdirilmiş qaydalar çәrçivәsindә iştirakçılar arasında heç bir fәrqlәndirmәnin vә ayrıseçkiliyin olmadığı
bir şәraitdә mәhdud bir şeyi әldә etmәk uğrunda mәqsәdlәri toqquşmayan müxtәlif firmalar arasında baş verәn
mübarizәdir
mәhdud bir şeyi paylaşmaq vә ya bir mükafat әldә etmәk uğrunda razılaşdırılmış (qәbul edilmiş) qayda vә
qadağalar çәrçivәsindә, iştirakçılara fәrdi yanaşmanın tәtbiq edildiyi bir şәraitdә birdәn çox oyunçu (iştirakçı)
arasında oynanan bir oyun vә ya yarışma (mübarizә) olaraq izah edilә bilәr
mәhdud bir şeyi әldә etmәk uğrunda dәqiqlәşdirilmәmiş qaydalar şәraitindә tәmәl insan haqqlarına vә
azadlıqlarına tәminat verildiyi vә heç bir fәrqlәndirmәnin vә ayrıseçkiliyin olmadığı bir şәraitdә birdәn çox
oyunçu (iştirakçı) arasında baş verәn mübarizәdir
müәyyәnlәşdirilmiş qaydalar çәrçivәsindә, tәmәl insan haqqlarına vә azadlıqlarına tәminat verildiyi vә heç bir
fәrqlәndirmәnin vә ayrıseçkiliyin olmadığı bir şәraitdә mәhdud bir şeyi әldә etmәk uğrunda mәqsәdlәri toqquşan
birdәn çox iştirakçı arasında baş verәn mübarizәdir

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

bunların hamısı•
mübarizәnin aparılması üçün razılaşdırılmış vә hamı tәrәfindәn qәbul edilәn qayda vә qadağaların olması
tәmәl insan haqqlarının vә azadlıqların tәminat altına alınması
rәqabәt iştirakçılarının mәqsәdlәrinin toqquşması
rәqabәt iştirakçıları arasında hәr hansı bir fәrqlәndirmәnin vә ya ayrıseçkiliyin yolverilmәzliyi

rәqabәt iştirakçıları arasında bәzilәrinin daha güclü olması
rәqabәt iştirakçıları arasında hәr hansı bir fәrqlәndirmәnin vә ya ayrıseçkiliyin yolverilmәzliyi
qeyrimәhdud miqdarda bir şeyi әldә etmәk istәyәn firmaların sayının mәhdud olması
mәhdud miqdarda bir şeyi әldә etmәk istәyәn çoxlu sayda rәqiblәrin olması•
müxtәlif növ mәhsul istehsalçıları arasında әlaqәlәrin yaradılması ilә bağlı maraqların toqquşması

mәhdud resurslardan daha böyük vә güclü firmaların istifadәsini tәmin etmәk mexasnizmidir
çoxlu sayda iş yerlәrinin yaradılmasına gәtirib çıxarır
çoxlu sayda firmaların yaranmasını tәmin edir
mәhdud resurslarından bütün cәmiyyәtin mәnafeyi naminә sәmәrәli vә әdalәtli istifadәni tәmin etmәk
mexasnizmidir

•
cәmiyyәtin malik olduqları resursların istifadәsiz qalmasının qarşısını alır

hiylә işlәdilmәsi vә başqa bu kimi hallar
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423. İqtisadi sahәdә tәminat altına alınmalı tәmәl insan haqqları vә azadlıqlarına aiddir:

422. Rәqabәtin baş vermәsi üçün bu, o qәdәr dә önәmli deyil:

421. Eyni sahәdә rәqabәt aparan firmaların mәqsәdlәri hansı mәsәlәdә toqquşa bilәr?

420. Rәqabәt iştirakçılarının mәqsәdlәri toqquşduqda:

419. Aşağıdakılardan hansı rәqabәtin baş vermәsinә imkan vermәz?

418. Aşağıdakılardan hansı rәqabәtin baş vermәsi üçün zәruri şәrtdir?

417. Aşağıdakılardan hansı rәqabәtin baş vermәsi üçün zәruri şәrtdir?

üstün mövqedәn sui istifadә edilmәsi
rәqiblәrin mübarizәyә girişinin әngәllәnmәsi vә ya zorla oyundan kәnarlaşdırılması
bütün qeyd edilәnlәr•
rәqiblәr arasında anlaşma әldә edilmәsi

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

iştirakçıların hamısının müәyyәnlәşdirilmiş qaydalara әmәl etmәsi
eyni istәkdә olan bütün firmaların mübarizәyә qoşulmasına şәrait yaradılması
iştirakçıların maraqlarının toqquşması
eyni istәkdә olan bütün firmaların bәrabәr gücә malik olması•
eyni istәkdә olan bütün firmaların rәqabәtә qoşulması

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

böyük firmalar kiçiklәri sıradan çıxarır
mükafatların sayı ilә iştirakçıların sayı eyni olur
rәqabәt iştirakçıların bir hissәsi özlәrinә daha yaxşı şәrtlәr tәlәb edirlәr
eyni istәkdә olan başqalarının varlığı onların hәr birinә öz mәqsәdlәrinә çatmasını çәtinlәşdirir•
bazar informasiyasına çıxış imkanı çox olanlar dövlәt tәrәfindәn fәrqlәndirilir

rәqiblәrin hamısının razılaşdırılmış qaydalara әmәl etmәlәrinә әdalәti tәmin edәn vә son nәticәyә marağı olmayan
(bitәrәf) qurumun nәzarәt etmәsi
bütün iştirakçıların rәqabәtin nәticәsi ilә razılaşması vә bunu qәbul etmәsi
rәqabәtin hamı üçün açıq vә şәffaf keçirilmәsi
mәlum “oyun qaydaları”na әmәl edilmәsinә iştirakçılardan birinin nәzarәt etmәsi•
haqsız rәqabәtin yolverilmәzliyi

bunların hamısı
“mәqsәd vasitәni doğruldur” prinsipi
dәqiqlәşdirilmiş “oyun qaydaları”nın yaradılmaması
razılaşdırılmış (qәbul edilmiş) “oyun qaydaları”na iştirakçıların hamısının әmәl etmәsi•
bunların heç biri

iştirakçıların hamısı üçün eyni olan vә hamının әmәl etdiyi qaydaların olması
iştirakçıların hamısının әldә etmәk istәdiklәri mәhdud miqdarda müküfat (mәnfәәt, gәlir, bazar payı vә başqa
formalarda mükafat) uğrunda aparılması
firmaların mәqsәdlәrinin toqquşması

•
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416. Firmalar arasında rәqabәt nә zaman yaranır?

415. Firmalar arasında olan rәqabәtdәn aşağıdakılardan hansının heç bir faydası olmur?

414. Rәqabәt hansı firmalar arasında gedә bilәr?

413. Hansı sәviyyәdә rәqabәtqabiliyyәtlilik firmanın inkişafı üçün daha önәmlidir?

412. Aşağıdakılardan hansını rәqabәtin aydın başa düşülmәsi üçün yaxşı nümunә hesab etmәk olar?

411. Firmalar arasındakı rәqabәtә dövlәtin münasibәti necә olmalıdır?

410. Firmalar arasında rәqabәt hansı halda daha güclü olur?

bunların hamısı•
iştirakçıların sayının kifayәt qәdәr çox olması

eyni әrazidә fәaliyyәt göstәrdikdә
onlar fәrqli mәhsullar istehsal etdikdә
onlar eyni mәhsul istehsal etdikdә
onların mәqsәdlәri toqquşduqda•
birbirindәn asılı olduqda

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

istehsalçı vә xidmәt göstәrәn firmalar arasında
eyni mәhsullar istehsal edәn (xidmәtlәr göstәrәn) firmalar arasında
müxtәlif mәhsullar istehsal edәn firmalar arasında
müxtәlid bazarlarda olan firmalar arasında•
istehsalçı vә tәdarükçü firmalar arasında

milli sәviyyәdә
rayon sәviyyәsindә
yerli sәviyyәdә
beynәlxalq sәviyyәdә•
bazar sәviyyәsindә

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

dövlәt rәqabәtin kәskinlәşmәsinin qarşısını alır
dövlәt rәqabәtin tәminatçısıdır
dövlәt rәqabәtin iştirakçısıdır
dövlәt rәqabәt iştirakçılarının hamısına bәrabәr ilkin şәrtlәr tәmin edir•
dövlәt rәqabәti bilavasitә tәşkil edir

qeydiyyatdan keçmiş firmaların sayı çox olduqda
mәqsәdlәri toqquşan firmaların sayı kifayәt qәdәr çox olduqda•
alıcıların sayı çox olduqda
rәqabәt obyektlәrinin sayı firmaların sayına bәrabәr olduqda
sahәdә yalnız 1 firma olduqda
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409. “Rәqabәt” anlayışının belә bir mәzmunu yoxdur:

408. Sahә daxilindәki firmalar arasında rәqabәt nә uğrunda aparılır?

407. Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә dövlәtin iqtisadi sahәdә әsas funksiyası nәdir?

406. Bazar iqtisadi modelinin uğur qazanması üçün mal vә xidmәt bazarlarında nәyin olması başlıca
şәrtdir?

405. Aşağıdakılardan hansı alıcıların qiymәt hәssaslığı amili hesab edilir?

404. Aşağıdakılardan hansı alıcıların qiymәt hәssaslığı amili hesab edilmir?

403. Aşağıdakılardan hansı alıcıların bazar hakimiyyәti amilidir?

402. Aşağıdakılardan hansı alıcıların bazar hakimiyyәti amili deyil?

mәdәni
siyasi
iqtisadi
ekoloji•
sosial

maya dәyәrinin azaldılması uğrunda
lider olmaq uğrunda
qәlәbә uğrunda
mәnfәәtin artırılması uğrunda•
bazar uğrunda

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

әmәk bölgüsünün
kooperasiyanın
ixtisaslaşmanın
rәqabәtin•
diversifikasiyanın

hökumәtin sahәyә münasibәtdә siyasәti.
әvәzolunan malların mövcudluğu;
alıcıların sayı vә şirkәtlәr üzrә bölünmәsi;
alıcıların qәrarlarının qәbul edilmәsi motivlәri;•
rәqiblәrin reaksiyası;

alıcıların gәlirlәri vә tәdiyә qabiliyyәti.
rәqiblәrin mallarında olan fәrqlәr;
ticarәt markasının (brendin) tanınası;
alıcıların şirkәtlәr üzrә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi;•
mәhsulların istehlak xarakteristikaları;

potensial rәqiblәrin qiymәt siyasәti.
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi;
rәqiblәrin differensasiya sәviyyәsi;
әvәzedici mәlların mövcudluğu vә onların qiymәti;•
tәdarük olunan malların әvәzedicilәrinin mövcudluğu;
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401. Aşağıdakılardan hansı sahә daxilindә mövcud rәqiblәrin bazar rәqabәti amilidir?

400. Aşağıdakılardan hansı biri sahә daxilindә mövcud rәqiblәrin bazar rәqabәti amili deyil?

399. Sahәdә mövcud şirkәtlәr arasında rәqabәtin intensivliyi rәqiblәrin aşağıdakı göstәrcilәri hansı
fәallaıqla dәyişmәsi cәhdlәrindәn asılıdır:

398. Tәdarükçülәrin bazar hakimiyyәti haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

397. Aşağıdakılardan hansı tәdarükçülәrin bazar hakimiyyәtini müәyyәn edәn amil hesab edilir?

396. Aşağıdakılardan hansı tәdarükçülәrin bazar hakimiyyәtini müәyyәn edәn amil deyil?

әvәzedici mәhsulların mövcudluğu;
alıcıların әrazi strukturu;
alıcıların sayı vә tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi;
alıcıların ticarәt markalarına üstünlük vermәsi.•
alıcıların informasiya tәminatı;

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

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

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

tәdarükçünün göndәrdiyi malların әvәzedicilәri az olduqda vә ya heç olmadıqda, habelә alıcı şirkәt üçün mühüm
әhәmiyyәt kәsb etdikdә tәdarükçünün daha güclü tәzyiq göstәrmәk imkanı yaranır.
Tәdarükçülәrin gücü tәdarük şәrtlәrinin (qiymәt vә keyfiyyәt) dәyişdirilmәsi istiqamәtindә istehlakçılara (bazar
iştirakçılarına) tәzyiq göstәrmәk qabiliyyәtindәn asılıdır;
Tәdarükçülәr müqavilәlәrin bağlanması zamanı qiymәtlәrin qaldırılması yaxud göndәrilәn malın keyfiyyәtinin
azaldılması yolu ilә bazar iştirakçılarına tәzyiq göstәrirlәr;
tәdarükçünün göndәrdiyi malların әvәzedicilәri az olduqda vә ya heç olmadıqda, habelә alıcı şirkәt üçün mühüm
әhәmiyyәt kәsb etdikdә tәdarükçünün şirkәtә tәzyiq göstәrmәk imkanı azalır;

•
Tәdarükçülәrin tәzyiqinin sәviyyәsi sahәdә istehlakçılarla tәdarükçülәrin qarşılıqlı fәaliyyәt sәviyyәsindәn
asılıdr;

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

tәdarük olunan malların әvәzedicilәrinin mövcudluğu.
bazarda tәdarükçülәrin tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi;
tәdarükçülәrin vә tәdarük olunan malların sayı;
rәqiblәrin gözlәnilәn reaksiyası;•
tәdarük xәrclәri;
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395. Aşağıdakılardan hansı bazara giriş maneәlәrini yaradan zәmin hesab edilir?

394. Aşağıdakılardan hansı bazara giriş maneәlәrini yaradan zәmin hesab edilmir?

392. Әvәzedici mәhsullar nә zaman firma üçün rәqabәt tәhlükәsi yaratmır?

391. Aşağıdakılardan hansı “Porterin beş qüvvәsi” modelindә göstәrilәn rәqabәt amili deyil?

390. Aşağıdakılardan hansı “rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modelindә göstәrilәn rәqabәt amilidir?

389. Aşağıdakılardan hansı biri “rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modelindә göstәrilәn rәqabәt amili
deyil?

388. “Rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modeli strateji planlaşdırmada nә üçün istifadә olunur?

387. “Rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modeli başqa nә cür adlandırılır?

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

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

Sahәdә mövcud mallarla müqayisәdә daha yaxşı qiymәt vә keyfiyyәt nisbәtini tәmin etmәk qabiliyyәtindә
olduqda ;
Әvәzedici mәhsulların miqdarı çox, qiymәti sәrfәli vә istehlak xassәlәri kafi olduqda;
Firmanın istehsal etdiyi mәhsulu tamamilә әvәz edә bildikdә;
Firmanın bazara nәzarәt imknları çox böyük olduqda.•
Әvәzedici mәhsullara keçid böyük xәrclәr tәlәb etmәdikdә;

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

Firmanın dayanıqlı maliyyә resurslarına malik olması.
Sahәdә rәqabәtin intensivlik dәrәcәsi;
Firmanın rәqabәt üstünlüklәri;
Tәdarükçülәrin bazar hakimiyyәti;•
Firmada әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;

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

firmanın daxili mühitinin analizi, habelә rәqabәt potensialının vә imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi üçün.
sahәdә rәqabәtin inkişaf mәrhәlәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
bazarda rәqabәtin dinamikasını vә inkişaf mәrhәlәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
sahәdә rәqabәtin intensivlik sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün;•
firmanın sahә daxilindә rәqabәt mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün;
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386. “Rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modelini kim tәklif edib?

385. Sahә analizi ilә bağlı söylәnilәn aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

384. Sahәnin başlıca hәrәkәtverici qüvvәlәrinin müәyyәn edilmәsi zamanı aşağıdakı amillәrdәn hansı
mühüm әhәmiyyәt kәsb etmir?

383. Aşağıdakı amillәrin hansının tәhlili sahәnin başlıca hәrәkәtverici qüvvәlәrini aşkara çıxarmağa
imkan verә bilәr?

382. Sahәnin başlıca hәrәkәtverici qüvvәlәri hansı amillәrin tәhlili әsasında müәyyәn edilә bilәr?

381. Aşağıdakılardan hansı sahәnin hakim iqtisadi xarakteristikalarının müәyyәn edilmәsi parametri
deyil?

Kotterin beş qüvvәsi.
Potterin beş qüvvәsi;•
Potterin tәlәbatlar ierarxiyası;
Potterin altı qüvvәsi;
Kotterin altı qüvvәsi;

C. Kotter.
A. Marşall;
A. Maslou;
M. Porter;•
K. Endryu;

sahәdә miqyas artımından әldә edilәn qәnaәtin üstünlüyü aşkar hiss edildikdә firmaların rәqabәt davranışları daha
aqressiv olur;
bütün sahәdә vә ya sahәnin әsas şirkәtlәri arasında mәnfәәt çatışmazlığı rәqabәt davranışlarının qeyri
müәyyәnliyini artırır;
sahәnin nisbәtәn yüksәk artım templәrindә firmaların rәqabәt davranışlarında aqressivlik nisbәtәn aşağı olur,
çünki bu halda hәr bir şirkәt özünün bazar payını dәyişmәdәn satış hәcmini artıra bilәr;
sahәnin nisbәtәn yüksәk artım templәrindә firmaların rәqabәt davranışlarında aqressivlik nisbәtәn yüksәk olur,
çünki bu halda hәr bir şirkәt özünün bazar payını dәyişmәdәn satış hәcmini artıra bilәr.

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

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

Bunların heç biri.
Sahәdә qloballaşma, ictimai dәyәrlәrin vә hәyat tәrzinin dәyişikliklәri vә bBiznesdә qeyrimüәyyәnliyin vә
risklәrin azalması;
Marketinq innovasiyaları vә istehlakçıların standart mәhsullardan differensiallaşdırılmış mәhsullara keçmәsi;
Bunların hamısı;•
Böyük şirkәtlәrin bazara daxil olmaları vә ya bazardan çıxmaları, qanunvericilikdәki dәyişikliklәrin tәsiri vә
xәrclәrdәmәnfәәtdә dәyişikliklәr;

Texnoloji dәyişikliklәr;
İstehlakçıların tәrkibindә dәyişikliklәr, malların istifadәsinin yeni üsullarının meydana çıxması;
Uzunmüddәtli artım sürәtindә dәyişikliklәr;
bunların hamısı.•
Mәhsullarda olan innovasiyalar;

Sahәyә yeni firmaların daxil olması imkanları.
Mәhsulun differensasiya sәviyyәsi;
Sahәdә firmaların sayı vә onların bazar payı;

•
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380. Sahәnin hakim iqtisadi xarakteristikaları hansı parametrlәrin tәhlili әsasında müәyyәn edilir?

379. Sahәdә rәqabәtin inkişaf mәrhәlәsi qiymәtlәndirilәrkәn aşağıdakı meyarların hansından istifadә
edilmir?

377. İnkişaf strategiyasının işlәnilmәsi zamanı sahә tәhlili nә üçün aparılır?

376. İqtisadiyyat (sәnaye) sahәsi nәdir?

375. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn ekoloji mühit amili hesab edilmir?

374. Firmanın fәaliyyәt (xarici) mühitinә tәsir göstәrәn sosial amillәrә aşağıdakılar aiddir:

373. Firmanın fәaliyyәtinin makromühitini müәyyәn edәn texnoloji mühit amillәri hansılardır?

Ictimai dәyәrlәrin vә hәyat tәrzinin dәyişikliklәri;•
Mәhsulun xarakteristikası;

Sahәnin inkişaf templәri;
Sahәdә miqyas artımından vә şirkәtin tәcrübәsindәn әldә edilәn qәnaәt;
Daimi xәrclәrin sәviyyәsi;
Sahәdә mәnfәәt norması;
Bunların hamısı.•

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

sahәdә hakim iqtisadi xarakteristikaların müәyyәnlәşdirilmәsi üçün.
sahәni tәrk etmәk istәyәn firmaların sayının dәqiqlәşdirilmәsi üçün;
sahәdә fәaliyyәt göstәrәn firmaların sayının müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;
sahәdәki rәqabәt sәviyyәsinin firmanın fәaliyyәtinә vә inkişafına tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi üçün;•
sahәnin hәrәkәtverici qüvvәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;

Qanunla qadağan edilmәyәn iqtisadi fәaliyyәtlә gәlir әldә etmәk üçün mәşğul olan, ictimai tәlәbatları ödәmәk
üçün mәhsul istehsal (hasil) edәn, işlәr görәn vә xidmәtlәr göstәrәn müәssislәrin mәcmusudur.
Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal edәn iş yerlәrinin mәcmusudur;
Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal edәn sәnaye sahәlәrinin
mәcmusudur;
Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәrin mәcmusudur;•
Müxtәlif tipli texnologiyalar әsasında geniş çeşiddә vә nomenklaturada mәhsul istehsal edәn, iş görәn vә
xidmәtlәr göstәrәn tәsәrrüfat subyektidir;

cәmiyyәtin ekoloji proseslәrә reaksiyası;
ekoloji proseslәri tәnzimlәyәn qanunvericilikdә baş verәn dәyişikliklәr;
ölkәdә yeni ekoloji tәlәblәrin vә standartların tәtbiqi;
ölkәdә il әrzindә әtraf mühitә atılan tullantı sularının vә zәhәrli qazların adambaşına düşәn hәcmi.•
ölkәnin beynәlxalq ekoloji konvensiyalara qoşulması;

mülki, ticarәt vә investisiya qanunvericiliyindә dәyişikliklәr, vergi vә gömrük rejimi, lisenziyalaşdırma sistemi,
mәhkәmә sistemi.
ÜDMin dinamikası, inflyasiya, milli valyutanın mәzәnnәsi, Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsi, mәşğulluğun
dinamikası, bazar tsikllәri;
Ölkә prezidentinin seşkilәri, parlament seçkilәri, beynәlxalq tәşkilatlara üzvolma, regional inteqrasiya,
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi;
cәmiyyәtin әsas (milli) dәyәrlәri, hәyat tәrzinin dәyişikliklәri, әmәyә vә istirahәtә münasibәt, demoqrafik
dәyişikliklәr, dini amillәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәsirlәri;

•
ETTnin inkişaf meyllәri, ETLKİ, innovasiyalar, yeni mәhsullar, yeni patentlәr vә s.;
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372. Aşağıdakılardan hansı biznes üçün әlverişli hüquqi mühitә qarşı qoyulan tәlәblәr sırasında deyil?

371. Firmanın fәaliyyәtinin makromühitini müәyyәn edәn hüquqi amillәr hansılardır?

370. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn iqtisadi mühit amili hesab edilmir?

369. Firmanın fәaliyyәtinin makromühitini müәyyәn edәn iqtisadi amillәr hansılardır?

368. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn siyasi mühit amili sayılmır?

367. Firmanın fәaliyyәtinin makromühitini müәyyәn edәn siyasi amillәr hansılardır?

mülkiyyәtin hüquqi qorunması, mülki, ticarәt vә investisiya qanunvericiliyindә dәyişikliklәr, vergi vә gömrük
rejimi, lisenziyalaşdırma sistemi, mәhkәmә sistemi.
ÜDMin dinamikası, inflyasiya, milli valyutanın mәzәnnәsi, Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsi, mәşğulluğun
dinamikası, bazar tsikllәri;
Ölkәdә prezident seşkilәri, parlament seçkilәri, beynәlxalq tәşkilatlara üzvolma, regional inteqrasiya,
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi;
ETTnin inkişaf meyllәri, ETLKİ, innovasiyalar, yeni mәhsullar, yeni patentlәr vә s.;•
cәmiyyәtin әsas (milli) dәyәrlәri, hәyat tәrzinin dәyişikliklәri, әmәyә vә istirahәtә münasibәt, demoqrafik
dәyişikliklәr, dini amillәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәsirlәri;

Müstәqil vә әdalәtli mәhkәmә sistemi.
Qanun qarşısında hamının bәrabәrliyi;
Hüququn üstünlüyü – bütün hadisә vә proseslәrin qanunla tәnzimlәnmәsi;
Proseslәrin çevilkiyinin tәmin edilmәsi üçün qanunvericiliyin tәnzimlәyә bilmәdiyi münasibәtlәrin icra
hakimiyyәti strukturlarının ixtiyarına verilmәsi;

•
Mülkiyyәt toxunulmazlığına zәmanәt;

cәmiyyәtin әsas (milli) dәyәrlәri, hәyat tәrzinin dәyişikliklәri, әmәyә vә istirahәtә münasibәt, demoqrafik
dәyişikliklәr, dini amillәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәsirlәri;
ÜDMin dinamikası, inflyasiya, milli valyutanın mәzәnnәsi, Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsi, mәşğulluğun
dinamikası, bazar tsikllәri;
Ölkәdә prezident seşkilәri, parlament seçkilәri, beynәlxalq tәşkilatlara üzvolma, regional inteqrasiya,
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi;
mülkiyyәtin hüquqi qorunması, mülki, ticarәt vә investisiya qanunvericiliyindә dәyişikliklәr, vergi vә gömrük
rejimi, lisenziyalaşdırma sistemi, mәhkәmә sistemi.

•
ETTnin inkişaf meyllәri, ETLKİ, innovasiyalar, yeni mәhsullar, yeni patentlәr vә s.;

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

mülki, ticarәt vә investisiya qanunvericiliyindә dәyişikliklәr, vergi vә gömrük rejimi, lisenziyalaşdırma sistemi,
mәhkәmә sistemi.
ETTnin inkişaf meyllәri, ETLKİ, innovasiyalar, yeni mәhsullar, yeni patentlәr vә s.;
Ölkәdә prezident seşkilәri, parlament seçkilәri, beynәlxalq tәşkilatlara üzvolma, regional inteqrasiya,
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi;
ÜDMin dinamikası, inflyasiya, milli valyutanın mәzәnnәsi, Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsi, mәşğulluğun
dinamikası, bazar tsikllәri;

•
cәmiyyәtin әsas (milli) dәyәrlәri, hәyat tәrzinin dәyişikliklәri, әmәyә vә istirahәtә münasibәt, demoqrafik
dәyişikliklәr, dini amillәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәsirlәri;

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

ETTnin inkişaf meyllәri, ETLKİ, innovasiyalar, yeni mәhsullar, yeni patentlәr vә s.;

•
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366. Aşağıdakı suallardan hansına makromühit (PESTLE) analizi çәrçivәsindә cavab axtarılmır?

365. PESTLE akronimindә “elmitexniki vә texnoloji mühit” hansı hәrflә işarә edilir?

364. PESTLE akronimindә “P” nәyi әks etdirir?

363. Aşağıdakı amillәrdәn hansı biri PESTLE analizin predmeti deyil?

362. Strateji planlaşdırma prosesindә PESTLE analiz nә üçün tәtbiq edilir?

361. Firmanın fәaliyyәtinin xarici mühitinin (makromühitin) tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı
tәhlil alәti tәtbiq olunur?

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

•
mülki, ticarәt vә investisiya qanunvericiliyindә dәyişikliklәr, vergi vә gömrük rejimi, lisenziyalaşdırma sistemi,
mәhkәmә sistemi.
cәmiyyәtin әsas (milli) dәyәrlәri, hәyat tәrzinin dәyişikliklәri, әmәyә vә istirahәtә münasibәt, demoqrafik
dәyişikliklәr, dini amillәr, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәsirlәri;
ÜDMin dinamikası, inflyasiya, milli valyutanın mәzәnnәsi, Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәsi, mәşğulluğun
dinamikası, bazar tsikllәri;

әhalinin gәlirlәrindә vә alıcılıq qabiliyyәtindә baş verәn dәyişikliklәr firmanın mәhsulunun satışlarına necә tәsir
göstәrә bilәr?
rәqibin başlıca rәqabәt üstünlüyü hansıdır?•
siyasi situasuyadakı dәyişikliklәr biznes üçün hansı imkan vә tәhlükәlәr yaradır?
şirkәtin fәaliyyәtinә tәsir göstәrә bilәcәk başlıca siyasi meyllәr hansılardır?
iqtisadiyyatda gözlәnilәn әsas hadisәlәr biznesin perspektivlәrinә necә tәsir göstәrә bilәr?

L.
T;•
P;
E;
S;

perspektiv mühit amillәrini;
siyasi mühiti;•
sosialmәdәni mühiti.
texnoloji mühiti;
iqtisadi mühiti;

texnoloji mühit;
siyasi vә hüquqi mühit;
rәqabәt mühiti.•
iqtisadi vә sosial mühit;
ekoloji mühit;

bazarda rәqabәtin dinamikasını vә inkişaf mәrhәlәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
firmanın fәaliyyәtinin xarici mühitinin (makromühitin) tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi әsasında firmanın inkişafı
üçün imkan vә tәhlükәlәrin aşkara çıxarılması üçün;

•
firmanın daxili mühitinin analizi, habelә rәqabәt potensialının vә imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi üçün.
rәqib firmaların bazar davranışlarının vә rәqabәt üstünlüklәrinin öyrәnilmәsi üçün;
sahәdә rәqabәtin intensivlik sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün;

makroiqtisadi tәhlil.
PESTLEanaliz;•
SWOTanaliz;
SNWanaliz;
bençmarkinq;
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360. Firmanın fәaliyyәtinin xarici mühiti (makromühiti) aşağıdakı әlamәtlәrә malikdir:

359. Aşağıdakılardan biri firmanın fәaliyyәtinin makromühit amillәri sırasına aid deyil. Bu hansıdır?

112. Aşağıdakılardan hansı sahәnin yetkinlik mәrhәlәsinin әlamәtidir?

111. Aşağıdakılardan hansı sahәnin böyümә mәrhәlәsinin әlamәtidir?

110. Aşağıdakılardan hansı sahәnin formalaşması mәrhәlәsinin әlamәtidir?

109. Xarici iqtisadi mühitin tәhlili zamanı aşağıdakı suallardan hansına cavab axtarıla bilәr?

108. Aşağıdakılardan hansı sahәnin başlıca hәrәkәtverici qüvvәlәrini aşkara çıxarmağa imkan verә bilәr?

makromühit hәr bir şirkәt üçün spesifik şәrtlәri әks etdirir, lakin şirkәt hәmin şәrtlәrә birbaşa tәsir göstәrmәk
imkanında olmur.
makromühit bütün şirkәtlәr üçün ümumi olan şәrtlәri әks etdirir vә heç bir firmaya münasibәtdә spesifik xarakter
daşımır;

•
makromühit hәr bir şirkәt üçün spesifik olan şәrtlәri әks etdirir vә hәr bir firmaya münasibәtdә spesifik xarakter
daşıyır;
makromühit bütün şirkәtlәr üçün ümumi olan şәrtlәri әks etdirir vә hәr bir firmaya münasibәtdә spesifik xarakter
daşıyır;
makromühit hәr bir şirkәt üçün spesifik olan şәrtlәri әks etdirsә dә heç bir firmaya münasibәtdә spesifik xarakter
daşımır;

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

mәhsul istehsalçıları olan rәqib firmalar arasında bazar mövqeyini (payını) saxlamaq uğrunda mübarizә güclәnir•
mәhsula tәlәbat azalır, bir sıra rәqiblәr sahәni tәrk edir
mәhsul hәlә differensiallaşmamış (zövqlәrә vә istәklәrә uyğun fәrqlәndirilmәmiş) olur
mәhsul istehlakçılarının sayı sürәtlә azalır
rәqiblәrin sayı әn aşağı hәddә olur

mәhsul istehsalçıları olan rәqib firmalar arasında bazar mövqeyini (payını) saxlamaq uğrunda mübarizә güclәnir
firmaların sahәni tәrk etmә tempi yüksәlir
istehlakçılar mәhsulu yaxşı tanımadığından alışlar ilkin vә ya sınaqyoxlama xarakteri daşıyır
mәhsul istehlakçılarının sayı maksimum hәddә olur
satışlar artdıqca vә sahәdә mәnfәәt norması yüksәk olduğundan mәhsul istehsalçısı olan rәqiblәrin sayının artması
baş verir

•

bir sıra rәqiblәr sahәni tәrk etdikcә sahә tәdricәn kiçilir
mәhsula tәlәbat azalır
firmanın mәhsulunun istehlakçılarının sayının çox olması
firmanın rәqiblәrinin sayının az olması•
satışlar artdıqca vә sahәdә mәnfәәt norması yüksәk olduğundan mәhsul istehsalçısı olan rәqiblәrin sayının artması
baş verir

gözlәnilәn әsas iqtisadi proseslәr biznesin perspektivlәrinә necә tәsir göstәrә bilәr?•
әhalinin hәyat sәviyyәsi necә dәyişәcәk?
şirkәtin fәaliyyәtinә tәsir göstәrә bilәcәk başlıca siyasi meyllәr hansılardır?
ekoloji proseslәri tәnzimlәyәn qanunvericilikdә baş verәn dәyişikliklәr biznesә necә tәsir edәr?
elmi tәdqiqatlara dövlәtin xәrclәri artacaqmı?

sahәnin vә sahәdә rәqabәtin qloballaşma sәviyyәsi•
demoqrafik durumda dәyişikliklәr
infrastruktur sahәsindә dövlәt siyasәti
ölkәdә ÜDMin artım dinamikası
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107. “Rәqabәtin hәrәkәtverici qüvvәlәri” modeli nәyi aşkarlamağa imkan verir?

106. PESTEL tәhlili nәyi aşkarlamağa imkan verir?

105. Aşağıdakılardan hansı biznesin strateji planlaşdırılmasında istifadә edilәn bir alәt kimi PESTEL
tәhlilin problemlәri sırasında deyil?

104. Aşağıdakılardan hansı PESTEL tәhlilin üstünlüklәri sırasında deyil?

103. Aşağıdakılardan hansı biznesin strateji planlaşdırılmasında istifadә edilәn bir alәt kimi PESTEL
tәhlilin üstünlüyü hesab oluna bilәr?

102. Porterin rәqabәt amillәri modeli aşağıdakı suallardan hansına cavab verә bilmәz?

101. Porterin rәqabәt amillәri modeli nә üçün tәtbiq edilir?

dövlәtin әtrafmühit siyasәti vә tәtbiq etdiyi ekoloji standartlar

firmanın güclü vә zәif tәrәflәrini
ölkәnin siyasi hәyatında gözlәnilәn dәyişikliklәri
sahәdә rәqabәtin intensivlik sәviyyәsini•
firmanın inkişafı üçün imkan vә tәhlükәlәri
firmanın sahә daxilindә rәqabәt mövqeyini

ictimai hәyatda dәyәrlәrin vә hәyat tәrzinin dәyişikliklәrini
rәqabәt amillәrinin tәsir dәrәcәsini
sahәdә rәqabәtin intensivlik sәviyyәsi
firmanın inkişafı üçün imkan vә tәhlükәlәri•
sahәdә firmaların sayını vә onların bazar payını

informasuyanın çoxluğu vә toplanması çәtinliyi
biznes mühitinin daha geniş qavranılması•
dәyişikliklәrin sürәti
informasiyanın müntәzәmliyi
informasiyanın keyfiyyәtinә әminliyin sәviyyәsi

dәyişikliklәrin sürәti•
gәlәcәk imkan vә tәhlikәlәrin fәrqlәndirilmәsi
strateji düşüncәnin inkişafı
biznes mühitinin daha geniş qavranılması
sadәlik

informasiyanın keyfiyyәtinә әminliyin sәviyyәsi
dәyişikliklәrin sürәti
informasiyanın müntәzәmliyi
informasuyanın çoxluğu vә toplanması çәtinliyi
strateji düşüncәnin inkişafı•

rәqabәt güclәrinә münasibәtdә әsas rәqiblәrimizin durumu necәdir?
mikromühitdә hansı güclәr (amillәr) rәqabәtin sәviyyәsinә tәsir göstәrir?
rәqabәt güclәrinә necә tәsir etmәk olar?
başqa sahәlәrlә müqayisәdә bu sahә cәlbedicidirmi?
makromühit amillәrindәn hansıları gәlәcәkdә necә dәyişәcәk?•

firmadaxili mühitin tәhlili üçün
sahәdә rәqabәt amillәrinin tәhlili üçün•
xarici mühitin tәhlili üçün
makromühitin tәhlili üçün
sahәlәrarası rәqabәtin tәhlili üçün
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100. Firma üçün әhәmiyyәtli olan aşağıdakı suallardan hansına PESTEL tәhlilin nәticәsi cavab vermir?

99. PESTEL tәhlili zamanı firma üçün әhәmiyyәtli olan aşağıdakı suallardan hansına cavab axtarılır?

98. Aşağıdakılardan hansı biznes üçün әlverişli hüquqi mühitә qarşı qoyulan tәlәb sayıla bilmәz?

97. Xarici mühitin qeyrimüәyyәnlik matrisindә aşağıdakı variantlardan hansı ola bilmәz?

96. Xarici mühitin qeyrimüәyyәnliyinin tәhlili üçün qurulan matrisin dәyişәnlәri hansılardır?

95. Aşağıdakı amillәrdәn hansı xarici mühitin qeyrimüәyyәnliyinin izahı ola bilmәz?

94. Xarici mühitin qeyrimüәyyәnliyi nә ilә bağlıdır?

93. Xarici mühitin mühitin mütәhәrrikliyi (dәyişkәnliyi) nәyi ehtiva edir?

gәlәcәkdә bu amillәrdәn hansıları tәşkilata daha çox tәsir göstәrәcәk?
bunlardan hansıları daha önәmlidir?
makromühit amillәrindәn hansıları hazırda firmaya tәsir göstәrir?
bu güclәrә münasibәtdә әsas rәqiblәrimizin durumu necәdir?•
gәlәcәkdә bunlardan hansıları vә necә dәyişәcәk?

başqa sahәlәrlә müqayisәdә bu sahә cәlbedicidirmi?
rәqabәt güclәrinә necә tәsir etmәk olar?
mikromühitdә hansı güclәr (amillәr) rәqabәtin sәviyyәsinә tәsir göstәrir?
makromühit amillәrindәn hansıları hazırda firmaya tәsir göstәrir?•
bu güclәrә münasibәtdә әsas rәqiblәrimizin durumu necәdir?

mülkiyyәt toxunulmazlığına zәmanәt
hüququn üstünlüyü – bütün hadisә vә proseslәrin qanunla tәnzimlәnmәsi
qanunların çoxmәnalı şәrh oluna bilmәsi vә imperativ olmaması•
müstәqil vә әdalәtli mәhkәmә sistemi
qanun qarşısında hamının bәrabәrliyi

mürәkkәb vә qeyrisabit mühit
sadә vә sabit mühit
sadә vә qeyrisabit mühit
mürәkkәb vә tәsirsiz mühit•
mürәkkәb vә sabit mühit

mühitin sabitliyi vә mühitin dәyişkәnliyi
mühitin böyüklüyü vә mühitin variantlılığı
mühitin mürәkkәbliyi vә mühitin sabitliyi
mühitin sabitliyi vә mühitin qeyrimüәyyәnliyi
mühitin dәyişkәnliyi vә mühitin mürәkkәbliyi•

firmanın fәaliyyәtlәrinin uğuruna (uğursuzluğuna) mühitin tәsirini dәqiq qiymәtlәndirmәk olmur
mühit amillәri barәdә tәşkilatın toplaya bildiyi informasiyalar tam etibarlı deyil
mühit amillәri barәdә tәşkilatın toplaya bildiyi informasiyalar mәhduddur
xarici mühit haqqında toplanan mәhdud informasiya qәrar qәbul edilmәsi prosesini asanlaşdırır•
belә mәhdud informasiya şәraitindә qәbul edilәn qәrarların nәticәlәrini dәqiq bilmәk olmur

bunların hamısı ilә
xarici mühitin sadәliyi vә dәyişkәnliyi ilә
xarici mühitin mürәkkәbliyi vә sabitliyi ilә
xarici mühitin mürәkkәbliyi vә dәyişkәniyi ilә•
xarici mühitin sadәliyi vә sabitliyi ilә

xarici mühit amillәri çox geniş vә әhatәlidir
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92. Xarici mühitin mürәkkәbliyi dedikdә nә başa düşülür?

91. Xarici mühitin hәcmcә böyüklüyü nәyi nәzәrdә tutur?

90. Aşağıdakılardan hansı xarici mühitin әsas xarakteristikası hesab olunur?

89. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinin mikromühitinә aiddir?

88. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinin mikromühitinә aid deyil?

87. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinin makromühitinә aid deyil?

86. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәtinin makromühitinә aiddir?

xarici mühit amillәri çox olsa da, bunların hәr birinin firmaya tәsiri çoxvariantlı ola bilmәz, amma bunlar birbirinә
tәsir göstәrmәklә müxtәlif kombinasiyalar yarada bilәr
xarici mühit amillәri çox olmaqla yanaşı, bunların hәr birinin tәsirlәri çoxvariantlı ola bilr, hәm dә bunlar bir
birinә tәsir göstәrmәklә müxtәlif kombinasiyalı tәsirlәr yaradır
firmanı әhatә edәn mühit amillәrinin hәr birindә vә mühitin özündә dәyişikliklәr sürәtlә baş verir•
xarici mühit amillәrinindә baş verәn sürәtli dәyişikliklәri qiymәtlәndirmәk olmur

xarici mühit amillәri ölçüyә gәlmir
firmanı әhatә edәn mühit amillәrinin hәr birindә vә mühitin özündә dәyişikliklәr sürәtlә baş verir
xarici mühit amillәri çox geniş vә әhatәlidir
xarici mühit amillәri çox olmaqla yanaşı, bunların hәr birinin tәsirlәri çoxvariantlı ola bilr, hәm dә bunlar bir
birinә tәsir göstәrmәklә müxtәlif kombinasiyalı tәsirlәr yaradır

•
xarici mühit amillәri çox olsa da, bunların hәr birinin firmaya tәsiri çoxvariantlı ola bilmәz, amma bunlar birbirinә
tәsir göstәrmәklә müxtәlif kombinasiyalar yarada bilәr

firmanı әhatә edәn mühit amillәrinin hәr birindә vә mühitin özündә dәyişikliklәr sürәtlә baş verir
xarici mühit amillәrini qiymәtlәndirmәk olmur
xarici mühit amillәri ölçüyә gәlmir
xarici mühit amillәri çox geniş vә әhatәlidir•
xarici mühit amillәrinın sayı yox, keyfiyyәti önәmlidir

bunlaırn heç biri
mürәkkәblik
hәcmcә böyüklük
bunların hamısı•
mütәhәrriklik (dәyişkәnlik)

ümumi iqtisadi mühit
sosialmәdәni mühit
ekoloji mühit
bazar mühiti•
texnoloji mühit

firmanın tәşkilati mәdәniyyәti
sahәnin inkişaf mәrәlәsi
sahә bazarı
ekoloji mühit•
bazar rәqabәti amillәri

texnoloji mühit
siyasi mühit
ümumi iqtisadi mühit
bazar mühiti•
sosial mühit

firmanın tәşkilati mәdәniyyәti
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85. Firmanın fәaliyyәtinin xarici mühiti tәhlil zamanı necә qruplaşdırılır?

84. Firmanın fәaliyyәt mühiti tәhlil zamanı necә qruplaşdırılır?

83. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәt mühitinin tәhlili zamanı istifadә olunan әsas ümumi
metodoloji prinsiplәrdәn deyil?

82. Aşağıdakılardan hansı firmanın fәaliyyәt mühitinin tәhlili zamanı istifadә olunan әsas ümumi
metodoloji prinsiplәrdәndir?

81. Firmanın fәaliyyәt mühitinin tәhlili zamanı istifadә olunan әsas ümumi metodoloji prinsiplәr
hansılardır?

466. Strateji baxış nәdir?

465. Aşağıdakılardan hansı firmada istehsalın tәşkilinin analizi ilә bağlı deyil?

sahәnin inkişaf mәrәlәsi
sahә bazarı
hüquqi mühit•
dәyәr yaradılması zәnciri

sahә mühiti vә sahәlәrarası mühit
iqtisadi, siyasi, sosialmәdәni, tәbii, elmitexniki, texnoloji vә ekoloji mühit
oxşar mühit vә fәrqli mühit
makromühit vә mikromühit•
ölkәdaxili vә ölkәxarici mühit

ölkәdaxili vә ölkәxarici mühit
oxşar mühit vә fәrqli mühit
makromühit vә mikromühit
xarici mühit vә daxili mühit•
yaxın әtraf vә uzaq әtraf

firmanın spesifikliyinin nәzәrә alınması prinsipi
müqayisәli tәhlil prinsipi
dinamizm prinsipi
ekspropolyasiya prinsipi•
kompleks analiz

proporsionallıq pronsipi
elmi abstraksiya prinsipi
fasilәsizlik prinsipi
müqayisәli tәhlil prinsipi•
“beyin fırtınası” prinsipi

analiz vә sintez, funksional dәyәr analizi, firmanın spesifikliyinin nәzәrә alınması prinsipi, sistemli yanaşma,
sәbәbnәticә әlaqәsi prinsipi
müşahidә prinsipi, “beyin fırtınası” prinsipi, sosial dialoq, sistemli yanaşma, dinamizm prinsipi
rәqabәtlilik prinsipi, proporsionallıq pronsipi, fasilәsizlik prinsipi, dinamizm prinsipi
dinamizm prinsipi, müqayisәli tәhlil prinsipi, sistemli yanaşma, kompleks analiz, firmanın spesifikliyinin nәzәrә
alınması prinsipi

•
firmanın spesifikliyinin nәzәrә alınması prinsipi, elmi idarәetmә prinsipi, elmi abstraksiya metodu, tәhlil vә sintez,
dinamizm prinsipi

firmanın gәlәcәk vәziyyәtinin konseptual ifadәsidir.
arzu edilәn gәlәcәyin obrazıdır;•
firmanın nail olmaq istәdiyi mәqsәddir;
firmanın mövcudluq zәrurәtinin (gәrәkçәsinin) konseptual ifadәsidir;
firmanın mövcud vәziyyәtinin konseptual ifadәsidir;

•
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464. Firmanın tәşkilati mәdәniyyәtinin formalaşmasında idarәetmә tәsirinin hansı üsullarına üstünlük
verilir?

463. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı zәif tәşkilati mәdәniyyәtinә malik firmaya xasdır?

462. Aşağıdakı suallardan hansı firmanın tәşkilati mәdәniyyәtinin analizi ilә bağlı deyil?

461. Aşağıdakılardan hansı biri firmanın “güclü tәrәf”i ola bilәcәk qeyrimaddi aktivlәri sırasına aid
deyil?

460. Aşağıdakılardan hansı firmanın “güclü tәrәf”i sayılmır?

459. Firmanın “neytral tәrәflәri” haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

458. Firmanın “zәif tәrәflәri” onun mövqeyini nә zaman zәiflәdir?

kommunikasiya sisteminin tәşkili;•
keyfiyyәtә nәzarәtin tәşkili.
istehsal güclәrinin texniki effektivliyi vә yüklәnmәsi;
ehtiyatlara nәzarәt sisteminin tәşkili;
istehsal miqyasından qәnaәt;

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

etika kodeksi, korporativ dәyәrlәr bәyannamәsi kimi sәnәdlәrә malik olur.
hәr zaman firmada işlәyәn insanların dәyәrini vә әhәmiyyәtini qeyd edir;
nәşrlәrdә vә çıxışlarda öz fәaliyyәtinin formal tәşkilati vә keyfiyyәt aspektlәrindәn danışmağa cәhdlәr edir;•
öz fәlsәfәsini işçilәrinә vә digәr insanlara izah etmәyә çalışır;
firmanın dәyәrlәrini tәbliğ edir;

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

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

dәyәrli tәşkilati resurslar.
tәcrübә vә bacarıqlar;
istifadә olunmayan istehsal güclәrinә malik olma;•
dәyәrli maddi aktivlәr;
ixtisaslı vә peçәkar kadrlar;

bunların hamısı.
bu tәrәflәr üzrә firmanın rәqabәt gücü rәqib şirkәtlәrin güçünә tәqribәn bәrabәrdir;
bunlar rәqiblә müqayisәdә firmaya rәqabәt üstünlüyü tәmin etmir, eyni zamanda hәm dә rәqabәt mübarizәsindә
firmanın uduzmağına gәtirib çıxarmır;
bunlar  rәqib şirkәtlәrin oxşar parametrlәri olmadığından firmanın müqayisәyә gәlmәyәn tәrәflәridir;•
strategiyanın reallaşdırılması zamanı vәziyyәtdәn asılı olaraq bunlar firmanın güclü yaxud zәif tәrәflәrinә çevrilә
bilәr;
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457. Aşağıdakılardan hansı firmanın “zәif tәrәfi” kimi qәbul edilә bilmәz?

456. Firmanın “güclü tәrәflәri” dedikdә nә başa düşülür?

455. Firmanın daxili mühitinin analizi zamanı onun fәaliyyәt parametrlәrinin necә müqayisәsi aparılır?

454. Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә edilir?

453. Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә edilir?

452. Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә edilmir?

451. Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә edilmir?

firma yeni bazarlarda möhkәmlәnmәyә cәhd edәn zaman.
mәhsulun satışı zamanı;
hәr zaman;
bu, rәqabәt mübarizәsindә hәmin tәrәflәrin әhәmiyyәtindәn vә firmanın bunları başqa resurslarla kompensasiya
etmәk qabiliyyәtindәn asılıdır;

•
firma sahә daxilindәki mövqeyini güclәndirmәya çalışan zaman;

firmanı әlverişsiz vәziyyәtә qoyan şәrtlәr;
rәqabәt üçün әhәmiyyәtli resursların çatışmazlığı;
rәqabәt üçün әhәmiyyәtli resursların yoxluğu;
rәqibi ilә müqayisәdә firmanın yaşının az olması.•
firmanın rәqiblәrindәn geridә qaldığı fәaliyyәtlәri;

firmada böşdayanmaların olmaması;
firmanın rәqiblәri ilә müqayisәdә daha çox maliyyә resurslarına malik olması;
rәqiblәri ilә müqayisәdә firmanın daha çox malik olduğu maddi resurslar;
firmanın rәqiblәrini üstәlәyәn fәaliyyәtlәri yaxud ona әlavә rәqabәt üstünklәri tәmin edәn xüsusiyyәtlәri.•
firmanın miqyasca daha böyük olması;

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

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

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

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

firmanın işçi heyәtinin keyfiyyәti.
firmanın marketinq fәaliyyәtinin sәviyyәsi;
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450. Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә edilir?

449. Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә edilmir?

448. Aşağıdakı parametrlәrdәn hansı biri firmanın daxili mühitinin analizindә istifadә edilmir?

447. SNW analiz nә üçün istıfadә edilir?

446. Aşağıdakılardan hansı firmanın daxili mühitinin analizi alәtidir?

444. Firmanın hәlledici kompetensiyalarının (sәriştәlәrinin) xüsusiyyәti kimi aşağıda göstәrilәnlәrdәn
hansı biri yanlışdır?

443. Firmanın başlıca kompetensiyaları (sәriştәlәri) dedikdә nә başa düşülür?

firmada istehsalın tәşkili sәviyyәsi;
firmanın әsas rәqiblәrinin imici;•
firmada menecmentin keyfiyyәti;

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

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

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

firmanın fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün.
firmanı gözlәyәn imkan vә tәhlükәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;
firmanın xarici mühit amillәrinin analizi üçün;
firmanın rәqiblәrlә müqayisәdә güclü, zәif vә neytral tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;•
firmanın maliyyә potensialının dәqiqlәşdirilmәsi üçün;

SWOTanaliz.
PESTLEanaliz;
makroiqtisadi analiz;
SNWanaliz;•
bençmarkinq;

unikal kompetensiyalar yalnız istehlakçılar tәrәfindәn hiss olunduqdan sonra bunlar rәqabәt üstünlüyü üçün
әsaslar yaradır.
kompetensiyalar, bir qayda olaraq, firmanın fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinin tәcrübәsinin ümumilәşdirilmәsi vә
müxtәlifliyin sinergizmi nәticәsi olaraq yaranır;
kompetensiyalar texnologiyadan yaxud onun hәr hansı bir komponentindәn daha geniş anlayışdır;
kompetensiyaların formalaşdırılması vә tәkmillәşdirilmәsi – firmanın aşağı idarәetmә bölmәlәrinin vәzifәsidir;•
firmaya rәqabәt üstünlüyü verә bilәcәk imkanların başlıca kompetensiyalara çevrilmәsi üçün rәqiblәrlә
müqayisәdә daha böyük cәhdlәr göstәrilmәlidir;

firmanın güclü vә zәif tәrәflәri.
firmanın son nәticәlәrә necә vә nә qәdәr xәrclә nail olunması;
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442. Firmada resursların mövcudluğunun analizi:

441. Firmanın resurslarının analizi vә qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakılardan ibarәtdir:

440. Firmanın daxili mühitinin strateji analizi aşağıdakılardan ibarәtdir:

439. Bençmarkinq aşağıdakı parametrlәrin hansıları üzrә aparılır?

438. Bençmarkinq barәsindә aşağıda deyilәn fikirlәrdәn hansı biri yanlışdır?

437. Bençmarkinq texnologiyası nә üçün tәtbiq edilir?

firmanın qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olunma dәrәcәsi;
digәr şirkәtlәrlә (rәqiblәrlә) müqayisәdә şirkәtә rәqabәt üstünlüklәri vәrәn imkan vә resurslar;•
başqa firmalarla müqayisәdә şirkәtin bazar payını müәyyәn edәn amillәr;

rәqib firmalarla müqayisәli tәhlil formasında aparılır.
yalnız borc vәsaitlәri üzrә olan resurslar üzrә aparılır;
yalnız özünün xüsusi vәsaitlәri olan resurslar üzrә aparılır;
şirkәtin malik olduğu bütün resurs növlәri üzrә aparılır;•
yalnız istehsal sferasında olan resurslar üzrә aparılır;

resurs növlәrinin amillәr üzrә qiymәtlәndirilmәsi, resurslardan istifadәnin sәmәrәliliyinin vә effektivliyinin
analizi.
firmanın resurslarının hәrәkәtinin vә istifadәsinin analizi, firmanın mәhsullarının satış kanallarının
qiymәtlәndirilmәsi;
resursların әldә edilmәsi mәnbәlәrinin vә xәrclәrinin analizi, resursların bölünmәsi vә hәrәkәtinin analizi;
resursların mövcudluğunun (kәmiyyәt vә keyfiyyәt) tәhlili, resursların istifadәsinin sәmәrәliliyinin vә
nәticәliliyinin tәhlili;

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

menecerlәrin vә işçilәrin sosialpsixoloji vәiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә durumunun tәhlili, istehsal
potensialının tәhlili, bazar imkanlarının tәhlili.
maya dәyәrinin vә istehsal xәrclәrinin tәhlili, istehsalın effektivliyinin tәhlili, resursların mәnbәlәr üzrә tәhlili,
maliyyә axınlarınım tәhlili;
menecmentin tәhlili, işçi heәtinin tәhlili, idarәetmә tәhlili, maliyyә tәhlili, firmanın tәdiyyә qabiliyyәtliliyinin
tәhlili, sosial münasibәtlәrin tәhlili;
firmanın resurslarının tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi, firmanın hәlledici kompetensiyalarının vә rәqabәt
üstünlüklәrinin tәhlili, firmanın güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәn edilmәsi;

•
SWOTanaliz, funksional dәyәr tәhlili, rentabelliyin tәhlili, bençmarkinq;

işçilәrin bilik vә bacarıqları, menecerlәr komandasının qabiliyyәti, müәssisәdә sosial münasibәtlәrin xarakteri;
istehsal texnologiyası, innovasiya potensialı, firmanın imici, mәhsuldarlıq;
firmanın bazar payı, mәhsulun maya dәyәri, qiymәti vә rentabelliyi;
bunların hamısı.•
mәhsulun keyfiyyәti, çeşidi, satış hәcmi vә kanalları, satışdan sonrakı xidmәt;

Bençmarkinq – qabaqcıl şirkәtlәrin (rәqiblәrin) bazardakı fәaliyyәtlәrini öyrәnmәyә vә yaxşı tәcrübәlәrdәn
faydalanmağa xidmәt edir;
Bençmarkinq – rәqib firmaların müvafiq parametrlәri ilә müqayisәli tәhlil әsasında firmanın mühüm uğur
amillәrini vә zәif yerlәrini müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir;
Bençmarkinq – sahәdәki başqa firmalara yalnız rәqib kimi yox, hәm dә qabağcıl vә faydalı tәcrübә mәnbәyi kimi
yanaşmağı tәlәb edir;
Bençmarkinq – hәm bütövlükdә firmanın, hәm dә onun ayrıayrı fәaliyyәt istiqamәtlәrinin vә ya struktur
bölmәlәrinin işinin effektivliyinin müqayisәli tәhlili zamanı tәtbiq edilә bilәr.
Bençmarkinq – firmanın fәaliyyәtinin xarici mühit amillәrin tәhlil etmәklә firmanı gözlәyәn imkan vә tәhlükәlәri
aşkara çıxarmağa imkan verir;

•

bazarda rәqabәtin dinamikasını vә inkişaf mәrhәlәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
firmanın sahә daxilindә rәqabәt mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi, rәqib firmaların bazar davranışlarının vә rәqabәt
üstünlüklәrinin öyrәnilmәsi üçün;

•
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436. Bençmarkinq nәdir? (01)

164. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn biri bazar mәdәniyyәt tipinә aid deyil:

163. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn biri bürokratik (ierarxik) mәdәniyyәt tipinә aid deyil:

162. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn biri adxokratik mәdәniyyәt tipinә aid deyil:

161. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn biri klan mәdәniyyәt tipinә aid deyil:

160. Bürokratiya (ierarxiya) tәkilati mәdәniyyәt tipindә iş yerlәrinә münasibәt necәdir?

firmanın daxili mühitinin analizi, habelә rәqabәt potensialının vә imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi üçün.
sahәdә rәqabәtin inkişaf mәrhәlәsini qiymәtlәndirmәk üçün;
sahәdә rәqabәtin intensivlik sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün;

firmanın daxili mühitini qiymәtlәndirmәk üçün tәhlil alәtidir;
firmanın başlıca uğur amillәrinin rәqib firmaların müvafiq parametrlәri ilә müqayisәli tәhlilidir;•
sahә daxilindә rәqabәt intensivliyini qiymәtlәndirmәk üçün müqayisәli tәhlildir.
firmanın bazar uğurunu tәmin edәcәk xarici imkanların aşkarlanması alәtidir;
firmanın xarici mühit amillәrinin tәhlilidir;

tәşkilatın üslubu – sәrt şәkildә reallaşdırılan rәqabәtqabiliyyәtlilik xәttidir. Bunun üçün әmәkdaşların fәallığı hәr
cür stimullaşdırılır
son nәticәlәrә hәdәflәnmiş (yönlәndirilmiş) tәşkilatdır, onun başlıca qayğısı – qarşıya qoyulmuş vәzifәnin yerinә
yetirilmәsidir
effektivliyin meyrları  bazar payı, mәqsәdlәrә nail olma vә rәqiblәrin uduzmasıdır
lider  rasional düşünәn әlaqәlәndirici (koordinator) vә tәşkilatçıdır•
tәşkilatın әmәkdaşlarının aydın mәqsәdlәri var vә öz aralarında rәqabәt aparırlar, hamının ümumi qayğısı uğur
qazanmaq vә etibardır (reputasiyadır)

iş yerlәri yüksәk dәrәcәdә formallaşdırılıb vә qurumsallaşdırılıb, burada insanları prosedurlar idarә edir
(yönlәndirir) – kimin nәyi vә necә etmәsi müvafiq prosedurlarda göstәrilib
effektivliyin meyarları kimi bazar payı, mәqsәdlәrә nail olma vә rәqiblәrin uduzması•
lider  rasional düşünәn әlaqәlәndirici (koordinator) vә tәşkilatçıdır
tәşkilatı formal qaydalar vә rәsmi siyasәt birlәşdirir
işçilәrin idarә edilmәsi mәşğulluğa tәminat vә uzunmüddәtli müәyyәnliyin tәmin edilmәsi qayğısına qalmağı
nәzәrdә tutur

sәmәrәliliyin meyarları kimi bazar payı, mәqsәdlәrә nail olma vә rәqiblәrin uduzması çıxış edir•
tәşkilat dinamik sahibkarlıq vә yaradıcı iş yeridir, burada tәşkilatın ümumi uğuru naminә işçilәr şәxsi fәdakarlığa
vә riskә gözә almağa hazırdırlar
tәşkilatın uğuru unikal (tәkrarsız) vә yeni mәhsulların (xidmәtlәrin) istehsalı (tәqdim edilmәsi) ilә әlaqәlәndirilir,
mәhsul vә ya xidmәtlәr bazarında lider olmaq mühümdür
şәxsi tәşәbbüskarlıq, yaradıcılıq vә azadlıq rәğbәtlә qarşılanır (tәşviq olunur)
liderlәr yenilikçi (novator), riskә hazır vә uzaqgörәn insanlardır

iş yerindә hәr kәs birbirinә çox dostcasına yanaşır, burada insanları birlәşdirәn ümumi şeylәr çoxdur
lider  rasional düşünәn әlaqәlәndirici (koordinator) vә tәşkilatçıdır•
sәmәrәliliyin meyarları  hәmrәylik (mütәşәkkillik) vә әmәkdaşların inkişafıdır
tәşkilat briqada (kollektiv) işinә, insanların biznesdә iştirakınına vә barışışa rәğbәt göstәrir
tәşkilat adәtәnәnәlәrә bağlılıq vә sadiqlik (sәdaqәt) hesabına bütövlüyünü qoruyur, bunların mәcburiliyi yüksәk
dәrәcәdәdir

iş yerlәri yüksәk dәrәcәdә formallaşdırılıb vә qurumsallaşdırılıb, burada insanları prosedurlar idarә edir
(yönlәndirir) – kimin nәyi vә necә etmәsi müvafiq prosedurlarda göstәrilib

•
belә tәşkilat dinamik sahibkarlıq vә yaradıcı iş yeridir, burada tәşkilatın ümumi uğuru naminә işçilәr şәxsi
fәdakarlığa vә riski gözә almağa hazırdırlar
iş yerindә hәr kәs birbirinә çox dostcasına yanaşır, burada insanları birlәşdirәn ümumi şeylәr çoxdur, tәşkilat
böyük bir ailәyә bәnzәyir
işçilәrin aydın mәqsәdlәri var vә öz aralarında rәqabәt aparırlar, hamının ümumi qayğısı uğur qazanmaq vә
etibardır (reputasiyadır)
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159. Bazar tәkilati mәdәniyyәt tipindә iş yerlәrinә münasibәt necәdir?

158. Adxokratiya tәkilati mәdәniyyәt tipindә iş yerlәrinә münasibәt necәdir?

157. Klan tәkilati mәdәniyyәt tipindә iş yerlәrinә münasibәt necәdir?

156. Adxokratiya tәkilati mәdәniyyәt tipindә tәşkilatın liderinә (rәhbәrinә) münasibәt necәdir?

155. Bürokratiya (ierarxiya) tәkilati mәdәniyyәt tipindә tәşkilatın liderinә (rәhbәrinә) münasibәt
necәdir?

154. Klan tәkilati mәdәniyyәt tipindә tәşkilatın liderinә (rәhbәrinә) münasibәt necәdir?

belә tәşkilat dinamik sahibkarlıq vә yaradıcı iş yeridir, hamının ümumi qayğısı uğur qazanmaq vә etibardır
(reputasiyadır)

belә tәşkilat dinamik sahibkarlıq vә yaradıcı iş yeridir, burada tәşkilatın ümumi uğuru naminә işçilәr şәxsi
fәdakarlığa vә riski gözә almağa hazırdırlar
işçilәrin aydın mәqsәdlәri var vә öz aralarında rәqabәt aparırlar, hamının ümumi qayğısı uğur qazanmaq vә
etibardır (reputasiyadır)

•
iş yerlәri yüksәk dәrәcәdә formallaşdırılıb vә qurumsallaşdırılıb, burada insanları prosedurlar idarә edir
(yönlәndirir) – kimin nәyi vә necә etmәsi müvafiq prosedurlarda göstәrilib
belә tәşkilat dinamik sahibkarlıq vә yaradıcı iş yeridir, hamının ümumi qayğısı uğur qazanmaq vә etibardır
(reputasiyadır)
iş yerindә hәr kәs birbirinә çox dostcasına yanaşır, burada insanları birlәşdirәn ümumi şeylәr çoxdur, tәşkilat
böyük bir ailәyә bәnzәyir

belә tәşkilat dinamik sahibkarlıq vә yaradıcı iş yeridir, burada tәşkilatın ümumi uğuru naminә işçilәr şәxsi
fәdakarlığa vә riski gözә almağa hazırdırlar

•
iş yerindә hәr kәs birbirinә çox dostcasına yanaşır, burada insanları birlәşdirәn ümumi şeylәr çoxdur, tәşkilat
böyük bir ailәyә bәnzәyir
işçilәrin aydın mәqsәdlәri var vә öz aralarında rәqabәt aparırlar, hamının ümumi qayğısı uğur qazanmaq vә
etibardır (reputasiyadır)
belә tәşkilat dinamik sahibkarlıq vә yaradıcı iş yeridir, hamının ümumi qayğısı uğur qazanmaq vә etibardır
(reputasiyadır)
iş yerlәri yüksәk dәrәcәdә formallaşdırılıb vә qurumsallaşdırılıb, burada insanları prosedurlar idarә edir
(yönlәndirir) – kimin nәyi vә necә etmәsi müvafiq prosedurlarda göstәrilib

iş yerindә hәr kәs birbirinә çox dostcasına yanaşır, burada insanları birlәşdirәn ümumi şeylәr çoxdur, tәşkilat
böyük bir ailәyә bәnzәyir

•
belә tәşkilat dinamik sahibkarlıq vә yaradıcı iş yeridir, hamının ümumi qayğısı uğur qazanmaq vә etibardır
(reputasiyadır)
işçilәrin aydın mәqsәdlәri var vә öz aralarında rәqabәt aparırlar, hamının ümumi qayğısı uğur qazanmaq vә
etibardır (reputasiyadır)
iş yerlәri yüksәk dәrәcәdә formallaşdırılıb vә qurumsallaşdırılıb, burada insanları prosedurlar idarә edir
(yönlәndirir) – kimin nәyi vә necә etmәsi müvafiq prosedurlarda göstәrilib
belә tәşkilat dinamik sahibkarlıq vә yaradıcı iş yeridir, burada tәşkilatın ümumi uğuru naminә işçilәr şәxsi
fәdakarlığa vә riski gözә almağa hazırdırlar

lider  yenilikçi (novator), riskә hazır vә uzaqgörәn insandır•
lider  rasional düşünәn әlaqәlәndirici (koordinator) vә tәşkilatçıdır
lider – tәşkilatı uğurlara aparan menecerdir
lider – doğma atadır (ailә başçısıdır) vә yol göstәrәn rәhbәrdir
lider  sәrt vә tәlәbkar rәhbәr, basılmaz әsgәrdir

lider  rasional düşünәn әlaqәlәndirici (koordinator) vә tәşkilatçıdır•
lider – doğma atadır (ailә başçısıdır) vә yol göstәrәn rәhbәrdir
lider  sәrt vә tәlәbkar rәhbәr, basılmaz әsgәrdir
lider – tәşkilatı uğurlara aparan menecerdir
lider  yenilikçi (novator), riskә hazır vә uzaqgörәn insandır

lider  rasional düşünәn әlaqәlәndirici (koordinator) vә tәşkilatçıdır
lider  sәrt vә tәlәbkar rәhbәr, basılmaz әsgәrdir
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153. Bazar tәkilati mәdәniyyәt tipindә tәşkilatın liderinә (rәhbәrinә) münasibәt necәdir?

152. Adxokratiya tәkilati mәdәniyyәt tipindә sәmәrәliliyin meyarları kimi çıxış edir:

151. Bürokratiya (ierarxiya) tәkilati mәdәniyyәt tipindә sәmәrәliliyin meyarları kimi çıxış edir:

150. Bazar tәkilati mәdәniyyәt tipindә sәmәrәliliyin meyarları kimi çıxış edir:

149. Klan tәkilati mәdәniyyәt tipindә sәmәrәliliyin meyarları kimi çıxış edir

148. Aşağıdakılardan hansı tәşkilati mәdәniyyәtin tipi deyil?

147. Aşağıdakılardan hansı tәşkilati mәdәniyyәtin tipidir?

lider – tәşkilatı uğurlara aparan menecerdir
lider – doğma atadır (ailә başçısıdır) vә yol göstәrәn rәhbәrdir•
lider  yenilikçi (novator), riskә hazır vә uzaqgörәn insandır

lider – tәşkilatı uğurlara aparan menecerdir
lider  sәrt vә tәlәbkar rәhbәr, basılmaz әsgәrdir•
lider – doğma atadır (ailә başçısıdır) vә yol göstәrәn rәhbәrdir
lider  yenilikçi (novator), riskә hazır vә uzaqgörәn insandır
lider  rasional düşünәn әlaqәlәndirici (koordinator) vә tәşkilatçıdır

rentabellik vә fәaliyyәtlәrin vaxtlıvaxtında icrasına nailolma
bazar payı, mәqsәdlәrә nail olma vә rәqiblәrin uduzması
hәmrәylik (mütәşәkkillik) vә әmәkdaşların inkişafı
yaradıcılıq, inkişaf vә ön sıralarda olan nәticә•
rentabellik, maya dәyәrindә liderlik vә bazar payı

hәmrәylik (mütәşәkkillik) vә әmәkdaşların inkişafı
yaradıcılıq, inkişaf vә ön sıralarda olan nәticә
bazar payı, mәqsәdlәrә nail olma vә rәqiblәrin uduzması
rentabellik vә fәaliyyәtlәrin vaxtlıvaxtında icrasına nailolma•
rentabellik, maya dәyәrindә liderlik vә bazar payı

yaradıcılıq, inkişaf vә ön sıralarda olan nәticә
rentabellik vә fәaliyyәtlәrin vaxtlıvaxtında icrasına nailolma
rentabellik, maya dәyәrindә liderlik vә bazar payı
bazar payı, mәqsәdlәrә nail olma vә rәqiblәrin uduzması•
hәmrәylik (mütәşәkkillik) vә әmәkdaşların inkişafı

rentabellik, maya dәyәrindә liderlik vә bazar payı
rentabellik vә fәaliyyәtlәrin vaxtlıvaxtında icrasına nailolma
yaradıcılıq, inkişaf vә ön sıralarda olan nәticә
hәmrәylik (mütәşәkkillik) vә әmәkdaşların inkişafı•
bazar payı, mәqsәdlәrә nail olma vә rәqiblәrin uduzması

Klan mәdәniyyәt tipi
Bazar mәdәniyyәt tipi
Bürokratiya (ierarxiya) mәdәniyyәt tipi
Avtokratiya mәdәniyyәt tipi•
Adxokratiya mәdәniyyәt tipi

Klan mәdәniyyәt tipi
Bazar mәdәniyyәt tipi
Bürokratiya (ierarxiya) mәdәniyyәt tipi
bunların hamısı•
Adxokratiya mәdәniyyәt tipi
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146. Firmanın tәşkilati mәdәniyyәtinin tәhlili zamanı aşağıdakı suallardan hansı araşdırılmır?

145. İçmәdәniyyәt daşıyıcılarının tәşkilatda idarәetmә proseslәrinә cәlb edilmәsi dәrәcәsindәn asılı
olaraq tәşkilat daxilindә olan içmәdәniyyәtlәr aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

144. Dәyәrlәri bütövlükdә tәşkilati mәdәniyyәtin dәyәrlәri ilә uzlaşma sәviyyәsinә görә tәşkilat
daxilindә olan içmәdәniyyәtlәr aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

143. Tәşkilati mәdәniyyәtin әsas elementi kimi qrup normaları dedikdә nә başa düşülür?

142. Tәşkilatın fәlsәfәsi dedikdә nә başa düşülür?

141. Aşağıdakılardan hansı tәşkilat mәdәniyyәtinin davranış stereotiplәrinә aiddir?

140. Aşağıdakılardan hansı tәşkilati mәdәniyyәtin әsas elementidir?

firmada insanlar arasında münasibәtlәr necә qurulub?
firma öz müştәrilәrinә necә yanaşır?
firma әtraf mühitlә qarşılıqlı münasibәtlәrini necә qurur?
firma xarici mühitdә olan dәyşikliklәri necә izlәyir?•
firma rәqabәt mübarizәsini aparmaq üçün hansı üsullardan istifadә edir?

öndә olan içmәdәniyyәt, münaqişә etmәyәn içmәdәniyyәt vә tәşkilatın topmenecmentinin içmәdәniyyәti
öndә olan içmәdәniyyәt, münaqişә etmәyәn içmәdәniyyәt vә tәşkilatın sıravi üzvlәrinin içmәdәniyyәti
öndә olan içmәdәniyyәt vә münaqişә etmәyәn içmәdәniyyәt
tәşkilatın topmenecmentinin (ali idarәetmәnin) içmәdәniyyәti, orta hәlqә idarәedicilәrinin içmәdәniyyәti vә
tәşkilatın sıravi üzvlәrinin içmәdәniyyәti

•
öndә olan içmәdәniyyәt, münaqişә etmәyәn içmәdәniyyәt vә kontrmәdәniyyәt

tәşkilatın topmenecmentinin (ali idarәetmәnin) içmәdәniyyәti, orta hәlqә idarәedicilәrinin içmәdәniyyәti vә
tәşkilatın sıravi üzvlәrinin içmәdәniyyәti
öndә olan içmәdәniyyәt, münaqişә etmәyәn içmәdәniyyәt vә tәşkilatın sıravi üzvlәrinin içmәdәniyyәti
öndә olan içmәdәniyyәt vә münaqişә etmәyәn içmәdәniyyәt
öndә olan içmәdәniyyәt, münaqişә etmәyәn içmәdәniyyәt vә kontrmәdәniyyәt•
öndә olan içmәdәniyyәt, münaqişә etmәyәn içmәdәniyyәt vә tәşkilatın topmenecmentinin içmәdәniyyәti

mәyyәn edilmiş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün tәşkilatın yaxud qrupun üzvlәri tәrәfindәn istifadә olunan üsullar vә
texniki fәndlәr
öz qulluqçularına, müştәrilәrinә yaxud vasitәçilәrinә münasibәtdә tәşkilatın hәrәkәtlәrindә ifadә olunan çox
ümumi siyasi vә ideoloji prinsiplәr
artikullaşdırılmış, hamının anladığı formada bәyan edilmiş tәşkilatın vә qrup üzvlәrinin reallaşdırmağa çalışdığı
dәyәr vә prinsiplәr
müәyyәn qruplara xas olan vә üzvlәrinin davranışlarını reqlamentlәşdirәn standartlar vә nümunәlәr•
tәşkilata yeni gәlәnlәrin onun tamhüquqlu üzvü olmaları üçün qavramalı vә mәnimsәmәli olduqları әnәnәlәr vә
mәhdudiyyәtlәr

qrupun fiziki tәrkibi, habelә tәşkilat üzvlәrinin birbiriylә, müştәrilәriylә yaxud başqa kәnar şәxslәrlә qarşılıqlı
fәaliyyәtinә xas tövrlәri (maneraları) ilә müәyyәn edilәn hisslәr (duyğular)
tәşkilat daxilindә nәsildәnnәslә ötürülәn vә yazılı tәsbitetmә tәlәb etmәyәn müәyyәn hәrәkәtlәri (fәaliyyәtlәri)
hәyata keçirmәk qabiliyyәti
mәyyәn edilmiş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün tәşkilatın yaxud qrupun üzvlәri tәrәfindәn istifadә olunan üsullar vә
texniki fәndlәr
öz qulluqçularına, müştәrilәrinә yaxud vasitәçilәrinә münasibәtdә tәşkilatın hәrәkәtlәrindә ifadә olunan çox
ümumi siyasi vә ideoloji prinsiplәr

•
hamının anladığı formada bәyan edilmiş tәşkilatın vә qrup üzvlәrinin reallaşdırmağa çalışdığı dәyәr vә prinsiplәr

bunların heç biri
tәşkilat üzvlәrinin gözlәdiklәri adәt vә әnәnәlәr
tәşkilat üzvlәri tәrәfindәn istfadә edilәn ümumi dil
bunların hamısı•
müәyyәn vәziyyәtlәrdә onların yerinә yetirdiklәri mәrasimlәr
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139. Aşağıdakılardan hansı tәşkilati mәdәniyyәtin әsas elementidir?

138. Tәşkilati mәdәniyyәtin funksiyaları hansılardır?

137. Tәşkilati mәdәniyyәt aşağıdakılardan hansına imkan yarada bilmәz?

136. Tәşkilati mәdәniyyәt haqqında olan aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

135. Tәşkilati mәdәniyyәt nәdir?

134. Aşağıdakılardan hansı tәşkilatı mәdәniyyәti ifadә edir?

bunların heç biri
tәşkilatdaxili iqlim
tәkilatdaxili oyun qaydaları
bunların hamısı•
mövcud olan әmәli (praktiki) tәcrübә

tәşkilatın fәlsәfәsi
qrup normaları
davranış stereotiplәri
bunların hamısı•
elan edilmiş normalar

sosial dialoq vә uyöunlaşdırma
unikallaşdırma vә fәrqlәndirmә
xarici inteqrasiya vә daxili adaptasiya
daxili inteqrasiya vә xarici adaptasiya•
rәqabәt vә kimliyi müәyyәnlәşdirmә

tәşkilat üzvlәrinin sosial inteqrasiyasını tәmin edir
tәşkilatı unikallaşdırır
tәşkilatı başqalarından fәrqlәndirir
tәşkilatı başqaları ilә eynilәşdirir•
tәşkilatı xarici maraq qruplarına tanıdır

hәr bir tәşkilatı başqalarından fәrqlәndirir, unikallaşdırır, eyni zamanda onu hәm öz әmәkdaşlarına, hәm dә xarici
maraq qruplarına tanıdır (tәqdim edir)
tәşkilatın fәaliyyәtinn müxtәlif tәrәflәrindә tәcәssüm edәn dәyәrlәrin, adәt vә әnәnәlәrin, normaların, inam vә
ehtimalların mәcmusudur
tәşkilat üzvlәrinin әksәriyyәti tәrәfindәn qәbul edilәn dәyәrlәr, norma vә adәtlәrin mәcmusu, habelә bunların
xarici tәzahürlәridir
bütövlükdә cәmiyyәtin mәdәniyyәtinә oxşar olaraq, tәşkilati mәdәniyyәt dә tam (mütlәq) eynicinsli vә daxilәn
bölünmәzdir

•
tәşkilatın bütün bölmәlәrini vә әmәkdaşlarını ümumi mәqsәdә yönәltmәyә imkan verәn güclü strateji alәtdir

tәşkilatın rәhbәrlәri tәrәfindәn qәbul edilәn dәyәrlәr, norma vә adәtlәrin mәcmusudur
tәşkilat üzvlәrinin hamısı tәrәfindәn eyni qәdәr qәbul edilәn dәyәrlәr, norma vә adәtlәrin mәcmusudur
tәşkilat üzvlәrinin әksәriyyәti tәrәfindәn qәbul edilәn dәyәrlәr, norma vә adәtlәrin mәcmusu, habelә bunların
xarici tәzahürlәridir

•
xarici mühitә adaptasiya etmәkdә (uyğunlaşmaqda) tәşkilata yardımçı olan dәyәrlәr, norma vә adәtlәrin
mәcmusudur
tәşkilatın fәaliyyәtinn rәhbәrlәrindә tәcәssüm edәn dәyәrlәrin, adәt vә әnәnәlәrin, normaların, inam vә
ehtimalların mәcmusu

bunların heç biri
tәşkilatın atmosferi vә sosial mühiti
tәşkilatın üzvlәri tәrәfindәn vәrdiş edilmiş (mәnimsәnilmiş) vә tәtbiq edilәn, bununla da tәşkilatın davranışını
müәyyәn edәn dәyәr vә normalar
bunların hamısı•
tәşkilatda hakim olan dәyәrlәr sistemi vә davranış üslubları
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133. Elmitәdqiqat vә tәcrübәkonstruktor işlәmәlәri, yeni mәhsul vә proseslәrin layihәlәndirilmәsi kimi
fәaliyyәtlәr “dәyәr yaradılması zәnciri”ndә hansı faәliyyәt kateqoriyasına aid edilir?

132. Aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn hansı “dәyәr yaradılması zәnciri”ndә “marketinq vә satış” faәliyyәt
kateqoriyasına daxil edilmir?

131. Şirkәtin zәruri maddi resurslarla, yәni istehsal prosesi üçüm lazım olan bütün madditexniki
komponentlәrlә tәmin edilmәsi üzrә fәaliyyәtlәri “dәyәr yaradılması zәnciri”ndә hansı faәliyyәt
kateqoriyasına aid edilir?

130. Firmada ümumi idarәetmә, planlaşdırma, maliyyә vә mühasibat uçotu, hüquqi tәminat, dövlәtlә
qarşılıqlı münasibәtlәr, keyfiyyәtә nәzarәt kimi fәaliyyәtlәr “dәyәr yaradılması zәnciri”ndә hansı faәliyyәt
kateqoriyasına aid edilir?

129. Firmada mәhsulun hazırlanması üçün istifadә olunan bütün resursların gәtirilmәsi, saxlanılması vә
bölüşdürülmәsi ilә bağlı fәaliyyәtlәr “dәyәr yaradılması zәnciri”ndә hansı faәliyyәt kateqoriyasına aid edilir?

128. Hazır mәhsulların anbarda saxlanması vә alıcılara göndәrilmәsi ilә bağlı fәaliyyәtlәr “dәyәr
yaradılması zәnciri”ndә hansı faәliyyәt kateqoriyasına aid edilir?

127. Kömәkçi fәaliyyәt növlәrindәn hansı firmanın dәyәr yaradılması zәncirinә bütünlüklә xidmәt edir?

innovativ inkişaf fәaliyyәti
marketinq vә satış
Şirkәtin infrastrukturu
texnoloji inkişaf•
istehsal prosesi

satış kanallarının seçilmәsi vә onlarla әlaqәlәr
reklam
istehlak bazarının öyrәnilmәsi
alıcıların sifarişlәrin işlәnilmәsi vә onların icra olunması müddәtlәrinin müәyyәn edilmәsi•
mәhsulun bazarda irәlilәdilmәsi

texnoloji inkişaf
maddi ehtiyatlarının yaradılması
daxili logistika
madditexniki tәminat•
xarici logistika

heyәtin idarә edilmәsi
marketinq vә satış
istehsal prosesi
firmanın infrastrukturu•
texnoloji inkişaf

marketinq vә satış
istehsal prosesi
madditexniki tәminat
daxili logistika•
xarici logistika

satışdan sonrakı xidmәt (servis)
istehsal prosesi
daxili logistika
xarici logistika•
marketinq vә satış

heç biri



09.03.2017

55/100

370

371

372

373

374

375

126. Hәtta eyni sahәnin ayrıayrı şirkәtlәrindә dәyәr yaradılması zәncirinin birbirindәn fәrqli olmasını
şәrtlәndirәn amil hansıdır?

125. “Dәyәr yaradılması zәnciri” yanaşmasına görә hansı firma rәqabәt üstünlüyü әldә edir?

124. “Dәyәr yaradılması zәnciri” nә üçün tәtbiq edilir?

123. Firmanın aşağıdakı fәaliyyәtlәrindәn hansı “Dәyәr yaradılması zәnciri”nә görә kömәkçi fәaliyyәt
növlәri sırasına daxildir?

122. Firmanın aşağıdakı fәaliyyәtlәrindәn hansı “Dәyәr yaradılması zәnciri”nә görә kömәkçi fәaliyyәt
növlәri sırasına daxil deyildir?

121. Firmanın aşağıdakı fәaliyyәtlәrindәn hansı “Dәyәr yaradılması zәnciri”nә görә kömәkçi fәaliyyәt
növlәri sırasına daxildir?

Heyәtin idarә edilmәsi
Madditexnii tәminat
Şirkәtin infrastrukturu•
Texnoloji inkişaf

hәr bir şirkәtin istehlakçılarının fәrqli olması
hәr bir şirkәtin fәrqli strategiyası
hәr bir şirkәtin hәyat tarixçәsi
bunların hamısı•
strategiyanın nә dәrәcәdә uğurla reallaşdırılması

әsas vә kömәkçi fәaliyyәt növlәri ilә yanaşı, hәm dә istehlakçılarını rәqiblәrlә müqayisә edәrәk fәaliyyәtini tәşkil
edәn firma
әsas fәaliyyәt növlәrini rәqiblәrlә müqayisә edәrәk onlardan fәrqli şәkildә iş quran firma
strateji baxımdan mühüm fәaliyyәt növlәrini rәqiblәrlә eyni sәviyyәdә xәrclәrlә yaxud eyni sәmәrәliliklә hәyata
keçirәn firma
strateji baxımdan mühüm fәaliyyәt növlәrini rәqiblәrlә müqayisәdә daha az xәrclәrlә yaxud daha sәmәrәli hәyata
keçirәn firma

•
әsas vә kömәkçi fәaliyyәt növlәrini davamlı olaraq rәqiblәrlә müqayisә edәn firma

firmanın fәaliyyәt növlәrini rәqib müәssisәlәrin oxşar fәaliyyәtlәri ilә müqayisә etmәklә şirkәtin zәif cәhәtlәrini
müәyyәnlәşdirmәk üçün
firmanın fәaliyyәt növlәrini xәrclәrin strukturuna görә tәsniflәşdirmәklә şirkәtin inkişaf strategiyasının
hazırlanması üçün strateji analizin aparılması üçün
firmanın bütün fәaliyyәtlәrini strateji inkişafın mәqsәdlәrindәn asılı olaraq tәsniflәşdirmәk üçün
firmanın fәaliyyәtindә strateji baxımdan vacib fәaliyyәt növlәrini fәrqlәndirmәk vә bütün xәrclәrin tam
mәnzәrәsini anlamaqla firmanın rәqabәt üstünlüklәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün

•
firmanın fәaliyyәt növlәrini funksiyalarına vә xәrclәrә görә tәsniflәşdirmәklә şirkәtin daxili mühitinin strateji
tәhlili әsasında inkişaf strategiyasının hazırlanması üçün

Satışdan sonrakı xidmәt
İstehsal prosesi
Daxili logistika
Texnoloji inkişaf•
Xarici logistika

Heyәtin idarә edilmәsi
Satışdan sonrakı xidmәt•
Madditexnii tәminat
Texnoloji inkişaf
Şirkәtin infrastrukturu

Xarici logistika
İstehsal prosesi
Daxili logistika

•
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120. Firmanın aşağıdakı fәaliyyәtlәrindәn hansı “Dәyәrn yaradılması zәnciri”nә görә әsas fәaliyyәt
növlәri sırasına daxildir?

119. Firmanın aşağıdakı fәaliyyәtlәrindәn hansı “Dәyәr yaradılması zәnciri”nә görә әsas fәaliyyәt
növlәri sırasına daxil deyil?

118. Firmanın aşağıdakı fәaliyyәtlәrindәn hansı “Dәyәr yaradılması zәnciri”nә görә әsas fәaliyyәt
növlәrinә daxildir?

117. “Dәyәr yaradılması zәnciri”nә görә firmanın kömәkçi fәaliyyәtlәri neçә kateqoriyaya ayrılır?

116. “Dәyәr yaradılması zәnciri”nә görә firmanın әsas fәaliyyәtlәri neçә kateqoriyaya ayrılır?

115. “Dәyәr yaradılması zәnciri”nә görә firmanın bütün fәaliyyәt növlәri hansı qruplara bölünür:

114. “Dәyәr yaradılması zәnciri” nәyi göstәrir?

Şirkәtin infrastrukturu•
Tәmir vә xidmәt

Dizayn vә xidmәt
Heyәtin idarә edilmәsi
firmanın yaradılması prosesi
Daxili logistika•
Texnoloji inkişaf

Marketinq vә satış
İstehsal prosesi
Daxili logistika
Heyәtin idarә edilmәsi•
Xarici logistika

İnvestisiya fәaliyyәti
Heyәtin idarә edilmәsi
Madditexniki tәminat
Satışdan sonrakı xidmәt•
İnnovasiya fәaliyyәti

5.0
2.0
1.0
4.0•
3.0

4.0
2.0
1.0
5.0•
3.0

biirnci vә ikinci dәrәcәli әmәliyyatlar
әsas, kömәkçi vә yardımçı fәaliyyәtlәr
әsas, kömәkçi vә xidmәtedici fәaliyyәtlәr
әsas fәaliyyәtlәr vә kömәkçi fәaliyyәtlәr•
hazırlıq, әsas, kömәkçi vә tamamlayıcı fәaliyyәtlәr

firmanın fәaliyyәtinin necә tәşkil edildiyini
fәaliyyәt növlәrinin necә fәrqlәnmәsini
xәrclәrin necә formalaşdığını

•
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113. “Dәyәr yaradılması zәnciri”ni kim tәklif edib?

502. SMART prinsipi nә üçün tәtbiq edilir?

501. Aşağıdakılardan hansı biri mәqsәd vә vәzifәlәrә qarşı qoyulan tәlәblәr sırasına daxil deyil?

500. “Maraq qrupları  gözlәntilәr” qarşılaşdırmalarından hansı doğrudur?

499. “Maraq qrupları  gözlәntilәr” qarşılaşdırmalarından hansı doğrudur?

498. Aşağıdakılardan hansı strateji mәqsәd kimi dәqiq ifadә olunmayıb?

497. Aşağıdakılardan hansı strateji mәqsәd kimi dәqiq ifadә olunub?

dәyәrin necә formalaşdığını•
fәaliyyәt növlәrinin tәsniflәşdirilmәsini

K. Endryu
M. Fridmen
C. Keyns
M. Porter.•
C. Kotter

strategiyanın seçilmәsi üçün
missiyanın müәyyәn edilmәsi üçün
strateji baxışın müәyyәn edilmәsi üçün
strateji mәqsәdlәrin düzgün qoyuluşu üçün•
kompleks analiz üçün

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

Kreditorlar – mәşğulluğa tәminat, әmәk ödәnişlәri, işdәn razıqalma
Firmanın menecmenti – mәnfәәt, dividend, kapitalın artması vә investisiyanın etibarlılığı
Sәhmdarlar (tәsisçilәr) – mükafatlandırma, prestij, sәlahiyyәtlәr
Istehlakçılar – mәhsulun keyfiyyәti, xidmәt sәviyyәsi, qiymәt•
Firmanın işçilәri – faizlәr, kreditin qaytarılmasına tәminat, kreditin mәblәği

Kreditorlar – faizlәr, kreditin qaytarılmasına tәminat, kreditin mәblәği
Firmanın menecmenti – mükafatlandırma, prestij, sәlahiyyәtlәr
Sәhmdarlar (tәsisçilәr) – mәnfәәt, dividend, kapitalın artması vә investisiyanın etibarlılığı
bunların hamısı•
Firmanın işçilәri – mәşğulluğa tәminat, әmәk ödәnişlәri, işdәn razıqalma

dünyanın әn rәqabәtqabiliyyәtli şirkәti olmaq
sәhmlәr üzrә 20 faizlik gәlir sәviyyәsinә nail olmaq
bütün dünya üzrә 1 milyard alıcı cәlb etmәk
yaxşı maliyyә göstәricilәrinә malik olmaq•
ölkәnin pivә bazarının 50 faizini zәbt etmәk

yaxşı maliyyә göstәricilәrinә malik olmaq
sәhmlәrin bazar dәyәrinin yüksәlmәsinә nail olmaq
mәnfәәtin artırılmasına nail olmaq
bütün dünya üzrә 1 milyard alıcı cәlb etmәk•
illik gәlirlәrin artmasına nail olmaq
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496. Missiya tәşkilatın daha mәqsәdyönlü idarә edilmәsinә imkanlar yaratması nәdә ifadә olunur?

495. Missiyanın әhәmiyyәti barәsindә aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı biri yanlışdır?

494. Aşağıdakılardan hansı biri firmanın missiyası ola bilmәz?

493. Strateji baxış haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı biri doğru deyil?

492. Aşağıdakılardan hansı firmanın strateji fәaliyyәt mәqsәdlәri ilә bağlı ola bilәr?

491. Aşağıdakılardan hansı firmanın maliyyә fәaliyyәti ilә bağlıdır?

490. Strateji mәqsәdlәr necә tәsniflәşdirilә bilәr?

bunların heç birindә
missiyanın firmanın resurslarının bölünmәsinә ümumi yanaşmanı tәmin etmәsindә vә qiymәtlәndirilmә üçün baza
yaratmasında
missiyanın firmanın mәqsәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün baza rolunu oynamasında
bunların hamısında•
missiyanın işçinin fәaliyyәtinin mahiyyәt vә mәzmununu genişlәndirmәsindә vә geniş motivasiya üsullarını
tәtbiq etmәyә imkan vermәsindә

Missiya tәşkilatın daha tәsirli vә mәqsәdyönlü idarә edilmәsinә imkanlar yaradır
Missiya xarici mühit subyektlәrindә firmanın müәyyәn imicinin formalaşmasına vә ya möhkәmlәnmәsinә
yardımçı olur
Missiya xarici mühit subyektlәrindә firmanın aşağıdakı xüsusiyyәtlәri barәdә ümumi tәsәvvür yaradır: firma
özündә nәyi ifadә edir, nәyә can atır, öz fәaliyyәtindә hansı vasitәlәrdәn istifadә edir, fәlsәfәsi necәdir vә s.
Missiya firmanı әtraf mühitlә ümumilәşdirir, ona ümumi sistemin bir elementi kimi yanaşmağa imkan verir•
Missiya firmanın daxilindә vәhdәti tәmin etmәyә vә korporativ ruhun formalaşmasına yardımçı olur

mәhsulu hansı bilik vә texnologiyalardan istifadә edәrәk istehsal etmәsi
mәnfәәti necә әldә etmәsini cәmiyyәtә әfadә etmәsi
alıcıların hansı tәlәbatı ödәmәsi
mәnfәәtin әldә edilmәsi•
kimin üçün istehsal etmәsi

Strateji baxışın formalaşdırılması firmanın fәaliyyәt sferasının vә inkişaf yolunun seçilmәsi demәkdir
Strateji baxış effektiv idarәetmә vә mәsul qәrarların qәbulu üçün vacibdir
Dәqiq formalaşdırılmış strateji baxış – davamlı strateji liderliyin mühüm zәminidir
Strateji baxış ön formalaşdırılması firmanın qarşıya qoyduğu mәqsәdlәrә necә nail olmasını dәqiqlәşdirmәsi
demәkdir

•
Strateji baxış firmanı gәlәcәyә yönәldir, alıcıların prioritet tәlәbatlarını vә prioritet fәaliyyәt növlәrini, habelә
firmanın uzunmüddәtli rәqabәt mövqeyini müәyyәn edir

firmanın bazar payının artırılması
mәhsulu dәqiq vaxtında çatdırmaq
mәhsulun keyfiyyәtinә, çeşidinә vә xәrclәrinin sәviyyәsinә görә rәqiblәri üstәlәmәk
yeni mәhsulun işlәnilmәsindәn onun istehsalının mәnimsәnilmәsinә qәdәr olan dövrün qısaldılması
bunların hamısı•

xәrclәrdә liderlik
bazarın coğrafi sәrhәdlәrinin günişlәndirilmәsi
bazar mövqeyinin güclәndirilmәsi
sәhmlәrin bazar qiymәtinin yüksәldilmәsi•
texnoloji üstünlüyә nail olmaq

a vә c variantları
ümumi vә konkret mәqsәdlәr
maliyyә fәaliyyәti vә strateji fәaliyyәt mәqsәdlәri
bunların hamısı•
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489. Missiyanın formalaşdırılması aşağıdakı elementlәrin hansının tәsvirini nәzәrdә tutmur?

488. Missiyanın formalaşdırılması aşağıdakı elementlәrin hansının tәsvirini nәzәrdә tutur?

487. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı biri yanlışdır?

486. Firmanın missiyasının hazırlanması zamanı aşağıdakı suallardan hansının cavablandırılması
diqqәtdә saxlanmalıdır?

485. “Onun formalaşdırılması üçün arzu olunan gәlәcәyin obrazını ifadә edәn başlıca ideyadan istifadә
etmәk mәqsәdәuyğundur” fikri nәyin barәsindә deyilir?

484. Aşağıdakı qarşılaşdırmalardan hansı doğru deyil?

483. Aşağıdakı qarşılaşdırmalardan hansı doğrudur?

qısa, orta vә uzunmüddәtli mәqsәdlәr

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

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

Missiya  firmanın onu bütün digәr şirkәtlәrdәn fәrqlәndirәn xarakteristikasıdır
Missiya  firmanın biznesinin (işinin) tәyinatı, onun cәmiyyәtdәki rolunun ifadәsidir
Strateji baxış  firmanın kimliyini müәyyәn edir, “Biz kimik?” sualına cavab kimi firmanın cәmiyyәtә mesajıdır
Missiya  firmanın kimliyini müәyyәn edir, “Biz kimik?” sualına cavab kimi firmanın cәmiyyәtә mesajıdır•
Missiya  firmanın fәaliyyәtinin mahiyyәtini, işin xüsusiyyәtini vә firmanın inkişaf yolunu izah edir

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

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

biz nәyә nail olmalıyıq? – qiymәtlәndirmә göstәricilәri vә üsulları
biz haradayıq? – firmanın missiyası
biz kimik? – firmanın fәaliyyәt mühitinin strateji analizi
bunların hamısı.•
biz kimin üçün vә nә üçün mövcuduq? – firmanın strateji baxışı

biz nәyә nail olmalıyıq? – firmanın strateji mәqsәd vә vәzifәlәri
biz kimik? – firmanın streji baxışı
biz haradayıq? – firmanın fәaliyyәt mühitinin strateji analizi
bunların hamısı•
biz kimin üçün vә nә üçün mövcuduq? – firmanın missiyası
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482. Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә aşağıdakılardan hansı müәyyәn edilir?

481. Firmanın strateji mәqsәd vә vәzifәlәri hansı spesifik sualın cavabı hesab olunur?

480. Firmanın missiyası hansı spesifik sualın cavabı hesab olunur?

479. “Biz kimin üçün vә nә üçün mövcuduq?” spesifik sualının cavabı nәdә ifadә olunur?

478. Firmanın kimliyi nәdә ifadә olunur?

477. Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә cavabı axtarılan spesifik suallar hansılardır?

476. Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә cavabı axtarılan spesifik suallar hansılardır?

475. Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә neçә spesifik suala cavab axtarılır?

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

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

Biz harada olmalıyıq?
Biz necә inkişaf etmişik?
Biz haradayıq?
Biz kimin üçün vә nә üçün mövcuduq?•
Biz kimik?

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

strateji mәqsәdin mәzmununda
firmanın missiyasında
strateji yanaşmada
strateji baxışda•
missiyanın mәzmununda;

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

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

5.0
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474. Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә firma nәyi müәyyәnlәşdirmәli olur?

473. “Biz nәyә nail olmaq (harada olmağı) istәyirik?” sualına strateji planlaşdırmanın hansı
mәrhәlәsindә cavab axtarılır?

472. Firmanın strateji mәqsәdlәri әsasәn bu elementlәrә yönәlik müәyyәn edilir:

471. Strateji mәqsәdlәr barәsindә aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

470. Missiya haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

469. Missiya haqqında aşağıda qeyd edilәn fikirlәrdәn hansı biri yanlışdır?

2.0
1.0
3.0•
4.0

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

beşinci
üçüncü
birinci
ikinci•
dördüncü

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

Mәqsәd – strategiyanın reallaşdırılmasının son nәticәsi, vәzifәlәr isә son nәticәyә nail olmaq üçün zәruri olan ayrı
ayrı mәrhәlәlәrin (qısamüddәtli) nәticә göstәricilәridir.
Mәqsәdlәrin qoyuluşu  strategiyanın işlәnilmәsi prosesini nәzәri hissәdәn (firmanın strateji baxışının vә
missiyanın işlәnilmәsindәn) praktiki müstәviyә keçirir;
Mәqsәdlәr – müәyyәn (strategiyada göstәrilәn) müddәt әrzindә nail olunmalı konkret nәticә vә yekunlardır;
Mәqsәdlәrin işlәnilmәsi zamanı kәmiyyәt vә zaman hәdlәri (çәrçivәlәri) dәqiq bәlli olmayan “maksimim mәnfәәtә
nail olmaq”, “xәrclәri minimumlaşdırmaq”, “satış hәcmlәrini artırmaq” kimi ifadәlәrdәn istifadә etmәk
mәqsәdәuyğundur;

•
Mәqsәdlәr – firmanın dәyәrlәri vә strateji baxışı ilә sıx bağlıdır;

Müxtәlif mәhsullar istehsal edәn firmanın istehsal etdiyi mәhsulların sayı qәdәr missiyası ola bilәr.
Missiya fәrdi xarakter daşıyır vә hәr bir firmanın özünәmәxsus missiyası olur;•
Eyni adlı mәhsil istehsalçısı olan әn azı iki firma eyni missiyaya malik olmalıdır;
Eyni adlı mәhsul istehsalçıları olan vә bir sahәdә fәaliyyәt göstәrәn bütün firmalar vahid missiyaya malik olurlar;
Müxtәlif mәhsullar istehsal edәn iki firmanın eyni missiyası ola bilәr;

Missiyada müәssisәnin statusu, onun fәaliyyәtinin әsas prinsiplәri әks olunur, firmanın әn vacib tәsәrrüfat
xarakteristikalarının müәyyәnliyi verilir;
Missiyada firmanın baçlıca mәqsәdinin mәnfәәtin maksimumlaşdırılması olması vә buna necә nail olunacağı
dәqiq ifadә edilmәlidir;

•
Missiya firmanın indiki vәziyyәtindәn asılı olmamalıdır vә burada müәssisәnin maliyyә problemlәri ifadә
edilmәmәlidir.
Missiya gәlәcәk inkişaf meylini ifadә edir, firmanın cәhdlәrinin nәyә yönәldilәcәyini vә bu zaman hansı dәyәrlәrә
üstünlük verilәcәyini göstәrir;
Missiya – firmanın müәyәn istiqamәtdә hәrәkәt (fәaliyyәt) niyyәtini konseptual şәkildә ifadә edir;
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468. Missiya nәdir?

467. Strateji baxış haqqında aşağıda qeyd edilәn fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

182. Aşağıdakı elementlәrdәn hansından missiyanın işlәnilmәsindә istifadә oluna bilmәz?

181. Aşağıdakılardan hansı biri firmanın missiyasında әksini tapa bilәr?

180. Firmanın strategiyasının mәqsәdi – bu, ...

179. Aşağıdakılardan hansı firmanın strateji fәaliyyәt mәqsәdlәri ilә bağlı ola bilәr?

178. Nail olunma ardıcıllığına görә mәqsәd vә hәdәflәr belә bölünür:

177. SMART prinsipinә әsasәn strateji mәqsәdlәr necә olmalıdır?

firmanın mövcud vәziyyәtinin konseptual ifadәsidir;
arzu edilәn gәlәcәyin obrazıdır;
firmanın mövcudluq zәrurәtinin (gәrәkçәsinin) konseptual ifadәsidir;•
firmanın nail olmaq istәdiyi mәqsәddir;
firmanın gәlәcәk vәziyyәtinin konseptual ifadәsidir.

Bu, arzu edilәn gәlәcәyin obrazıdır;
Arzu olunan gәlәcәyә nail olmaq yolunu әks etdirәn konkret layihә vә ya proqramdır;•
Burada xronoloji zaman sosial zamanla әvәzlәnir, zaman vahidi isә il, ay vә ya günlә deyil, iki vәziyyәt arasındakı
mәsafә ilә ölçülür;
Onun formalaşdırılması üçün arzu olunan gәlәcәyin obrazını ifadә edәn başlıca ideyadan istifadә etmәk
mәqsәdәuyğundur.
Bu, yaxınuzaq perspektivdә arzu olunan vәziyyәtin keyfiyyәt tәsviridir;

texnologiya
hәyata keçirilmә müddәti•
mәhsulun tәsviri
alıcının xarakteristikası
bazarın xarakteristikası

fond bazarlarında iştirak etmәk
mәhsulu hansı bilik vә texnologiyalardan istifadә edәrәk istehsal etmәsi•
mәnfәәtin artırılması
alıcıların sayının artırılması
bazar payının böyüdülmәsi

әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş resurslarla vә әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş üsullarla hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrdir
firmanın biznesinin tәyinatıdır, cәmiyyәtdәki roludur
firmanın konkret son durumu yaxud firmanın nail omaq istәdiyi arzuolunan nәticәdir•
firmanın mövcudluq gәrәkçәsidir
firmanın kimliyidir

xәrclәrinin böyüklüyünә görә rәqiblәri üstәlәmәk
yeni mәhsulun işlәnilmәsindәn onun istehsalının mәnimsәnilmәsinә qәdәr olan dövrün qısaldılması•
firmanın bazar payından imtina edilmәsi
mәhsulu istehlakçılara çatdırılması müddәtinin әhәmiyyәt kәsb etmәmәsi
mәhsulun keyfiyyәtinin azaldıılması hesabına xәrclәri azaltmaq

iqtisadi, maliyyә vә qeyriiqtisadi
qısamüddәtli, ortamüddәtli vә uzunmüddәtli•
kiçik vә böyük
rәqabәtli, asılı olmayan vә әlavә
proqnoz, cari vә operativ
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176. SMART prinsipinә әsasәn strateji mәqsәdlәr necә olmalıdır?

175. SMART prinsipinә әsasәn strateji mәqsәdlәr necә olmalıdır?

174. SMART prinsipinә әsasәn strateji mәqsәdlәr necә olmalıdır?

173. SMART prinsipinә әsasәn strateji mәqsәdlәr necә olmalıdır?

172. Strateji planlaşdırmanın ikinci mәrhәlәsindә firma nәyi müәyyәnlәşdirmәli olur?

171. Firmanın missiyası әsasәn bu elementlәrә yönәlik müәyyәn edilir:

170. Strateji mәqsәdlәr barәsindә aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

rәqiblәrlә razılaşdırılmış olan
dövlәt qurumları ilә razılaşdırılmış olan
ağıllı
razılaşdırılmış olan•
dәqiq ifadә olunmayan

başlanma vaxtı dәqiq göstәrilәn
qeyrimәhdud zaman müddәti üçün
zamanla çәrçivәlәnmәmiş
müddәti ifadә olunmayan
zamanla çәrçivәlәnmiş•

rәhbәrliyi qane edәn
şәrti ölçüdә
real (nail oluna bilәn)•
keyfiyyәtli
dәyәr ifadәsindә

yayğın
konkret•
ağıllı
uzaqgörәn
natural (cinsi) ifadәdә

keyfiyyәtli
ölçülә bilәn•
qәbul olunan
müqayisә olunan
çevik

firmanın strategiyanı necә hәyata keçirәcәyini
firmanın gәlәcәkdә nәyә nail olmaq istәdiyini•
firmanın hazırda hansı durumda olduğunu
firmanın rәqiblәrlә münasibәtlәrinin xarakterini
firmanın xaricә mühitә münasibәtini

mәhsuldarlıq, mәnfәәtlilik
bunların heç biri .•
işçi heyәti, sosial mәsuliyyәt
bazar mövqeyi, innovasiyalar
resurslar, idarәetmә aspektlәri

mәqsәdlәrin işlәnilmәsi zamanı kәmiyyәt vә zaman hәdlәri (çәrçivәlәri) dәqiq bәlli olmayan ifadәlәrdәn istifadә
etmәk mәqsәdәuyğundur
mәqsәdlәr – müәyyәn (strategiyada göstәrilәn) müddәt әrzindә nail olunmalı konkret nәticә vә yekunlardır•
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169. Firmanın strateji baxışı әsasәn bu elementlәrә yönәlik müәyyәn edilir:

168. Missiya haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

167. Firmanın mövcudluq zәrurәtinin (gәrәkçәsinin) konseptual ifadәsi necә adlanır?

166. Strateji baxış haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

165. Firmanın gәlәcәk üçün arzu olunan obrazı nәdә ifadә olunur?

602. Firmanın әldә etdiyi sinergetik effekt nәticә etibarı ilә özünü nәdә göstәrә bilәr?

601. Sinerqizm strategiyasının tәtbiqi zamanı firmaya xüsusi rәqabәt üstünlüyü verәn nәdir?

mәqsәdlәrin qoyuluşu  strategiyanın işlәnilmәsi prosesini praktiki müstәvidәn nәzәri müstәviyә keçirir
mәqsәdlәrin firmanın dәyәrlәri vә strateji baxışı ilә әlaqәsi yoxdur
mәqsәd – strategiyanın reallaşdırılması zamanı mәrhәlәrin nәticәsilәrini әks etdirir

işçi heyәti, sosial mәsuliyyәt
resurslar, idarәetmә aspektlәri
mәhsuldarlıq, mәnfәәtlilik
bunların heç biri .•
bazar mövqeyi, innovasiyalar

firmanın istehsal etdiyi mәhsulların sayı qәdәr missiyası ola bilәr
missiya firmanın indiki vәziyyәtindәn asılı olmamalıdır vә burada müәssisәnin maliyyә problemlәri ifadә
edilmәmәlidir

•
missiyada firmanın baçlıca mәqsәdinin mәnfәәtin maksimumlaşdırılması olması vә buna necә nail olunacağı dәqiq
ifadә edilmәlidir
eyni adlı mәhsul istehsalçıları olan vә bir sahәdә fәaliyyәt göstәrәn bütün firmaların missiyaları eyni olur
ayrıayrı sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn әn azı iki firma eyni missiyaya malik ola bilәr

şüar
firmanın fәlsәfәsi
missiya•
strateji baxış
strateji mәqsәd

burada xronoloji zaman әsasdır, zaman vahidi isә il, ay vә ya günlә ifadә olunur
onun formalaşdırılması üçün arzu olunan gәlәcәyin obrazını ifadә edәn başlıca ideyadan istifadә etmәk
mәqsәdәuyğundur

•
bu, arzu edilәn gәlәcәyin sxematik tәsviriidir
arzu olunan gәlәcәyә nail olmaq yolunu әks etdirәn konkret layihә vә ya proqramdır
bu, yaxınuzaq perspektivdә arzu olunan vәziyyәtin kәmiyyәt ifadәsidir

strateji mәqsәdlәrdә
strateji baxışda•
missiyada
siyasәtdә
planda

bunların heç biri
xәrclәrin azaldılmasında (mәhsulun qiymtinin aşağı düşmәsindә)
firmada mәhsuldarlığın yüksәlmәsindә
bunların hamısında•
firmanın mәhsulunun yeni unikal xassәlәr alması

firmanın başqa müәssisәlәri özünә birlәşdirmәsi
sinergetik effektin paylanması bacarığı
firmanın daha böyük resurs potensialına malik olması

•
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600. Aşağıdakılardan hansını innovasiya proseslәrinin idarә olunmasının daha vacib mәsәlәsi hesab
etmәk olar?

599. Fokuslanma strategiyasını tәtbiq edәn firmalar haqqında deyilәn fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

598. Fokuslanma strategiyasını firmalar nә zaman seçmәyә mәcbur olurlar?

597. Fәrqlilәşdirmә strategiyası firma üçün fәrqlilәşmәnin sәbәb olduğu yüksәk xәrclәrә başa gәlir vә
nәticәdә mәhsulun qiymәt qalxır. Bu halda fәrqlilәşdirmә strategiyasının uğuru üçün zәruri sayılan aşağıdakı
şәrtlәrdәn hansı yanlışdır?

596. Firmaları rәqabәt mübarizәsindә fәrqliliyә müraciәt etmәyә yönәldәn nәdir?

595. Fәrqlilәşdirmә strategiyası üçün aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı yaramır?

594. Aşağı maya dәyәri ilә çalışmaq üçün firmaların malik olması zәruri sayılan aşağıdakı şәrtlәrdәn
hansı yanlışdır?

sinergetik effektin idarә edilmәsi bacarığı•
sinergetik effektin tәkrarlanması dәrәcәsi

yeniliyin texnoloji potensialının reallaşdırılması üçün zәruri xәrclәrin tәmin edilmәsi
yeniliyin iqtisadi potensialının onun texnoloji potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin edilmәsi
yeniliyin texnoloji potensialının onun iqtisadi potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin edilmәsi
yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının optimal uzlaşdırılımasının tәmin edilmәsi•
yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının tam reallaşdırılması

firma bazara vә ya sahәyә giriş maneәlәrinin sәrtlәşmәsi ilә üzlәşdiyindәn bu strategiyanı seçmәyә mәcbur ola
bilәr
firma daha kiçik bazara fokuslandığından segmentdә olan bütün fürsәtlәri yaxşı görә vә dәyәrlәndirә bilәr
firma resursların çatışmazlığı ilә üzlәşdiyindәn bu strategiyanı seçmәyә mәcbur ola bilәr
belә firma daha böyük bazara fokuslandığından sahәdә olan bütün fürsәtlәri yaxşı görә vә dәyәrlәndirә bilir•
belә firmalar mәlum segmentdәn kәnarda qalan bazar fürsәtlәrini görmәkdә vә dәyәrlәnmәkdә çәtinlik çәkirlәr

bunların hamısı
resursların çatışmazlığı ilә üzlәşdikdә
geniş istehsal vә resurs potensialına malik olduqda
resursların çatışmazlığı ilә üzlәşdikdә vә bazara vә ya sahәyә giriş maneәlәrinin sәrtlәşmәsi ilә üzlәşdikdә•
bazara vә ya sahәyә giriş maneәlәrinin sәrtlәşmәsi ilә üzlәşdikdә

fәrqlilik rәqiblәr tәrәfindәn tәqlid edilә bilmәmәli vә davamlı olaraq tәkmillәşdirimәlidir
müştәrilәr tәklif edilәn mal vә ya xidmәtin rәqiblәrin tәklif etdiklәrindәn nә qәdәr fәrqli olduğunu başa düşmәli vә
anlamalıdır
müştәri hiss etmәlidir ki, tәklif edilәn fәrqlilik özünün әlavә xәrclәri baxımından sәmәrәlidir
fәrqlilik rәqiblәr tәrәfindәn qәbul edilmәli vә rәqiblәr onu tәqlid etmәmәlidirlәr•
firma fәrqli mәhsulu (xidmәti) mәnfәәt tәmin edә bilәcәk miqdarı, qiymәti vә xәrclәri nәzәrә almaqla istehsal edә
bilmәlidir

bunların hamısı
müştәtilәrin daha keyfiyyәtli mәhsulu daha ucuz almaq istәyi
istehlakçıların ehtiyaclarında olan fәrqli çalarlar
istehlakçıların ehtiyaclarında olan fәrqli çalarlar vә müştәrilәrin mәhsullardan gözlәdiklәri fayda mәfhumunun
fәrqli xarakter alması

•
müştәrilәrin mәhsullardan gözlәdiklәri fayda mәfhumunun fәrqli xarakter alması

firmanın daha sәrfәli imicinin, reklam markasının yaradılması
satılan malları müşayiәt edәn müxtәlif vә rәqiblәrlә müqayisәdә daha yüksәk sәviyyәli xidmәtlәr tәqdim etmәk
mәhsula alıcı üçün zәruri olan vә onu rәqiblәrin tәkliflәrindәn daha keyfiyyәtli edәn fәrqli xüsusiyyәtlәr vermәk
hәcm  üstünlüyündәn yararlanmaq üçün böyük bazar payına vә müştәri qrupuna sahib olmaq•
rәqiblәrlә müqayisәdә müştәrilәrlә daha sәmәrәli işlәyәn heyәtә malik olmaq
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593. Maya dәyәrindә liderlik strategiyasının tәtbiqi zamanı zәruri olması göstәrilәn aşağıdakı hallardan
hansı yanlışdır?

592. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı biri sәmәrәli strategiyanın “gәlәcәk qeyrimüәyyәnliyı strateji imkan
kimi baxılması” xüsusiyyәti ilә bağlı deyil?

591. Sәmәrәli strategiyanın “unikallıq” xüsusiyyәti nәyi nәzәrdә tutur?

590. Sәmәrәli strategiyanın “situasiyalılıq” xüsusiyyәti nәyi nәzәrdә tutur?

589. “Işlәnәn vә seçilәn strategiyanın mental düzgünlüyü” aşağıdakı elementlәrdәn hansılarının mәhdud
sintezi olaraq meydana çıxır?

588. Sahә strategiyalarının işlәnilmәsi zamanı nәzәrә alınmalı amillәr hansılardır?

hәcm  üstünlüyündәn yararlanmaq üçün böyük bazar payına vә müştәri qrupuna sahib olmaq.
sabit xәrclәrin daha da bölünmәsi üçün mәhsul istehsalının böyük hәcmlәrinә sahib olmaq
xammal vә materialları daha asan vә ucuz әldә edә bilmәk
mәhsul istehsalına sәrf edilәn malmaterial mәsrәflәrini texnoloji normalarla müqayisәdә daha aşağı etmәlidir•
daha yüksәk әmәk mәhsuldarlığına malik olmaq

araşdırmatәkmillәşdirmә, xidmәt, reklam vә s. kimi sahәlәrdә xәrclәrin minimuma endirilmәsi
illәrlә toplanmış tәcrübә әsasında maya dәyәrinin kәskin azaldılmaslna nail olunması
böyük hәcmlәrdә mәhsul buraxan müәssisәlәrin qurulması
әsasәn kiçik müştәrilәrin sifarişlәrinin cәlb edilmәsi•
maya dәyәri vә ümumi xәrclәrә davamlı vә sıx nәzarәtin tәmin edilmәsi

xarici mühitdәki sürәtli dәyişikliklәr müәyyәn tәhlükәlәrlә yanaşı hәm dә gәlәcәk biznesuğurun әldә edilmәsi
üçün yeni imkanları ifadә edir
gәlәcәkdәki qeyrimüәyyәnliklәr konkret firmanın inkişaf mәnbәyini tәşkil edә bilәr
gәlәcәk prinsip etibarıylә qeyrimüәyyәn hesab edilir
gәlәcәk qeyrimüәyyәnliyә görә firma hansısa müsbәt bir tәrәfinә görә mütlәq bütün digәr rәqiblәrindәn fәrqlәnir•
sәmәrәli strategiya xarici mühit dәyişikliklәrini konkret firmanın unikal strateji rәqabәt üstünlüklәrinә çevirmәyi
bacarmalıdır

sәmәrәli strategiya proqnozlaşdırılan dövrün unikal hallarına hesablanır
effektiv strategiya gәlәcәk dövrün unikal xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alınaraq işlәnir
effektiv strategiya mәhz verilmiş situasiyanın unikal xüsusiyyәtlәrini gәlәcәk uğur amillәrinә çevirir
konkret firmanın strategiyasına onu bütün digәr rәqiblәrin strategiyalarından fәrqli edәn özünәmәxsus vә unikal
güclü amillәr daxil edilmәlidir

•
sәmәrәli strategiya xarici mühitin unikal dәyişikliklәrinә әsaslanır

sәmәrәli strategiya proqnozlaşdırılan konkret situasiyaya hesablanır
effektiv strategiya mәhz verilmiş konkret situasiyanın bütün xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınaraq işlәnir
effektiv strategiya istәnilәnm situasiyanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini gәlәcәk uğur amillәrinә inteqrasiya edә bilәr
effektiv strategiya mәhz verilmiş konkret situasiyanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini gәlәcәk uğur amillәrinә
inteqrasiya edir

•
firmanın strategiyasına onu bütün digәr rәqiblәrin strategiyalarından fәrqli edәn bir sıra güclü amillәr daxil edilir

menecmentelm vә menecmentqabiliyyәt
menecmentqabiliyyәt
menecmentelm
bunların hamısı•
uğurlu biznes tәcrübәsi

sahәnin başlıca uğur amillәri
sahәnin hәyat tsikli
sahәnin növü vә miqyasları
bunların hamısı•
sahәnin orta xәrclәri
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587. Sahә strategiyalarını birbirindәn fәrqlәndirәn başlıca amil hansıdır?

586. Aşağıdakılardan hansı biri rәqabәtli mühitdә davranış strategiyası hesab olunur?

585. Sinerqizm strategiyası nәdir?

584. Operativ reaksiya strategiyasını tәtbiq edәn firma rәqabәt üstünlüyünә necә nail olmağı düşünür?

583. Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsiklini xarakterizә edir?

582. İnnovasiya strategiyasının tәtbiqi zamanı firma rәqabәt üstünlüyünә necә nail olmaq istәyir?

581. Fokuslanma strategiyası nәyә hәflәnir?

sahәnin miqyasları
sahәnin әhatә dairәsi
firmanın hәyat tsikli
sahәnin inkişaf mәrhәlәsi•
sahәnin mәhsuluna olan tәlәbatın dәyişilmәsi

rәqiblәri ilә әmәkdaşlıq edәn firmaların strategiyası
ölkәdә “öz yerini bilәn” firmanın rәqabәt davranışı strategiyası
bazarda “öz yerini bilmәyәn” firmanın rәqabәt davranışı strategiyası
bazarda “öz yerini bilәn” firmanın rәqabәt davranışı strategiyası•
istehlakda “öz yerini bilәn” firmanın rәqabәt davranışı strategiyası

bunların hamısı
firmanın daxilindә baş verәn dәyişikliklәrә sürәtlә uyğunlaşmaqla rәqabәt üstünlüyünә nail olma strategiyasıdır
prinsipcә yeni mәhsulların vә ya texnologiyanın yaradılması yolu ilә rәqabәt üstünlüyünә nail olma
strategiyasıdır
bu, iki vә daha çox biznesvahidin bir әldә birlәşdirilmәsi hesabına rәqabәt üstünlüyünә nail olma strategiyasıdır•
xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә firmanın çevik reaksiya vermәklә uğur әldә etmәsi strategiyasıdır

firmanın fәaliyyәtinin operativ planlaşdırılması sistemini tәkmillәşdirmәklә
yeni yaranan sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrmәklә
prinsipcә yeni mәhsulların vә ya texnologiyanın yaradılması yolu ilә
xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә әn qısa müddәtdә uyğunlaşmaqla•
firmanın daxilindә baş verәn dәyişikliklәrә sürәtlә uyğunlaşmaqla

marketinq tәdqiqatları  investisiya layihәsi – yeni mәhsulun yaradılması  mәhsul istehsalının tәşkili
yeni ideya – layihәlәndirmә – mәhsul istehsalı – mәhsul satışı – gәlir götürülmәsi – mәnfәәtin bölgüsü
yeni ideya – ideyanın layihәlәndirilmәsi – yeni mәhsulun buraxılışı– hazır mәhsulun satışı – gәlir әldә olunması
elmi vә marketinq tәdqiqatları – yeni ideya – ideyanın layihәlәndirilmәsi  yeni mәhsulun sınaq buraxılışı –
mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi – mәhsulun kütlәvi buraxılışı

•
elmi tәdqiqatlar  marketinq tәdqiqatları  yeni mәhsulun buraxılışı –yeni satış bazarlarının әldә edilmәsi

mövcud dәrk edilmiş vә ya edilmәmiş tәlәbatların yeni üsullarla ödәnilmәsi yolu ilә
bunların hamısı
prinsipcә yeni mәhsulların vә ya texnologiyanın yaradılması yolu ilә vә mövcud dәrk edilmiş vә ya edilmәmiş
tәlәbatların yeni üsullarla ödәnilmәsi yolu ilә

•
prinsipcә yeni mәhsulların vә ya texnologiyanın yaradılması yolu ilә
firmanın rәqiblәrinin olmadığı başqa bir mәhsul istehsalı sahәsinә keçmәsi

әmtәәnin istehsal xәrclәrinin sәviyyәsinin rәqiblәrlә bәrabәrlәşdirilmәsi
firmanın rәqiblәrinin olmadığı başqa bir mәhsul istehsalı sahәsinә keçmәsi
xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә firmanın çevik reaksiya vermәklә uğur әldә etmәsi
bazarın seçilmiş segmentindә daha dәrin ixtisaslaşaraq istehkakçıların ehtiyaclarını rәqiblәrlә müqayisәdә daha
dolğun tәmin etmәk

•
firmanın rәqib firmaları özünә birlәşdirәrәk müәyyәn mәhsul istehsalını öz әlindә cәmlәmәsi
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580. Fәrqlilәşdirmә strategiyasının tәtbiq edәn firmaya rәqabәt üstünlüyü verәn nәdir?

579. Xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyasını tәtbiq edәn firma mәhsulunu hansı qiymәtә sata
bilәr?

578. Xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyasının hәdәfindә olan nәdir?

577. Rәqabәt üstünlüklәrinә nail olmaq üçün firmaya rәqabәt üstünlüyü verәn nәdir?

576. Rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları nәyә әsaslanır?

575. Aşağıdakılardan hansı biri rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyası hesab olunmur?

574. Aşağıdakılardan hansıları rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları hesab olunur?

firmanın mәhsullarının kütlәvi istahsalına nail olması
rәqiblәrlә müqayisәdә firmanın mәhsulunu daha ucuz satması
firmanın rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı xәrclәrә nail olması
firmanın rәqiblәrindә olmayan fәrqli bir özәlliyә vә bәnzәrsiz bir ünsürә sahib olması•
firmanın daha böyük mәhsul istehsalı hәcmlәrinә malik olamsı

bunların heç biri
rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı qiymәtә
rәqiblәrlә müqayisәdә daha yüksәk qiymәtә
rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı qiymәtә vә rәqiblәrlә eyni qiymәtә•
rәqiblәrlә eyni qiymәtә

әmtәәnin sistemli xәrclәrinnin rәqiblәrlә eyni sәviyyәdә olmasının tәmin edilmәsi
rәqiblәrlә müqayisәdә әmtәәnin dövriyyә xәrclәrinnin aşağı sәviyyәsinin tәmin edilmәsi
rәqiblәrlә müqayisәdә әmtәәnin daşınma xәrclәrinnin daha aşağı sәviyyәsinin tәmin edilmәsi
rәqiblәrlә müqayisәdә әmtәәnin sistemli xәrclәrinin daha aşağı sәviyyәsinin tәmin edilmәsi•
әmtәәnin istehsal xәrclәrinin sәviyyәsinin rәqiblәrlә bәrabәrlәşdirilmәsi

bunların hamısı
firmanın özünün fәaliyyәt sahәsindә malik olduğu xüsusi sәriştәlәr
firmanın konkret biznes üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn gözә çarpan vә ya çarpmayan aktivlәri
firmanın konkret biznes üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn gözә çarpan vә ya çarpmayan aktivlәri vә firmanın
özünün fәaliyyәt sahәsindә malik olduğu xüsusi sәriştәlәr

•
xarici mühitin firmaya yaratdığı potensial imkanlar

Bu strategiyaların hәr biri sahәdә bәrabәr rәqabәt şәrtlәrinin tәmin edilmәsinә әsaslanır
Bu strategiyaların hәr biri firmanın digәr firmalarla bәrabәr rәqabәt şәrtlәrinә nail olunmasına әsaslanır
Bu strategiyaların hәr biri firmanın inhisar mövqeyinә nail olunmasına әsaslanır
Bu strategiyaların hәr biri firmanın müәyyәn rәqabәt üstünlüyünә nail olunmasına әsaslanır•
Bu strategiyaların hәr biri firmanın fәaliyyәt dairәsinin genişlәndirilmәsinә әsaslanır

sinerqizm strategiyası
fәrqlilәşdirmә strategiyası
maya dәyәrindә liderlik strategiyası
tәmәrküzlәşmә strategiyası•
fokuslanma strategiyası

bunların hamısı
davamçının rәqabәt davranışı strategiyası
bazar lideri strategiyası
bunların heç biri•
rәqiblәrinә meydan oxuyan firmaların strategiyası
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573. Sәmәrәli strategiyanın “Çevik uyğunluq” xüsusiyyәti ehtiva edir ki, xarici mühit dәyişikliklәri
nәticәsindә yaranan potensial yeni imkanları reallaşdıra bilmәk üçün:

572. Firmanın unikal, yalnız onun özünә mәxsus olan güclü cәhәtlәrinin strategiyaya daxil edilmәsi nә
üçün lazımdır?

571. Sәmәrәli strategiyanın unikallığını tәmin edәn nәdir?

570. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansını “sәmәrәli strategiya”ya şamil etmәk olar?

569. Sәmәrәli strategiyanın “menecment elminin, idarәetmә qabiliyyәtinin vә biznes tәcrübәsinin sintezi
kimi” ortaya çıxan xüsusiyyәti hansıdır?

568. Aşağıdakı elementlәrdәn hansı idarәetmә qabiliyyәtini (menecmentqabiliyyәti) tәşkil edәn
elementlәr sırasına aiddir?

567. Aşağıdakılardan hansı sahә strategiyaları sırasında deyil?

xarici mühit dәyişikliklәri sahәnin daxilindәki strateji dәyişikliklәri uyğun olmalıdır
sahәnin daxilindәki strateji dәyişikliklәri xarici mühit dәyişikliklәrinә adekvat olmalıdır
firmanın xarici mühitindәki strateji dәyişikliklәr firmanın rәhbәrliyindәki dәyişikliklәrә uyğun olmalıdır
firmanın özünün daxilindәki strateji dәyişikliklәr xarici mühit dәyişikliklәrinә adekvat (uyğun) olmalıdır•
rәqabәt mühitindәki dәyişikliklәr xarici mühit dәyişikliklәrinә adekvat olmalıdır

sahәnin unikal xüsusiyyәtlәrinin strategiyada nәzәrә alınması üçün
bu, firmanın xarici mühit dәyişikliklәrinә adaptasiyasına yardım edir
firmanı rәqiblәrdәn fәrqlәndirmәk üçün
bu, firmanın strateji rәqabәt üstünlüyünün vә onun gәlәcәk rәqabәt qabiliyyәtinin әsasını tәşkil edir•
firmanın dәyәr zәncirinin müәyyәn hәlqәlәrini qiymәtlәndirmәk üçün

strategiyanın reallaşdırılacağı dövrün unikal xüsusiyyәtlәri
firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahәnin unikal tәrәflәri
strategiyanın işlәnildiyi dövrün unikal, tәkrarsız xüsusiyyәtlәri
strategiyada nәzәrә alınan unikal, yalnız bu firmaya mәxsus olan vә onu rәqiblәrindәn fәrqli edәn güclü tәrәflәr•
firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahәnin ümumi xüsusiyyәtlәri

rәqiblәrin vәziyyәti nәzәrә alınmadan işlәnilir
bir qrup firma üçün birgә hazırlanır
bir neçә firmanın birgә sәylәrlә hazırladığıdır
konkret firmanın strateji uğurunu müәyyәn edir•
sahәdәki bütün firmalar ondan eyni dәrәcәdә faydalana bilәr

Strategiyanın unikallığı
Işlәnәn vә seçilәn strategiyanın mental düzgünlüyü•
Çevik adekvatlıq
Gәlәcәk qeyrimüәyyәnliyә strateji imkan kimi yanaşılması
Situasiyalılıq

bunların heç biri
“canlı yaradıcılıq”
intuisiya
bunların hamısı•
kreativlik

bunların hamısı
sahәnin yetkinlik mәrhәlәsi üçün strategiyalar,
sahәnin yaranması mәrhәlәsinin strategiyaları,
sahәnin inkişaf mәrhәlәsi üzrә strategiyalar•
sahәnin tәnәzzülü mәrhәlәsi üzrә strategiyalar
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566. Aşağıdakılardan hansı rәqabәtli mühitdә davranış strategiyaları hesab olunur?

565. Xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrә rәqiblәrlә müqayisәdә daha çevik reaksiya vermәklә uğur
әldә edilmәsini nәzәrdә tutan strategiya hansıdır?

564. Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtini bilavasitә sәciyyәlәndirmir?

563. Müәssisәnin fәaliyyәtinin ayrıayrı tәrәflәrindә yeniliklәrin tәtbiqi әsasında rәqabәt üstünlüyünün
әldә edilmәsi hansı strategiyada nәzәrdә tutulur?

562. Hansı strategiyanın tәtbiqi zamanı firma bütün sәylәrini spesifik bir bazar segmenti, mәhsul çeşidi
vә ya coğrafi bazar üzәrindә cәmlәyir?

561. Fәrqlilәşdirmә strategiyası aşağıdakı elementlәrdәn hansılarının fәrqlilәşdirilmәsinә әsaslana bilәr?

560. Fәrqlilәşdirmә strategiyası aşağıdakılardan hansının fәrqlilәşdirilmәsini nәzәrdә tutmur?

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

sinergizm strategiyası
diversifikasiya strategiyası
fokuslaşma strategiyası
operativ reaksiya strategiyası•
korporativ strategiya

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

elmitexnili tәrәqqi
diversifikasiya
fokuslaşma
innovasiya•
strukturlaşma

korporativ
fokuslaşma•
bunların hamısında
çeşidlәnmә
diversifikasiya

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

imic
heyәt
mәhsul
sahә•
xidmәt (servis)
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559. Xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyası tәtbiqi zamanı firmaya rәqabәt üstünlüyü tәmin edәn
nәdir?

558. Xәrclәrin minimumlaşdırılması strategiyalarını başqa necә adlandırırlar?

557. Aşağıdakılardan hansıları rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları hesab olunur?

556. Aşağıdakılardan hansıları rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları hesab olunur?

555. Rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma baxımından neçә qrup strategiyalar fәrqlәndirilir?

554. Aşağıdakılardan hansı biri baza strategiyaları üzrә tәsniflәşdirmәni xarakterizә etmir?

553. Aşağıdakılardan hansıları baza strategiyaları üzrә tәsniflәşdirmәni xarakterizә edir?

552. Aşağıdakılardan hansı biri strategiyaların tәsniflәşdirilmәsi әlamәtidir?

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

maya dәyәrindә liderlik strategiyaları•
ixtisaretmә strategiyaları
rәqabәtdә liderlik strategiyaları
mәhsuldarlıqda liderlik strategiyaları
istehsalda liderlik strategiyaları

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

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

5.0
7.0
8.0
4.0
6.0•

bazar lideri strategiyaları•
diversifikasiyalı artım strategiyaları
inteqrallaşdırılmış artım strategiyaları
ixtisaretmә strategiyaları
tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları

ixtisaretmә strategiyaları
fokuslanma strategiyaları
artım strategiyaları
artım strategiyaları vә ixtisaretmә strategiyaları•
bunların hamısı

•
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551. Aşağıdakılardan hansı biri strategiyaların tәsniflәşdirilmәsi әlamәti deyil?

550. Aşağıdakılardan hansıları strategiyaların tәsniflәşdirilmәsi әlamәtlәri hesab olunur?

549. Aşağıdakılardan hansıları strategiyaların tәsniflәşdirilmәsi әlamәtlәri hesab olunur?

548. Sәmәrәli strateguyanın әsas xüsusiyyәtlәri haqqında deyilәn fikirlәrdәn hansı doğrudur?

547. Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli strategiyanın әsas xüsusiyyәtlәri sırasına aiddir?

546. Aşağıdakılardan hansı sәmәrәli strategiyanın әsas xüsusiyyәtlәri sırasına aid deyil?

545. Sәmәrәli strategiyanın әsas xüsusiyyәtlәrinin sayı neşәdir?

firmanın hәyat tsiklinin mәrhәlәlәri üzrә davranış strategiyaları•
yekunlaşdırma strategiyaları
davamlılıq strategiyaları
sәmәrәlilik strategiyaları
transformasiya strategiyaları

davamlılıq strategiyaları•
baza strategiyaları
funksional strategiyalar
portfel strategiyaları
rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları

Sahә strategiyaları vә Portfel strategiyaları•
Bunların hamısı
Uyğunlaşma strategiyaları
Portfel strategiyaları
Sahә strategiyaları

Bunların hamısı•
Baza strategiyaları vә Rәqabәtli mühitdә davranış strategiyaları
Rәqabәtli mühitdә davranış strategiyaları
Rәqabәt üstünlüklәrinә nailolma strategiyaları
Baza strategiyaları

bunların arasında heç bir mәntiqi bağlılıq yoxdur
bunlar birbirindәn qarşılıqlı asılıdır vә birbirlәrini qarşılıqlı tamamlayırlar•
bunlar alternativlәrdir, hәr biri digәrlәrini inkar edir
bunların arasında müәyyәn ziddiyyәtlәr ola bilәr
bunlar qarşılıqlı tәrs mütәnasibdir

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

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

7.0
4.0
3.0

•
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544. Firma fәaliyyәtinin iqtisadi sәmәrәliliyinin meyarı aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?

543. İnkişaf strategiyasına qarşı qoyulan başlıca tәlәb nәdir?

542. “İmtina edilmiş” strategiyaların analizi nә üçün aparılır?

541. Aşağıdakılardan hansı biri “strategiyanın seçilmәsi meyarlarının müәyyәnlәşdirilmәsi” mәrhәlәsinә
aid deyil?

540. SWOT matrisin “Z – I” (W – O) bölmәsindә yerlәşәn strategiyaların mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

539. SWOT matrisin “Z – T” (W – T) bölmәsindә yerlәşәn strategiyaların mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

538. SWOT matrisin “G – T” (S – T) bölmәsindә yerlәşәn strategiyaların mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

5.0•
6.0

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

milli dildә yazılması
hәcmcә qısa olması
sәmәrә
sәmәrәlilik•
5 illik olması

taktiki baxımdan rәqiblәrin çaşdırılması üçün.
bütün alternativ strayegiyaların dәyәrinin müqayisәsi üçün;
daha ucuz vә rahat başa gәlәn strategiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;
zәrurәt yarandığı halda başqa strategiyaya keçilmәsini tәmin edәn tәdbirlәrin müәyәnlәşdirilmәsi (yәni “ehtiyat
aerodrom”un müәyyәnlәşdirilmәsi) üçün;

•
daha sәmәrәli strategiyanın müәyyәnlәşdirilmәsi üçün;

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

eyni zamanda güclü tәrәflәrdәn vә imkanlardan maksimum faydalanma, zәif tәrәflәrin vә tәhlükәlәrin
minimumlaşdırılması (maximaximinimini).
zәif tәrәflәrin vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (minimini);
güclü tәrәflәrdәn vә potensial imkanlardam maksimum faydalanma (maximaxi);
potensial imkanlardan maksimum faydalanma vә zәif tәrәflәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (maximini);•
güclü tәrәflәrdәn maksimum faydalanma vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (maximini);

eyni zamanda güclü tәrәflәrdәn vә imkanlardan maksimum faydalanma, zәif tәrәflәrin vә tәhlükәlәrin
minimumlaşdırılması (maximaximinimini).
potensial imkanlardan maksimum faydalanma vә zәif tәrәflәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (maximini);
güclü tәrәflәrdәn vә potensial imkanlardam maksimum faydalanma (maximaxi);
zәif tәrәflәrin vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (minimini);•
güclü tәrәflәrdәn maksimum faydalanma vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (maximini);

eyni zamanda güclü tәrәflәrdәn vә imkanlardan maksimum faydalanma, zәif tәrәflәrin vә tәhlükәlәrin
minimumlaşdırılması (maximaximinimini).
zәif tәrәflәrin vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (minimini);
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537. SWOT matrisin “G – İ” (S – O) bölmәsindә yerlәşәn strategiyaların mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

536. Aşağıdakılardan hansı firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial tәhlükә hesab olunur?

535. Aşağıdakılardan hansı firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial tәhlükәlәr sırasına aid etmәk
olmaz?

534. Aşağıdakılardan hansı firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial tәhlükәlәr sırasına aid etmәk
olmaz?

533. Aşağıdakılardan hansı firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial imkan hesab olunur?

532. Aşağıdakılardan hansı firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial imkanlar sırasına aid etmәk
olmaz?

531. Aşağıdakılardan hansını firma üçün xarici mühitin yaratdığı potensial imkanlar sırasına aid etmәk
olmaz?

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

eyni zamanda güclü tәrәflәrdәn vә imkanlardan maksimum faydalanma, zәif tәrәflәrin vә tәhlükәlәrin
minimumlaşdırılması (maximaximinimini).
potensial imkanlardan maksimum faydalanma vә zәif tәrәflәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (maximini);
zәif tәrәflәrin vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (minimini);
güclü tәrәflәrdәn vә potensial imkanlardam maksimum faydalanma (maximaxi);•
güclü tәrәflәrdәn maksimum faydalanma vә potensial tәhlükәlәrin tәsirinin minimumlaşdırılması (maximini);

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

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

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

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

xarici bazarlara çıxış maneәlәrinin aradan qalxması;
Mәrkәzi Bankın uçot dәrәcәlәrini davamlı olaraq aşağı salması tendensiyası;
rәqblәrin xoş niyyәti;
makroiqtisadi sabitliyin pozulması.•
mәhdudlaşdırıcı qanunvericilik normalarının;
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510

511

512

513

514

515

516

530. Aşağıdakılardan hansını firmanın zәif tәrәfi hesab etmәk olar?

529. Aşağıdakılardan hansını firmanın zәif tәrәflәri sırasına aid etmәk olmaz?

528. Aşağıdakılardan hansını firmanın zәif tәrәflәri sırasına aid etmәk olmaz?

527. Aşağıdakılardan hansı firmanın güclü tәrәfidir?

526. Aşağıdakılardan hansını firmanın güclü tәrәflәri sırasına aid etmәk olmaz?

525. Aşağıdakılardan hansını firmanın güclü tәrәflәri sırasına aid etmәk olmaz?

524. Aşağıdakılardan hansı SWOT analizin mәrhәlәlәri sırasında yoxdur?

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

kredit resurslarını әldә etmәyin çәtinlәşmәsi.
firmanın istehsal etdiyi mәhsulun әvәzedici mәhsularının mövcudluğu;
müştәrilәrin etibarsızlığı;
rәqiblәrlә müqayisәdә firmanın mәhsulunun baha başa gәlmәsi;•
tәdarük şәrtlәrinin ağırlaşması;

köhnәlmiş avadanlıq vә texnologiya parkı.
innovasiya tәcrübәsinin yoxluğu;
alıcılar barәsindә analitik informasiyanın yoxluğu;
әmәk bazarında ixtisaslı kadrların yoxluğu;•
zәif satış şәbәkәsi;

idarәetmә qәrarlarının qәbulunda çevikliyin olmaması.
mәhdud maliyyә imkanları;
vәzifә sәlahiyyәtlәrindә dәqiqliyin olmaması;
müştәrilәrin alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı olması;•
rәqiblәrlә müqayisәdә istehsal xәclәrinin çox olması;

firmanın istehsal etdiyi mәhsulun dövlәt sifarişlәrinә daxil edilmәsi.
müştәrilәrin alıcılıq qabiliyyәtinin artması;
әmәk bazarının sәrfәli konyunkturası;
menecerlәrin idarәetmә sәriştәsi;•
kredit faizlәrinin aşağı düşmәsi;

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

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

strategiyanın tәsdiq edilmәsi.
“İmtina edilmiş” strategiyaların analizi;
strategiyanın seçilmәsi meyarlarının müәyyәnlәşdirilmәsi;

•
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517

518

519

520

521

522

523. Aşağıdakılardan hansı SWOT analizin mәrhәlәlәri sırasında yoxdur?

522. SWOTun elementlәri barәdә aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

521. Aşağıdakılardan hansı SWOT analizә qarşı qoyulan metodoloji tәlәblәrә aid deyil?

520. SWOT matrisin “W – I” (Z – O) bölmәsindә cavablandırılası sual hansıdır?

519. SWOT matrisin “G – T” (S – T) bölmәsindә cavablandırılası sual hansıdır?

518. SWOT matrisin “Z – T” (W – T) bölmәsindә cavablandırılası sual hansıdır?

SWOT matrisin firmanın bütün işçilәrinә izah edilmәsi;•
seçilmiş strategiyanın reallaşdırılması xәrclәrinin (dәyәrinin) qiymәtlәndirilmәsi;

SWOT matrisin qurulması.
güclü vә zәif tәrәflәrin, imkan vә tәhlükәlәrin müәyyәn edilmәsi;
SWOT analizin mәqsәdinin vә әhatә dairәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
ciddi әhәmiyyәt daşımayan güclü vә zәif tәrәflәrin, imkan vә tәhlükәlәrin analizdәn kәnarlaşdırılması;•
güclü vә zәif tәrәflәrin, imkan vә tәhlükәlәrin әhәmiyyәtinә görә sıralanması (ranglaşdırılması);

firma özünün güclü vә zәif tәrәflәrinә nәzarәt edә vә tәsir göstәrә bilir;
imkan vә tәhlükәlәr firmanın xarici mühitinin xarakteristikasıdır;
güclü vә zәif tәrәflәr şirkәtin daxili xarakteristikasıdır;
imkan vә tәhlükәlәrә firma nәzarәt edә vә tәsir göstәrә bilir.•
güclü vә zәif tәrәflәr o zaman bu cür hesab edilә bilәr ki, onları alıcılar vә rәqiblәr belә qәbul etsinlәr;

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

bu güclü tәrәflәr vә potensial imkanlar qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı zәif tәrәflәri vә
gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?
bu güclü tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa
yetәrlidirmi?
bu güclü tәrәflәr potensial imkanlardan yararlanmaqla qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmağa yetәrlidirmi?
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı potensial imkanlardan faydalanmağa mane
olurmu?

•
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn tәhlükәlәrdәn yan keçmәyә mane
olurmu?

bu güclü tәrәflәr vә potensial imkanlar qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı zәif tәrәflәri vә
gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı potensial imkanlardan faydalanmağa mane
olurmu?
bu güclü tәrәflәr potensial imkanlardan yararlanmaqla qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmağa yetәrlidirmi?
bu güclü tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa
yetәrlidirmi?

•
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn tәhlükәlәrdәn yan keçmәyә mane
olurmu?

bu güclü tәrәflәr vә potensial imkanlar qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı zәif tәrәflәri vә
gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?
bu güclü tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa
yetәrlidirmi?
bu güclü tәrәflәr potensial imkanlardan yararlanmaqla qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmağa yetәrlidirmi?
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn tәhlükәlәrdәn yan keçmәyә mane
olurmu?

•
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı potensial imkanlardan faydalanmağa mane
olurmu?
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523

524

525

526

527

528

529

517. SWOT matrisin “G – İ” (S – O) bölmәsindә cavablandırılası sual hansıdır?

516. Aşağıdakı tәşkilatlardan hansı strategiyanın işlәnilmәsi zamanı SWOT analizdәn istifadә edә bilәr?

515. Firmanın fәaliyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn daxili mühit amillәri SWOT matrisin hansı bölmәsindә
yerlәşdirilir?

514. Firmanın fәaliyyәtinә müsbәt tәsir göstәrәn xarici mühit amillәri SWOT matrisin hansı bölmәsindә
yerlәşdirilir?

513. Firmanın fәaliyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn xarici mühit amillәri SWOT matrisin hansı bölmәsindә
yerlәşdirilir?

512. Firmanın fәaliyyәtinә müsbәt tәsir göstәrәn daxili mühit amillәri SWOT matrisin hansı bölmәsindә
yerlәşdirilir?

511. Firmanın fәaliyyәtinә neytral tәsir göstәrәn ümumi amillәr SWOT matrisin hansı bölmәsindә
yerlәşdirilir?

bu güclü tәrәflәr vә potensial imkanlar qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı zәif tәrәflәri vә
gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa yetәrlidirmi?
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı potensial imkanlardan faydalanmağa mane
olurmu?
bu güclü tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn tәhlükәlәri aradan qaldırmağa
yetәrlidirmi?
bu güclü tәrәflәr potensial imkanlardan yararlanmaqla qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmağa yetәrlidirmi?•
bu zәif tәrәflәr qarşıya qoyulan mәqsәdә doğru fәaliyyәt zamanı gözlәnilәn tәhlükәlәrdәn yan keçmәyә mane
olurmu?

ictimai tәşkilatlar;
dövlәt vә hpkumәt qurumları;
kommersiya firmaları;
bunların hamısı•
qeyrikommersiya tәşkilatları;

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

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

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

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

“Tәhlükәlәr” bölmәsindә;



09.03.2017

78/100

530

531

532

533

534

535

510. Aşağıdakılardan hansı SWOT matrisin bölmәlәrinә daxil deyil?

509. SWOT analiz nәdir?

508. Firmanın fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühitinin kompleks analizi vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı
hansı tәhlil alәti tәtbiq olunur?

507. SWOT analiz texnologiyası özünün son model halında nә vaxtdan tәtbiq edilir?

506. SWOT analiz modeli ilk dәfә nә vaxt tәqdim edilib?

505. SWOT modeli hansı formada tәqdim edilir?

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

firmanın fәaliyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn xarici mühit amillәri;
firmanın fәaliyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn daxili mühit amillәri;
firmanın fәaliyyәtinә müsbәt tәsir göstәrәn daxili mühit amillәri;
firmanın fәaliyyәtinә neytral tәsir göstәrәn ümumi amillәr.•
firmanın fәaliyyәtinә müsbәt tәsir göstәrәn xarici mühit amillәri;

firmanın fәaliyyәt göstәrdiyi sahәnin vә bazarın tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi әsasında firmanın inkişafının güclü
vә zәif tәrәflәrinin, imkan vә tәhlükәlәrin aşkara çıxarılması üçün metodoloji alәtdir;
firmanın fәaliyyәtinin xarici mühitinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi әsasında firmanın inkişafının güclü vә zәif
tәrәflәrinin, imkan vә tәhlükәlәrin aşkara çıxarılması üçün metodoloji alәtdir;
firmanın inkişaf perspektivlәri ilә bağlı onun fәaliyyәtinin xarici vә daxili mühit amillәrinin tәhlilindәn ortaya
çıxarılan faktların mәqsәdyönlü şәkildә sistemlәşdirilmәsi vә bunun әsasında firmanın inkişaf strategiyanın
seçilmәsi üçün tәtbiq edilәn metodoloji alәtdir ;

•
firmanın başlıca uğur amillәrinin rәqib firmaların müvafiq parametrlәri ilә müqayisәsi әsasında firmanın
inkişafının güclü vә zәif tәrәflәrinin, imkan vә tәhlükәlәrin aşkara çıxarılması üçün metodoloji alәtdir.
firmanın fәaliyyәtinin daxili mühitinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi әsasında firmanın inkişafının güclü vә zәif
tәrәflәrinin, imkan vә tәhlükәlәrin aşkara çıxarılması üçün metodoloji alәtdir ;

makroiqtisadi tәhlil
SNWanaliz;
PESTLEanaliz;
SWOTanaliz;•
bençmarkinq;

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

1967ci ildә.
1964cü ildә;
1960cı ildә;
1963cü ildә;•
1965ci ildә;

cәdvәl formasında.
formula formasında;
düstur formasında;
matris formasında;•
indeks formasında;
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504. SWOT akronimi aşağıdakılardan hansını әhatә etmir?

503. SWOT analiz modelini ilk dәfә kim tәklif edib?

192. İdeal halda hәr bir strategiyada aşağıdakılardan hansı işlәnilmәlidir?

191. Firmaların davranış strategiyasının işlәnilmәsi üçün alimlәr qrupunun tәklif etdiyi SWOT
modelindәn istifadә texnologiyası necә adlandırılmışdı?

190. Firmanın inkisaf amillәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsindә hansı alıtdәn istifadә edilir?

189. Firmaların davranış strategiyasının işlәnilmәsi üçün SWOT modelindәn istifadә texnologiyasını
alimlәr qrupu nә vaxt tәklif edib?

188. Firmaların davranış strategiyasının işlәnilmәsi üçün SWOT modelindәn istifadә texnologiyasını
kim tәklif edib?

tәhlükәlәr.
zәif tәrәflәr;
güclü tәrәflәr;
neytral tәrәflәr;•
imkanlar;

C. Kotter.
E. Leraned;
A. Maslou;
K. Endryu;•
M. Porter;

bunların hamısını•
Resurs vә mәsrәflәrin uçotu sistemi (biznesin istiqamәtlәri vә layihәlәr üzrә)
Planlaşdırma vә proqnozlaşdırma sistemi
Şirkәtin strukturu vә ştat cәdvәli
Heyәtin motivasiyası sistemi

LCAG modeli•
LGAC modeli
SWOT sxemi
SWOT matrisi
Endryu modeli

SNWanaliz
bunların hamısından
Porterin 5 qüvvәsi
SWOT (GZİT) tәhlil•
PESTEL tәhlil

1967ci ildә
1969cu ildә
1963cü ildә
1960cı ildә
1965ci ildә•

W.Q. Guth
K.R. Andrews
C.R. Christensen
bunlar bir yerdә tәklif ediblәr•
E.P. Leraned
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187. Aşağıdakılardan hansı kompleks qiymәtlәndirmәni (SWOT (GZİT) tәhlili) vacib edәn amil sayıla
bilmәz?

186. SWOT (GZİT) tәhlil:

185. SWOT (GZİT) tәhlil zamanı aşağıdakı tәhlillәrin hansının nәticәlәrindәn istifadә edilmir?

184. Firmanın güclü vә zәif tәrәflәrinin, imkan vә tәhlükәlәrinin müәyyәn edilmәsi nә üçün lazımdır?

183. Strateji planlaşdırma üzrә әmәliyyatların aşağıdakı sıralanmasında hansı biri yerindә deyil?

643. Qiymәtlәndirmә nәdir?

642. Monitorinq nәdir?

firma xarici muhitdә baş verәcәk dәyişikliklәrin hansı imkanlar yaratdığını vә firmanın bundan yararlanmaq üçün
nә etmәli olduğu barәdә qәrar vermәlidir
firma xarici mühitidә baş verәn dәyişikliklәrin onun rәqiblәrinә hansı imkanları verdiyini bilmәli, rәqiblәrin bu
imkanlardan necә yararlandığını qiymәtlәndirmәli vә rәqabәt mübarizәsindә onlara qәlәbә çalmaq üçün tәdbirlәr
işlәyib hazırlamalıdır

•
firma qarşıdakı dövrdә gözlәnilәn dәyişikliklәrә uyğun olaraq, özünün güclü tәrәflәrini bilmәli vә bundan
yararlanmalıdır
firma özünün zәif tәrәflәrini bilmәli vә bunları aradan qaldırmaq vә ya mümkün mәnfi tәsirlәrini necә azaltmaq
barәdә düşünmәlidir
firma xarici mühitdә gözlәnilәn dәyişikliklәrin yarada bilәcәyi tәhlükәlәri, bu tәhlükәlәrin firma üçün mәnfi
tәsirlәrini qiymәtlәndirmәli, belә tәsirlәrin azaldılması vә ya aradan qaldırılması qeydinә qalmalıdır

firmanın inkisaf amillәrinin proqnoz qiymәtlәndirilmәsidir
firmanın inkisaf amillәrinin funksional qiymәtlәndirilmәsidir
firmanın inkisaf amillәrinin sistemli qiymәtlәndirilmәsidir
firmanın inkisaf amillәrinin mәrhәlәli qiymәtlәndirilmәsidir
firmanın inkisaf amillәrinin kompleks qiymәtlәndirilmәsidir•

rәqabәt strategiyalarının tәhlili•
bençmarkinq
PESTEL tәhlil
rәqabәt amillәri
dәyәr yaradılması zәnciri

strateji mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәn etmәk üçün
strateji mәqsәdә uyğun olaraq fәaliyyәt vә layihәlәrin hazırlanması üçün
strateji mәqsәdlәri müәyyәn etmәk üçün
SWOT (GZİT) tәhlil üçün
qarşıya qoyulan mәqsәd vә hәdәflәrә nail olmanın mümkün alternativlәrini (alternativ strategiyaları) müәyyәn
etmәk üçün

•

müәyyәnlәşdirilmiş mәqsәd vә hәdәflәrә necә nail olunmasının dәqiqlәşdirilmәsi
mikromühitin tәhlili
makromühitin tәhlili
fәaliyyәt planlarının vә layihәlәrin işlәnilmәsi•
strateji baxış vә missiyanın işlәnilmәsi

proqramın yerinә yetirilmәsi üçün zәruri insan, material, avadanlıq vә texnologiya kimi resursların cәlb
olunmasıdır
firmanın ayrıayrı tәrәflәrinin rәqiblәrlә müqayisә edilmәsidir
proqram çәrçivәsindә işlәrin cari vәziyyәtinin nәzәrdә tutulanla (planqrafiklә) müqayisәsi әsasında işlәrin
gedişinin davamlı olaraq izlәnilmәsidir
proqram çәrçivәsindә fәaliyyәtlәrin nәticәlәrinin tәhlil olunması, hәmin nәticәlәrin müәyyәn meyarlarla
tutuşdurularaq onların tәsirinin öyrәnilmәsidir

•
proqramın icrasına sәrf edilәn resursların siyahısının tutulmasıdır
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641. Ümumilәşdirici qiymәtlәndirmәnin vәzifәsi nәdir?

640. Aralıq qiymәtlәndirmәnin vәzifәsi nәdir?

639. İlkin qiymәtlәndirmәnin vәzifәsi nәdir?

638. Proqramın icrasının qiymәtlәndirilmәsi növlәri hansılardır?

637. Monitorinq zamanı cavabı axtarılan әsas sual hansıdır?

636. “Monitorinq” nә demәkdir?

proqramın icrasına sәrf edilәn resursların siyahısının tutulmasıdır
firmanın ayrıayrı tәrәflәrinin rәqiblәrlә müqayisә edilmәsidir
hesabat dövründә firmanın işlәrinin әvvәlki dövrlә müqayisәli öyrәnilmәsidir
proqram çәrçivәsindә işlәrin cari vәziyyәtinin nәzәrdә tutulanla (planqrafiklә) müqayisәsi әsasında işlәrin
gedişinin davamlı olaraq izlәnilmәsidir

•
proqramın icrası nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsidir

bunların heç biri
proqramın sәmәrәliliyinin artırılması vә uğurla başa çatdırılması mәqsәdilә korrektә edilmәsi
proqramların layihәsinin keyfiyyәtinin analizi, proqramın firmanın inkişafı üçün zәruriliyinin qiymәtlәndirilmәsi,
proqramın sәmәrәliliyinin ilkin qiymәtlәndirilmәsi
proqramın nәticәsinin vә sәmәrәliliyinin ekspertizası, sәhv vә uğursuzluqların sәbәblәrinin analizi, adekvat
idarәetmә qәrarlarının qәbulu

•
bunların hamısı

bunların heç biri
proqramın nәticәsinin vә sәmәrәliliyinin ekspertizası, sәhv vә uğursuzluqların sәbәblәrinin analizi, adekvat
idarәetmә qәrarlarının qәbulu
proqramların layihәsinin keyfiyyәtinin analizi, proqramın firmanın inkişafı üçün zәruriliyinin qiymәtlәndirilmәsi,
proqramın sәmәrәliliyinin ilkin qiymәtlәndirilmәsi
proqramın sәmәrәliliyinin artırılması vә uğurla başa çatdırılması mәqsәdilә korrektә edilmәsi•
bunların hamısı

bunların heç biri
proqramın nәticәsinin vә sәmәrәliliyinin ekspertizası, sәhv vә uğursuzluqların sәbәblәrinin analizi, adekvat
idarәetmә qәrarlarının qәbulu
proqramın sәmәrәliliyinin artırılması vә uğurla başa çatdırılması mәqsәdilә korrektә edilmәsi
proqramların layihәsinin keyfiyyәtinin analizi, proqramın firmanın inkişafı üçün zәruriliyinin qiymәtlәndirilmәsi,
proqramın sәmәrәliliyinin ilkin qiymәtlәndirilmәsi

•
bunların hamısı

bunların hamısı•
ümumilәşdirici
aralıq
ilkin
bunların heç biri

bunların hamısı
son nәticә nәdir?
mәqsәd nәdir?
işlәr necә gedir?•
son nәticәyә necә nail olmaq mümkündür?

uçot
analiz
qiymәtlәndirmә
izlәmә•
planlaşdırma
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635. Proqramın işlәnilmәsi zamanı pncәdәn müәyyәn edilәn amillәr hansılardır?

634. Proqramın hәyata keçirilmәsinin son nәticәsi nәdir?

633. Ambisiyalı (tәkәbbürlü) strateji yanaşma hansı tezislәrә әsaslanır?

632. SWOTanalizin nәticәlәrinә әsaslanan strateji yanaşma nәyә әsaslanır?

631. “Bazarın böyümәsi – firmanın rәqabәt mövqeyi” strateji yanaşması nәyә әsaslanır?

630. “Beyin fırtınası” strateji yanaşması nәyә әsaslanır?

629. Modellәşdirmә strateji yanaşması nәyә әsaslanır?

qarşıda duram mәqsәd
icra üsulları
icranın zaman müddәti
bunların hamısı•
istifadә edilәcәk resursların kәmiyyәt vә keyfiyyәti

firmanın inkişafıdır
mәnfәәtin artmasıdır
mәhsul istehsalının artmasıdır
qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olunmasıdır•
bazarın böyümәsidir

bunların heç biri
iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistem onu әmәlә gәtirәn ayrıayrı
intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә güclü ola bilәr
bazarda rәqabәt aparan ayrıayrı mәhsullar deyil, onların istehsalçıları olan firmalardır
bazarda rәqabәt aparan ayrıayrı mәhsullar deyil, onların istehsalçıları olan firmalardır vә dayanıqlı firmanın bir
strateji biznes sahәsindәki uğursuzluqları başqa sahәdәki uğurları ilә kompensasiya olunur vә faciәvi hallara
gәtirib çıxarmır

•
dayanıqlı firmanın bir strateji biznes sahәsindәki uğursuzluqları başqa sahәdәki uğurları ilә kompensasiya olunur
vә faciәvi hallara gәtirib çıxarmır

iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu әmәlә gәtirәn ayrıayrı
intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә güclü ola bilәcәyinә
fәrqli xarici mühit şәrtlәrinә malik gәlәcәk vәziyyәtin fәrqli ssenarilәrinin qurulmasına
“nәyi vә kimә satmalı?” vә “harada vә necә rәqabәt aparmalı?” kimi sualların çoxmәnalı vә çoxvariantlı
cavablarına
cavab variantlarının heç biri doğru deyil•
ilkin (başlanğıc) dәyişәnlәrin müxtәlif qiymәtlәri әsasında çoxlu variantları sınaqdan keçirilmәsinә

iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu әmәlә gәtirәn ayrıayrı
intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә güclü ola bilәcәyinә
fәrqli xarici mühit şәrtlәrinә malik gәlәcәk vәziyyәtin fәrqli ssenarilәrinin qurulmasına
“nәyi vә kimә satmalı?” vә “harada vә necә rәqabәt aparmalı?” kimi sualların çoxmәnalı vә çoxvariantlı
cavablarına
mәhsul bazarının böyümәsi dinamikası vә firmanın rәqabәt mövqeyi kimi 2 başlıca meyardan asılı olaraq qurulan
matris әsasında strateji alternativlәrin seçilmәsinә

•
ilkin (başlanğıc) dәyişәnlәrin müxtәlif qiymәtlәri әsasında çoxlu variantları sınaqdan keçirilmәsinә

mәhsul bazarının böyümәsi dinamikası vә firmanın rәqabәt mövqeyi kimi 2 başlıca meyardan asılı olaraq qurulan
matris әsasında strateji alternativlәrin seçilmәsinә
fәrqli xarici mühit şәrtlәrinә malik gәlәcәk vәziyyәtin fәrqli ssenarilәrinin qurulmasına
“nәyi vә kimә satmalı?” vә “harada vә necә rәqabәt aparmalı?” kimi sualların çoxmәnalı vә çoxvariantlı
cavablarına
iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu әmәlә gәtirәn ayrıayrı
intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә güclü ola bilәcәyinә

•
ilkin (başlanğıc) dәyişәnlәrin müxtәlif qiymәtlәri әsasında çoxlu variantları sınaqdan keçirilmәsinә
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628. Rәqabәtli strateji yanaşma nәyә әsaslanır?

627. Ekstrapolyasiya üsulunun mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

626. İnnovasiya alternativlәri strateji fәaliyyәtlәrdә hansı dәyişikliklәri tәlәb edir?

625. Yenilәşdirmә strateji alternativlәri hansı dәyişikliklәrә sәbәb olur?

624. Tәdrici tәkmillәşdirmә alternativlәri nәyi nәzәrdә tutur?

623. Portfel strateji yanaşmanın tәtbiqi zamanı aşağıdakı matrislәrdәn hansından istifadә edilә bilәr?

mәhsul bazarının böyümәsi dinamikası vә firmanın rәqabәt mövqeyi kimi 2 başlıca meyardan asılı olaraq qurulan
matris әsasında strateji alternativlәrin seçilmәsinә
fәrqli xarici mühit şәrtlәrinә malik gәlәcәk vәziyyәtin fәrqli ssenarilәrinin qurulmasına
“nәyi vә kimә satmalı?” vә “harada vә necә rәqabәt aparmalı?” kimi sualların çoxmәnalı vә çoxvariantlı
cavablarına
ilkin (başlanğıc) dәyişәnlәrin müxtәlif qiymәtlәri әsasında çoxlu variantları sınaqdan keçirilmәsinә•
iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu әmәlә gәtirәn ayrıayrı
intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә güclü ola bilәcәyinә

mәhsul bazarının böyümәsi dinamikası vә firmanın rәqabәt mövqeyi kimi 2 başlıca meyardan asılı olaraq qurulan
matris әsasında strateji alternativlәrin seçilmәsinә
ilkin (başlanğıc) dәyişәnlәrin müxtәlif qiymәtlәri әsasında çoxlu variantları sınaqdan keçirilmәsinә
fәrqli xarici mühit şәrtlәrinә malik gәlәcәk vәziyyәtin fәrqli ssenarilәrinin qurulmasına
“nәyi vә kimә satmalı?” vә “harada vә necә rәqabәt aparmalı?” kimi sualların çoxmәnalı vә çoxvariantlı
cavablarına

•
iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu әmәlә gәtirәn ayrıayrı
intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә güclü ola bilәcәyinә

gәlәcәkdә baş verәcәk hadisәlәrin keşmişdә baç vermiş hadisәlәrlә heç bir bağlılığı ola bilmәz
bir hadisәnin üzәrindә aparılan müşahidәlәrdәn әldә edilmiş nәticәlәr başqa hadisәlәrә dә eynәn şamil olunur
hadisә üzәrindә aparılan bütöv müşahidәdәn әldә edilmiş nәticәlәr hadisәnin ayrıayrı hissәlәrinә eyniliklә şamil
olunur
hadisәnin yalnız bir hissәsi üzәrindә aparılan müşahidәlәrdәn әldә edilmiş nәticәlәr hadisәnin digәr hissәlәrinә
yaxud bütöv hadisәyә şamil olunur

•
bir hadisәnin müәyyәn hissәsi üzәrindә aparılan müşahidәlәrdәn әldә edilmiş nәticәlәr digәr hadisәlәrin oxşar
hissәlәrinә dә şamil olunur

düşüncә vә tәhlillәrә yeni yanaşma tәtbiq edilmәsini
yaradıcı xarakterli tamamilә yeni mәhsulların istehsalını
hәr zaman tәşkilatın strategiyasında köklü dәyişikliklәr edilmәsini
cavab variantlarının hamısı doğrudur•
rәqabәt mübarizәsini aparmağın yeni üsullarının tәtbiqini

yuxarıdakı cavab variantlarının hamısı doğrudur
firmanın strategiyasında radikal dәyişikliklәrin edilmәsinә, tamamilә yeni mәhsulların istehsalının artırılmasına
firmanın әvvәllәr qәbul edilmiş vә hazırda istifadә etdiyi strategiyalarının düzәlişlәrlә davam etdirilmәsinә
firmanın, cari strategiyasından imtina edәrәk, fәaliyyәt istiqamәtini әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәsinә, biznesin
aparılmasının mövcud üsullarında vә bazarla bağlı başlıca düşüncәlәrdә ciddi dәyişikliklәrә

•
rәqabәt mübarizәsini aparmağın yeni üsullarının tәtbiqininә, düşüncә vә tәhlillәrә yeni yanaşma tәtbiq
edilmәsininә

rәqabәt mübarizәsini aparmağın yeni üsullarının tәtbiqini, düşüncә vә tәhlillәrә yeni yanaşma tәtbiq edilmәsini
firmanın strategiyasında radikal dәyişikliklәrin edilmәsini, yaradıcı xarakterli tamamilә yeni mәhsulların
istehsalını
firmanın, cari strategiyasından imtina edәrәk, fәaliyyәt istiqamәtini әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәsini
firmanın әvvәllәr qәbul edilmiş vә hazırda istifadә etdiyi strategiyalarının düzәlişlәrlә davam etdirilmәsini•
biznesin aparılmasının mövcud üsullarında vә bazarla bağlı başlıca düşüncәlәrdә ciddi dәyişikliklәrin
yaranmasını

PİMS (Profit İmpact of Market Strategies) layihәsi matrisi
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622. Strateji alternativlәrin işlәnilmәsi zamanı “Portfel strateji yanaşma” hansı firmaların istifadәsi üçün
tövsiyә olunur?

621. “Bazarın böyümәsi – firmanın rәqabәt mövqeyi” strateji yanaşmasını kim tәklif edib?

620. Aşağıdakılardan hansı strateji alternativlәrin formalaşmasına strateji yanaşma üsuludur?

619. Aşağıdakılardan hansı strateji alternativlәrin formalaşmasına strateji yanaşma üsulu deyildir?

618. Strategiyalar portfelinin formalaşmasına tәsir göstәrәn amillәrin tәsirlәrinin proqnozlaşdırılmasında
istifadә edilәn subyektiv üsullar nәyә әsaslanır?

617. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansıları “cüclü vә zәif siqnallar üsulu”nun mahiyyәtini әks etdirir?

McKinsey vә Artur D.Little mәslәhәt firmalarının matrisi
Boston mәslәhәt qrupunun matrisi
bunların hәr hansı birindәn•
Ansoff matrisi

cavab variantlarının hamısı doğrudur
yalnız bir sahәdә mәşğul olan firmaların
yalnız bir mәhsulun istehsalı ilә mәşğul olan firmaların
iki vә daha çox fәaliyyәt növü ilә mәşğul firmaların•
bir neçә ölkәdә istehsal sahәlәri vә bölmәlәri olan firmaların

Tompson vә Porter
Endryu vә Porter
Endryu vә Tompson
Tompson vә Striklәnd•
Porter vә Striklәnd

Ambisiyalı (tәkәbbürlü) yanaşma
SWOTanalizin nәticәlәrinә әsaslanan yanaşma
“Bazarın böyümәsi – firmanın rәqabәt mövqeyi” yanaşması
bunların hamısı•
Portfel yanaşma

“Beyin fırtınası” yanaşması
ssenarilәrin işlәnilmәsi
rәqabәtli strateji yanaşma
funksionaldәyәr yanaşması•
modellәşdirmә

bu üsul belә bir fәrziyyәyә әsaslanır ki, gәlәcәkdә baş verәcәk hadisәlәr tamamilә keşmişdә baç vermiş hadisәlәrlә
tәyin edilir
bu üsul xüsusi qaydada layihәlәndirilmiş qiymәtlәndirmә alqoritminә uyğun olaraq ekspertlәrin, menecerlәrin vә
başqa şәxslәrin subyektiv fikirlәrinin öyrәnilmәsinә әsaslanır

•
bu üsul hadisәlәr arasında sәbәbnәticә әlaqәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanır
bu üsul baş verәn hadisәlәr barәsindә ekspertlәrin, menecerlәrin vә başqa şәxslәrin subyektiv fikirlәrinin
öyrәnilmәsinә әsaslanır
bu üsul gәlәcәkdә baş verәcәk bütün hadisәlәrin tamamilә ayrıayrı insanların subyektiv maraqları ilә
әlaqәlәndirilmәsinә әsaslanır

bunların hamısı
barәsindә heç bir mәlumatın olmadığı problemlәr  zәif siqnallarla müәyyәnlәşdirilәn problemlәr sayılır
artıq dәqiq görünәn vә etibarlı faktiki mәlumatlara әsaslanan problemlәr  güclü siqnallarla müәyyәnlәşdirilәn
problemlәr hesab olunur
artıq dәqiq görünәn vә etibarlı faktiki mәlumatlara әsaslanan problemlәr  güclü siqnallarla müәyyәnlәşdirilәn
problemlәr hesab olunur vә barәsindә mәlumatın nisbәtәn tam vә etibarlı olmadığı problemlәr  zәif siqnallarla
müәyyәnlәşdirilәn problemlәr sayılır

•
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616. “Strategiyalar portfeli” nәdir?

615. “Qruplaşdırma strukturu”nun yaradılması dedikdә nә başa düşülür?

614. Strateji alternativlәr nәdir?

613. Strategiyalar portfelinin effektivliyinin tәhlili üsulları hansılardır?

612. Strategiyalar portfelinin formalaşmasına tәsir göstәrәn amillәrin tәsirlәrinin proqnozlaşdırılması vә
qiymәtlәndirilmәsi zamanı aşağıdakı üsulların hansından istifadә edilmir?

611. Aşağıdakılardan hansıları “strategiyalar portfeli”nin formalaşmasına tәsir göstәrәn amillәr hesab
olunur?

610. Aşağıdakılardan hansı “strategiyalar portfeli”nin sәviyyәlәrini әks etdirir?

barәsindә mәlumatın nisbәtәn tam vә etibarlı olmadığı problemlәr  zәif siqnallarla müәyyәnlәşdirilәn problemlәr
sayılır

strateji alternativlәrin qarşılıqlı müqayisәsinin aparılması üçün 3 (üç) sәviyyәdәn ibarәt ümumi quruluşudur
strateji alternativlәrin 3 (üç) sәviyyәdәn ibarәt spesifik ierarxik quruluşudur
strategiyaların 3 (üç) sәviyyәdәn ibarәt üfiqi quruluşudur
strategiyaların 3 (üç) sәviyyәdәn ibarәt spesifik ierarxik quruluşudur•
strateji seçimin hәyata keçirildiyi 3 (üç) sәviyyәdәn ibarәt spesifik ierarxiyadır

bütün strateji qәrarların mümkün strateji variantların qarşılıqlı kombinasiyaları (“strategiyalar portfeli”) şәklindә
tәqdim edilmәsi
bütün strateji variantların strateji qәrarlar toplusu şәklindә tәqdim edilmәsi
hәr bir strateji variantın mümkün strateji qәrarların toplusu şәklindә tәqdim edilmәsi
hәr bir strateji variantın mümkün strateji qәrarların müvafiq kombinasiyaları (“strategiyalar portfeli”) şәklindә
tәqdim edilmәsi

•
hәr bir strateji variantın mümkün strateji nәticәlәr (“strategiyalar portfeli”) şәklindә tәqdim edilmәsi

bu cavab variantlarının heç biri doğru deyil.
bu, firmanın (tәşkilatın) cari mәqsәdlәrinin hәllinә yönәldilmiş müxtәlif strateji inkişaf varirntlarının dәstidir
bu, firmanın (tәşkilatın) strateji mәqsәdlәrinә nail olmağa imkan verәn inkişaf strategiyasıdır
bu, firmanın (tәşkilatın) strateji mәqsәdinә nail olmağa imkan verәn müxtәlif strateji inkişaf varirntlarının dәstidir•
bu, bir neçә firmanın (tәşkilatın) eyni strateji mәqsәdlәrә çatmaq üçün istifadә etdiklәri müxtәlif strateji inkişaf
varirntlarının dәstidir

funksionaldәyәr tәhlili
strateji uyğunluq metodu
bunların hamısı•
bunların heç biri
texnikiiqtisadi hesablamalar

Subyektiv üsullar
Ekstrapolyasiya üsulu
Güclü vә zәif siqnallar üsulu
Funksionaldәyәr tәhlili üsulu•
Sәbәbnәticә әlaqәlәri üsulu

bunların heç biri
mәhsulun әsas xüsusiyyәtlәri, firmanın strateji potensialı, dövlәt tәnzimlәnmәsinin mәqsәd vә üsulları
istehlakçılar, tәdarükçülәr, texnologiyalar
bunların hamısı•
rәqabәt, reallaşdırılan vә ya arzu olunan rәqabәt üstünlüklәri, sahәnin әsas xüsusiyyәtlәri

bunlaırn heç biri
Ayrıca biznes sәviyyәsi
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609. Strateji alternativlәrin işlәnilmәsi prosesindә nә qәdәr strateji alternativ işlәnilmәlidir?

608. Strateji alternativlәri birbirindәn fәrqlәndirәn nәdir?

607. Strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsi nәyi nәzәrdә tutur?

606. “Strateji alternativlәr”in izahı ilә bağlı verilәn fikirlәrdәn hansı doğrudur?

605. İnkişaf strategiyasının işlәnilmәsi zamanı firma niyә strateji seçim zәrurәti ilә üzlәşir?

604. Strateji alternativlәrin formalaşdırılması vә strateji seçim strateji planlaşdırmanın hansı
mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

603. Strategiyanın seçilmәsi (strateji seçim) nә demәkdir?

Korporativ sәviyyә
bunların hamısı•
Funksional sәviyyә

mövcud situasiyaya uyğun gәlәn әn azı 10 variant
әn çoxu 2 variant
alternativlәrin sayı heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir
mümkün qәdәr çox sayda•
daha real görünәn bir variant

bunların hamısı yanlışdır
hәr bir strateji alternativ fәrqli mәsrәflәrlә xarakterizә olunur
hәr bir strateji alternativ firmaya fәrqli imkanlar tәqdim edir
bunların hamısı doğrudur•
hәr bir strateji alternativ fәrqli fәaliyyәtlәrlә xarakterizә olunur

diversifikasiyalı artım strategiyasının tәtbiqini
müxtәlif bazarlar arasından firmanın mәnfәәtinin maksimumlaşdırılmasını tәmin edәn bazarın seçilmәsini
müxtәlif mәhsul növlәri arasından әn gәlirli mәhsulun seçilmәsini vә istehsalını
firmanın qarşıya qoyduğu mәqsәdә aparan inkişaf alternativlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi, bunların
qiymәtlәndirilmәsi vә әn әlverişli variantın seçilmәsini

•
daha mәhsuldar vә daha mütәrәqqi texnologiyanın seçilmәsini

qarşıya qoyulan strateji mәqsәdә nail olması zamanı firmanın istifadә etdiyi bütün fәaliyyәtlәrin mәcmusudur
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdi әks etdirәn fәrqli müәyyәliklәrdir
qarşıya qoyulan illik mәqsәdә doğru tәşkilatın potensial hәrәkәt istiqamәtidir
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdә doğru firmanın mümkün potensial hәrәkәt istiqamәtlәrini xarakterizә edir•
inkişaf strategiyasının reallaşdırılmasının nәticәlәrini qiymәtlәndirmәyә imkan verәn alternativ göstәricilәrdir

cavab variantlarından heç biri doğru deyil
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә çatmağın yalnız bir strateji variantının mümkünlüyü üzündәn
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә çatmağın bir neçә strateji alternativinin mümkün olmaması üzündәn
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә çatmağın bir neçә strateji alternativinin mümkünlüyü üzündәn•
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә nail olmaq strateji әhәmiyyәt kәsb etmәdiyindәn

beşinci mәrhәlәsindә
ikinci mәrhәlәsindә
birinci mәrhәlәsindә
üçüncü mәrhәlәsindә•
dördüncü mәrhәlәsindә

diversifikasiyalı artım strategiyasının tәtbiqini nәzәrdә tutur.
müxtәlif bazarlar arasından mәnfәәtin maksimumlaşdırılmasını tәmin edәn bazarın seçilmәsini vә hәmin bazarda
möhkәmlәnmәni nәzәrdә tutur;
müxtәlif mәhsul növlәri arasından әn gәlirli mәhsulun seçilmәsini vә istehsalını nәzәrdә tutur;

•
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242. Qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtinin sәhmdarı necә mәsuliyyәt daşıyır?

241. Açıq tipli sәhmdar cәmiyyәtinin sәhmdarı necә mәsuliyyәt daşıyır?

240. Kommersiya hüquqi şәxsinin mәnfәәti kimlәr arasında bölünür?

239. Tәsәrrüfat ortaqlaılarının formaları hansılardır?

238. Kommersiya hüquqi şәxslәri hansı şәkildә yaradıla bilәr?

237. Aşağıdakılardan hansı tәsәrrüfat cәmiyyәtinin forması deyil?

236. Kommersiya hüquqi şәxslәrinin әsas xarakteristikası hansıdır?

Bu, firmanın qarşıya qoyduğu mәqsәdә aparan inkişaf alternativlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsini, bunların
qiymәtlәndirilmәsini vә әn әlverişli variantın seçilmәsini nәzәrdә tutur;

•
daha mәhsuldar vә daha mütәrәqqi texnologiyanın seçilmәsini nәzәrdә tutur;

kollektiv mәsuliyyәt
әlavә mәsuliyyәt
tam mәsuliyyәt
mәhdud mәsuiyyәt•
fәrdi mәsuliyyәt

tam mәsuliyyәt
әlavә mәsuliyyәt
fәrdi mәsuliyyәt
kollektiv mәsuliyyәt
mәhdud mәsuiyyәt•

tәsisçilәr, işçilәr vә dövlәt arasında
işçilәr arasında
dövlәtlә firma arasında
tәsisçilәr arasında•
tәsisçilәr vә banklar arasında

fәrdi müәssisә, dövlәt müәssisәsi, ailә ortaqlığı
tam ortaqlıq, kommandit ortaqlığı vә dövlәtözәl ortaqlığı
tam ortaqlıq, kommandit ortaqlığı vә әlavә mәsuliyyәtli ortaqlıq
tam ortaqlıq vә kommandit ortaqlığı•
tam ortaqlıq, tәsәrrüfat ortaqlığı vә kommandit ortaqlığı

şәrikli, paylı vә paylışәrikli müәssisәlәr
kommersiya müәssisәlәri vә qeyrikommersiya müәssisәlәri
tәsәrrüfat ortaqlıqları vә kommersiya cәmiyyәtlәri
tәsәrrüfat ortaqlıqları vә tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri•
fәrdi cәmiyyәtlәr vә ortaqlıqlar

qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәti
әlavә mәsuliyyәtli müәssisә
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә
kommandit ortaqlığı•
açıq tipli sәhmdar cәmiyyәti

bir fiziki vә ya hüquqi şәxs tәrәfindәn yaradılan qurumdur
götürülәn mәnfәәti iştirakçıları arasında bölüşdürmәyәn qurumdur
fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәt deyil
fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi mәnfәәt götürmәkdәn ibarәtdir•
müstәqil balansa malik qurumdur
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235. “Hüquqi şәxs xüsusi olaraq yaradılmış elә bir qurumdur ki” fikrini tamamlamaq üçün aşağıda
verilmiş fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

234. Sahibkarın tәsisçilik vә ya әmlak mәsuliyyәtinin forması hansıdır?

233. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

232. Aşağıdakı biliklәdәrn hansını tәlәbә “Firmanın inkişaf strategiyası” kursunun tәdrisindәn әldә edә
bilmәz?

231. Aşağıdakılardan hansı “Firmanın inkişaf strategiyası” kursunun tәdrisi qarşısında duran vәzifә
hesab oluna bilmәz?

230. “Firmanın inkişaf strategiyası” kursunun aşağıdakı kurslardan hansı ilә birbaşa әlaqәsi yoxdur?

229. Aşağıdakılardan hansı firmanın inkişafına strateji yanaşmanı vacib edәn amil hesab edilmir?

mәhkәmәdә iddiaçı vә ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir
öz öhdәliklәri üçün bu әmlakla cavabdehdir
mülkiyyәtindә ayrıca әmlakı vardır
qanunla müәyyәnlәşdirilәn qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmәsi vacib deyil•
öz adından әmlak vә şәxsi qeyriәmlak hüquqları әldә etmәk vә hәyata keçirmәk, vәzifәlәr daşımaq hüququna
malikdir

bunların heç biri
tam mәsuliyyәt
mәhdud mәsuliyyәt
bunların hamısı•
әlavә mәsuliyyәt (subsidiarlıq prinsipi)

Hüquqi şәxslәr bir fiziki vә ya hüquqi şәxs tәrәfindәn, yaxud fiziki vә hüquqi şәxslәrin toplusu tәrәfindәn yaradıla
bilәr, üzvlüyә әsaslana bilәr
Sahibkarlıq fәaliyyәti şәxsin müstәqil vә könüllü surәtdә hәyata keçirdiyi fәaliyyәtdir
Müәssisә tәşkil etmәklә (iş qurmaqla) gәlir әldә etmәk sahibkarlıq fәaliyyәti hesab olunur
Sahibkarlıq fәaliyyәti yalnız hüquqi şәxs yaratmaqla hәyata keçirilәn vә mәqsәdi mәnfәәt götürmәk olan
fәaliyyәtdir

•
Sahibkarlıq fәaliyyәti şәxsin әsas mәqsәdi әmlak istifadәsindәn, әmtәә satışından, işlәr görülmәsindәn vә ya
xidmәtlәr göstәrilmәsindәn mәnfәәt götürülmәsi olan fәaliyyәtdir

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

firmanın inkişaf strategiyasının işlәnilmәsi, habelә davamlı strateji idarәetmәnin tәtbiqi metodlarını göstәrmәk
firmanın fәaliyyәt mühitinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi metodikalarının şәrhi
firmanın inkişaf strategiyalarının işlәnilmәsi sahәsindә mövcud metodiki yanaşmaların tәqdim edilmәsi
firmaların yaradılması vә fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkili üsullarının öyrәdilmәsi•
firmaların rәqabәt vә davranış strategiyalarının növlәri vә tiplәri barәsindә tәlәbәlәri mәlumatlandırmaq

menecment
firmanın iqtisadiyyatı
iqtisadi nәzәriyyә
fiziologiya•
sahә iqtisadiyyatı

texnoloji istehsal üsullarının dәyişmәsi
sahә daxilindә rәqabәtin kәskinlik dәrәcәsi
xarici mühitdә baş verәn dәyişikliklәrin nәzәrә alınması

•
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228. Aşağıdakılardan hansı firma üçün xüsusi önәm daşımaya bilәr?

227. Ümumi halda müәssisә vә ya firmaların yaradılması formalarının sayı neçәdir?

226. “Mәnfәәt әldә etmәk” firma üçün nәdir?

225. “İqtisadi resursların bazar dövriyyәsi modeli”ndә aşağıdakılardan hansı iştirak etmir?

224. Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә kommersiya firmalarının yaradılmasının әsas mәqsәdi nәdir?

223. Aşağıdakılardan hansı istehsalın tәşkili amillәri hesab olunan iqtisadi resursların sırasına aid deyil?

222. Firmanın inkişaf strategiyası nә qәdәr müddәt üçün işlәnilir?

ölkә iqtisadiyyatında işsizliyin artması•
istehlakçıların tәlәbatlarının davamlı olaraq dәyişmәsi

fasilәsizlik•
mәhsuldarlıq
sәmәrәlilik
mәnfәәtlilik
rәqabәtqabiliyyәtlilik

5.0
2.0
1.0
3.0•
4.0

sәlahiyyәtdir
öhdәlikdir
vәzifәdir
mәqsәddir•
funksiyadır

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

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

sahibkarlıq qabiliyyәti
kapital
iş qüvvәsi
vaxt•
torpaq

510 il üçün;
3 ilәdәk;
1 ilәdәk;
qarşıya qoyulan mәqsәdin reallaşdırılması dövrü üçün.•
5 ilәdәk;
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221. Müәssisәnin inkişaf strategiyası:

220. Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin strateji inkişafının mәqsәdlәri sırasına daxil edilә bilmәz?

219. Firma üçün strateji idarәetmәnin әhәmiyyәti nәdәdir?

218. Strateji idarәetmәnin әsasını nә tәşkil edir?

217. Aşağıdakılardan hansı biri biznesdә strateji dәyişikliklәr üçün әsas ola bilmәz?

216. Müәssisәnin (firmanın) inkişafının strateji idarә edilmәsi zәrurәti nәdәn yaranır?

215. Firmanın fәaliyyәt mühiti:

214. Biznesdә strateji dәyişikliklәri zәruri edәn nәdir?

müәssisәnin birqәrarlı vә ahәngdar işlәmәsini tәmin edәn idarәetmә alәtidir.
müәssisәnin cari vә perspektiv fәaliyyәtinin idarә edilmәsi alәtidir;
uzunmüddәtli vә perspektiv inkişaf planıdır;
qarşıya qoyulmuş strateji mәqsәdә nail olmaq üçün idarәetmә alәtidir;•
orta müddәtli dövr üçün nәzәrdә tutulmuş biznesplandır;

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

firmanın maliyyә sabitliyinin güclәndirilmәsi.
mәhsulun qiymәtinin artırılması;
maksimum mәnfәәtin әldә edilmәsi;
rәqabәt üstünlüyünә nail olunması;•
istehsal xәrclәrinin azaldılması;

strateji idarәetmәnin üsulları.
uzunmüddәtli qәrarlar;
cari qәrarlar;
strateji qәrarlar;•
firmanın missiyası;

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

müәssisәlәrin fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericiliyin tәlәblәrinә daha tam vә düzgün әmәl edilmәsi
zәruriliyindәn.
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması istәyindәn;
mәhsul istehsalı vә satışını genişlәndirmәklә daha çox mәnfәәt әldә edilmәsi istәyindәn;
xarici fәaliyyәt mühitindә baş verәn davamlı dәyişikliklәrә vaxtında uyğunlaşmaqla özünün rәqabәt
qabiliyyәtliliyini yüksәltmәk istәyindәn;

•
istehlakçıların tәlәbatlarını daha dolğun ödәyә bilmәk istәyindәn;

qeyrimüәyyәndir.
statikdir;
sabitdir;
dәyişkәndir ;•
fasilәsiz prosesdir;
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213. “Qәrar qәbul etmә problemi” nә vaxt meydana çıxır?

212. Әhatә müddәti baxımından qәrarların aşağıdakı növlәri var:

211. Planlaşdırma ierarxiyası baxımından qәrarların aşağıdakı növlәri var:

210. “Qәrar qәbul etmәk” nә demәkdir?

209. Aşağıdakılardan hansı firmada idarәetmәnin obyekti ola bilәr?

208. Firmanın idarә edilmәsi nә demәkdir?

207. Sahibkarlıq fәaliyyәtinin formaları hansılardır?

işçilәrin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istәyi.
firmada әmәk intizamının zәif olması;
firmanın mülkiyyәtçisinin dәyişmәsi;
firmanın fәaliyyәt mühitindә davamlı olaraq baş verәn dәyişikliklәr;•
resurslardan istifadәnin sәmәrәliliyinin artırılması istәyi;

firmanın mәnfәәtinin maksimimlaşdığı, xәrclәrinin isә minimumlaşdığı zaman.
qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmağın dәqiq fәaliyyәt istiqamәti bәlli olduqda;
firmanın üzlәşdiyi problemlәrin hәlli mümkün olmadıqda;
xarici mühitin müәyyәn şәraitindә qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmağın mümkün bir neçә alternativi arasından
әn sәmәrәlisini seçmәk zәrurәti yarandıqda;

•
firmanın bazar mövqeyi zәiflәdikdә;

nizamnamә, idarәetmә, tәnzimlәmә vә nәzarәt.
satınalma, istehsal, satış vә maliyyәlәşdirmә;
strateji, cari vә operativ;
qısamüddәtli, ortamüddәtli vә uzunmüddәtli•
investisiya, mәnfәәtin istifadәsi, mәnfәәtin bölüşdürülmәsi vә dividentin ödәnilmәsi;

nizamnamә, idarәetmә, tәnzimlәmә vә nәzarәt.
satınalma, istehsal, satış vә maliyyәlәşdirmә;
qısamüddәtli, ortamüddәtli vә uzunmüddәtli;
strateji, cari vә operativ;•
investisiya, mәnfәәtin istifadәsi, mәnfәәtin bölüşdürülmәsi vә dividentin ödәnilmәsi;

firmanın rәhbәrliyinin qarşıdakı dövr üçün fәaliyyәt mәqsәdini müәyyәn etmәk cәhdidir;
firmanın fәaliyyәt mühitinin tәhlili әsasında problemlәrin aşkara çıxarılmasıdır;
problemin hәllinin (qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmağın) bütün mümkün variantlarının müәyyәn edilmәsidir;
qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün konkret fәaliyyәt planının icrasına sәrәncam vermәkdir.•
problemin hәllinin (qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmağın) әn sәmәrәli variantlarının seçilmәsidir;

yeniliklәrun tәtbiqi;
firmanın bazar mövqeyi;
firmanın maddi vә maliyyә resursları;
bunların hamısı.•
әmәk mәhsuldarlığı;

Firmanın cari vә gәlәcәk fәaliyyәtinә sistemli nәzarәtin tәmin edilmәsidir.
Firmanın cari vә gәlәcәk fәaliyyәtinin planlaşdırılmasıdır;
İşçilәrin fәaliyyәtini әlaqәlәndirmәkdir;
Qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün firmanın fәaliyyәtinin mәqsәdәuyğun şәkildә formalaşdırılmasıdır;•
İstehsalın tәşkili amillәrinin fәaliyyәtinә texnoloji tәlәblәrә uyğun tәsir göstәrmәkdir;

tәk tәsisçili (fәrdi) müәssisәlәr, ortaqlıqlar, cәmiyyәtlәr.
tәsәrrüfat ortaqlıqları, tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri, әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, kooperativlәr;
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206. İstehsal amillәrindәn (iqtisadi resurslardan) hansı tәşkiletmә (birlәşdirici) funksiyasını hәyata
keçirir?

205. Aşağıdakı müәyyәnliklәrdәn hansı müәssisәnin (firmanın) iqtisadi mahiyyәtini daha dolğun әks
etdirir?

204. Müәssisәlәrin tәşkili formaları hansılardır?

203. Bazar iqtisadi sistemindә müәssisәnin (firmanın) üzәrinә düşәn başlıca funksiya hansıdır?

202. Qiymәtlәndirmә:

201. “Beyin fırtınası” strateji yanaşması:

Firma, şirkәt, sәhmdar cәmiyyәti, konsorsium, assosiasiya, trest, idarә;
fiziki şәxs – sahibkar, hüquqi şәxs;•
fәrdi (ailә) müәssisәlәri, mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr, tam ortaqlıqlar, kommandit ortaqlıqlar, açıq vә qapalı
tipli sәhmdar cәmiyyәtlәri;

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

Müәssisә (firma) – istehsal vә xidmәt proseslәrinin hәyata keçirildiyi, mal vә xidmәtlәri satmaqla gәlir әldә edәn
tәsәrrüfatçılıq subyektidir.
Müәssisә (firma)  qanunla qadağan olunmayan istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtini hәyata keçirәrәk mal vә xidmәtlәr
istehsal edәrәk satmaq yolu ilә gәlir götürәn vә qanunvericiliyә uyğun olaraq qeydiyyatdan keçmiş müstәqil
hüquqi şәxsdir;
Müәssisә (firma)  mülkiyәt formasından asılı olmayaraq, ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi vә mәnfәәt әldә edilmәsi
mәqsәdi ilә mәhsul istehsal edәn vә satan, xidmәtlәr göstәrәn hüquqi şәxs kimi fәaliyyәt göstәrәn müstәqil
tәsәrrüfat subyektidir;
Müәssisә (firma)  mәnfәәt әldә edilmәsi mәqsәdilә ictimai tәlәbat duyulan mal vә xidmәtlәr istehsalı vә satışı
üçün tәşkil edilmiş istehsal amillәrinin mәqsәdyönlü vә davamlı kombinasiyasıdır;

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

fiziki şәxs – sahibkar, hüquqi şәxs, dövlәt müәssisәlәri;
fәrdi (ailә) müәssisәlәri, mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr, tam ortaqlıqlar, kommandit ortaqlıqlar, açıq vә qapalı
tipli sәhmdar cәmiyyәtlәri;
Firma, şirkәt, sәhmdar cәmiyyәti, konsorsium, assosiasiya, trest, idarә;
tәk tәsisçili (fәrdi) müәssisәlәr, ortaqlıqlar, cәmiyyәtlәr.•
tәsәrrüfat ortaqlıqları, tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri, әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr, kooperativlәr;

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

strategiyanın icrasına sәrf edilәn resursların mәsrәf sәviyyәlәrinin dәqiqlәşdirilmәsi vә mәsrәf normaları ilә
tutuşdurulmasıdır
firmanın ayrıayrı fәaliyyәtlәrinin icrasının resurs tәminatının izlәnilmәsidir
strategiyanın yerinә yetirilmәsi üçün zәruri insan, material, avadanlıq vә texnologiya kimi resursların cәlb
olunmasıdır
strategiyanın nәticәlәrinin tәhlil olunması, hәmin nәticәlәrin konkret indikatorlar vә meyarlar әsasında tәsirinin
öyrәnilmәsidir

•
strategiyanın mәrhәlәlәri üzrә işlәrin icrası vәziyyәtinin davamlı olaraq izlәnilmәsidir

firmanın rәhbәrliyini narahat edәn mәsәlәlәrin kollektiv hәllinә әsaslanır
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200. İnnovasiya alternativlәri strateji fәaliyyәtlәrdә nәyi tәlәb edir?

199. Portfel strateji yanaşmanın tәtbiqi zamanı hansı alәtdәn istifadә edilmir?

198. Strategiyanın alternativ variantlarının işlәnilmәsi zamanı hәlledici әhәmiyyәt daşıyan әsas amil
hansıdır?

197. İnkişaf strategiyasının işlәnilmәsi zamanı firmanın strateji seçim zәrurәti ilә üzlәşmәsi:

196. Strateji planlaşdırmanın dördüncü mәrhәlәsindә:

195. Strateji planlaşdırmanın dördüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrә aid deyil?

rәqabәt mübarizәsini aparmağın yeni üsullarının tәtbiqini, düşüncә vә tәhlillәrә yeni yanaşma tәtbiq edilmәsini
zәruri edir
iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin sinergizm effektinә әsaslanır
iştirakçıalrın “kollektiv intellekti” nәticәsindә meydana çıxan intellektual sistemin onu әmәlә gәtirәn ayrıayrı
intellektual elementlәrin cәmindәn daha yüksәk vә son dәrәcә güclü ola bilәcәyinә әsaslanır

•
biznesin aparılmasının mövcud üsullarında vә bazarla bağlı başlıca düşüncәlәrdә ciddi dәyişikliklәrin
yaranmasını vә bunlara kollektiv yanaşmanı zәruri edir

biznesin aparılmasının mövcud üsullarının vә bazarla bağlı başlıca düşüncәlәrinin davam etdirilmәsini
firmanın cari strategiyasında müәyyәn düzәlişlәrlә davam etdirilmәsini n imtina edәrәk,
firmanın әvvәllәr qәbul edilmiş vә hazırda istifadә etdiyi strategiyalarının düzәlişlәrlә davam etdirilmәsini
düşüncә vә tәhlillәrә yeni yanaşma tәtbiq edilmәsini•
rәqabәt mübarizәsini eyni qaydada davam etdirilmәsini

PİMS (Profit İmpact of Market Strategies) layihәsi matrisi
McKinsey vә Artur D.Little mәslәhәt firmalarının matrisi
Boston mәslәhәt qrupunun matrisi
SWOT matrisi•
Ansoff matrisi

texnologiya
rәqiblәr
tәdarükçülәr
istehlakçılar vә onların önәrgilәri (üstünlük verdiyi şeylәr)•
sahәnin xarakteristikası

qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә nail olmağın strateji әhәmiyyәt kәsb etmәmәsi ilә bağlıdır
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrin çoxluğu ilә bağlıdır
strateji mәqsәdlәrә nail olmağın yalnız bir variantının işlәnilmәsi qanunla yolverilmәz olması ilә bağlıdır
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә çatmağın bir neçә strateji alternativinin olması ilә bağlıdır•
qarşıya qoyulan strateji mәqsәdlәrә çatmağın çox sayda strateji variantının işlәnilmәsini hüquqi normaların tәlәb
etmәsi ilә bağlıdır

qarşıya qoyulan mәqsәdin reallaşdırılması üçün zәruri olan tәrәfdaşlar müәyyәnlәşdirilir vә onlarla danışıqlar
aparılır
firmanın inkişaf strategiyası dәqiqlәşdirilir
firmanın rәqiblәrinin analizi aparılır
fәaliyyәtlәrin izlәnilmәsi vә nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi indikatorları (göstәricilәri) vә üsulları işlәnilir•
firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәrinә nail olma yolları, vasitәlәri vә üsulları müәyyәn edilir;

nәticәlәrin vә nәticәlәr üzrә kәnarlaşmaların qiymәtlәndirilmәsi qaydası işlәnilir
aralıq vә son nәticәlәr üzrә göstәricilәr dәqiqlәşdirilir
monitorinq vә hesabatlılıq üsulları müәyyәn edilir
strategiyanın reallaşdırılmasına başlanılır•
nәticәlәrin ölçülmәsi üsulları vә qaydaları dәqiqlәşdirilir
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194. Aşağıdakılaedan hansı strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrә
aid deyil?

193. Strateji planlaşdırmanın üçüncü mәrhәlәsindә әsasәn hansı işlәr yerinә yetirilir?

700. Biznesin sosial mәsuliyyәti:

699. Aşağıdakılardan biri biznesin şirkәtdәnkәnar sosial mәsuliyyәtinә aid deyil:

698. Aşağıdakılardan biri biznesin şirkәtdaxili sosial mәsuliyyәtinә aid deyil:

697. Biznesin sosial mәsuliyyәti 2 qrupa ayrılır:

696. Biznesin sosial mәsuliyyәti barәdә aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

fәaliyyәtlәrin büdcәsi vә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri müәyyәn edilir
detallı iş planları vә fәaliyyәt proqramı hazırlanır
mәqsәd vә hәdәflәrә nail olma (çatma) üsulları vә vasitәlәri müәyyәn edilir;
monitorinq vә hesabatlılıq sistemi müәyyәn edilir•
mәsrәflәr (xәrclәr) qiymәtlәndirilir

fәaliyyәtlәrin izlәnilmәsi vә nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi indikatorları vә üsulları işlәnilir.
firmanın maliyyә vә resurs potensialı qiymәtlәndirilir
firmanın missiyası, baxışları, mәqsәd vә hәdәflәri müәyyәnlәşdirilir
firmanın strateji mәqsәd vә hәdәflәrinә nail olma yolları, vasitәlәri vә üsulları müәyyәn edilir;•
firmanın mövcud vәziyyәtinin tәhlili aparılır

geosiyasi tәşәbbüsdür.
milli tәşәbbüsdür;
yerli tәşәbbüsdür;
qlobal tәşәbbüsdür;•
regional tәşәbbüsdür;

mal vә xidmәtlәrin istehlakçıları qarşısında mәsuliyyәt (keyfiyyәtli malların buraxılması).
yerli icmalarla vә yerli hakimiyyәtlә qarşılıqlı әmәkdaşlıq;
әtraf mühitin mühafizәsinә yardım;
әmәk haqqının sabitliyi;•
kritik situasiyalarda iştiraka hazırlıq;

kritik situasiyalarda işçilәrә yardım göstәrilmәsi.
әmәkdaşların (işçilәrin) әlavә tibbi vә sosial sığortası;
әmәyin tәhlükәsizliyi vә әmәk haqqının sosial әhәmiyyәtli sәviyyәdә saxlanması;
sponsorluq vә korporativ xeyriyyәçilik.•
insan resurslarının inkişafı (tәhsil proqramları, yenidәn hazırlanma vә ixtisasın artırılması proqramları vasitәsi ilә);

milli vә beynәlxalq;
şirkәtdaxili vә şirkәtdәnkәnar;•
ümumi vә xüsusi.
sosial vә korporativ;
yerli vә regional;

Bu zaman biznes özünü “korporativ vәtәndaş” kimi aparır vә fәaliyyәtini hәyata keçirdiyi cәmiyyәtin mühüm
problemlәrinә nәinki laqeyd qalmır, әksinә onların hәllindә maraqlı olur.
biznesin sosial mәsuliyyәti  ayrıayrı sosial qrupların vә bütövlükdә cәmiyyәtin hәyat (yaşayış) şәraitinin
keyfiyyәtinә tәsir göstәrәn, lakin qanunvericilikdә yayğın şәkildә tәyin edilmiş yaxud müәyyәn edilmәmiş norma
vә qaydalara әmәl etmәklә bağlı biznes subyektlәrinin cavabdehliyidir;
biznesin sosial mәsuliyyәti dedikdә sosial, iqtisadi vә ekoloji sferalarda cәmiyyәtin inkişafına biznesin  şirkәtin
әsas fәaliyyәti ilә birbaşa bağlı olan vә qanunla müәyyәn edilәn minimum çәrçivәlәrdәn kәnara çıxan  könüllü
töhfәsi başa düşülür;

•
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695. Aşağıdakılardan hansını strategiyanın hәyata keçirilmәsi üzrә idarәetmә vәzifәlәrinә aid etmәk
olar?

694. Aşağıdakılardan hansını strategiyanın hәyata keçirilmәsi üzrә idarәetmә vәzifәlәrinә aid etmәk
olmaz?

693. Aşağıdakılardan hansıları strateji proqrama aid edilir?

692. Müasir dövrdә idarәetmәnin tәşkilati strukturlarının modifikasiyası prosesi әsasәn hansı
istiqamәtlәrdә gedir?

691. Aşağıdakı xüsusiyyәtlәrdәn hansıları müasir idarәetmә strukturlarına xas deyil?

690. İstehsalın idarә edilmәsinin sәmәrәli tәşkilati strukturlarının yaradılması prinsiplәrindәn hansı biri
düzgün verilmәyib?

bu, sadәcә biznes qәrarlarının qәbulu prosesindә hәrәkәtә gәlmәli olan etik prinsip deyil, qanunla müәyyәn
edilmiş icbari cavabdehlikdir;

•
biznesin sosial mәsuliyyәti  biznesqәrarları qәbul edәnlәrin hәmin qәrarların birbaşa vә ya dolayisı tәsirlәrinә
mәruz qalanlar qarşısında cavabdehliyidir;

ölkәnin informasiya sistemindә zәruri dәyişikliklәrin aparılması
mövcud tәşkilati idarәetmә strukturlarının sayının artırılması
yeni strategiya qәbul edilәnәdәk firmada olan tәşkilati mәdәniyyәtin vә idarәetmә üslubunun qorunub
saxlanılmasına (dәyişilmәmәsinә) nail olmaq
qәbul edilmiş strategiyaya uyğun yeni tәşkilati mәdәniyyәtin vә strateji idarәetmә üslubunun formalaşdırılması•
firmanın uzunmüddәtli perspektiv planlaşdırma sistemindәn imtina etmәsi

strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün әldә edilәn informasiya әsasında fәaliyyәtin davamlı tәkmillәşdirilmәsi
sisteminin yaradılması
strategiyanın hәyata keçirilmәsini tәmin edәn büdcәnin işlәnilmәsi
strategiyanı hәyata keçirmәyә qadir tәşkilati strukturun qurulması
yeni strategiya qәbul edilәnәdәk firmada olan tәşkilati mәdәniyyәtin vә idarәetmә üslubunun qorunub
saxlanılmasına (dәyişilmәmәsinә) nail olmaq

•
tәşkilatın informasiya sistemindә zәruri dәyişikliklәrin aparılması, strateji informasiyanın toplanması vә tәhlili
sisteminin qurulması

bunların heç biri
strategiyanın reallaşdırılması qrafiki
strategiyanın reallaşdırılması planı
bunlaırn hamısı•
strategiyanın resurs tәminatı

bunların heç biri
yeniliklәrin tәtbiqi ekspansiyası, yeni bazarların axtarılması vә әmәliyyatların diversifikasiyası (şaxәlәnmәsi)
istehsal vә satış әmәliyyatlarının әksmәrkәzlәşmәsi
bunların hamısı•
әksbürokratiklәşdirmә, heyәtin yaradıcı vә istehsal faydalı iş әmsalının daima yüksәldilmәsi

bunlaırn hamısı
idarәetmә sәviyyәlәrinin sayının çox olması
peşәkarlıq sәviyyәsi aşağı olan, sayca çox işçilәrә malik böyük bölmәlәrin mövcudluğu
bunların heç biri•
firmanın anbarlarında böyük hәcmlәrdә ehtiyatların mövcudluğu

hәr bir işçinin son nәticәlәrә görә cavabdehliyi vә tәşәbbüskarlıq imkanları
tәşkilati strukturun әsasını funksiyalar vә şöbәlәr yox, mütәxәssislәrin mәqsәdli qrupları (komandalar) tәşkil edir
struktur bölmәlәrinin funksiyaların yerinә yetirilmәsinә yox, mәhsula, bazara yaxud istehlakçıya yönlәndirilmәsi
idarәetmә sәviyyәlәrinin sayının maksimima vә dar nәzarәt sferasına yönlәndirilmәsi•
idarәetmә sәviyyәlәrinin sayının minimuma vә geniş nәzarәt sferasına yönlәndirilmәsi
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689. Firmada strateji idarәetmә elementlәrinin kompleks tәtbiqi üçün nә tәlәb olunur?

688. Firmada strategiyanın hәyata keçirilmәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi hansı sәviyyәlәr
üzrә aparıla bilәr?

687. Aşağıdakılardan hansı biri strategiyanın uğurla hәyata keçirilmәsinin çox әhәmiyyәtli vә son dәrәcә
vacib şәrti hesab olunur?

686. Firmanın strategiyasının hәyata keçirilmәsinin zәruri şәrtlәri hansılardır?

685. Strategiyanın reallaşdırılması zamanı “heyәtin idarә edilmәsi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi”
vәzifәsinә nә aid edilir?

684. Strategiyanın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsi hansı tәrkib hissәlәrindәn ibarәtdir?

683. Strateji nәzarәtin qeyd edilәn xüsusiyyәtlәrindәn hansı doğru deyil?

strateji idarәetmәnin fәrdilәşdirilmiş sisteminin yaradılması
strateji idarәetmәnin qaydalar sisteminin yaradılması
strateji idarәetmәnin qeyriformal sisteminin yaradılması
strateji idarәetmәnin rәsmilәşdirilmiş sisteminin yaradılması•
strateji idarәetmәnin nәzәri әsaslarının yaradılması

bunların heç biri
qarşıya qoyulmuş strateji mәqsәdlәrә nail olunma dәrәcәsi
ayrıayrı strateji proqramların reallaşdırılmasının sәmәrәliliyi
bunların hamısı•
qarşıya qoyulmuş strateji mәqsәdlәrin payçıların maraqlarına uyğunluq dәrәcәsi

Strategiyanın hәyata keçirilmәsi üçün firmanın rәqiblәr arasından özünә tәrәfdaşlar müәyyәnlәşdirmәsi
Strategiyanın hәyata keçirilmәsinә firmanın bölmәlәr sәviyyәsindә menecerlәr heyәtinin motivasiyası
Strategiyanın hәyata keçirilmәsinә firmanın yuxarı idarәetmә heyәtinin yüksәk sәviyyәdә motivasiyası
Strategiyanın hәyata keçirilmәsinә firmanın bütün heyәtinin kifayәt qәdәr motivasiyası•
Strategiyanın hәyata keçirilmәsinә firmanın sahibkarlarının kifayәt qәdәr motivasiyası

bunların heç biri
Strategiya dәqiq strateji göstәrişlәr sistemi şәklindә firmanın bütün sәviyyәlәrdәn olan menecerlәrinә
çatdırılmalıdır
Strategiya bütün zәruri resurslarla, xüsusilә maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin edilmәlidir
bunların hamısı•
Korporativ strategiyanın bütün әsas mәqamları, bütün cari strateji göstәrişlәr tәşkilatın bütün heyәtinin diqqәtinә
çatdırılmalıdır

komandanın yaradılması
maddi vә mәnәvi mükafatlandırma sisteminin işlәnilmәsi
başlıca mövqelәrә (vәzifәlәrә) kadrların seçilmәsi
bunların hamısı•
strategiyanın reallaşdırılması naminә yeni motivasiya mexanizmlәrinin tәtbiq edilmәsi

firmada (tәşkilatda) strateji dәyişikliklәrin edilmәsi
bunların heç biri
strategiyanın bölmәlәr arasında bölünmәsi
strategiyanın reallaşdırılmasının idarә edilmәsi
bunların hamısı•

tәşkilatın missiyasına vә strategiyasına uyğun olması
nәticәyә yönәlik olması
vaxtlıvaxtında olması
mürәkkәbliyi•
qәnaәtli olması
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677. Firmada strategiyanın hәyata keçirilmәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi neçә sәviyyә üzrә
aparıla bilәr?

676. Aşağıdakılardan hansı strategiyanın reallaşdırılmasının idarә edilmәsinin elementi hesab edilir?

675. Firmada (tәşkilatda) strateji dәyişikliklәrin edilmәsi nәyi nәzәrdә tutur?

674. Strategiyanın hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsi birbiri ilә vәhdәtdә olan neçә tәrkib hissәsindәn
ibarәtdir?

673. Firmanın gәlәcәk uğuru sәmәrәli inkişaf strategiyasının işlәnilmәsi ilә yanaşı, hәm dә bu
strategiyanın... – fikri aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı ilә tamamlamaq olar?

672. Differensasiya strategiyasını tәtbiq edәn firma necә davranır?

671. Fokuslaşma strategiyasını tәtbiq edәn firma necә davranır?

5.0
2.0
1.0
3.0•
4.0

strateji nәzarәt
strategiyanın icrasının resurslarla tәminatının tәşkili
strategiyanın icrasının planlaşdırılması
bunların hamısı•
heyәtin motivasiyası

idarәetmәnin әsas funksiyalarının yerinә yetirilmәsi
strategiyanın reallaşdırılmasının rәqib firmalara tәsirinin aşkarlanması
strategiyanın reallaşdırılmasının müәssisәnin xarici mühitinә tәsirinin aşkarlanması vә mühitin bu tәsirlәrә
uyğunlaşdırılması
strategiyanın reallaşdırılmasının müәssisәyә vә onun elementlәrinә tәsirinin aşkarlanması vә sistemin bu tәsirlәrә
uyğunlaşdırılması

•
strategiyanın reallaşdırılmasının bazara vә onun elementlәrinә tәsirinin aşkarlanması vә bazarın bu tәsirlәrә
uyğunlaşdırılması

6.0
4.0
3.0
2.0•
5.0

heyәtә necә izah edilmәsindәn asılıdır
düzgün tәqdim edilmәsindәn asılıdır
düzgün formallaşdırılmasından asılıdır
sәmәrәli hәyata keçirilmәsindәn asılıdır•
necә cәmiyyәtә çatdırılmasından asılıdır

şirkәt unikal vә tәkrarsız mәhsullar tәklif etmәk yolu ilә rәqiblәrini bazar segmentindәn sıxışdırıb çıxarmağa
çalışır.
şirkәt müәyyәn bir әlamәt üzrә istehlakçıların daha dar bir segmentindә möhkәmlәnmәyә çalışır;
rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı qiymәtlәr hesabına şirkәt daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;
rәqiblәrin mәhsulları ilә müqayisәdә şirkәt öz mәhsulunun fәrqli cәhәtlәrini artırmaq hesabına daha çox alıcı cәlb
etmәyә çalışır;

•
şirkәt rәqiblәrin qiymәtlәri sәviyyәsini saxlamaqla mәhsulun keyfiyyәtini – istehlak dәyәrini – artıtmaq hesabına
daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;
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665

666

667

668

669

670. Qiymәt liderliyi strategiyasını tәtbiq edәn firma necә davranır?

669. Aşağıdakı uyğunluqlardan hansı yanlışdır?

668. Aşağıdakı uyğunluqlardan hansı doğrudur?

667. “Astagәl begemotlar” vәziyyәtindә olan firmalar biznesin inkişafının etalon strategiyalarından
hansına üstünlük verirlәr?

666. Patient müәssisәlәr biznesin inkişafının etalon strategiyalarından hansına üstünlük verirlәr?

655. Violent müәssisәlәr biznesin inkişafının etalon strategiyalarından hansına üstünlük verirlәr?

şirkәt unikal vә tәkrarsız mәhsullar tәklif etmәk yolu ilә rәqiblәrini bazar segmentindәn sıxışdırıb çıxarmağa
çalışır.
şirkәt müәyyәn bir әlamәt üzrә istehlakçıların daha dar bir segmentindә möhkәmlәnmәyә çalışır;•
rәqiblәrin mәhsulları ilә müqayisәdә şirkәt öz mәhsulunun fәrqli cәhәtlәrini artırmaq hesabına daha çox alıcı cәlb
etmәyә çalışır;
rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı qiymәtlәr hesabına şirkәt daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;
şirkәt rәqiblәrin qiymәtlәri sәviyyәsini saxlamaqla mәhsulun keyfiyyәtini – istehlak dәyәrini – artıtmaq hesabına
daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;

şirkәt unikal vә tәkrarsız mәhsullar tәklif etmәk yolu ilә rәqiblәrini bazar segmentindәn sıxışdırıb çıxarmağa
çalışır.
şirkәt müәyyәn bir әlamәt üzrә istehlakçıların daha dar bir segmentindә möhkәmlәnmәyә çalışır;
rәqiblәrin mәhsulları ilә müqayisәdә şirkәt öz mәhsulunun fәrqli cәhәtlәrini artırmaq hesabına daha çox alıcı cәlb
etmәyә çalışır;
rәqiblәrlә müqayisәdә daha aşağı qiymәtlәr hesabına şirkәt daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;•
şirkәt rәqiblәrin qiymәtlәri sәviyyәsini saxlamaqla mәhsulun keyfiyyәtini – istehlak dәyәrini – artıtmaq hesabına
daha çox alıcı cәlb etmәyә çalışır;

kommutant müәssisәlәr – “boz siçanlar”;
violent müәssisәlәr – “mәğrur aslanlar”.
eksplerent müәssisәlәr – “ilk qaranquşlar”;
patient müәssisәlәr – “hiylәgәr tülkülәr”;
eksperiment müәssisәlәr – “qüdrәtli fillәr”;•

violent müәssisәlәr – “hiylәgğr tülkülәr”.
eksperiment müәssisәlәr – “qüdrәtli fillәr”;
kommutant müәssisәlәr – “boz siçanlar”;•
patient müәssisәlәr – “ilk qaranquşlar”;
eksplerent müәssisәlәr – “mәğrur aslanlar”;

hamısına.
ixtisaretmә strategiyaları;•
tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları;
integrallaşdırılmış artım strategiyaları;
diversifikasiyalı artım strategiyaları;

integrallaşdırılmış artım strategiyaları;
tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları;•
bunların heç biri
ixtisaretmә strategiyaları;
diversifikasiyalı artım strategiyaları;

ixtisaretmә strategiyaları;
integrallaşdırılmış artım strategiyaları vә diversifikasiyalı artım strategiyaları•
tәmәrküzlәşdirici artım strategiyaları;
integrallaşdırılmış artım strategiyaları;
diversifikasiyalı artım strategiyaları;
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654. Patient müәssisәlәr hansılardır?

653. Kommutant müәssisәlәr hansılardır?

652. Violent müәssisәlәr hansılardır?

651. Eksplerent müәssisәlәr hansılardır?

650. Aşağıdakı davranış tiplәrindәn hansı biri nәhәng şirkәtlәrә aid edilә bilmәz?

649. Kommutant müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә bәnzәdilir?

648. Eksplerent müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә bәnzәdilir?

bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng transmilli şirkәtlәr.
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin ixtisaslaşmış müәssisәlәr;•
bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;
innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul olan dәrin ixtisaslaşmaya malik
fimalar;

innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin ixtisaslaşmış müәssisәlәr;
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul olan dәrin ixtisaslaşmaya malik
fimalar;
bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng transmilli şirkәtlәr.
bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;•

innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul olan dәrin ixtisaslaşmaya malik
fimalar;

•
bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng transmilli şirkәtlәr.
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin ixtisaslaşmış müәssisәlәr;
bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;

bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng transmilli şirkәtlәr.
innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;•
bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin ixtisaslaşmış müәssisәlәr;
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul olan dәrin ixtisaslaşmaya malik
fimalar;

“astagәl begemotlar”.
patient•
violent;
“mәğrur aslanlar”;
“qüdrәtli fillәr”;

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

“mәğrur aslanlar”;
boz siçanlar”;
“ilk qaranquşlar”;•
“hiylәgәr” tülkülәr”;
“astagәl begemotlar”.
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647. Violent müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә bәnzәdilir?

646. Patient müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә bәnzәdilir?

645. Aşağıdakılardan hansı firmanın hәyat tsiklinin müxtәlif mәrhәlәlәrinә uyğun bazar davranışı
tiplәrinә aid deyil?

644. Aşağıdakılardan hansı firmanın hәyat tsiklinin mәrhәlәsi deyil?

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

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

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

yaranma mәrhәlәsi;
böyümә vә inkişaf mәrhәlәsi;
tәnәzzül mәrhәlәsi;
yetkinlik mәrhәlәsi;
müflislәşmә vә iflas nәrhәlәsi•


