Baş direktorun yeni texnologiyalar və innovasiyalar üzrə
müşaviri vəzifəsi üzrə test tapşırıqlari
1. Müqavilənin xüsusi şərtlərində nəzərdə tutulmuş icazələrin, lisenziyaların və müvafiq
razılaşmaların alınmasının kim tərəfindən təmin edilməsini göstərin.
A) Sifarişçi
B) Layihəçi
C) Təchizatçı
D) İcraçı
E) Podratçı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/2015

2. Müqavilənin xüsusi şərtlərində nəzərdə tutulmuş hüquqi və təşkilati məsələlərin həllinin
kim tərəfindən təmin edildiyini göstərin.
A) İcraçı
B) Podratçı
C) Təchizatçı
D) Layihəçi
E) Sifarişçi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/2015

3. Müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlər əsasında malların icraçıdan qəbul edilməsini və
dəyərinin ödənilməsini hansı təşkilat öz öhdəsinə götürür?
A) Təchizatçı
B) Podratçı
C) Layihəçi
D) Sifariçşi
E) Bank
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/2015

4. Müqavilədə Sifarişçiyə hansı kompensasiya ödənişi şərtləri də nəzərdə tutulmalıdır?
A) Ödənişə təqdim olunmuş işləri Sifarişçi bəyənməzsə, Sifarişçi müqavilədən kənarlşarsa
və görülmüş işlər qrafikdən tez bitərsə
B) Ödənişə təqdim olunmuş işlərdə buraxılmış səhvlərin düzəlişi, Sifarişçiyə vurulmuş ziyan
vəgörülmüş işlərin qrafikdən geri qalma halları üçün
C) Ödənişə təqdim olunmuş işlərdə buraxılmış səhvlər olmadıqda, görülmüş işlərin
qrafikdən tez bitdikdə və İcraçı müflis olduqda
D) Müqavilə üzrə yerinə yetirilmiş işlərdə buraxılmış səhvlər olduqda, görülmüş işlər
qrafikdən tez bitdikdə, İcraçı dəyişdikdə
E) Müqavilə üzrə yerinə yetirilmiş işlərdə buraxılmış səhvlər olmadıqda, görülmüş işlər
qrafikdən tez bitdikdə, İcraçı müflis olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/14483

5. Öhdəliyin vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsinə görə Podratçıya Sifarişçi tərəfindən hansı
yanaşma nəzərdə tutula bilər?
A) Ciddi və şifahi xəbərdarlıq edilməsi
B) Sifarişçi tərəfindən bu kimi hallar qəbuledilməz hesab olunur
C) Əvvəlcədən razılaşdırılmış həvəsləndirici güzəşt və ya mükafat
D) İstənilən yanaşma gözlənilə bilər
E) Müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq dəyişə və cərimə oluna bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/14483

6. Strateji menecment dedikdə nə başa düşülür?
A) Şirkətin perspektiv fəaliyyətində xüsusi rola malik olmaqla, menecmentin ən müasir və
əhəmiyyətli növü
B) Şirkətin başlıca məqsədlərinə nail olmağa yönəlmiş fəaliyyətlərin məcmusu
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elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Şirkətin uzunmüddətli məqsədlərinə nail olmağa yönəlmiş fəaliyyətlərin məcmusu
D) Şirkətin qısamüddətli və ortamüddətli məqsədlərinə nail olmağa yönəlmiş fəaliyyətlərin
məcmusu
E) Şirkətin missiyasına nail olmağa yönəlmiş fəaliyyətlərin məcmusu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. T.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

7. Strateji menecmentin mahiyyətini hansı kombinasiya daha dolğun əks etdirir? 1. Cari
halda müəssisənin ümumi vəziyyəti nədən ibarətdir?
2. Müəssisə cari vəziyyətinə nail olması üçün hansı işləri həyata keçirmişdir (Alfa tədbirlər
planı)?
3. Müəssisə üç, beş və ya on ildən sonra hansı mövqeni tutmaq niyyətindədir?
4. Arzuolunan mövqeni tutabilmək üçün müəssisə nə etməli və hansı yollara müraciət
etməlidir (Beta tədbirlər planı)?
5. Alfa və Beta tədbirlər planı arasındakı əsas fərq nədən ibarətdir?
6. Beta tədbirlər planının gözlənilən səmərəliliyi nəyə bərabər olacaq?
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 4
C) 1, 4, 6
D) 2, 3, 4
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. T.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

8. Aşağıdakılardan hansı strateji menecmentin “Firma strategiyasının planlaşdırılması”
funksiyasının alt elementlərinə aiddir?
A) Koordinasiya-proqnozlaşdırma-təşkilati strategiyanın işlənib hazırlanması
B) Proqnozlaşdırma-təşkiletmə-büdcələşdirmə
C) Nəzarət-motivasiya-koordinasiya
D) Təşkiletmə-proqnozlaşdırma-büdcələşdirmə
E) Proqnozlaşdırma-təşkilati strategiyanın işlənib hazırlanması-büdcələşdirmə
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. T.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

9. Strateji idarəetmənin ümumi prinsipinə aid olmayan variantı qeyd edin.
A) Mərkəzləşmə ilə qeyri-mərkəzləşmə arasında optimal əlaqənin yaradılması prinsipi
B) Fəaliyyətlərin müəyyən vaxt çərçivəsində verilən standartda tətbiqolunabilmə prinsipi
C) Fəaliyyətlərin ardıcıllıq və vaciblik hallarına görə sistemlilik prinsipi
D) Çoxfunksionallıq prinsipi
E) Korporativ funksiya və fəaliyyətlərin İnteqrasiya və dəyərlərə istiqamətlənmə prinsipi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

10. Strateji idarəetmədə situasiyalı yanaşmanın mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Təşkilatın fəaliyyətinə kompleks yananın tətbiq edilməsi
B) Konkret vaxtda konkret situasiyaya uyğunluq
C) Güclü nəzarət sisteminin yaradılması
D) Güclü seqmentasiyanın aparılması
E) İdarəetməyə qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərin məcmusu kimi baxılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

11. Hansı hallarda mərkəzləşdirilmiş stratejik idarəetmə strukturu məqbul hesab edilir?
A) Texnologiyanın tez dəyişdikdə
B) İstehsalın diversifikasiyası zamanı
C) Təşkilatın ölçüsü artanda
D) Böyük ölçülü olmayan təşkilatlarda
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E) Təşkilat inkişaf etdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Bakı, 2013, 600 səhifə

12. Hansı variant strateji planlaşdırmanın təşkilata gətirdiyi üstünlüklərə aid edilə bilməz?
A) Yerinə yetirilən işlərin koordinasiyası yaxşılaşır
B) Xarici mühitdə olan dəyişikliklərə adaptasiya imkanı verir
C) Nəzarət prosesini yaxşılaşdırır
D) İşçilərin peşə ixtisas səviyyəsinin yüksəlməsinə kömək edir
E) Əmək motivasiyasına yaxşı təsir edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Bakı, 2013, 600 səhifə

13. Verilənlərdən hansı istehsalın strateji planlaşdırılmasının vəzifələrinə aiddir?
A) Əsas və köməkçi sexlərin yaradılması
B) Dəyər göstəriciləri
C) Yeni məhsulun layihələndirilməsi və hazırlanması
D) Müəssisənin alət üzrə olan təlabatını minimuma endirmək
E) İstehsalın ahəngdarlığı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.S.İsayev. İstehsalın təşkilinin əsasları. Dərslik. Azərnəşr. Bakı, 2009

14. Hansı komponent strateji planlaşdırmanın mahiyyətini müəyyən etmir?
A) Sosial iqtisadi sistemin məqsədi
B) Sosial iqtisadi sistemin təşkilati strukturu
C) Sosial iqtisadi sistemin resursları
D) Sosial iqtisadi sistemin məkan strukturu
E) Zaman çəçivəsində tədbiq
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Prof.Dr. Ali Akdemir, Prof.Dr. Derman Küçükaltan və başqaları. Strateji İdarəetmə.
Anadolu Universiteti. 1-ci nəşr. İSBN 978-975-06-1349-4. Eskişehir, 2012

15. Strateji planlaşdırma zamanı məqsəd özündə nəyi əks etdirir?
A) Obyektin mövcud vəziyyətini
B) Sosial iqtisadi sitemin artım tempinin azaldılması
C) Sosial iqtisadi sitemin davamlı inkişafını
D) Obyektin arzu olunan vəziyyətini
E) Sosial iqtisadi sistemin sürətli inkişafı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Prof.Dr. Ali Akdemir, Prof.Dr. Derman Küçükaltan və başqaları. Strateji İdarəetmə.
Anadolu Universiteti. 1-ci nəşr. İSBN 978-975-06-1349-4. Eskişehir, 2012

16. Verilənlərdən hansı bir şirkətin strateji planlarında yer almır?
A) Şirkətin əsas məqsədi və uzunmüddətli inkişaf məsələləri
B) Şirkətin marketinq strategiyası
C) Məqsədləri reallaşdırmaq üçün zəruri olan resursların təmini
D) Strateji idarəetmə üzrə işlər
E) Şirkətin cari sosial layihələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Prof.Dr. Ali Akdemir, Prof.Dr. Derman Küçükaltan və başqaları. Strateji İdarəetmə.
Anadolu Universiteti. 1-ci nəşr. İSBN 978-975-06-1349-4. Eskişehir, 2012

17. Strateji idarəetmədə sistem nədir?
A) Bir -biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan, fəaliyyətləri vahid məqsədə doğru yönələn, ümumi
tamın xarakteristikasına hər birinin töhvə verdiyi elementlərin məcmusu başa düşülür
B) Bir biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmayıb müstəqil fəaliyyət göstərən, ümumi tam ilə heç bir
əlaqəsi olmayan elementlərin məcmusudur
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C) Bir biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan strateji idarəetmə funksiyalarının qarşılıqlı əlaqələrinin
məcmusudur
D) Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirən
insanların birlikdə yaratdığı qrupdur
E) Strateji idarəetmə subyekti tərəfindən idarəetmə obyektinə yönəldilən məqsədyönlü
təsirdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.B.Əmirov, Z.E.Hacıyev. Menecment. Zərdabi nəşriyyatı-poliqrafiya MMC. Bakı,
2015, 468 səhifə

18. Strateji idarəetmə zamanı menecmentə prosessual yanaşmanın əsas funksiyaları
hansılardır
A) Planlaşdırma, koordinasiya, motivasiya, nəzarət
B) Planlaşdırma, təşkiletmə, rəhbərlik, nəzarət
C) Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, koordinasiya
D) Planlaşdırma, nəzarət, təşkiletmə, sərəncamvermə
E) Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, sərəncamvermə, koordinasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

19. Strateji idarəetmdə skalyar zəncir prinsipinin mahiyyətini qeyd edin?
A) Təşkilatın bölmələri arasında qarşılıqlı əlaqələri və əlaqələr prinsipinin əsasını ifadə edir
B) Təşkilat üzvləri arasında harmoniyanı ifadə edir
C) Yuxarı idarəetmə səviyyəsindən aşağı idarəetməyə qədər tabeçilik sistemini göstərir
D) Strateji inkişaf zamanı idarəetmənin fasiləsizliyini izah edir
E) Mərkəzləşmə ilə qeyri-mərkəzləşmə arasında optimal əlaqəni xarakterizə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014
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20. Strateji menecment nədən başlayır?
A) Taktiki məqsədlərin müəyyən edilməsindən
B) Strateji məqsədlərin müəyyən edilməsindən
C) Təşkilatın missiyasının (niyyətinin) müəyyən edilməsindən
D) Təşkilatın gələcəyinə dair baxışın müəyyən edilməsindən
E) Strateji alternativlərin müəyyən edilməsindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

21. Strateji inkişaf zamanı missiyanın mahiyyətini hansı sual doğru ifadə edir?
A) Biz nəyə nail olmaq istəyirik
B) Biz hara doğru hərəkət edirik
C) Biz etdiyimiz işi nə üçün edirik
D) Konkret olaraq nəyi yerinə yetirmək lazımdır
E) Əsasən nə istehsal etmək istəyirik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

22. Aşağıdakı variantlardan hansı strateji planlaşdırmanın vəzifəsi deyil?
A) Müəssisənin uzunmüddətli dinamik inkişafının təmin olunması və mənfəətin
maksimallaşdırılması
B) Müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinə cari tələbatının təmin edilməsi
C) Ölkənin iqtisadiyyatının rəqabətə davamlılığının artırılması
D) Müəssisədə daimi texniki-texnoloji, idaretmə yenilənmələrinin həyata keçirilməsi
E) Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin və rifah halının yüksəldilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

23. Müəssisənin fəaliyyətinin strateji planlaşdırılması nə deməkdir?
A) Perspektivlər və onların müəyyənləşdirilməsidir
B) Müəssisənin şöbələri arasında əməkdaşlıq mexanizminin tənzimlənməsidir
C) İstehsal edilən məhsulların çeşidlərinin müəyyənləşdirilməsidir
D) Missiya fəaliyyətin ümumi məqsədini və səbəbini əks etdirən bir məfhumdur
E) Yaxın gələcəkdə şirkət daxilində baş verəcək dəyişikliklərin istiqamətinin
müəyyənləşdirilməsi deməkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

24. Strateji inkişafın proqnozlaşdırılması nədir?
A) Yaxın gələcəkdə gözlənilən perspektivlərin inkişafının qiymətləndirilməsi
B) Gələcək işlərin sxemi
C) Neqativ faktorların aradan götürülməsi
D) İqtisadi təhlükəsizliyin aradan qaldırılması
E) Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

25. Strateji planlaşdırma prosesinin modelində mövcud olmayan mərhələ hansıdır?
A) Təşkilatı strukturun seçilməsi və planlaşdırılması
B) Təşkilatın məqsədlərinin müəyyən edilməsi
C) Ətraf mühitin təhlili və qiymətləndirilməsi
D) Strateji alternativlərin təhlili
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E) Strategiyanın seçilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

26. Strateji inkişaf üçün strateji məqsəd və vəzifələrə nail olmaq yolunda aralıq məqsədin
müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan planlaşdırma növü hansıdır?
A) Strateji planlaşdırma
B) Biznes planlaşdırma
C) Operativ planlaşdırma
D) Taktiki planlaşdırma
E) Riyazi planlaşdırma
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

27. Strateji məqsədlərə nail olmaq üçün nə qədər müddət tələb olunur?
A) Orta müddət (2-4 il)
B) Qısa müddət (1-2 il)
C) Uzun müddət (5-10 il)
D) Ani müddət (1 ildən daha az)
E) Vaxtaşırı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Bakı, 2013, 600 səhifə

28. Strateji idarəetmənin xarakteristikasına aid olan variantı seçin.
A) Uzunmüddətli olması
B) Aşağı xəttə menecerlər tərəfindən həyata keçirilməsi
C) Aylıq istehsala əsaslanması
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Mühasibatlıq işlərinə fokuslanmanın olması
E) Qısamüddətli olması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Prof.Dr. Ali Akdemir, Prof.Dr. Derman Küçükaltan və başqaları. Strateji İdarəetmə.
Anadolu Universiteti. 1-ci nəşr. İSBN 978-975-06-1349-4. Eskişehir, 2012

29. Strateji inkişaf üçün strateji qərarların verilməsi prosesində aşağıdakılardan hansı
iştirak etmir?
A) Maliyyə müdiri
B) Marketinq direktoru
C) İdarə heyətinin sədri
D) Müəssisənin rəhbəri
E) Baş mühasib
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Prof.Dr. Ali Akdemir, Prof.Dr. Derman Küçükaltan və başqaları. Strateji İdarəetmə.
Anadolu Universiteti. 1-ci nəşr. İSBN 978-975-06-1349-4. Eskişehir, 2012

30. Strateji tədqiqatların aparılmasının zəruriliyi hansı amil ilə əlaqəlidir?
A) Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı
B) Qeyri- müəyyənlik səviyyəsinin azaldılması
C) Biznes konsepsiyasının tətbiqi
D) Bazarda rəqiblərin mövcudluğu
E) Müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Raymond Kent. Marketinq Tədqiqatlarının Metodologiyası və Avropa Təcrübəsi.
Böyük Britaniya, London, 2012

31. Sadalananlardan hansı strateji planlaşdırmanın prinsiplərinə aid deyil?
A) Rentabellik
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B) Optimallıq
C) Proporsionallıq
D) Prioritetlilik
E) Alternativlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

32. Müəssisənin strateji planında hansı məsələ öz əksini tapmır?
A) Müəssisənin məqsədi, fəaliyyətinin baza strategiyası
B) Cari işlərin maliyyələşmə məsələləri
C) Əhəmiyyətli biznes layihələri, kapital qoyuluşu
D) Uzunmüddətli inkişaf məsələləri
E) Risklər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

33. Müəssisənin strateji planında aşağıdakılardan hansı verilmir?
A) Müəssisənin cari sosial layihələri
B) Strateji idarəetmə məsələləri
C) Məqsədlərin reallaşdırılması üçün lazım olan resurs təminatı
D) Müəssisənin marketinq strategiyaları
E) Müəssisə məqsədi və uzunmüddətli inkişaf perspektivləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011
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34. Makrosəviyyədə strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma işi ilə hansı dövlət qurumu
məşğul olmur?
A) İqtisadiyyat Nazirliyi
B) Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi Bank
C) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
D) Səhiyyə və Təhsil Nazirliyi
E) Tarif Şurası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

35. Müəssisənin fəaliyyətinin strateji planlaşdırılması...... Cümləni doğru cavabla
tamamlayın.
A) Yaxın gələcəkdə şirkət daxilində baş verəcək dəyişikliklərin istiqamətinin
müəyyənləşdirilməsi deməkdir
B) İstehsal edilən məhsulların çeşidlərinin müəyyənləşdirilməsi deməkdir
C) Müəssisənin şöbələri arasında əməkdaşlıq mexanizminin tənzimlənməsi deməkdir
D) Missiya fəaliyyətin ümumi məqsədini və səbəbini əks etdirən bir məfhumdur
E) Perspektivlər və onların müəyyənləşdirilməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

36. Strateji planlaşdırma zamanı aşağıdakılardan hansının müəyyən edilməsi əsas məqsəd
kimi qarşıya qoyulur?
A) Ölkənin müdafiə qabiliyyətliliyi
B) İqtisadiyyatın durğunluğu
C) Əhalinin işsizlik səviyyəsi
D) Əhalinin həyat səviyyəsi
E) Vətənin inhisar qabiliyyətliliyi
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

37. Verilənlərdən hansı komponent strateji planlaşdırmanın mahiyyətini müəyyən etmir?
A) Sosial iqtisadi sistemin məqsədi
B) Sosial iqtisadi sistemin təşkilati strukturu
C) Sosial iqtisadi sistemin zaman məkan strukturu
D) Zaman
E) Sosial iqtisadi sistemin resursları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

38. Aşağıdakılardan hansı strateji dəyişikliyin əsas məqamlarından biri deyil?
A) Vaxt
B) Rəhbərliyin marağı
C) Maliyyə yatırımı
D) Sosial məsuliyyət
E) İnsan resurslarına investisiya
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

39. Resursların bölgüsü ilə əlaqəli qərarlar strateji tətbiqdə aşağıdakılardan hansı ilə
əlaqədardır? Kaynak dağılımı kararları stratejik uygulamada aşağıdakilerden hangisiyle
ilişkilidir?

A) Həyata keçirilən strategiya və məqsədlər ilə
B) Strategiya və səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi ilə
C) Həyata keçirilmiş strategiyalar və strukturlar ilə
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D) Həyata keçirilmiş strategiyalar və mədəniyyət ilə
E) Həyata keçirilmiş strategiyalar və liderlik ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

40. .............. menecerin vəzifələrini yerinə yetirməsi, lazımi mənbələrin strateji proqramlara
paylaması və strateji planları dəstəkləmək üçün müvafiq təşkilati sistemlərin
müəyyənləşdirməsi və keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsini əhatə edir. Nöqtələrin yerinə
uyğun ifadəni yazın.
A) Strategiyaya nəzarət
B) Strategiyanın qiymətləndirilməsi
C) Strategiyanın həyata keçirilməsi
D) Strategiyanın planlaşdırılması
E) Strategiyanı yoxlama
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

41. Strateji planın nə qədər vaxtı əhatə edəcəyi hansı parametrlərdən asılıdır?
A) Menecerdən, məhsuldan və bazardan asılıdır.
B) Müəssisə, fəaliyyət göstərdiyi bazar və ya sahədən asılıdır.
C) İşin həcmindən və təcrübəsindən asılıdır.
D) Rəqiblərindən və tədarükçülərindən asılıdır.
E) İşin xəyal gücündən və məqsədlərindən asılıdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

42. Aşağıdakılardan hansı strateji idarəetmənn gündəmə gəlməsini təmin edən
proseslərdən biri deyil?
A) Yerli, regional və qlobal səviyyədə istehlakçı hüquqlarının inkişafı
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B) Rabitə və informasiya texnologiyaları vasitəsilə ünsiyyətin yayılması
C) Qloballaşma nəticəsində daha sıx bağlı olan sosial strukturun meydana çıxması
D) Müştərilərin keyfiyyət və məhsul çeşidinə artan tələbləri
E) Müəssisələrdə korporativ idarəetmə prinsiplərinin məcburi tətbiqi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

43. Aşağıdakılardan hansı strateji düşünmənin elementi deyil?
A) Xarici istiqamət
B) Tətbiqi planlaşdırma
C) Məlumatların təhlili
D) Fərziyyələri sorğulamaq
E) Yeni fikirlər yaratmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

44. Aşağıdakılardan hansı strateji idarəetmənin təşkilatlara verəcəyi əsas faydalardan biri
deyil?

A) Fürsətləri müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmək üçün istifadə olunur.
B) Təşkilati problemlərə obyektiv bir perspektiv gətirir.
C) Təşkilat dəyişikliyinin mənfi təsirlərini azaltmağı dəstəkləyir.
D) Təşkilati mükafat sistemlərinin icrası üçün təzyiq yaradır.
E) Şəxsləri gələcək haqqında düşünməyə təşviq edir.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013
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45. Strateji tətbiqetmələrin müvəffəqiyyətini qiymətləndirərkən maliyyə, müştəri, daxili iş
prosesləri, öyrənmə və böyümə ilə əlaqəli 4 əsas meyardan istifadə edən strateji nəzarət
mexanizmi hansıdır?
A) PIMS Təhlili
B) Qeyri-rəsmi nəzarət
C) balanslaşdırılmış göstəricilər sisteminin
D) Maliyyə nəzarəti
E) Kəmiyyət nəzarəti
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

46. Strateji nəzarət barədə hansını demək olmaz?
A) Strateji idarəetmə prosesinin müəyyən edilmiş hədəflərə çatması üçün irəliləməsini
təmin etmək üçün monitorinq, qiymətləndirmə və düzəliş fəaliyyətlərini özündə
cəmləşdirən bir funksiyadır.
B) Bütün idarəetmə proseslərinin izlənilən strategiyalar istiqamətində tənqidi bir yanaşma
ilə tədqiq edilməsini və ehtiyac olduqda düzəldici fəaliyyətlərin həayata keçirilməsini ifadə
edir.
C) Strateji nəzarət şirkətin keçmiş fəaliyyətinə aiddir; ancaq gələcəyi ilə maraqlanmır.
D) Strateji nəzarətdə planlaşdırma ilə təyin olunan məqsədlərin dərəcəsini təhlil edərkən
bir missiya, vizyon və strategiya yönümlü qiymətləndirmə aparılır.
E) Balanslaşdırılmış ölçmə kartı texnikası strateji nəzarət mexanizmlərindən biridir.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

47. Strateji nəzarətdə nəzərə alınacaq məqamlar barədə aşağıdakılardan hansını söyləmək
olmaz?

A) Nəzarət sistemi yüksək standartlara nail olmağı vurğulamalı və bu standartlara çatdıqda
və ya aşdıqda mükafatlandırma təşəbbüslərini əhatə etməlidir.
B) Rəhbərliyin ehtiyaclarına uyğun olaraq yalnız bir nəzarət texnikasından istifadə
edilməlidir.
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C) Yetərli və vaxtında rəy effektiv strateji idarəetmənin bünövrəsidir və əldə edilmiş
məlumat nəzarəti prosesinin uğurunu formalaşdırır.
D) İşçilərin məqsəd və strategiyaları başa düşmələri və onlara əməl etmələri təmin
edilməlidir.
E) İdarəetmə sisteminə yalnız zəruri məlumatlar daxil edilməlidir, çünki lazım olduğundan
daha çox məlumatdan istifadə mürəkkəblik yaradacaqdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

48. Aşağıdakılardan hansı bu gün strateji nəzarətin həyata keçirilməsini çətinləşdirən
amillər arasında deyil?
A) Ətraf mühitin mürəkkəblik səviyyəsində azalma müşahidə olunur.
B) Təşkilatlara təsir edən yerli və beynəlxalq tədbirlərin sayı artmışdır..
C) Planlaşdırmanın müəyyən bir əminlik dərəcəsiylə edilə biləcəyi vaxt intervalı getdikcə
daralır.
D) Ən yaxşı planlar da sürətlə köhnəlir və dəyərlərini itirir.
E) Diqqətə alınması lazım olan faktorların sayı artmışdır.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

49. Kimlər şirkətlərdəki strateji hədəfləri müəyyənləşdirməyə cavabdeh olanlar
arasındadır?
A) Həm aşağı, həm də orta səviyyəli menecerlər
B) Hər kəs
C) Orta səviyyəli menecerlər
D) Aşağı səviyyəli menecerlər
E) Yuxarı səviyyəli menecerlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013
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50. Aşağıdakılardan hansı strateji planların icrası üçün hazırlanmışdır?

A) Funksional planlar
B) Taktiki planlar
C) Fiziolji planlar
D) Qısamüddətli planlar
E) Uzun müddətli planlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

51. Strateji seqmentləşdirmə haqqında hansı fikir yanlışdır?

A) Strateji seqmentləşdirmə dedikdə müxtəlif parametr və ya prinsip əsasında şirkətin
çıxışa malik olduğu mühiti ayrı-ayrı hissələrə, yəni seqmentlərə bölünməsi başa düşülür.
B) Bazarın strateji seqmentləşdirilməsinin əsas məqsədi bazarı tətqiq etməklə onun əsas
parametrlərini müəyyən etməkdir.
C) Şirkət özünün əsas bazarını müəyyən etmək üçün bazarı bütövləşdirir.
D) Hər bir bazar seqmenti oxşar təlabatları, davranışları və motivləri ilə seçilir.
E) Şirkətin çıxışa malik olduğu hər bir seqment – strateji təsərrüfat zonası (STZ) adlanır.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

52. Strateji təsərrüfat zonası (STZ) paramterlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Artım perspektivləri
B) Rentabellik perspektivləri.
C) Gözlənilən qeyri-sabitliyin səviyyəsi
D) Uğurlu rəqabət amilləri
E) Müqayisə perspektivləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

53. I. “Mənfəət mərkəzi” konsepsiyası Strateji təsərrüfat mərkəzi konsepsiyasından yaranıb.
II. Hər bir muxtariyyət qazanmış istehsal və ya satış bölməsi (çox vaxt övlad şirkəti, filial və
ya satış nümayəndəliyi) submüəssisə olaraq «mənfəət mərkəzi» rolunu oynayır.
III. «Mənfəət mərkəzi»ində submüəssisənin rəhbəri mənfəət və zərər üzrə tam məsuliyyət
daşıyır. O, azad şəkildə ona verilmiş resurslara sərəncam verir və qərarları
optimallaşdırmaq məqsədilə işləri planlaşdırmaq və istiqamətləndirmək səlahiyyətinə
malikdir.
IV. «Mənfəət mərkəzinin» yaranması hüquq və məsuliyyətin vahidliyi prinsipinə arxalanır.
V. Müasir dövrdə gələcək potensial mənfəətlilik daha çox əhəmiyyət daşıdığından «Mənfəət
mərkəzi» konsepsiyası öz yerini qoruyub saxlaya bilmişdir.
Yuxarıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?
A) II, III, IV
B) I, II, III
C) III, IV, V
D) II,IV,V
E) I, IV, V
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

54. İşgüzar təşkilatda büdcə üsulu ilə planın hazırlanması hansı ardıcıllıqla getməlidir?
1. Ali menecment STZ-nin plan büdcələrini korrektə edərək dəqiqləşdirmələr aparır və
qərarlar verir. Bu fazada yaranmış STZ-lər arasında resursların bölüşdürülməsi həyata
keçirilir. Maliyyələşdirmə və təchizat mənbələri göstərilir. Ali rəhbərlik büdcəni ayrı-ayrı
STZ-lərlə razılaşdırdıqdan sonra müvafiq STZ-lərə, funksional bölmələrə və istehsalatlara
icra olunmağa göndərir;
2. Ali menecment işgüzar təşkilatın strateji görməsini, niyyətini və hər bir STZ üçün STMlərin hədəf və tapşırıqlarını sərgiləyir;
3. STM-lər konkret zaman üçün hər bir hədəf proqramı üzrə ilkin smetanı əsaslandırır.
Bundan sonra isə smetalar ali rəhbərliyə çatdırırlır və orada təhlil olunaraq
qiymətləndirilir;
4. Ali menecmentin tövsiyələri əsasında ehtiyatlarn bölüşdürülməsinin dəqiq uçotu
əsaslandırılır.
A) 1, 2, 3, 4
B) 2, 1, 4, 3
C) 3, 4, 1, 2
Rəy və təklifləriniz üçün
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D) 2 , 3, 1, 4
E) 4, 2, 3 , 1
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

55. Aşağıda qeyd edilmiş anlayışlardan hansı strateji idarəetmə üçün xarakterikdir?
A) Uzunmüddətli
B) Qısamüddətli
C) Aşağı səviyyəli idarəetmə
D) Mühasibat işləri
E) Aylıq istehsal
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

56. Aşağıda qeyd edilmiş anlayışlardan hansı strateji idarəetmənin xüsusiyyətlərindən biri
deyil?
A) Böyük idarəetmə
B) Səmərəlilik və effektivlik
C) Vizyon
D) Qısamüddətli
E) Uzunmüddətli
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

57. Strateji idarəetmə hansı təşkilatlara lazım deyil?
A) QHT-lər
B) Dövlət təşkilatları
C) Bələdiyyələr

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Kommersiya təşkilatları
E) Komitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

58. Aşağıdakılardan hansı strateji idarəetmənin əsas konsepsiyalarından biridir?
A) İnfrastruktur
B) Motivasiya
C) Texnologiya
D) Vizyon
E) Maaş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

59. Strateji niyyət iyerarxiyasında ən üstdə yer alan anlayış hansıdır?
A) Missiya
B) Vizyon
C) Məqsəd
D) Hədəf
E) Performans qiymətləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

60. Strateji idarəetmə ilə bağlı qed edilənlərdən hansı düzgündür?
A) Strateji idarəetmə biznes idarəçiliyinə vahid və strateji bir anlayış gətirir
B) Müəssisələr ətraf mühit dəyişikliklərini başa düşmək və strateji idarəetmə sayəsində
lazımlı tədbirləri görmək üçün fürsət əldə edirlər
C) Strateji idarəetmənin ümumi idarəetmə yanaşmasından fərqləndiyi ən açıq məqam, onun
qısa müddətli olmasıdır
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Strateji idarəetmə davamlı ətraf mühit təhlil tedilməsini tələb edir.
E) Strateji idarəetmə rəqiblərin hərəkətlərini əvvəlcədən görmək və buna uyğun cavab
vermək və rəqabət üstünlüyünü təmin etmək məqsədi daşıyır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

61. Aşağıdakılardan biri strateji planlaşdırmanın xüsusiyyətinə aid deyil?
A) Оbyektiv qәlәcәk vәziyyәtini müәyyәnlәşdirәn mәqsәdlәrlә bu mәqsәdlәri reallaşdırmaq
üçün tәlәb оlunan resursların uzlaşdırılmasıdır
B) Müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrә cari tәlәbatının tәmin edilmәsidir
C) Planın nәticәlәrinin zaman vә kәmiyyәt üzrә qәti müәyyәn edilmәmәsidir
D) Planın nәticәlәrinin müәyyәn hüdudlar üzrә müәyyәn оlunmasıdır
E) Mәqsәd vә priоritetlәrin iqtisadi göstәricilәrin оbyektin gәlәcәk inkişafının әn mühüm
istiqamәtlәri üzrә müәyyәnlәşdirilmәsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

62. Aşağıdakılardan hansı strateji ittifaq növləri arasında yer almır?
A) Lisenziya müqaviləsi
B) Françayzinq
C) Birgə investisiya
D) Birləşmə
E) Birbaşa xarici investisiya
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

63. Aşağıdakılardan hansı uzunmüddətli perspektivdə firmanın dəyərini artırmaq üçün
şirkətin hansı vəziyyətdə olduğu, hansı biznes sahələrində işlədiyi və onları necə həyata
keçirəcəyinə bağlı olaraq missiya dəyişikliyi ilə əlaqəli problemlər üzərində qurulan
strategiyalardır?

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Biznesin idarə edilməsi / Rəqabət strategiyaları
B) Müstəqil böyümə strategiyaları
C) Yüksək idarəetmə / Korporativ strategiyalar
D) Funksional strategiyalar
E) Qarışıq strategiyalar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

64. Hansı alim Harvard biznes məktəbinin bir neçə alimləri ilə birlikdə firmanın hazırkı
vəziyyətini onun daxili potensialının və xarici mühitin inkişaf meyillərinə uyğunlaşdırmaq
vasitəsilə gələcək inkişafını müəyyənləşdirməyi təklif edir?

A) K.Endryus
B) M.Porter
C) Bennis və Neymus
D) K.Proalad
E) Q.Xmel
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

65. Kimin yanaşması firmanın gələcək vəziyyətini perspektivdə lider və biznesin inkişaf
imkanlarını görməsi kimi, sahibkarın bacarığının təzahürü kimi, yəni xüsusi incəsənət növü
kimi təqdim etməsinə əsaslanır?
A) K.Endryus
B) M.Porter
C) Bennis və Neymus
D) K.Proalad
E) Q.Xmel
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

66. Şirkətin biznes-portfelini balanslaşdırmaq üçün Xofer və Şendel modeli tətbiq edərək
korporativ strategiyanın hansı tiplərini fərqləndirmişlər? I Portfel korporativ strategiyası; II
Maddi-texniki təminat strategiyası; III Təşkilatın siyasi strategiyası. IV irəliləyiş strategiyası;
V təmərküzləşmə strategiyası

A) I, V
B) I, IV
C) II, IV, V
D) I, II, III
E) II, III, IV
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

67. Aşağıdakılardan hansı şirkətin uzunmüddətli hədəflərinə çatması prosesində aralıq
hədəflərdir?
A) Siyasət
B) Büdcə
C) Strategiya
D) İllik hədəflər
E) Missiya barədə bəyannamə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

68. Xammal və material itkisini aşağı salan tenologiyaların mənimsənilməsi; məsrəflərin
optimallaşdırılmasına şərait yaradan maşın və avadanlıqlardan istifadə; mütərəqqi sayıla
biləcək yeni parametrli kompazit və digər materilların geniş şəkildə yayılmasına şəraitin
yaradılması; resursların daşınmasında və saxlanmasında itkilərin azaldılması; xammal və
materialların istifadəsi üzrə texnoloji prosesinin rasionallaşdırılması; ehtiyatların sərf
edilməsi modellərinin yaradılması.
Yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlər hansı amillərə aiddir?

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) texniki amillər
B) strateji amillər
C) maddi amillər
D) funksional amillər
E) təsərrüfat amilləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

69. Aşağıdakılardan hansı müəssisə və ya təşkilatın məqsədlərinə çatmaq üçün istehsal
amillərindən(təbii ehtiyatlar, insan resursları, kapital, xammal, maşın və s.) səmərəli və
optimal istifadə prosesidir?
A) Korporativ idarəetmə
B) Strateji idarəetmə
C) Lean menecment
D) İstehsal amilləri
E) Resursların idarə edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

70. Qeyd edilən variantlardan hansında müəssisələrədə arzu edilən məqsədlərə çatmaq
üçün müəyyən edilmiş strategiyaların tətbiq edilməsi prosesində işçilərin verməli olduğu
qəraralara və icra etməli olduğu fəaliyyətlərə yol göstərən düşüncə tərzi qeyd edilmişdr?
A) Məqsəd
B) Hədəf
C) Hərəkət tərzi
D) Strategiya
E) Siyasət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

Rəy və təklifləriniz üçün
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71. Aşağıdakılardan hansı təşkilat daxilindəki proseslərin əsaslı yenidən düşünülməsi və
fəaliyyətlərin kökündən yenidən qurulması mənasını ifadə edir?
A) Seqmentləşdirmə
B) Yenidən qurulma
C) Mənbə dəyişməsi
D) Strategiyanın müəyyən edilməsi
E) Strategiyanın həyata keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

72. Aşağıdakılardan hansı əsas nəticəvilik göstəricisidir?
A) Müştərilərin ilk (ən üstün) 10%-nin rentabelliyi
B) Əsas məhsullar üzrə xalis mənfəət
C) İlk (ən üstün) 10% müştərilərə satışın artım faizi
D) İşçilərin məmnuniyyəti
E) Qərarvermə sxemində iştirak edən əməkdaşların sayı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: David Parmenter. Key Performance Indicators. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken,
New Jerse, 2007

73. Aşağıda verilənlərdən hansı idarəçilik sistemində əsas qayda hesab olunur?
A) Müxtəlif orqanlarda intizamın olması
B) Müxtəlif orqanların yaradılması və səlahiyyətləndirilməsi
C) Müxtəlif qurumların yaradılması
D) Müxtəlif orqanların fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması
E) Müxtəlif orqanlar arasında funksiyaların aydın bölgüsü
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.T.Hüseynli, H.İ.Həmidov, M.Ə.Əliyev. Korporativ İdarəetmə. Bakı, 2011
Rəy və təklifləriniz üçün
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74. Firmanın perspektivlərini araşdırmaq üçün şaquli istiqamətdə hansı göstəricidən
istifadə olunur?
A) «satış həcminin artımı»
B) SWOT təhlili
C) «bazar payı»
D) «bazar indeksi»
E) «satış həcminin azalması»
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

75. "Biz texnologiya inkişaf etdirən və ixrac edən bir müəssisəyik" ifadəsi hansı anlayışa
nümunə kimi göstərilə bilər?
A) Məqsəd
B) Vizyon
C) Strategiya
D) Missiya
E) Hədəf
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

76. Aşağıdakılardan hansı müəssisə strategiyasının bir hissəsi deyil?
A) Məhsul keyfiyyəti
B) Qiymət siyasəti
C) Marka strategiyası
D) Xidmətlər
E) Reklam
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013
Rəy və təklifləriniz üçün
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77. Aşağıdakılardan hansı funksional strategiya deyil?
A) İstehsal
B) Marketinq
C) Maliyyə və mühasibatlıq
D) Araşdırma və inkişaf etdirmə
E) Koordinasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

78. Firmanın ətraf mühitdəki dəyişikliklərə öncədən planlaşdırılmış reaksiyası, arzuolunan
nəticələrə çatmaq üçün onun fəaliyyəti nəyi ifadə edir?
A) Firmanın politikasını
B) Firmanın taktikasını
C) Firmanın strategiyasını
D) Firmanın missiyasını
E) Firmanın vizyonunu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. T.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

79. Bir müəssisədə tamamilə fərqli strategiyaların həyata keçirilməsi həmin müəssisədə
aşağıdakı dəyişikliklərdən hansının olmasını tələb edir?
A) Strateji rəhbərlik və təşkilatın strukturundakı dəyişikliklər
B) Strateji rəhbərlik və qurum etikasında dəyişikliklər
C) Strateji rəhbərlik və qurumun dəyərlərindəki dəyişikliklər
D) Strateji liderlik və korporativ mədəniyyətdəki dəyişikliklər
E) Strateji rəhbərlik və qurumun vəzifələrində dəyişikliklər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

80. Boz piar deyildikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Mənbəyini gizli saxlayan piar
B) Öz adından açıq reklam növü
C) Neofaşist və faşist təbliğatı ilə bağlı piar
D) Sosial məsul piar
E) Viruslu piar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Sem Blek. Pablik Rileyşnz. Bu nədir? 1990

81. İqtisadiyyat, elm, texnika, mədəniyyət, incəsənət və ictimai həyatın başqa sahələrində
əldə edilən nailiyyətlərin göstərilməsini nəzərdə tutan PR aksiyası:
A) Sərgi
B) Təqdimat
C) Şou
D) Prezentasiya
E) Şou-marketinq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Əliyev. Nəyi? Necə? Nə vaxt? İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə edilməsi. Bakı, 2015

82. Dövlət səviyyəsində investisiya fəaliyyətinin idarə edilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) İnvestisiya fəaliyyətinin qanunvericilik və tənzimləyici metodlarla tənzimlənməsi,
nəzarəti, stimullaşdırılması və qarşısının alınması
B) Təşkilati fəaliyyətin tənzimləyici metodlarla tənzimlənməsi, nəzarəti, stimullaşdırılması
C) Müəssisənin investisiya portfeli (onun formalaşdırılması, monitorinqi, keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi, reinvestisiya olunması və s) dövriyyə kapitalının idarə edilməsi
D) Motivasiya fəaliyyəti investisiya layihəsinin həyat dövrü ərzində planlaşdırma, təşkil,
əlaqələndirmə və nəzarəti

Rəy və təklifləriniz üçün
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E) İdarəetmə fəaliyyəti investisiya layihəsinin həyat dövrü ərzində planlaşdırma, təşkil,
əlaqələndirmə, motivasiya və nəzarəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

83. Ayrı-ayrı investisiya layihələrnin idarə edilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Müəssisənin investisiya portfeli (onun formalaşdırılması, monitorinqi, keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi, reinvestisiya olunması və s) dövriyyə kapitalının idarə edilməsi
B) Təşkilati fəaliyyətin tənzimləyici metodlarla tənzimlənməsi, nəzarəti, stimullaşdırılması
C) İnvestisiya fəaliyyətinin qanunvericilik və tənzimləyici metodlarla tənzimlənməsi,
nəzarəti, stimullaşdırılması və qarşısının alınması
D) İdarəetmə fəaliyyəti investisiya layihəsinin həyat dövrü ərzində planlaşdırma, təşkil,
əlaqələndirmə, motivasiya və nəzarəti
E) Motivasiya fəaliyyəti investisiya layihəsinin həyat dövrü ərzində planlaşdırma, təşkil,
əlaqələndirmə və nəzarəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

84. İnvestisiya resurslarının formalaşdırılması necə prosesdir?
A) Dayanıqsız
B) Fasiləsiz
C) Fasiləli
D) Dinamik
E) Xətti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

85. Strateji analiz olan STEP analizi nə haqqındadır?
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Sosial, texnoloji iqtisadi, siyasi mühit haqqında
B) Texnoloji yenilənmələr haqqında
C) Elmi texniki tərəqqi problemi haqqında
D) Mövcud texnoloji və siyasi mühit haqqında
E) Müəssisənin zəif və güclü tərəfləri haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Prof.Dr. Ali Akdemir, Prof.Dr. Derman Küçükaltan və başqaları. Strateji İdarəetmə.
Anadolu Universiteti. 1-ci nəşr. İSBN 978-975-06-1349-4. Eskişehir, 2012

86. Aşağıdakılardan hansı strateji inkişaf zamanı analiz edilən makromühit amillərdir?
A) İqtisadi, təbii, elmitexniki, siyasi və mədəni mühit
B) Tədarükçü, istehlakçı, xarici partnyorlar
C) Mədəni, istehlakçı, fərdi, istehsal
D) Rəqiblər, vasitəçilər, dövlət orqanları
E) Xarici partnyorlar, mədəni, iqtisadi, daxili sahibkarlıq mühiti
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

87. Strateji inkişafın planlaşdırılması zamanı mühitin öyrənilməsi üçün istifadə edilən
model necə adlanır?
A) Büdcə modeli
B) Konbon modeli
C) Ansoff analizi modeli
D) SWOT analizi modeli
E) Xətti model
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Bakı, 2013, 600 səhifə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

88. Strateji analizlərdən biri olan PEST analizi nə haqqındadır?
A) Mövcud texnolji və siyasi mühit
B) Siyasi, iqtisadi, mədəni və texnoloji mühit
C) Müəssisənin cari daxili imkanları və riskləri
D) Müəssisənin cari xarici imkanları və riskləri
E) Müəssisənin zəif və güclü tərəfləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M. Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

89. Aşağıdakılardan hansı innovativ biznes strategiyaları sırasına daxil deyil?
A) Hücum strategiyası
B) Fürsət izləmə strategiyası
C) Müstəqil strategiyalar
D) Müdafiə strategiyası
E) Təqib strategiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

90. Aşağıdakılardan hansı innovasiya strategiyasının tərkib hissəsi deyil?
A) Texnoloji yenilik
B) İqtisadi artım tempi
C) Məhsulun dizaynı
D) Bazar nişləri
E) Strateji bazar təhlili
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

91. Aşağıdakı təhlil metodlarından hansı özündə konkret sahə üzrə müəssisənin rəqabət
qabiliyyətliliyini və eyni zamanda biznesin cəlbediciliyini təyin edən amillərin analizinə
əsaslanır?
A) SWOT təhlil
B) Porterin beş qüvvə analizi
C) PEST təhlil
D) Sosio-texniki sistemlər
E) Analitik məktub
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

92. Biznesin makromühitinə nə aiddir?
A) İqtisadi, təbii, texnoloji, siyasi və mədəni mühit
B) Tədarükçü, istehlakçı, xarici partnyorlar
C) Rəqiblər, vasitəçilər, dövlət orqanları
D) Mədəni, istehlakçı, fərdi, istehsal
E) Xarici partnyorlar, mədəni, iqtisadi, daxili sahibkarlıq mühiti
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

93. Biznesin xarici mühit amilini qey edin.
A) Dövlət tənzimlənməsi
B) Müsəssisənin quruluşu
C) Müəssisənin vizyonu
D) Müəssisənin missiyası
E) Müəssisədə olan texnologiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

94. Aşağıdakılardan hansı strategiya inkişaf etdirmə prosesinin son mərhələsidir?
A) Strateji analiz
B) Strategiya yaratmaq
C) Strategiyanın qiymətləndirilməsi
D) Strategiyanın həyata keçirilməsi
E) Strategiyanın hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

95. Müəssisələrin istehsal proseslərində ehtiyac duyduqları xammal və material
daxilolmalarını aşağıdakı sektor mühiti komponentlərindən hansı təmin edir?
A) Təchizatçılar
B) Tərəfdaşlar
C) Şirkət sahibləri
D) Mənafe qrupları
E) Tənzimləyici qurumlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

96. Yeni məlumatların yaradıldığı və hər mühitdə həyata keçirilərək məhsul və proseslərin
keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olan fəaliyyətlərin qurulduğu platforma hansıdır?
A) Siyasi mühit
B) Hüquqi mühit
C) Demoqrafik mühit
D) Texnoloji mühit
E) Sosial-mədəni mühit
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

97. Aşağıdakılardan hansı şirkətin bütün işçilərindən, bölmələrindən, proseslərindən və
texnologiyasından müştəri tələb və ehtiyaclarındakı dəyişikliklərə həssas olmağı və bu
zaman yeni tələblərin həyata keçirilməsini tələb edən istehsal sistemidir?
A) Davamlı inkişaf strategiyası
B) Kütləvi istehsal strategiyası
C) Matris strategiyası
D) Kütləvi xüsusi istehsal strategiyası
E) Məhsul strategiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

98. Aşağıdakılardan hansı SWOT analizin üstünlüklərinə aid edilə bilməz?
A) SWOT təhlil iqtisadiyyatın və idarəetmənin bütün sferalarında tətbiq ediləbiləcək
universal analiz metodudur
B) SWOT təhlil, qarşıya qoyulmuş məqsədlərdən asılı olaraq, analiz olunan elementlərin
sərbəst seçiminə malik olan çevik metoddur
C) SWOT təhlil qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün konkret və dəqiq tədbirlərin
işlənib hazırlanması nəzərdə tutur
D) SWOT təhlil həm operativ qiymətləndirmə, həm də strateji planlaşdırma məqsədləri
üçün istifadə oluna bilər
E) Bu metodun istifadəsi, bir qayda olaraq, xüsusi biliklərin və darprofilli təhsilin olmasını
tələb etmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

99. Aşağıdakılardan hansı SWOT analizin mənfi cəhətlərin aid edilə bilməz?
A) SWOT təhlil zamanı amillərin əsas və ikinci dərəcəli amillərə bölgüsü, onların arasındakı
qarşılıqlı əlaqələrin detallı analizi aparılmadan, sadəcə onların sıralanması baş verir
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) SWOT təhlilin nəticələri, bir qayda olaraq, kəmiyyət parametrləri şəklində təqdim olunur
C) Keyfiyyətli SWOT təhlilin aparılması ən müxtəlif sahələrə aid, çoxsaylı informasiyanın
cəlbini nəzərdə tutur ki, bu da kifayət qədər xərc və əməktutumludur
D) Bu cür analiz mövcud vəziyyətin əsasən statik təsvirini verməklə, dinamik inkişaf barədə
təfsilatlı məlumatı təmin etmir
E) SWOT təhlil kifayət qədər subyektivdir və kəskin şəkildə onu aparanın mövqe və
biliklərindən asılıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: B.V.İsmayılov. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 296 səhifə

100. SWOT təhlilin məqsədi nədir?
A) Bazarın seqmentləşdirilməsinin analizi
B) Texnoloji strategiyaların hazırlanması üçün effektivlik analizi
C) Biznes strategiyalarının hazırlanması zamanı büdcə prinsiplərinin analizi və büdcə
sistemini qurulması
D) Daxili zəiflik və üstünlüklərin, xarici imkan və risklərin müəyyən edilməsi
E) Müəssisənin maliyə imkanlarının təhlili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

101. İqtisadi artım ehtimalı marketinqin SWOT təhlilində hansı bölmədə yer alır?
A) Üstünlüklər
B) Risklər
C) Təxminlər
D) Hipotezlər
E) İmkanlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinq. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

102. Aşağıdakılardan hansı SWOT təhlilinə aid deyil?
A) Müəssisənin güclü tərəfləri
B) Müəssisənin tərəfdaşlıq quruluşu
C) Müəssisənin zəif tərəfləri
D) Müəssisə üçün imkanlar
E) Müəssisə üçün təhdidlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

103. Müəssisənin istehsalı üçün zəruri olan xammal və köməkçi materiallar və aralıq mallar
tədarük edən şəxslər və ya təşkilatlar hansıdır?
A) Müştərilər
B) Mədəni mühit
C) Tədarükçü
D) Cəmiyyət
E) İşçilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

104. Aşağıdakılardan hansı müəssisələri birləşməyə məcbur edən səbəblərdən biri deyil?
A) Böyümənin üstünlüklərindən faydalanmaq
B) Fəaliyyət sahələrini daraltmaqla ixtisaslaşmaq arzusu
C) Birləşmə daxili böyümə üzərində üstünlüklərə malikdir
D) Maliyyə səbəbləri və vergi üstünlüyü
E) Rəqabətin azalması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

105. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin böyüməsinin səbəblərindən biri deyil?
A) Xammal tədarükünün asanlığı
B) Bir ədəd məhsulda asağı qiyməti təmin etmə
C) İş məmnunluğunun artırılması
D) Texniki yenilikləri izləmək gücünün yüksək olması.
E) Satış imkanlarında üstünlüklərə malik olma.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

106. SWOT matrisindən əldə edilən SO strategiyası nəyi əks etdirir?
A) Güclü tərəflər - İmkanlar
B) Zəif tərəflər - İmkanlar
C) Güclü tərəflər - Təhdidlər
D) Zəif cəhətlər - Təhdidlər
E) Fürsətlər - Təhdidlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

107. Yeni bazar imkanları axtaran və ətraf mühitdəki dəyişikliklərə qarşı davamlı tədbirlər
görməklə fürsətləri fövqəladə uğurlara çevirməyə çalışan strategiyalar hansılardır?
A) Analitik strategiyalar
B) Aparıcı strategiyalar
C) Reaktiv strategiyalar
D) Müdafiə strategiyaları
E) Fokuslanmış strategiyalar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

108. “Pablik Rileyşnz” arsenalında ən vacib bilgilərdən biri hansıdır?
A) Reklam
B) Sosial şəbəkələr
C) Auditoriya
D) Siyasi partiyalar
E) Sosial çarxlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.İsmayılov. İctimaiyyətlə əlaqələr: Bütün yollar KİV-dən keçir. Bakı, 2015

109. İctimaiyyətlə əlaqələr nəyə lazımdır?
A) Jurnalistlərin tanınmış şəxslərdən müsahibə alması üçün
B) İctimaiyyətə özünü tanıtmaq üçün
C) Siyasi arenada müəyyən şəxsləri qaralamaq üçün
D) Sosial mediada tanıtım reklamlarının yayımını həyata keçirmək üçün
E) İctimai fikri öyrənərək ona təsir etmək üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.İsmayılov. İctimaiyyətlə əlaqələr: Bütün yollar KİV-dən keçir. Bakı, 2015

110. Mətbuat konfransı nədir?
A) Hər hansısa vacib informasiyanı ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmaq üçün keçirilən tədbir
B) Təşkilat haqqında yayılan şaiyələrin mənbəyini araşdırmaq üçün keçirilən tədbir
C) Cəmiyyətin reaksiyasını proqnozlaşdırmaq üçün keçirilən yığınacaq
D) Jurnalistlər üçün qapalı keçirilən tədbir
E) Yalnız yüksək vəzifəli məmurların iştirak etdiyi tədbir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.Rüstəmov. Jurnalistika. Bakı, 2013

111. “Operativ Brifinq” .... keçirilir.
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 1 saatdan çox
B) 2-3 saat ərzində
C) maksimum 10 dəqiqə
D) 4 saat ərzində
E) 30 dəqiqədən az olaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: В.Королько. Основы паблик Рилейшнз. Москва, 2000

112. “Təqdimat”-ın əsas məqsədi?
A) Jurnalistlərlə görüş keçirtməkdir
B) Məhsulun istifadəsi haqqında təlimatdır
C) Hər hansısa bir şirkətin, şəxsin və ya məhsulun təqdim edilib tanıdılmasıdır
D) Mətbuatda məşhurlaşmaqdır
E) Təşkilatın fəaliyyətini tənzimləməkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: В.Королько. Основы паблик Рилейшнз. Москва, 2000

113. Brifinqin əsas məqsədi:
A) Medianı dost olaraq qazanmaq
B) Təşkilatın imici haqqında danışmaq
C) Planlaşdırılımış fəaliyyətlərlə bağlı jurnalistlərlə danışmaq
D) Cari hadisələri jurnalistlərlə müzakirə etmək
E) Baş verən hadisələrin səbəblərini izah etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: В.Королько. Основы паблик Рилейшнз. Москва, 2000

114. İctimaiyyətlə əlaqələri necə qurmaq barədə məsləhət verən şəxs:
A) Reklam meneceri
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Menecer
C) PR üzrə mütəxəssis
D) TV aparıcı
E) Marketinq üzrə mütəxəssiz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: R.İsmayılov. İctimaiyyətlə əlaqələr: Bütün yollar KİV-dən keçir. Bakı, 2015

115. İctimaiyyətlə əlaqələrin əsas prinsipləri:
A) Qara PR, dürüstlük, inandırıcılıq
B) Reklam, təkrar etmə
C) Dürüstlük, inandırıcılıq, təkrar etmə
D) Lobbiçilik, inandırıcılıq
E) Marketinq, dürüstlük, təkrar etmə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: R.İsmayılov. İctimaiyyətlə əlaqələr: Bütün yollar KİV-dən keçir. Bakı, 2015

116. Press-reliz neçə səhifə olmalıdır?
A) 5 səhifə
B) 3 səhifə
C) 10 səhifə
D) 11 səhifə
E) 1 səhifə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.Rüstəmov. Jurnalistika. Bakı, 2013

117. İctimaiyyətlə əlaqə yaradılması prosesinin əsasını ..... təşkil edir.
A) Təbliğat
B) Rəqabət
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Xeyriyyəçilik
D) Pablisiti
E) Media
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: В.Королько. Основы паблик Рилейшнз. Москва, 2000

118. İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsində “Press-konfrans plyus” termininin mənası:
A) Slayd-şou
B) Mətbuat katiblərindən ibarət yığıncaq
C) Press-konfransın daha üstün modeli
D) Təqdimat, prezentasiya
E) İctimaiyyətlə açıq görüş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: В.Королько. Основы паблик Рилейшнз. Москва, 2000

119. Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş mövzu əsasında təşkilatın, müxtəlif fəaliyyət sahəsi
mütəxəssislərinin iclası:
A) Yığıncaq
B) İclas
C) Brifinq
D) Sərgi
E) Konfrans
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Əliyev. Nəyi? Necə? Nə vaxt? İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə edilməsi. Bakı, 2015

120. Telekommunikasiya vasitələri istifadə olunmaqla, fərdləri bir düşüncə sistemini qəbul
etməyə və sistemin qanunlarını yerinə yetirməyə məcbur etmək necə adlanır?
A) Qara PR
B) Reklam
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Propaqanda
D) Lobbiçilik
E) Marketinq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: R.İsmayılov. İctimaiyyətlə əlaqələr: Bütün yollar KİV-dən keçir. Bakı, 2015

121. Yeni təşkilatın, şirkətin, layihənin, əmtəənin dəvət edilmiş maraqlı tərəflərin
əhatəsində rəsmi olaraq təqdim edilməsi prosesi necə adlanır?
A) Təbliğat
B) İmic reklamı
C) Təqdimat
D) Sosial reklam
E) Konfrans
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Əliyev. Nəyi? Necə? Nə vaxt? İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə edilməsi. Bakı, 2015

122. Etik olmayan vasitələrdən istifadə edərək digər firmaların və ya şəxslərin müsbət
imicini məhv etmək məqsədilə göstərilən fəaliyyət növü:
A) Reklam
B) Çəhrayı PR
C) Qara PR
D) SMM
E) Viral reklam
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: В.Королько. Основы паблик Рилейшнз. Москва, 2000

123. PR aksiyasının əsas məqsədi:
A) Təşkilatın qazanc əldə etməsi
B) Reklam aksiyasının keçirilməsi
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Media planlaşdırma
D) PR obyektinin imicini yaxşılaşdırmaq
E) Mətbuat tərəfindən tanınmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: В.Королько. Основы паблик Рилейшнз. Москва, 2000

124. Likvidlik nəyə imkan yaradır?
A) Dəyərdən düşməyə
B) Müəssisənin öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyə
C) Müəssisənin qiymət artımına adaptasiya olmağına
D) Müəssisənin öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsinə
E) Gözlənilən böhranın çatmasına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.T.Hüseynli, H.İ.Həmidov, M.Ə.Əliyev. Korporativ İdarəetmə. Bakı, 2011

125. Aşağıdakı variantlardan hansı maliyyə məqsədlərinə aid deyil?
A) İnkişaf imkanlarının artırılması
B) Pul mədaxilinin daha yüksək templə artımı
C) Gəlirlərin daha yüksək templə artımı
D) Mənfəət artımı
E) Daha yüksək dividentlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

126. Müəssisənin öz kapitalına hansılar aiddir?
A) Şirkətin nizamnamə kapitalı
B) Əsas kapital

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Uzun müddətli kreditlər
D) Müəssisənin sərəncamında olan mənfəət
E) Satışdan gələn gəlir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

127. Aşağıdakılardan hansı maliyyə planlaması prosesinin mərhələlərindən biri deyil?
A) ümumi keyfiyyət menecmenti sisteminin qurulması və idarə edilməsi
B) operativ planların dəyişməsinə əsasən maliyyə hesabatlarının proqnozlaşdırılan
variantlarının işlənib hazırlanması
C) formalaşdırılmış planların operativ dəyişməsi qaydalarının işlənib hazırlanması
D) maliyyə strukturunun və mənbələrinin proqnozlaşdırılması
E) müəsisənin maliyyə məsələlərinin idarə olunması sisteminin yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: V.Z Zeynalov. Maliyyə. Bakı, 2010

128. İllik maliyyə planı necə adlanır (Maliyyə planlaması)?

A) perspektiv
B) cari
C) operativ
D) aktiv
E) reaktiv
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Bakı, 2013, 600 səhifə

129. Maliyyə nəzarətinin kateqoriyalarına aid deyil?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) İlkin maliyyə nəzarəti
B) Cari (operativ) maliyyə nəzarəti.
C) Son maliyyə nəzarəti
D) Strateji maliyyə nəzarəti
E) Səmərəli maliyyə nəzarəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Bakı, 2013, 600 səhifə

130. Gömrük anbarı rejimində gətirilən mallar gömrük nəzarəti altında gömrük rüsum və
vergiləri tutulmadan və iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən neçə il müddətində
saxlanıla bilər?
A) 2 il
B) 1 il
C) 4 il
D) 3 il
E) 5 il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: K.F.Heydərov, A.Ə.Əliyev, C.Q.Nuriyev, S.M.Mehdiyev. Gömrük rəsmiləşdirilməsi.
Bakı, 2006, səh. 55

131. Mövcud qanunvericiliyə görə mallar və nəqliyyat vasitələri nə vaxtadək gömrük
nəzarəti altında olurlar?
A) Ölkə sərhəddini keçənə qədər
B) Ölkə ərazisinə daxil olana və vergiləri ödəyənə qədər
C) Bütün audit yoxlamalarından keçənə qədər
D) Sifarişçiyə itki olmadan çatdırılana qədər
E) Bəyan ediləndən, gömrük rejimi altında yerləşdirilənə qədər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: K.F.Heydərov, A.Ə.Əliyev, C.Q.Nuriyev, S.M.Mehdiyev. Gömrük rəsmiləşdirilməsi.
Bakı, 2006, səh. 9
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

132. Mətbuat konfransı keçirilərkən nə olmaz?
A) Görüş yerini və vaxtını dəyişmək
B) Jurnalistlərlə danışmaq
C) Əvvəlcədən jurnalistlərə məkan haqqında yeri bildirmək
D) 2 gün əvvəldən jurnalistlərə məlumat vermək
E) Jurnalistlərə zəng edib məkanın yerini bildirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Məmmədov İ. Mətbuat Xidməti və İctimai Əlaqələr. Bakı, 2013

133. Mətbuat nümayəndələrinin informasiya almaq və yaymaq üçün ali, icra və qanunverici
orqanda qeydiyyatdan keçməsi necə adlanır?
A) Brifinq
B) Qrant
C) Diffamasiya
D) Tabu
E) Akkreditasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.Rüstəmov. Jurnalistika. Bakı, 2013

134. İnformasiya texnologiyalarında məlumatların işlənməsi, saxlanması və müxtəlif
kanallarla yayılması prosesi:
A) Əmtəə reklamı
B) Konqlomeral
C) Multimedia
D) Sosial şəbəkə
E) İdarəçilik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.Rüstəmov. Jurnalistika. Bakı, 2013
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

135. Kütləvi informasiya vasitələrinin məcmusu:
A) Mass-media
B) Pressa
C) Manşet
D) Press-rileyşnz
E) Teledebat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.Rüstəmov. Jurnalistika. Bakı, 2013

136. Mətbuat konfransının keçirilməsi tövsiyə olunur:
A) 10-60 dəqiqə
B) 10-30 dəqiqə
C) 30-60 dəqiqə
D) 60-120 dəqiqə
E) 5-10 dəqiqə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: М.Умаров. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. 2016

137. Təşkilat və KİV arasında əlaqə yaradan şəxs:
A) Jurnalist
B) Marketoloq
C) Mətbuat katibi
D) Reklam meneceri
E) Marketinq meneceri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: М.Умаров. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. 2016

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

138. Yenidən qurma anlayışı hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Müəssisənin ikinci və sonrakı növbələrinin tikintisi
B) Yeni meydançalar və ilk təsdiq olunmuş layihəyə uyğun tikinti
C) Müəssisənin istehsal profilinin və mövcud meydançalarda yeni məhsul istehsalının
təşkili məqsədilə aparılan dəyişikliklər
D) Yeni müəssisələrin, binalar, tikililərin tikintisi
E) Əlavə sexlərin tikintisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

139. Dövlətin innovasiya siyasətini həyata keçirmək üçün hansı metodlardan istifadə edilir?
A) İnzibati və iqtisadi metodlar
B) İnzibati və siyasi metodlar
C) İntizam və iqtisadi metodlar
D) Sosial və riyazi metodlar
E) Təşkilati və sosial-iqtisadi metodlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Şəkərəliyeva Z.A. Keçid iqtisadiyyatında xarici investisiya qoyuluşunun zəruriliyi və
onun nəzəri aspektləri . Bakı, 2003

140. Dövlətin innovasiya siyasətini həyata keçirmək üçün istifadə edilən iqtisadi metoda
variantlardan hansı aiddir?
A) Dövlət büdcəsindən büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsi
B) Özəl bölmədə elmi tədqiqatları həyata keçirən və maliyyələşdirən sahibkarlara vergi
güzəştlərinin tətbiq edilməsi
C) Kadrların hazırlanması
D) Elmi laboratoriyaların saxlanması və maliyyələşdiirlməsi
E) Təhsil strukturlarının, tədqiqat institutlarının saxlanması və maliyyələşdiirlməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Şəkərəliyeva Z.A. Keçid iqtisadiyyatında xarici investisiya qoyuluşunun zəruriliyi və
onun nəzəri aspektləri . Bakı, 2003

141. Dövlətin innovasiya siyasətini həyata keçirmək üçün istifadə edilən iqtisadi metoda
variantlardan hansı aiddir?
A) Təhsil strukturlarının, tədqiqat institutlarının saxlanması və maliyyələşdiirlməsi
B) Dövlət büdcəsindən büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsi
C) Elmi tədqiqatların nəticələrindən istifadə edən sahibkarlara gömrük tariflərində
güzəştlər etməklə aşağı faizli kreditlərin verilməsi
D) Kadrların hazırlanması
E) Elmi laboratoriyaların saxlanması və maliyyələşdiirlməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Şəkərəliyeva Z.A. Keçid iqtisadiyyatında xarici investisiya qoyuluşunun zəruriliyi və
onun nəzəri aspektləri . Bakı, 2003

142. Xarici kapital anlayışı hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Bir ölkənin qarşılığını müxtəlif formalarda gələcəkdə ödəmək üzrə, başqa ölkələrdən
təmin edərək qısa müddətdə iqtisadi gücünə əlavə edə biləcəyi finansal və ya texnoloji
qaynaqlardır
B) Bir ölkənin qarşılığını müxtəlif formalarda gələcəkdə ödəmək üzrə, başqa ölkələrdən
təmin edərək qısa müddətdə iqtisadi gücünə əlavə edə biləcəyi siyasi qaynaqlardır
C) Bir ölkənin qarşılığını müxtəlif formalarda gələcəkdə ödəmək üzrə, başqa ölkələrdən
təmin edərək qısa müddətdə iqtisadi gücünə əlavə edə biləcəyi elmi qaynaqlardır
D) Bir ölkənin qarşılığını müxtəlif formalarda gələcəkdə ödəmək üzrə, başqa ölkələrdən
təmin edərək qısa müddətdə iqtisadi gücünə əlavə edə biləcəyi iqtisadi və təşkilati
qaynaqlardır
E) Bir ölkənin qarşılığını müxtəlif formalarda gələcəkdə ödəmək üzrə, başqa ölkələrdən
təmin edərək qısa müddətdə iqtisadi gücünə əlavə edə biləcəyi təşkilati və ya texnoloji
qaynaqlardır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Şəkərəliyeva Z.A. Keçid iqtisadiyyatında xarici investisiya qoyuluşunun zəruriliyi və
onun nəzəri aspektləri . Bakı, 2003

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

143. Birbaşa xarici kapital investisiyaları anlayışı hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Qısamüddətli ticarət bonusları, finanman bonusları, xəzinə bonusları, müxbir açıqları
kimi özəl və rəsmi keyfiyyətdəki kapital hərəkətləridir
B) Yerli təşkilatda əldə edilən və ya yaradılan bina, ərazi, fabrik, istehsal təsisi, makinatəchizat kimi maddi dəyərlərdir
C) Xarici ölkələrdə əldə edilən və ya yaradılan bina, ərazi, fabrik, istehsal təsisi, makinatəchizat kimi maddi dəyərlərdir
D) Bir ölkənin qarşılığını müxtəlif formalarda gələcəkdə ödəmək üzrə, başqa ölkələrdən
təmin edərək qısa müddətdə iqtisadi gücünə əlavə edə biləcəyi təşkilati və ya texnoloji
qaynaqlardır
E) Bir ölkənin qarşılığını müxtəlif formalarda gələcəkdə ödəmək üzrə, başqa ölkələrdən
təmin edərək qısa müddətdə iqtisadi gücünə əlavə edə biləcəyi iqtisadi və təşkilati
qaynaqlardır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Sabiroğlu. Qloballaşma və xarici investisiyalar. Bakı, 2006

144. Təkzib, cavab və ya düzəliş rədd edildikdə bu barədə tələb etmiş şəxsə .... müddətində
əsaslandırılmış məlumat verilməlidir.
A) 1 ay
B) 1 həftə
C) 1 gün
D) 5 gün
E) 3 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Kütləvi İnformasiya Vasitələri Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

145. “Özünü PR” ifadəsinin açıqlaması nədir?
A) Qadağan olunmuş məlumatların təbliğ edilməsidir
B) Əfsanə və əsatirlərə əsaslanan PR növüdür
C) Ətraf mühitlə bağlı təbliğat aparan PR növüdür
D) Sosial mediada müəyyən bir şəxsi tanıtmağa yönəlmiş təbliğatdır
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Fərdin öz fəaliyyətinin istər anonim, istərsə də açıq şəkildə təbliğ etməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Əliyev. Nəyi? Necə? Nə vaxt? İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə edilməsi. Bakı, 2015

146. İctimai rəy - ....
A) Hər hansısa bir hadisəyə fərdi fikirlərin cəmi
B) Anket və sorğunun nəticələri
C) Tanınmış şəxslər haqqında fikir toplusu
D) Sorğu nəticəsində əldə olunmuş müəyyən bir mövzu haqqında ictimai fikir
E) İntervyu nəticəsində əldə edilmiş sorğu nəticəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: В.Королько. Основы Паблик Рилейшнз. Москва, 2000

147. Ətraf mühiti mühafizə edənlərin təbiətə, flora və faunaya biganə olanlara qarşı
aqressiv çıxışlarını təbliğ edən eləcə də cəmiyyəti təbiəti qorumağa səsləyən PR növü
hansıdır?
A) Yaşıl PR
B) Ağ PR
C) Qara PR
D) Boz PR
E) Qəhvəyi PR
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Əliyev. Nəyi? Necə? Nə vaxt? İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə edilməsi. Bakı, 2015

148. İctimai münasibətləri formalaşdıran qaydalar toplusunun əsas göstəricisi deyildir:
A) Diqqət
B) Maraq
C) İstək
D) Fəaliyyət
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Dezinformasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: L.N. Fedotova. Kommunikasiya prosesində reklam. Bakı, 2008

149. Xüsusi olaraq mətbuat üçün hazırlanmış məlumat, informasiya necə adlanır?
A) Realiti-şou
B) Teledebat
C) Tok-şou
D) Esse
E) Press-reliz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: R.İsmayılov. İctimaiyyətlə əlaqələr: Bütün yollar KİV-dən keçir. Bakı, 2015

150. Press-konfrans nədir?
A) Korporativ görüş
B) Brifinq
C) Problemin müzakirə prosesi
D) Təşkilat nümayəndələrinin jurnalistlərlə görüşü
E) Təşkilatın daxili işçiləri ilə görüşü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: В.Королько. Основы паблик Рилейшнз. Москва, 2000

151. İstehsalın gözlənilən real xərclərini hansı təşkilatın razılığı olmadan dəyişdirmək
olmaz?
A) Təchizatçı və subpodratçı
B) Podratçı və Sifarişçi
C) Layihəçi və maliyyəçi
D) Sifarişçi və Layihəçi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) İddiaçı və podratçı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/14483

152. Əgər istehsalatda ətraf mühit təhlükəsizlik normalarına cavab vermirsə və işçilərin
sağlamlığına zərərli təsir göstərirsə, belə mühit necə sayılır?
A) Zərərli mühit
B) Uyğun mühit
C) Qara mühit
D) Təhlükəsiz mühit
E) Ekoloji mühit
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: G.Fərəcova, L.Vahabova. İş Şəraitində əmək, təhlükəsizlik və sağlamlıq qaydaları.
Bakı, 2019, səh.9

153. Aksizlər dedikdə nə başa düşülür?
A) Aksiz birbaşa vergi olub, malın qiymətinə daxil edilir, kütləvi olmayan mallara
və hər cürə xidmətlərə qoyulur
B) Aksiz dolayı vergi olub, malın qiymətinə daxil edilir, kütləvi istehlak mallarına (duz, çay,
tütün və s.)
və hər cürə xidmətlərə qoyulur
C) Aksiz birbaşa vergi olub, malın qiymətinə daxil edilir, kütləvi olmayan istehlak mallarına
(duz, çay, araq və s.)
və hər cürə xidmətlərə qoyulur
D) Aksiz birbaşa vergi olub, malın qiymətinə daxil edilir, kütləvi olmayan istehlak mallarına
(un, çay, şəkər və s.)
və hər cürə xidmətlərə qoyulur
E) Aksiz dolayı vergi olub, malın qiymətinə daxil edilir, kütləvi olmayan istehlak mallarına
(un, çay, şəkər və s.)
və hər cürə xidmətlərə qoyulur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: K.F.Heydərov, A.Ə.Əliyev, C.Q.Nuriyev, S.M.Mehdiyev. Gömrük rəsmiləşdirilməsi.
Bakı, 2006, səh. 18
Rəy və təklifləriniz üçün
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154. Mal və nəqliyyat vasitələrinin ölkədən çıxarılması zamanı gömrük nəzarəti hansı andan
başlanır?
A) Gömrük bəyannaməsinin təqdim edildiyi andan
B) Müqavilə bağlandığı andan
C) Müqavilə üzrə ödəniş edildiyi andan
D) Gömrük rüsumlarının ödənilmədiyi andan
E) Çatdırılan mallarda problem yarandığı andan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: K.F.Heydərov, A.Ə.Əliyev, C.Q.Nuriyev, S.M.Mehdiyev. Gömrük rəsmiləşdirilməsi.
Bakı, 2006, səh. 10

155. Tikinti üzrə kimlər sifarişçi ola bilməz?
A) İnvestorlar
B) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
C) Podratçılar
D) Xarici vətəndaşlar
E) Hüquqi şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/14483

156. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq ölkəyə giriş hansı rejim ilə
tənzimlənir?
A) Vizasız
B) Müraciət
C) Akt
D) Viza
E) Müqavilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: https://vizalar.az/azerbaycana-viza-almaq-ucun-umumi-telebler

157. İşgüzar səfər üçün viza növü ən çox neçə gün nəzərdə tutulur?
A) 30 gün
B) 60 gün
C) 15 gün
D) 45 gün
E) 90 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: https://baku.diplo.de/az-az/service/visa-einreise/-/2073778

158. İqtisadi artımın strateji planlaşdırılmasında hansı göstəricilər xüsusi əhəmiyyət
daşıyır?
A) Ayrı ayrı korporativ səhmlərin qiymət dinamikası, qiymət mexanizmi və strukturu
B) ÜDM-nin artım tempi, məşğulluq səviyyəsi, qiymətlərin sabitliyi və tədiyyə balansı
C) Ayrı ayrı müəssisələrin marketinq strategiyası, mövsümi amillərin istehsal həcminə təsiri
D) Korporativ idarəetmə modelləri, iqtisadiyyatın təşkilati hüquqi formaları
E) Ayrı ayrı müəssisələrin mənfəəti, kommersiya banklarının faiz dərəcələri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Prof.Dr. Ali Akdemir, Prof.Dr. Derman Küçükaltan və başqaları. Strateji İdarəetmə.
Anadolu Universiteti. 1-ci nəşr. İSBN 978-975-06-1349-4. Eskişehir, 2012

159. Aşağıda verilən makroiqtisadi göstəricilərdən hansı enerji xammal sektorunun
proqnozlaşdırılmasında və strateji planlaşdırılmasında istifadə edilir?
A) Enerji sektoru və onun sahələri tərəfindən istehlak olunan resursların azalma tempi
(məşğul olanların sayı)
B) Birbaşa xarici investisiyalar daxil olmaqla əsas kapitala investisiyalar
C) Sektorun və onun sahələrinin məhsulunun azalma tempi və onda yaradılan əlavə dəyər
D) Birbaşa daxili investisiyalar daxil olmaqla əsas kapitala investisiyalar
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E) Əsas fondların mənbəyi, onların aşınması və yenilənməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Prof.Dr. Ali Akdemir, Prof.Dr. Derman Küçükaltan və başqaları. Strateji İdarəetmə.
Anadolu Universiteti. 1-ci nəşr. İSBN 978-975-06-1349-4. Eskişehir, 2012

160. Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı biznes növü deyil?
A) Kommersiya
B) Maliyyə
C) Investisiya
D) Informasiya
E) Istehsal
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: G.Ülgen. Genel iktisat. İstanbul, 2010

161. Devalvasiya prosesi zamanı ölkə iqtisadiyatında müsbət addım nə ola bilər?
A) Mərkəz bankın milli valyuta emissiyası
B) İşsizliyin azalması
C) Xarici valyutanın dəyərdən düşməsi
D) İdxal-ixrac əməliyyatlarının azalması
E) İxracat üçün münbit şəraitin yaranması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: M.X.Meybullayev. Makroiqtisdiyyata giriş. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti
Nəşriyyatı. Bakı, 2011, 480 səhifə

162. Devalvasiya baş verdiyi zaman ölkə iqtisadiyyatında hansı proses baş verir?
A) İşsizlik azalır
B) Yerli valyuta xarici valyuta qarşısında dəyər itirir
C) İdxalat artır
D) ÜDM-nin real həcmində artım baş verir
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Bazarda xarici valyutanın həcmi çoxalır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: M.X.Meybullayev. Makroiqtisdiyyata giriş. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti
Nəşriyyatı. Bakı, 2011, 480 səhifə

163. Malların və xidmətlərin miqdarı və faydalarının yaradılması və artırılması prosesinə
hansı ad verilir?
A) İstehsal
B) İstehlak
C) Təchizat
D) Ehtiyac
E) İstək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: G.Ülgen. Genel iktisat. İstanbul, 2010

164. Müəyyən məhsulun hazırlanmasına yönəldilmiş və bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan
əmək və təbii proseslərin məcmusu necə adlanır?
A) İstehlak
B) Satış
C) Tədarük
D) Təchizat
E) İstehsal
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: X.M.Yahudov. Müəssisənin İqtisadiyyatı. Bakı, 2005

165. Bir ölkədə istehlak xərcləri 15 mlrd manat, investisiya qoyuluşları I=15 mlrd manat,
dövlət alqıları dx=5 mlrd manat, xalis idxal XI=+5 mlrd manat olub. ÜDM nəyə bərabər olar?
A) 25 mlrd manat
B) 35 mlrd manat
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C) 40 mlrd manat
D) 45 mlrd manat
E) 50 mlrd manat
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.X.Meybullayev. Makroiqtisdiyyata giriş. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti
Nəşriyyatı. Bakı, 2011, 480 səhifə

166. Fiskal siyasət nədir? Düzgün verilmiş cavabı qeyd edin.
A) Büdcə xərclərinin əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
B) Büdcə gəlirləri və xərclərinin tənzimlənməsi
C) Məcmu tələb və məcmu təklifin tənzimlənməsi
D) Vergilərin məhdudlaşdırıcı rolu
E) Vergi dərəcələrinin tənzimlənməsi siyasəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.X.Meybullayev. Makroiqtisdiyyata giriş. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti
Nəşriyyatı. Bakı, 2011, 480 səhifə

167. İqtisadi artımın optimal məqsədi nədir?
A) Geniş təkrar istehsalın sabit artım tempi
B) Bütün əhalinin həyat səviyyəsinin artması
C) Müəssiələrin inkişafı
D) Kənd təsərrüfatının inkişafı
E) Milli iqtisadiyyatın inkişafı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Q.Y.Əbdülsəlimzadə. İqtisadi Nəzəriyyə-Economics. Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi.
Bakı, 2012

168. Hansı rəqabət şərtləri mövcud olduqda müəssisə uzunmüddətli dövr üçün iqtisadi
mənfəət əldə edə bilir?
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A) İnhisar
B) Oliqopoliya
C) İnhisarçı rəqabət
D) Təkmil rəqabət
E) Oliqopsoniya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Q.Y.Əbdülsəlimzadə. İqtisadi Nəzəriyyə-Economics. Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi.
Bakı, 2012

169. Ümumi daxili məhsul (ÜDM) hansı metodlarla hesablanır?
A) Əmək haqqına görə, istehsal xərclərinə görə
B) Sabit və dəyişən xərclərə görə
C) Gəlirlərə görə, əlavə dəyərə görə
D) Ümumi və dəyişən xərclərə görə
E) Maya dəyərinə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.X.Meybullayev. Makroiqtisdiyyata giriş. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti
Nəşriyyatı. Bakı, 2011, 480 səhifə

170. Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillərinə daxil deyil.
A) İntensiv artım
B) Əsas kapitalın həcmi
C) Texniki tərəqqi
D) Təbii resursların kəmiyyət və keyfiyyəti
E) Artan resursların səmərəli bölgüsü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: F.Rəsulov, Q.İbadoğlu. İqtisadiyyatın Əsasları. Elm ISBN 9952-8051-0-1. Bakı, 2014

171. İnstitutsional iqtisadiyyat nədir?
Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Sosial cərəyandır
B) Formal və qeyri formal qaydaların məcmusudur
C) Standart məhdudiyyətdir
D) Qlobal problemdir
E) Təhsil ocaqları ilə iqtisadi əməkdaşlıqdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F.Rəsulov, Q.İbadoğlu. İqtisadiyyatın Əsasları. Elm ISBN 9952-8051-0-1. Bakı, 2014

172. Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatına xarakterikdir?
A) Gəlirlərin yüksək səviyyəsi
B) Gəlirlərin aşağı səviyyəsi
C) Gəlirlərin qeyri bərabərliyi
D) Gəlir səviyyəsindəki tərəddüdlər
E) Gəlirlərin təxmini eyniliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Q.Y.Əbdülsəlimzadə. İqtisadi Nəzəriyyə-Economics. Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi.
Bakı, 2012

173. Aşağıda verilənlərdən hansı yoxsulluğun azaldılması strategiyasının istiqamətlərinə
aid deyil?
A) ÜDM-nin dinamik atımı
B) Gəlirlər bölgüsündəki ədalətsizliyin azaldılması
C) Gömrük siyasətinin təkmilləşdirilməsi
D) Məşğulluğun artırılması
E) Davamlı sosial müdafiə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: M.X.Meybullayev. Makroiqtisdiyyata giriş. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti
Nəşriyyatı. Bakı, 2011, 480 səhifə
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174. İqtisadi artım əsasən nədə ifadə olunur?
A) Neft hasilatının artımında
B) ÜMM-nin dəyərində
C) ÜMM-nin mütləq artımında
D) Real ÜMM-nin artım tempində
E) Əmək haqqının artımında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F.Rəsulov, Q.İbadoğlu. İqtisadiyyatın Əsasları. Elm ISBN 9952-8051-0-1. Bakı, 2014

175. Milli gəlirin istehlaka getməyən hissəsi necə adlanır?
A) Ümumi yığım (əmanət)
B) Ümumi daxili məhsul (ÜDM)
C) Ümumi milli gəlir (ÜMM)
D) Məcmu tələb
E) Ümumi xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F.Rəsulov, Q.İbadoğlu. İqtisadiyyatın Əsasları. Elm ISBN 9952-8051-0-1. Bakı, 2014

176. Divizional quruluşlu iri firmalar strateji qərarları əsasən hansı səviyyələrdə qəbul
edirlər?
A) Korporativ-işgüzar-funksional
B) Xətti-regional-divizional
C) Xətti-divizional-funksional
D) Divizional- korporativ-funksional
E) Divizional-işgüzar-funksional
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. T.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017
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177. Mintzberqin müəyyən etdiyi uğurlu təşkilati struktur növlərindən hansı üçün əsas
təşkilati blok strateji apeksdir? (burada: apeks – zirvə, pik mənasındadır)
A) Missioner struktur
B) Peşəkar bürokratiya
C) Divizional forma
D) Maşın bürokratiyası
E) Sadə struktur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: CIMA Paper E1 Study Text. Organisational Management. Copyright © 2014 Kaplan
Financial Limited

178. Strateji idarəetmənin funksional təşkilatı strukturunun çatışmazlığı hansı variantda
göstərilmişdir?
A) Baş menecerin üzərinə düşən yük azalır
B) Hadisələr standartlaşır və proqramlaşır
C) İxtisaslaşma nəticəsində peşakarlıq artır
D) İdarəetmə funksiyaları baxımından paralellik aradan qalxır
E) Bazar konyukturasının tələblərinə kifayət qədər çevik cavab vermir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Bakı, 2013, 600 səhifə

179. Strateji qərarların mümkün qədər kollektiv şəkildə qəbul edilməsinin təmin
edilməsinə diqqət edən təşkilati quruluş aşağıdakılardan hansıdır?
A) Bürokratik təşkilati quruluş
B) Şəbəkə təşkilat quruluşu
C) Mexaniki təşkilati quruluş
D) Missioner təşkilati quruluş
E) Sadə təşkilat quruluşu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

180. Strategiya və təşkilati strukturlarla bağlı fikirlərdən hansı səhvdir? Chandler’e göre
yapı stratejiyi belirlemektedir.
b) Quinn’e göre strateji yapıyı belirlemektedir.
c) Kamu kurumları be bankalar profesyonel bürokrasiye örnek verilebilir.
d) Holdingler çok bölümlü örgütlerdir.
e) Adhokraside esneklik ve yaratıcık söz konusu değildir.
A) Chandler'in sözlərinə görə, struktur strategiyanı müəyyənləşdirir
B) Quinn-ə görə, strategiya strukturu müəyyənləşdirir
C) Dövlət qurumları və banklar peşəkar bürokratiyanın nümunəsidir
D) Holdinqlər çox şöbəli təşkilatıdır
E) Adhokratiyada rahatlıq və yaradıcılıq zəifdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ülgen, S.K.Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2013

181. Hansı prosesdən sonra təşkilati quruluş formalaşır?
A) Müəssisənin strategiyası
B) Müəssisənin maraqları
C) Müəssisənin məqsədi
D) Müəssisənin vəzifəsi
E) Müəssisənin xüsusiyyətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

182. Dəyişikliyin hərtərəfli modeli hansı bənddə daha dəqiq izah edilib?
a. Bu model yuxarı səviyyəli idarəetmə sisteminin prizmasından planlaşdırılmış dəyişikliyi
nəzərdən keçirir
b. Bu modeldə dəyişilik prosesinə təşəbbüs, idarə edilməsi və stabilləşdirilməsi yolları izah
edilirdi.
c. Bu modeldən həm planlaşdırılmış, həm də reaktiv dəyişikliklər zamanı istifadə etmək olar
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A) a
B) a, b
C) b
D) b, c
E) c
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

183. Levinin dəyişiklik modeli bənddə daha dəqiq izah edilib?
a. Bu model yuxarı səviyyəli idarəetmə sisteminin prizmasından planlaşdırılmış dəyişikliyi
nəzərdən keçirir
b. Bu modeldə dəyişilik prosesinə təşəbbüs, idarə edilməsi və stabilləşdirilməsi yolları izah
edilir
c. Bu modeldən həm planlaşdırılmış, həm də reaktiv dəyişikliklər zamanı istifadə etmək olar

A) a
B) a, b
C) b
D) b, c
E) c
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

184. Genişləndirilmiş proses modeli bənddə daha dəqiq izah edilib?
a. Bu model yuxarı səviyyəli idarəetmə sisteminin prizmasından planlaşdırılmış dəyişikliyi
nəzərdən keçirir
b. Bu modeldə dəyişilik prosesinə təşəbbüs, idarə edilməsi və stabilləşdirilməsi yolları izah
edilirdi.
c. Bu modeldən həm planlaşdırılmış, həm də reaktiv dəyişikliklər zamanı istifadə etmək olar

A) a
B) a, b
C) b
Rəy və təklifləriniz üçün
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D) b, c
E) c
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

185. Genişləndirilmiş proses modelinin mərhələləri hansı bənddə verilmişdir?
A) Buzun açılması, dəyişiklik, yenidən buzlanma
B) Dəyişiklik ehtiyacının başa düşülməsi, dəyişiklik məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi,
əlaqəli variantların diaqnozu, dəyişikliyin müdaxilə obyektinin seçilməsi, dəyişikliyin
icrasının planlaşdırılması, dəyişikliyin icrası dəyişikliyin qiymətləndirilməsi
C) Dəyişikilik gücləri, problemlərin başa düşülüb müəyyənləşdirilməsi, problemin həlli
prosesi, dəyişikliyin icrası, ölçülmə qiymətləndirmə və nəzarət
D) Buzun açılması, problemlərin başa düşülüb müəyyənləşdirilməsi, ölçülmə
qiymətləndirmə və nəzarət
E) Dəyişiklik ehtiyacının başa düşülməsi, buzun açılması, dəyişikliyin icrası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

186. Təşkilati dəyişikliyin əsas prinsipləri hansılardır?
A) Zamanın düzgün seçilməsi , əməkdaşlara təsirin nəzərə alınması, dəyişikliyin kimə aid
olması
B) Əməkdaşların qorunub saxlanılması, modelin seçilməsi, demoqrafik xüsusiyyətlər
C) Fərqlililiyin nəzərə alınması, məsuliyyətin müəyyənləşdirilməsi, demoqrafik
xüsusiyyətlər
D) Ancaq fərdin deyil, komandanın və ya qrupun dəyişməsi, demoqrafik xüsusiyyətlər
E) Demoqrafik xüsusiyyətlər, zamanın düzgün seçilməsi, əməkdaşlara təsirin nəzərə
alınması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

187. Təşkilati dəyişikliyin növləri hansıdır?
Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Planlaşdirilmiş dəyişiklik – planlaşdirilmamiş dəyişiklik, geniş əhatəli dəyişiklik - dar
əhatəli dəyişiklik, stratejik dəyişiklik
B) Makro dəyişiklik və mikro dəyişiklik, proaktiv (proqnozlaşdirilmiş) dəyişiklik –
reaktiv(proqnozlaşdirilmamiş ) dəyişiklik
C) Uzun müddətli dəyişiklik – ani dəyişiklik, proaktiv (proqnozlaşdirilmiş) dəyişiklik –
reaktiv(proqnozlaşdirilmamiş ) dəyişiklik, stratejik dəyişiklik
D) Makro dəyişiklik və mikro dəyişiklik, proaktiv (proqnozlaşdirilmiş) dəyişiklik –
reaktiv(proqnozlaşdirilmamiş ) dəyişiklik, stratejik dəyişiklik
E) Uzun müddətli dəyişiklik – ani dəyişiklik, proaktiv (proqnozlaşdirilmiş) dəyişiklik –
reaktiv(proqnozlaşdirilmamiş ) dəyişiklik, taktiki dəyişiklik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

188. Dəyişikliklərə təkan verən xarici qüvvələrə qeyd edilən variantlardan hansılar aiddir?
A) Demoqrafik xüsusiyyətlər, ictimai və siyasi təzyiqlər, bazar dəyişiklikləri, texnoloji
irəliləyişlər
B) Texnoloji irəliləyişlər, ictimai və siyasi təzyiqlər, bazar dəyişiklikləri, texnoloji
irəliləyişlər, menecerlik davranışı
C) Bazar dəyişiklikləri, ictimai və siyasi təzyiqlər, bazar dəyişiklikləri, texnoloji irəliləyişlər,
menecerlik davranışı
D) İctimai və siyasi təzyiqlər, bazar dəyişiklikləri, texnoloji irəliləyişlər, menecerlik
davranışı
E) Demoqrafik xüsusiyyətlər, ictimai və siyasi təzyiqlər, təşkilati mədəniyyət, texnoloji
irəliləyişlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

189. Dəyişikliyin hərtərəfli modelinin mərhələləri hansı bənddə verilmişdir?
A) Buzun açılması, dəyişiklik, yenidən buzlanma
B) Dəyişiklik ehtiyacının başa düşülməsi, dəyişiklik məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi,
əlaqəli variantların diaqnozu, dəyişikliyin müdaxilə obyektinin seçilməsi, dəyişikliyin
icrasının planlaşdırılması, dəyişikliyin icrası dəyişikliyin qiymətləndirilməsi
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C) Dəyişikilik gücləri, problemlərin başa düşülüb müəyyənləşdirilməsi, problemin həlli
prosesi, dəyişikliyin icrası, ölçülmə qiymətləndirmə və nəzarət
D) Buzun açılması, problemlərin başa düşülüb müəyyənləşdirilməsi, ölçülmə
qiymətləndirmə və nəzarət
E) Dəyişiklik ehtiyacının başa düşülməsi, buzun açılması, dəyişikliyin icrası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

190. Təşkilati dəyişikliyə passiv müqavimət hansıdır?
A) Yavaşlama
B) Şəxsi işdən yayınmalar
C) Səhvlərə yol vermə
D) Korlama
E) Yalnız qaydalar üzrə işləmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

191. Təşkilati dəyişikliyə aktiv müqavimət hansıdır?
A) Öyrənməmə
B) Etirazlar
C) Yalnız qaydalar üzrə işləmə
D) Mümkün qədər az etmə
E) Yavaşlama
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

192. Təşkilati dəyişikliyin vasitələri hansılardı?
A) Mühit dəyişikliyi, sturuktur dəyişikliyi, işin özündə olan dəyişiklik
B) Texnoloji dəyişiklik, sturuktur dəyişikliyi, mədəni\insan dəyişiklik, işçilərin dəyişməsi
Rəy və təklifləriniz üçün
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C) Texnoloji dəyişiklik, sturuktur dəyişikliyi, siyasi dəyişiklik, işin özündə olan dəyişiklik
D) Texnoloji dəyişiklik, menecer dəyişikliyi, mədəni\insan dəyişiklik, işin özündə olan
dəyişiklik
E) Texnoloji dəyişiklik, sturuktur dəyişikliyi, mədəni\insan dəyişiklik, işin özündə olan
dəyişiklik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.İsgəndərov, Təşkilati davranış və menecment psixologiyası, Bakı 2017, 382 səhifə

193. Vaxtdan asılı olaraq müəssisənin təşkilati strukturunda baş verən dəyişikliklərin
düzgün ardıcıllığını təyin edin:
A) Xətti-Funksional-Divizional-Matris
B) Matris-Xətti-Divizional-Funksional
C) Divizional-Funksional-Matris-Xətti
D) Xətti-Divizional-Funksional-Matris
E) Divizional-Funksional-Xətti-Matris
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: CIMA Paper E1 Study Text. Organisational Management. Copyright © 2014 Kaplan
Financial Limited

194. Strateji inkişafın əsas hissəsi olan biznes planın maliyyə planı bölməsində öz əksini
tapmayan nədir?
A) İstehsal xərcləri
B) Material təchizatçılarının siyahısı
C) Layihənin maliyələşdimə mənbələri
D) Satışdan daxilolmalar
E) İstehsalın zərərsizlik həddi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

Rəy və təklifləriniz üçün
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195. Müəyyən amillər biznesin konsepsiyasını şərtləndirir. Verilənlərdən hansı bu
amillərdən biri deyil?
A) Müəssisənin rəqabət üstünlüyü
B) İstehsal olunmuş məhsul
C) İstehlakçıların məcmusu
D) Tələbatın ödənilməsi
E) Məhsulun kəmiyyət və keyfiyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

196. Verilənlərdən hansı biznesin təşkili mərhələsidir?
A) Fəaliyyət planının hazırlanması
B) Bazarın satış konyukturasının araşdırılması və tərtibi
C) Biznes planın hazırlanması
D) Rəqiblərin analizi və təhlili
E) Xammal təminatının mövcudluğu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

197. Kiçik biznesin keyfiyyət meyarlarına aid olmayan variantı qeyd edin.
A) Qeyri-müntəzəm menecment, “sağlam fikir” idarəetməsinin üstünlüyü
B) Müəssisədə satışın həcmi, dövriyyə, aktivlərin dəyəri
C) Yalnız məhdud bazar seqmentinə malik olmaq qabiliyyəti
D) İstehsal olunan məhsulun nisbətən az miqdarda olması
E) Yüksək təşkilati funksional çeviklik və mobillik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

198. Verilənlərdən hansı biznes planın istehsal planında yoxdur?
A) İstehsal gücünün artırılması
B) Xammal və materialın təmini və alınması
C) İstehsal olunacaq məhsulların strukturu
D) İstehsal axınlarının sxemi
E) Satışdan daxil olmalar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

199. Aşağıdakılardan hansı çoxşahəli biznes fəaliyyətinin müxtəlif əlamətlərə görə
təsnifləşdirilməsindən biri deyil?
A) Mülkiyyətçilərin sayına görə
B) Mülkiyyət formalarına görə
C) Təşkilati-iqtisadi formalarına görə
D) Fəaliyyət növünə görə
E) Mülkiyyət forması və kommersiya növünə görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mathias Weske. Biznes Proseslərinin İdarəedilməsi. 2-ci nəşr, İSBN 978-9-64228615-5. Springer, Berlin, Heidelberg, Almaniya, 2012

200. Aşağıdakı variantlardan hansı biznes proseslərində xarici informasiyaya aid deyil?
A) İstehsal xərcləri haqqında məlumat
B) Patentlər haqqında informasiya
C) Biznesin mənafeinə toxunan xəbərlər
D) Regiounun iqtisadi vəziyyəti haqda məlumat

Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Lisenziya haqqında informasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mathias Weske. Biznes Proseslərinin İdarəedilməsi. 2-ci nəşr, İSBN 978-9-64228615-5. Springer, Berlin, Heidelberg, Almaniya, 2012

201. Aşağıda verilənlərdən hansı biznes inkubatorlarının başlıca xüsusiyyətidir?
A) Yenilikçilik fəaliyyətini stimullaşdırmaq
B) İnsan kapitalının inkişafına dəstək
C) İştirakçıların dəqiq seçilməsi
D) Əmək bazarında heyətin çevikliyini təmin etmək
E) Qısa müddətdə böyük məbləğlər qazanmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mathias Weske. Biznes Proseslərinin İdarəedilməsi. 2-ci nəşr, İSBN 978-9-64228615-5. Springer, Berlin, Heidelberg, Almaniya, 2012

202. Biznes strategiyasının seçilməsi nə tələb edir?
A) Təhlükəsiz əmək şəraiti
B) Əlverişli mühit
C) Dəqiq və qərəzsiz informasiya
D) Maliyyə vəsaiti
E) Optimal iş sahəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

203. Biznes planın strukturu əsasən hansı elementlərdən ibarətdir?
A) Texnoloji plan, insan resurlası planı, investisiya planı
B) Maliyyə, istehsal, marketinq planı, insan resursları planı, texnoloji plan
C) Maliyyə planı, istehsal planı, büdcə, insan resurlası planı, texnoloji plan
Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Maliyyə planı, istehsal planı, texnoloji plan, keyfiyyət planı, investisiya planı
E) Maliyyə planı, istehsal planı, texnoloji plan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mathias Weske. Biznes Proseslərinin İdarəedilməsi. 2-ci nəşr, İSBN 978-9-64228615-5. Springer, Berlin, Heidelberg, Almaniya, 2012

204. Biznesin korporativ forması hüquqi dildə hansı mənanı ifadə edir?
A) Korporasiya fərdi investorların məhdud məsuliyyətidir
B) Korporasiya kollegiyal idarəetmə sistemidir
C) Korporasiya hüquqi münasibətlər sistemidir
D) Korporasiya bir maliyyə təşkilatıdır
E) Korporasiya ayrı ayrı şəxslərin təşkilatıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.T.Hüseynli, H.İ.Həmidov, M.Ə.Əliyev. Korporativ İdarəetmə. Bakı, 2011

205. Biznesin konsepsiyası müəyyən amillər ilə şərtlənir. Aşağıdakılardan hansı bu
amillərdən biri deyil?
A) İstehlakçıların məcmusu
B) İstehsal olunmuş məhsul
C) Müəssisənin rəqabət üstünlüyü
D) Məhsulun kəmiyyət və keyfiyyəti
E) Tələbatın ödənilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

206. Biznes konsepsiyasını işləyib hazırlayarkən müəssisələrin fəaliyyətinin əsas xəttini
nədən başlamaq lazımdır?
A) Gələcək trendlərdən

Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Bazarın tarazlıq qiymətindən
C) Bazarın satış konyukturasından
D) Rəqiblərin analizindən
E) İstehlakçıların ehtiyaclarından
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

207. Biznes-ideya ilk yoxlama mərhələsini keçdikdən sonra onun qəbul edilməməsi
haqqında qəti qərar vermək üçün bütün detallar və informasiyalar dəqiqləşdirilir və layihə
işlənir. Bu hansı mərhələdir?
A) Nəticələrin qiymətləndirilməsi
B) Layihənin həyata keçirilməsi
C) Layihənin işlənməsi
D) Layihənin ekspertizası
E) İdeyanın formalaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin İdarəedilməsi Metodologiyası. İSBN 5-8066-1519-7.
Çaşıoğlu. Bakı, 2003

208. Biznesdə məqsəd nə mənanı ifadə edir?
A) Fəaliyyət strategiyasını müəyyənləşdirməkdir
B) Müəssisənin öz fəaliyyətində cəhd etdiyi əsas nəticələrdir
C) Rəqabət üstünlüyünə nail olmaqdır
D) Rəqiblərdən daha çox tanınmaqdır
E) Bütün kollektivin davranış xəttidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mathias Weske. Biznes Proseslərinin İdarəedilməsi. 2-ci nəşr, İSBN 978-9-64228615-5. Springer, Berlin, Heidelberg, Almaniya, 2012
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209. Aşağıdakılardan hansı biznesin təşkili mərhələsidir?
A) Biznes planın hazırlanması
B) Fəaliyyət planının tərtibi
C) Bazarın satış konyukturasının araşdırılması
D) Rəqiblərin analizi və təhlili
E) Xammal təminatının mövcudluğu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

210. Verilənlərdən hansı biznes planın maliyyə planı bölməsində öz əksini tapmır?
A) Satışdan daxilolmalar
B) İstehsal xərcləri
C) Layihənin maliyyələşdirmə mənbələri
D) Material təchizatçılarının siyahısı
E) İstehsalın zərərsizlik həddi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

211. Biznes planın istehsal planında olmayan fəaliyyəti göstərin?
A) Xammal və materialın təmini və alınması
B) İstehsal olunacaq məhsulların strukturu
C) Satışdan daxil olmalar
D) İstehsal axınlarının sxemi
E) İstehsal gücünün artırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011
Rəy və təklifləriniz üçün
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212. Biznes planın hansı bölməsində müəssisənin istehsal edəcəyi məhsulların hədəf kütləsi
və müştəriləri haqqında ətraflı məlumat verilir?
A) Maliyyə
B) İstehsal prosesi
C) Marketinq
D) Biznesin idarəedilməsi
E) Təchizat və Satınalma
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin İdarəedilməsi Metodologiyası. İSBN 5-8066-1519-7.
Çaşıoğlu. Bakı, 2003

213. Biznes-plan dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Məhsul istehsal edən və ya xidmət göstərən yeni müəssisələrin (yaxud da fəaliyyətdə
olan köhnəsinin) modernləşdirilməsinə yönəldilmiş tikinti işlərinin həyata keçirilməsi,
texnologiyanın mənimsənilməsi, avadanlıqların alınması, kadrların hazırlanması və
ixtisaslarının artırılması tədbirlərini özündə birləşdirən kompleks plandır.
B) Alıcıların tələb-təklif göstəriciləri əsasında müasir üsulların tətbiqi vasitəsilə firmanın
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət planıdır.
C) Idarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarını tətbiq edən fəaliyyət
planıdır.
D) Bazar şəraitində istənilən fəaliyyət növü ilə məşğul olan firmanın qarşısına qoyduğu
məqsədə nail olması üçün həyata keçirilən peşəkar fəaliyyət planıdır.
E) Material, əmək və maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməyə yönəlmiş
fəaliyyətdir.
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2017

214. Bizness-planın əsas məqsədi nədir?

A) Təşkilatın məqsədlərinin formalaşdırılmasına və həmin məqsdələrə çatmağın təmin
olunmasına yönəldilmişdir

Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Mövcud resurslardan səmərəli istifadə olunmasına yönəldilmişdir.
C) İstehlakçıların tələbatının ödənilməsi və mənfəət alınması məqsədilə təşəbbüskar
insanlar arasında işgüzar münasibətlər qurmağa yönəldilmişdir.
D) Qazanc, mənfəət əldə edilməsinə yönəldilmişdir.
E) Maliyyə və istehsal sahələri üzrə bütün fəaliyyətin planlaşdırılması və əsaslandırılmasını
təmin etməkdir.

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2017

215. Biznes-plan haqqında deyilənlərdən hansı yalnışdır?
A) Bazar iqtisadiyatı şəraitində biznes-plan işgüzarlığın bütün sahələrində istifadə edilən
işçi vasitədir.
B) Biznes-plan firmanın fəaliyyəti prosesini təsvir edir, onun rəhbərinin hansı yollarla
firmanın məqsədinə nail olacağını, ilk növbədə müəssisənin mənfəətinin artırılmasını təmin
edəcəyini açıqlayır.
C) Biznes-plan firmanın müvəqqəti sənədidir, o mütəmadi olaraq yeniləşdirilir və firmanın
fəaliyyət göstərdiyi mühit dəyişikliklərini, eləcə də firmadaxili amilləri nəzərə almır.
D) Biznes-plan ixtisaslaşdırılmış elmi təşkilat tərəfindən aparılan makroiqtisadi təhlillə
firmadaxili təhlili əlaqələndirir.
E) Kiçik firmalar (müəssisələr) biznes-planın hazırlanmasına kənar fiziki şəxsləri və
subyektləri cəlb edə bilərlər.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2017

216. İnvestisiya proqramının işlənib hazırlanması biznes-planın hansı mərhələsinə aiddir?
A) birinci mərhələ
B) ikinci mərhələ
C) üçüncü mərhələ
D) dördüncü mərhələ
E) beşinci mərhələ
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2017

217. Biznes-planın işlənib hazırlanması neçə mərhələdən ibarətdir?
A) Bir
B) İki
C) Üç
D) Dörd
E) Beş
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2017

218. İstehsal biznesi, kommersiya biznesi, maliyyə biznesi, konsultativ biznes - qeyd
edilənlər biznesin hansı təsnifatına aiddir?
A) Fəaliyyət istiqamətinə görə biznes
B) Fəaliyyət miqyasina görə
C) Mülkiyyətçilərin sayina görə
D) Təşkilati-hüquqi formasina görə
E) Təşkilati-iqtisadi formasina görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

219. Konsern, assosiasiya, sindikat, karter, maliyyə-sənaye qrupları qeyd edilənlər biznesin
hansı təsnifatına aiddir?
A) Fəaliyyət istiqamətinə görə biznes
B) Fəaliyyət miqyasina görə
C) Mülkiyyətçilərin sayina görə
D) Təşkilati-hüquqi formasina görə
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E) Təşkilati-iqtisadi formasina görə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

220. Biznes planın firma daxili funksiyalarına qeyd ediləndən hansı aiddir?
A) Layihənin reallaşdırılması üçün zəruri investisiyanın cəlb edilməsi
B) Yeni avadanlıq və texnologiyaların alınması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi
C) Layihənin məqsədəuyğunluğunun təşkilati-maliyyə əsaslandırılması
D) Fond bazarında firmanın səhmlərinin müvəffəqiyyətlə satılmasının təmin edilməsi
E) Müştərək sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tərəfdaşların kapitalından
səmərəli istifadə olunması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

221. Biznes planın firma xarici funksiyalarına qeyd ediləndən hansı aiddir?
A) Firmanın maliyyə vəziyyətinə nəzarət
B) Sahibkarlıq risklərinin aşağı salınması
C) Müştərək sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tərəfdaşların kapitalından
səmərəli istifadə olunması
D) Firmanın müsbət imicinin formalaşdırılması
E) Eni növ məhsulların (xidmətlərin) mənimsənilməsi layihələrinin hazırlanması və
reallaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

222. Aşağıda qeyd edilən xüsusiyyətlərdən hansını kiçik biznesə aid edə bilərik
A) Müəssisənin quruluşu
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B) Müəssisənin istehsal həcmi
C) Müəssisənin işçi sayı
D) Müəssisənin gəlirləri
E) Müəssisənin yerləşməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

223. Qeyd edilənlərdən hansı biznesin məqsədinə aid deyil?
A) Mənfəətin əldə edilməsi
B) Biznes fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün zəruri vəsaitlərin toplanması
C) Cəmiyyətə zəruri əmtəə və xidmətlərin təqdim edilməsi
D) Istehlakçıların tələbatının optimal ödənilməsi
E) İtiraçı olmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

224. Biznes planın bölmələrindən biri səhv qeyd edilib
A) Biznes-plan haqqında qısa xülasə
B) Təşkilati-plan
C) Marketinq planı
D) İnsan resursları planı
E) Maliyyə planı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011
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225. Nəzarət prosesində qiymətləndirmə mərhələsi nəzarətin hansı funksiya ilə
qovuşmasını nümayiş etdirir?
A) Təşkiletmə
B) Motivasiya
C) Planlaşdırma
D) Koordinasiya
E) Proqnozlaşdırma
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Bakı, 2013, 600 səhifə

226. “Sığorta” hansı risk üçün cavab strategiyası üsuludur?
A) Riskin azaldılması – mitigate
B) Riskin qəbul edilməsi - accept
C) Riskdən qaçınmaq – avoid
D) Riskin ötürülməsi - transfer
E) Riskin istismarı/istfadəsi – exploit
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İPMA, Beynəlxaq Layihə Menecmenti Assosiasiyası, Fərdi Kompetensiyaya Giriş,
İSBN (pdf) 978-94-92338-01-3, İsveçrə, 2015

227. Maliyyə riski əmsalı necə hesablanır?
A) Xüsusi kapital və uzunmüddətli passivlərin cəminin balansın valyutasına nisbəti kimi
B) Borc kapitalının xüsusi kapitala nisbəti kimi
C) Xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi
D) Xüsusi kapitalın uzunmüddətli passivlərə nisbəti kimi
E) Xüsusi kapitalın qısamüddətli passivlərə nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, N.M.Şıxəliyeva, R.N.Nurəliyeva. Maliyyə Menecmenti. Azərnəşr. Bakı,
2010
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228. Müəssisənin maliyyə itkilərinin baş vermə ehtimalı varsa, bu ehtimal necə adlanır?
A) Maliyyədə defisit yaranma
B) Sahibkar zərəri
C) Sahibkar mənfəəti
D) Sahibkarlıq riski
E) Qeyri-rentabellilik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: F.Rəsulov, Q.İbadoğlu. İqtisadiyyatın Əsasları. Elm ISBN 9952-8051-0-1. Bakı, 2014

229. Aşağıdakılardan hansı korporativ dəyərlərə aid deyil?
A) Məqsəd
B) Təminat
C) Nəticə
D) Kontrollinq
E) Yanaşma
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.T.Hüseynli, H.İ.Həmidov, M.Ə.Əliyev. Korporativ İdarəetmə. Bakı, 2011

230. Korporativ idarəetmənin əsas funksiyasını göstərin.
A) Maliyyə resurslarını korporasiyaya həvalə etmiş kreditorların maraqları çərçivəsində
onun fəaliyyətinin təmin edilməsidir
B) İdarəetmə münasibətlərinin mükəmməl sisteminin yaradılmasıdır
C) Mülkiyyətçilərlə menecerlər arasında məsuliyyətin və işin bərabər həcmdə bölünməsidir
D) Cəmiyyəti lazımi məhsul və xidmətlərlə təmin etməkdir
E) Maliyyə resurslarını korporasiyaya həvalə etmiş səhmdarların maraqları çərçivəsində
onun fəaliyyətinin təmin edilməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.T.Hüseynli, H.İ.Həmidov, M.Ə.Əliyev. Korporativ İdarəetmə. Bakı, 2011
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

231. Proqnozlaşdırılma dedikdə nə başa düşülür?
A) Yaxın gələcəkdə gözlənilən perspektivlərin inkişafının qiymətləndirilməsi
B) Neqativ faktorların aradan götürülməsi
C) Gələcək işlərin sxemi
D) İqtisadi təhlükəsizliyin aradan qaldırılması
E) Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

232. Faciəvi risk nə deməkdir?
A) Fəlakətə aparan itkilər nəticəsində yaranan risklər
B) Yaranmış risklərin qəbul edilməsi
C) Layihənin investisiya formalaşmasında nəzərə alınınan dəyərlər
D) İstehsalatın dayandırılması
E) Layihənin gözlənilməyən sonu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: X.Kazımlı, İ.Quliyev. İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi. Dərs
vəsaiti. Azərbaycan Dövlət İqtisad Univeristeti. Bakı, 2011

233. Aşağıda verilənlərdən hansı şirkətin dəyərlər sisteminə aid deyil?
A) Korporativ vəhdətlik
B) İstehsalçıların əhəmiyyəti və onlara xidmət
C) Ətraf mühitin qorunması
D) Səhmdarların maraqlarına hörmət
E) Keyfiyyətə xüsusi diqqət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi. Dərs vəsaiti. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı. Bakı,
2011

234. Korporativ idarəetmədə nəzarət komitəsinin əsas funksiyası nədən ibarətdir?
A) Rəhbər işçilərin təyin edilməsi, azad edilməsi və mükafatlandırılması
B) Qərarların icrası prosesi ilə onların icrasına nəzarəti direktorlar şurasında birləşdirmək
C) Qərarların qəbul olunması və onların icrasına nəzarəti direktorlar şurasında
birləşdirmək
D) Strategiyaların reallaşdırılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi
E) Şirkətin əməliyyatı məqsədlərinin müəyyən olunması və icrası üçün tapşırıqların
verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.T.Hüseynli, H.İ.Həmidov, M.Ə.Əliyev. Korporativ İdarəetmə. Bakı, 2011

235. Qısa müddətli planlamaya aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Taktiki planlama
B) Strateji planlama
C) İndikativ planlama
D) Ehtimala əsaslanan planlama
E) Operativ planlama
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev. İdarəetmənin əsasları. İSBN 9789952-770-12-3. Yek Nəşriyyatı. Bakı, 2014

236. İdarəetmə fəaliyyəti aşağıdakı funksiyalardan hansı ilə başlayır?
A) Planlaşdırma
B) Nəzarət
C) İstiqamət
D) Təşkilat
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E) Koordinasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Koçel. İşletme yöneticiliği. Beta nəşriyyatı. İstanbul, 2019, 759 səhifə

237. Müqavilə üzrə adətən aralıq hesablaşmaların dəyəri obyektin tam dəyərinin 95 faizini
təşkil edir
A) 0.9
B) 0.8
C) 0.7
D) 0.95
E) 0.2
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/14483

238. Beynəlxalq ticarətin milli bazara nisbətən fərqlilikləri haqqında aşağıda yazılanlardan
hansılar düzgündür?
A) Dünya bazarında daxili bazara nisbətən rəqabət mübarizəsi daha sərt xarakterə malikdir
B) Daxili bazar dünya bazarına nisbətən daha mürəkkəb struktura malikdir
C) Beynəlxalq əlaqələr daxili bazarda həlledici rol oynayır
D) Daxili bazarda dünya bazarına nisbətən rəqabət mübarizəsi daha sərt xarakterə malikdir
E) İnhisar səviyyəsinin yüksək olması nəticəsində dünya bazarının əsas təşkilati forması
monopolist strukturlarıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.Əzizov, A.Qəribov, S.Əhmədova. Beynəlxalq Ticarət Əməliyyatlar. Səh 21-22

239. Aşağıdakılardan hansılar ticarət oluna bilən əmtəələrə aiddir?
A) Kənd təsərrüfatı
B) Restoran və
mehmanxanalar
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C) Mütləq sosial xidmətlər
D) Müdafiə sənayesi
E) İctimai işlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.Əzizov, A.Qəribov, S.Əhmədova. Beynəlxalq Ticarət Əməliyyatlar. Səh 34

240. Dəmir yolu nəqliyyatının texniki-iqtisadi üstünlükləri hansılardır?
A) İqtisadi cəhətdən baha başa gəlməsi
B) Aşağı buraxıcılıq qabiliyyətii
C) Yüklərin kütləvi daşınması
D) Yüklərin kütləvi daşınmasının çətinliyi
E) Yalnız kiçik həcmli yüklərin qəbul edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.354

241. Yük avtomobil nəqliyyatı vasitələrindən istifadə dərəcəsini xarakterizə edən
göstəricilər hansılardır?
A) Yükdaşımaların ümumi həcmi
B) Yürüşlərin sayı
C) Ümumi yükdaşıma məsafələri
D) Yükdaşımaların orta məsafəsi
E) Avtomobillərin dövriyyəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.368

242. Nəqliyyat vasitələrinin yerinə yetirdikləri işlərin nəticəsini xarakterizə edən
göstəricilər hansılardır?
A) Yükləmə-boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı avtomobillərin boş dayanma sürəti
B) Yükdaşımaların orta məsafəsi
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C) Texniki-istismar sürəti
D) Yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı
E) Ümumi yükdaşıma məsafələri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.368

243. Aşağıdakı seriyalılıq əmsallarından hansılar kiçik seriyalı istehsal üçün səciyyəvidir?
A) 23
B) 8
C) 3
D) 17
E) 11
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.17

244. Logistik sistemlərin təhlili və sintezi zamanı yaranan konkret problemlərin həlli üçün
tətbiq edilən dinamik proqramlaşdırma metoduna aid olan xüsusiyyətlər hansılardır?
A) Təsadüfi hadisələrin kəmiyyət qanunauyğunluğunun öyrənilməsi
B) Tətbiq olunan statistik prinsiplərin ehtimallı kəmiyyətlər formasında ifadə olunmasına
imkan verməsi
C) Münaqişəli-ziddiyyətli stiuasiyadan çıxış nəzriyyəsi də adlandırılması
D) Parametrlərinin kəmiyyətə görə dəyişilməsi
E) Parametrlərinin vaxta görə dəyişilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.119

245. Logistik sistemlərin təhlili və sintezi zamanı yaranan konkret problemlərin həlli üçün
tətbiq edilən oyunlar nəzəriyyəsi metoduna aid olan xüsusiyyətlər hansılardır?
A) Parametrlərinin vaxta görə dəyişilməsi
Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Məsələnin həllinin ayrı-ayrı ardıcıl mərhələlərə bölünməsi
C) Tətbiq olunan statistik prinsiplərin ehtimallı kəmiyyətlər formasında ifadə olunmasına
imkan verməsi
D) Hadisə və proseslərin baş verməsi qanunauyğunluqlarını öyrənməsi
E) Təsadüfi hadisələrin kəmiyyət qanunauyğunluğunun öyrənilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.119

246. Logistik sistemlərin təhlili və sintezi zamanı yaranan konkret problemlərin həlli üçün
tətbiq edilən statistik həllər nəzəriyyəsi metoduna aid olan xüsusiyyətlər hansılardır?
A) Hadisə və proseslərin baş verməsi qanunauyğunluqlarını öyrənməsi
B) Münaqişəli-ziddiyyətli stiua- siyadan çıxış nəzriyyəsi də adlandırılması
C) Parametrlərinin vaxta görə dəyişilməsi
D) Təsadüfi hadisələrin kəmiyyət qanunauyğunluğunun öyrənilməsi
E) Məsələnin həllinin ayrı-ayrı ardıcıl mərhələlərə bölünməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.119

247. Aşağıda yazılanlardan hansılar logistikada tətbiq edilən qrafik modellər üçün
xarakterikdir?
A) Obyektdə gedən fizikii kimyəvi, texnoloji, iqtisadi proseslərin öyrənilməsi
B) Tədqiq olunan obyektin xarakteristikasını tənliklər, və funksiyalar formasında əks
etdirməsi
C) Baş verən proseslərin xarici görünüşündən çox məğzini əks etdirməsi
D) Orijinalda baş verən proseslərə toxunmadan yalnız onun xarici görünüşünü əks
etdirməsi
E) Predmetin əsas xassə və xüsusiyyətlərini əks etdirməklə, orijinalın xarici oxşarlığını
özündə saxlaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.129
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248. Aşağıda yazılanlardan hansılar logistikada tətbiq edilən fiziki modellər üçün
xarakterikdir?
A) Orijinalda baş verən proseslərə toxunmadan yalnız onun xarici görünüşünü əks
etdirməsi
B) İdeal modellərə aid olması
C) Obyektdə gedən fizikii kimyəvi, texnoloji, iqtisadi proseslərin öyrənilməsi
D) Şəkillər, çertyojlar, qrafiklər, planlar və sxemlər bu modellərə aid edilir
E) Tədqiq edilən obyektin ideal analoquna əsaslanmasıdı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.129

249. Logistikanın əsas prinsipləri haqqında aşağıda yazılanlardan hansılarda uyğunluq
gözlənilmişdir?
A) Kadrların ixtisaslaşdırılması-dəqiqlik
B) Minimum logistik xərclərə nail olunması-inteqrativlik
C) Logistik sistemin bütün elementləri arasında idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi- bütövlülük
D) Material axınlarını dispetçerləşdirməsi-elmililik
E) Logistik sistemin bütün elementləri arasında idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi- Çeviklik
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.140-142

250. Logistikanın əsas prinsipləri haqqında aşağıda yazılanlardan hansılarda uyğunluq
gözlənilməmişdir?
A) Məhsulun sifarişi tədarükü saxlanması və çatdırılmasının sistemləşdirilməsi-sistemlilik
B) Material axınlarını dispetçerləşdirməsi-konstruktivlik
C) Logistik vəzifələrin yerinə yetirilməsinə mərkəzləşmiş nəzarətin tətbiqi-konstruktivlik
D) Kadrların ixtisaslaşdırılması-elmililik
E) Elementlər arasında kompromisslərə nail olunması-inteqrativlik
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.140-142

251. Aşağıda yazılanlardan hansılar Şərq-Qərb dəhlizi üçün xarakterikdir?
A) Orta Asiyadan Qara dəniz
regionuna məsafə baxımından ən qısa marşrut olması
B) Azərbaycanın yük dövriyyəsində ən yüksək paya sahib olan dəhliz olması
C) Avropa ərazisindən Cənubi Qafqaza ən qısa marşrut olması
D) Rusiya Federasiyası ilə Hindistanı birləşdirməsi
E) Bu dəhlizlədaşınan yüklərin böyük hissəsini quru yüklər
təşkil etməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi. Səh, 23

252. Aşağıdakı sənədlərdən hansılar dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımada itifadə edilir?
A) Konosament
B) BYD kitabçası
C) Yol vərəqəsi
D) Vaqon vərəqələri
E) Yol cədvəli
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.419

253. Aşağıdakı sənədlərdən hansılar daxili su nəqliyyatı ilə yük daşımada itifadə edilir?
A) Yol cədvəli
B) Konosament
C) Vaqon vərəqələri
D) Vəkalətnamə
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E) Əmtəə nəqliyyat qaiməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Səh.419

254. Müəssisənin investisiya strategiyası dedikdə, nə anlaşılır?
A) İnvestisiya fəaliyyətinin qanunvericilik və tənzimləyici metodlarla tənzimlənməsi,
nəzarəti, stimullaşdırılması və qarşısının alınması
B) konkret sosial layihələrin realizə olunmasında həll edilməsi tələb olunan problemlərin
həlli
C) Müəssisənin investisiya fəaliyyətinin inkişafını əlaqələndirən və istiqamətləndirən
konsepsiya sistemi
D) Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin inkişafını əlaqələndirən və istiqamətləndirən
konsepsiya sistemi
E) Təşkilati fəaliyyətin tənzimləyici metodlarla tənzimlənməsi, nəzarəti, stimullaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

255. Strateji investisiya mərkəzi dedikdə nə anlaşılır?
A) Müəssisə daxilində müstəqil təsərrüfat seqmenti olub, öz fəaliyyətini bir sıra əlaqəli
sahələrdə tələbin, istifadə olunan xammal və istehsal texnologiyasının ümumiliyinə görə
birləşdirilməsi ilə həyata keçirir
B) Qabaqcadan müəssisənin strateji idarəetmə obyektlərinin seçilməsi ilə əlaqədardır
C) Müəssisə kompleksli açıq sistem kimi investisiya fəaliyyətinin bütün istiqamətləri və
formaları, onun müxtəlif təsərrüfat bölmələri ilə inteqrasiya olunur
D) Müəssisənin müstəqil struktur vahidi olub, investisiya fəaliyyətinin ayrı-ayrı funksiyaları
və ya istiqamətlərinin yerinə yetirilməsinə ixtisaslaşır.
E) Marketinq fəaliyyətinin səmərəliliyini təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012
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256. İxtisar olunma tipli əməliyyat strategiyasını hansı müəssisələr seçir?
A) Texnoloji tərəqqinin təsiri ilə dinamiki inkişaf edən sahələr
B) Özünün həyat dövrünün ilk mərhələlərində olan müəssisələr, eləcə də texnoloji
tərəqqinin təsiri ilə dinamiki inkişaf edən sahələr
C) Həyat dövrünün son mərhələlərində, eləcə də maliyyə böhranı mərhələsində olan
müəssisələr
D) Stabil məhsul çeşidli və istehsal texnologiyalı, texnoloji tərəqqinin təsirinə az məruz
qalan müəssisələr
E) Texnoloji tərəqqinin təsirinə daha çox məruz qalan müəssisələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyeva, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı,
2012

257. Amortizasiya siyasətinin vergi tənzimlənməsində ilk dövrlər üçün təklif edilən
diferensiasiya istiqaməti hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Təhsil sahəsində istifadə edilən vəsaitlər üzrə
B) Layihənin yazılmasında istifadə edilən vəsaitlər üzrə
C) Müxtəlif istehsal sahələri üzrə
D) İnnovasiya fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlər üzrə
E) Qısamüddətli investisiya resursları üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ə.Məmmədov, İ.Seyfullayev. Vergi və investisiya. Bakı, 2013

258. Amortizasiya siyasətinin vergi tənzimlənməsində ilk dövrlər üçün təklif edilən
diferensiasiya istiqaməti hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Təhsil sahəsində istifadə edilən vəsaitlər üzrə
B) Layihənin yazılmasında istifadə edilən vəsaitlər üzrə
C) Müxtəlif istehsal saəhləri üzrə
D) Qısamüddətli investisiya resursları üzrə
E) Enerjiyə qənaət edən maşın və avadanlıqlar üzrə
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ə.Məmmədov, İ.Seyfullayev. Vergi və investisiya. Bakı, 2013

259. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

260. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

261. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

262. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

263. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

264. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
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D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

265. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

266. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

267. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
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B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

268. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

269. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

270. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

271. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

272. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

273. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

274. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

275. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

276. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

277. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

278. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
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D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

279. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

280. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

281. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
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C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

282. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

283. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

284. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
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A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

285. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

286. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001
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287. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

288. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

289. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997
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290. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

291. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

292. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001
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293. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə
etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

294. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

295. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə
vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999
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