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TEST: 0405#01#Y15#01 YENI(500 TEST)
Test 0405#01#Y15#01 Yeni(500 test)

Fənn 0405 - İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və 
kreditləşdirilməsi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 12

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: İnvestisiya nədir: (Çəki: 1)
resursların, gəlir (səmərə) əldə olunması üçün məsrəflərə yönəldilməsi
maddi vəsaitlər
pul vəsaitləri
əsas fondlar

Sual: İnvestisiya fəaliyyəti: (Çəki: 1)
vəsaitlərin gəlir (səmərə) qazanılmasından ötrü investisiya obyektlərinə qoyuluşu
tikinti quraşdırma işləri
əsaslı tikinti
cari təmir işləri

Sual: İnvestisiya subyektləri: (Çəki: 1)
investorlar və investisiyalaşdırılan obyektlərin iştirakçıları



alıcılar və satıcılar
sifarişçilər
podratçılar

Sual: İnvestisiya obyektləri: (Çəki: 1)
investisiya resursları, sahibkarlıq və digər fəaliyyət obyektlərinə qoyulan məsrəflər;
intellektual mülkiyyət
dövriyyə vəsaitləri
daşınmaz əmlak

Sual: Məcmu investisiyalar (Çəki: 1)
yeni istehsalın mənimsənilməsinə və əmtəə-material ehtiyatlarının artırılmasına yönəldilən 

investisiyaların həcmi
amortizasiya ayırmaları+əsas fondlar
əsas fondlar-köhnəlmə
kapital qoyuluşu+cari təmir xərcləri

Sual: Xalis investisiyalar: (Çəki: 1)
məcmu ibvestisiyaların həcmi-amortizasiya ayırmaları
mənfəət-maya dəyəri
satışdan hasilat+amortizasiya ayırmaları
sərəncamda qalan mənfəət qalığı

Sual: İnvestisiya multiplikatoru: (Çəki: 1)
investisiyaların artımı = istehsal həcminin və gəlirin artımına
yığımın artımı = investisiyaların artımına
depozitlərinartımı = iqtisadi artıma
balans mənfəəti-məcmu məsrəflər

Sual: Real investisiyalar: (Çəki: 1)
maddi resurslara (fiziki kapital), qeyri-maddi aktivlərə qoyulan vəsaitlərin cəmi
maliyyə aktivlərinə qoyulan vəsaitlər
elmi–texniki məhsula qoyulan vəsaitlər
bank depozitləri

Sual: Maliyyə investisiyaları: (Çəki: 1)
müxtəlif maliyyə aktivlərinə (qiymətli kağızlar, müştərək iştirak, bank depozitləri və s.) 

qoyulan vəsaitlər
intellektual mülkiyyətə qoyulan vəsaitlər
kapital yaradan investisiyalar
qeyri-maddi aktivlər

Sual: Birbaşa investisiyalar: (Çəki: 1)
təsərrüfat subyektlərinin nizamnamə kapitalına qoyulan vəsaitlər
əsas vəsaitlərə yönəldilən vəsaitlər
dövriyyə vəsaitlərinin artırılmasına qoyulan vəsaitlər
bank hesabına köçürülmüş vəsaitlər



Sual: Portfel investisiyalar: (Çəki: 1)
gəlir (divident) qazanılması məqsədilə iqtisadi aktivlərə (əsasən qiymətli kağızlara) qoyulan 

vəsaitlər
sertifikatlara qoyulan vəsaitlər
istiqrazlara qoyulan vəsaitlər
səhmlərə qoyulan vəsaitlər

Sual: İnvestisiya tələbi: (Çəki: 1)
investisiyalara yönəldilə biləcək və iqtisadi subyektlər tərəfindən səfərbər olunan gəlirin 

(resursların) həcmi
dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən investisiyalar
bank kreditləri hesabına maliyyələşdirilən investisiyalar
əsas kapitalın yaradılmasına investisiyalar

Sual: İnvestisiya təklifi: (Çəki: 1)
bütün formalarda investisiyalaşan obyektlərin məcmusu
əsas fondların rekonstruksiyası
əmlak və intellektual hüququların əldə olunması
qiymətli kağızların alınması

Sual: İnvestisiya bazarının strukturu: (Çəki: 1)
real kapitalın dövriyyəsi+maliyyə aktivləri kapitalının axını
real kapitalın dövriyyəsi
pul vəsaitlərinin axını
fond bazarında əməliyyatlar

Sual: Maliyyə bazarının bir seqmenti olan kredit bazarı: (Çəki: 1)
pul vəsaitlərinin ötürülməsi kredit-maliyyə təsisatları vasitəsilə baş verir
pul vəsaitləri investisiya fondları vasitəsilə ötürülür
pul vəsaitlərinin bölgüsü lombardlar tərəfindən baş verir
pul vəsaitlərinin bölgüsü fond bazarında baş verir

Sual: Maliyyə bazarının bir seqmenti olan fond bazarı: (Çəki: 1)
 investisiya kapitalı qiymətli kağızların buraxılması və satışı yolu ilə təkrar bölüşdürülür
yığımlar investisiyalara transformasiya olunur
bank passivlərində əhalinin əmanətlərinin xüsusi çəkisi artır
iqtisadiyyatın sektorları arasında maliyyə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi baş verir

Sual: İnvestisiya siyasəti: (Çəki: 1)
milli xarici iqtisadi fəaliyyət çərçivəsində həyata keçirilir
ixracın stimullaşdırılmasıdır
idxalın stimullaşdırılmasıdır
xarici ticarətin liberallaşdırılmasıdır

Sual: İdxalı əvəzləyici siyasətin məqsədi: (Çəki: 1)
yeni və ya az inkişaf etmiş sahələrin məhdudiyyətlər vasitəsilə müdafiəsi
idxalın tamamilə dayandırılması
yerli firmalarda yeni texnologiyanın tətbiqi
gömrük rüsumlarının artırılması



Sual: İxracın stimullaşdırılması siyasəti: (Çəki: 1)
birbaşa xarici investisiyalar yerli işçi qüvvəsindən və təbii ehtiyatlarından istifadə edilməklə 

ixracın stimullaşdırılmasında əsas mənbədir
ixracın həcmini artıran firmalara qarşı vergi güzəştləri tətbiq olunur
xüsusi iqtisadi zonalar yaradılır
valyutanın devalvasiyası keçirilir

Sual: İnvestisiya mühiti: (Çəki: 1)
hər hansı dövrün xarici investitiyalar üçün cəlbediciliyinin müəyyən edilməsidir
firmaların müqayisəli üstünlükləri ilə müəyyən edilir
aşağı istehsal məsrəflərinin olması ilə müəyyən edilir
xarici şirkətlərin çox olması ilə müəyyən edilir

Sual: Milli investisiya rejimi: (Çəki: 1)
xarici investorlar üçün də milli sahibkarlar kimi əlverişli mühitin yaradılması
xarici investorların daxili bazara sərbəst buraxılması
milli sahibkarlar üçün daha əlverişli şərtlərin olması
xarici investorlar üçün bir sıra məhdudiyyətlər

Sual: Ən əlverişli investisiya rejimi: (Çəki: 1)
xarici investisiyaları qəbul edən ölkə bütün dövlətlərin investorları üçün bərabər əlverişli 

şərait yaradır
xarici investisiyaları qəbul edən ölkə ancaq bir neçə dövlət üçün əlverişli şərait yaradır
bir qrup investorlar üçün müəyyən əngəllər yaradılır
yalnız bir dövlət üçün əlverişli şərait yaradılır

Sual: İnvestisiya riski: (Çəki: 1)
kapitalın azalması və ya gəlirin itirilməsi ilə ifadə olunan maliyyə zərərinin yaranması 

ehtimalı
maksimum gəlirin qazanılması üçün edilən cəhd
maliyyə aktivlərinin diversifikasiyası
maliyyə ilinin itkilərlə başa vurulması

Sual: Ümumi (sistemli) risklər: (Çəki: 1)
a) investisiya fəaliyyətinin bütün iştirakçıları üçün oxşar olan risklərdir
investisiya fəaliyyətinin subyektləri üçün yaranan risk
investisiya fəaliyyətinin obyektləri üçün yaranan risk
daxili iqtisadi vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlı olan risk

Sual: Spesifik (qeyri sistemli) risklər: (Çəki: 1)
qeyri-peşəkar investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar olan risklərdir
bankların kredit əməliyyatları ilə bağlı olan risklərdir
podratçıların fəaliyyəti nəticəsində yaranan risklərdir
investisiya keyfiyyətinin düzgün qiymətləndirilməməsi nəticəsində yaranan risklərdir

Sual: İnvestisiya portfeli riskləri: (Çəki: 1)
portfelin tərkibində olan investisiya obyektlərinin keyfiyyətinin pisləşməsi nəticəsində 

yaranan risklər



sahə riskləri
regional risklər
likvidlik riski

Sual: Risklərin identifikasiyası: (Çəki: 1)
risklərin təsnifatlaşdırılması nəticəsində ehtimal olunan risklərin tərkibinin və məzmununun 

müəyyən edilməsi
informasiya mənbələrinin aşkar olunması
bazarın cari konyunkturasının müəyyən edilməsi
normativ hüquqi bazada dəyişikliklər edilməsi

Sual: İnvestisiya layihəsi: (Çəki: 1)
gəlir əldə edilməsi məqsədilə müəyyən müddətdə edilən vəsait qoyuluşu
real investisiya qoyuluşu
portfel investisiyalar
yeni satış bazarlarına qioyulan investitiya

Sual: Biznes-plan: (Çəki: 1)
investisiya təklifi kompleks əsaslandırılır və layihənin əsas cəhətləri müəyyənləşdirilir
məhsul və xidmətlər haqqında məlumatlar
marketinq strategiyası
risklərin qiymətlərndirilməsi

Sual: Layihənin kommersiya (maliyyə) effektivliyi: (Çəki: 1)
məsrəflərin (xərclərin) və maliyyə nəticələrinin nisbəti əsasında tələb olunan gəlirlilik 

səviyyəsinin təmin olunması
bütün iştirakçılar üçün eyni gəlirlilik səviyyəsinin təmin olunması
xarici investorlar üçün renta gəlirinin təmin olunması
daxili investorlar üçün sabit gəlirin təmin olunması

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 59

Maksimal faiz 59

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: İnvestisiya nədir? (Çəki: 1)
məişət avadanlıqlarına vəsait sərfi
mövsümi kənd təsərrüfat işlərinə (tərəvəz, taxıl) vəsait sərfi
gələcəkdə gəlir götürmək məqsədilə vəsait sərfi
minik maşını almaq üçün vəsait

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinə aid deyil (Çəki: 1)
fiziki və hüquqi şəxslərin investisiya yatırımları
dövlətin investisiya yatırımları



beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları 
xarici ölkə vətəndaşları təşkilatlarının investisiya yatırımları

Sual: İnvestisiya tsiklinə daxil deyil: (Çəki: 1)
investisiya qalığı tsikl
investisiya dövrü
istismar dövrü
işçilərin hazırlığ dövrü

Sual: İnvestisiya kompleksinə daxil deyil (Çəki: 1)
investorlar
mal-material və avadanlıq göndərənlər
qiymətli kağızlar
investisiya bankları

Sual: Makrosəviyyədə investisiya xidmət etmir (Çəki: 1)
geniş təkrar istehsalı təmin edir
elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafına
ətraf mühitin mühafizəsinə
əsas fondların köhnəlməsinə

Sual: Mikrosəviyyədə investisiya xidmət etmir (Çəki: 1)
istehsalın inkişafı və genişləndirilməsinə
istehsalın texniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə 
amortizasiya ayırımlarının artırılmasına
hazır məhsulun rəqabətə davamlılığına

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin obyekti deyil (Çəki: 1)
kapital qoyuluşu
qiymətli kağızlar
iş icraçıları
məqsədli pul yatırımları

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin obyekti deyil (Çəki: 1)
istənilən əmlak
elmi-texniki məhsullar
intellektual sərvətlər
mal göndərənlər

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin subyekti deyil (Çəki: 1)
fiziki və hüquqi şəxslər
əsas və dövriyyə vəsaitləri
sifarişçilər
sığorta şirkətləri

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin subyekti deyil (Çəki: 1)
investorlar
sifarişçilər



vasitəçilər
bələdiyyə əmlakı

Sual: Kapital qoyuluşu anlayışına aid deyil (Çəki: 1)
yeni tikintiyə xərclər
dəftərxana xərcləri
maşın-avadanlıq alınması xərcləri
layihə-axtarış işlərinə

Sual: Kapital qoyuluşu anlayışına aid deyil (Çəki: 1)
mövcud obyektlərdə yenidən qurma işləri
kadrların hazırlığı üzrə xərclər
məişət avadanlıqlarına xərclər
torpq sahəsinin alınmasına xərclər

Sual: Kapital qoyuluşunun texnoloji quruluşuna aid edilmir (Çəki: 1)
tikinti-quraşdırma işlərinə
idarə aparatının saxlanmasına 
maşın-avadanlıq alınmasına
layihə-axtarış və digər işlərə

Sual: Kapital qoyuluşunun sahə quruluşuna aiddir (Çəki: 1)
vəsaitin regionlar üzrə bölgüsü
vəsaitin makro və mikro sahələr üzrə bölgüsü
vəsaitin yeni və mövcud obyektlər üzrə bölgüsü
vəsaitin müəssisələr arasında bölgüsü

Sual: Kapital qoyuluşunun təkrar istehsal quruluşuna aiddir (Çəki: 1)
vəsaitin sahələr arasında bölgüsü
vəsaitin nazirlik və komitələr arası bölgüsü 
vəsaitin yeni tikinti və mövcud obyektlər arasında bölgüsü 
vəsaitin regionlar üzrə bölgüsü 

Sual: Maliyyə institutu anlayışına aid deyil (Çəki: 1)
kommersiya bankları
ticarət mərkəzləri
kredit ittifaqları
qeyri-bank kredit təşkilatları

Sual: Maliyyə institutu anlayışına aid deyil (Çəki: 1)
investisiya bankları
ipoteka bankları
lombardlar
bələdiyyə təşkilatları

Sual: Kapital yaradan investisiya deyil (Çəki: 1)
əsas kapitala investisiya
əsaslı təmir xərcləri



təhsil haqqının ödənişi
lisenziya alışına vəsait

Sual: Kapital yaradan investisiya deyil (Çəki: 1)
qeyri-material aktivlərə investisiya
torpaq sahəsinin alınmasına
dövriyyə vəsaitinin tamamlanmasına
iş paltarının alınmasına

Sual: Real investisiyaya aid deyil (Çəki: 1)
pul vəsaitləri
dövriyyə vəsaitlərinin alınması
təsərrüfat subyektlərinin vəsaitləri
səhmlərin alınmasına investisiya

Sual: Maliyyə investisiyalarına aiddir (Çəki: 1)
yeni obyektlərin yaradılmasına investisiya
mövcud müəssisələrin yenidən qurulmasına investisiya
istiqrazlar alınmasına investisiya
avadanlıqlar alınmasına investisiya

Sual: Real investisiyaya aiddir (Çəki: 1)
istehsla prosesinə yatırılan investisiya
qiymətli kağızlara investisiya
digər müəssisələrin aktivlərinə investisiya
fiziki şəxslərin vekselləri 

Sual: Maliyyə investisiyalarına aid deyil (Çəki: 1)
müxtəlif təşkilatların aktivlərinə 
səhm və istiqrazlar alınmasına
müəssisənin texniki yenidən qurulmasına
qiymətli kağızlardan dividend alınması

Sual: Bu məqsədlərə vəsait qoyuluşu «kapital qoyuluşu» adlanmır (Çəki: 1)
yeni tikintiyə
səhiyyə xərclərinə
texniki yenidənqurmaya
mövcud obyektlərin genişləndirilməsinə

Sual: Tikinti məhsulunun qiyməti (dəyəri) müəyyən edilir (Çəki: 1)
avadanlıqların dəyərinə görə
layihə-smeta sənədlərinə görə
plan yığımı
üstəlik xərclər

Sual: Smeta dəyərinin tərkibinə daxil edilmir (Çəki: 1)
düzünə (bir başa) xərclər
amortizasiya xərcləri



plan yığımı
üstəlik xərclər

Sual: Smeta maya dəyərinin tərkibinə daxil edilmir (Çəki: 1)
düzünə-bir başa xərclər
avadanlıqların istismar xərcləri
üstəlik xərclər
amortizasiya ayırmaları

Sual: Birbaşa xərclərin tərkibinə daxil deyil (Çəki: 1)
material xərcləri
fəhlələrin əmək haqqı
mühəndis-texniki işçilərin istismar xərcləri 
maşın-mexanizmlərin istismar xərcləri

Sual: Əsaslı tikinti sistemində investisiya prosesinin iştirakçısı deyil (Çəki: 1)
investorlar
layihə təşkilatı
banklar
podratçılar

Sual: İnvestisiya fəaliyyətində tərəflərin münasibətlərini tənzimləyən hüquqi sənəd (Çəki: 1)
layihə-smeta sənədləri
avadanlıqların göndərilməsi haqda sənəd
tərəflər arasında bağlanmış müqavilə
kapital qoyuluşu planı

Sual: Xüsusi işlərin yerinə yetirilməsi üçün hansı müqavilə bağlanır (Çəki: 1)
baş podrat müqavilə
subpodrat müqavilə 
illik podrat müqavilə
elmi-tədqiqat işləri üzrə müqavilə

Sual: Hansı işlər üçün podrat müqavilə bağlanmır (Çəki: 1)
tikinti-quraşdırma işlərinə
layihə-axtarış işlərinə
qiymətli kağızların tədavülünə
əsaslı təmir işlərinə 

Sual: Əsaslı tikintinin aparılmasında bu üsuldan istifadə olunmur: (Çəki: 1)
podrat üsulu
briqada üsulu
kombinat üsulu
təsərrüfat üsulu

Sual: Təsərrüfat üsulunda iştirak edir (Çəki: 1)
investor öz gücü ilə
fəaliyyətdə olan podratçı



kommersiya bankı
layihə təşkilatı

Sual: Podrat üsulunda iştirak etmir (Çəki: 1)
daim fəaliyyətdə olan podratçı təşkilat
ixtisaslı işçi qüvvəsi ilə
investor öz gücü ilə
tikinti, maşın və avalanlıqlar ilə

Sual: Tikintidə iqtisadi göstəricilər hansı üsulda daha yaxşı olar (Çəki: 1)
təsərrüfat üsulunda
podrat üsulunda
kooperativ üsulunda
briqada üsulunda

Sual: Bu sifarişçidir (Çəki: 1)
tikinti işlərini yerinə yetirir
tikintini təşkil edərək, ona rəhbərlik edir
tikintini vəsaitlə təmin edir
tikintini material ehtiyyatları ilə təmin edir

Sual: Bu podratçıdır (Çəki: 1)
tikinti obyektini materialla təmin edir
tikinti işçi qüvvəsi ilə təmin edir
müqavilə ilə obyektin tikintisini icra edir
tikintiyə lazım olan avadanlığı alır

Sual: Bir tipli layihələrdə tikilir (Çəki: 1)
idman qurğuları
konsert salonları
kütləvi yaşayış mikrorayonları
zavod binaları

Sual: Bir tipli layihələrdə tikilir (Çəki: 1)
fabrik zavodlar 
stadionlar 
məktəblər
körpülər

Sual: Fərdi layihələrdə tikilir (Çəki: 1)
yaşayış mikrorayonları
məktəb binaları
idman sarayları
uşaq bağçaları

Sual: Hansı sahənin yerli məhsulu yerini dəyişmir (Çəki: 1)
ağır maşınqayırma sənayesi məhsulları
kimya sənayesi məhsulları



tikintinin məhsulları
yüngül sənaye məhsulları

Sual: Tikilən obyekt üzərində sifarişçinin hüquqlarını kim təmsil edir (Çəki: 1)
iş icraçısı – prorab
texniki nəzarətçi – texnadzor
layihənin müəllifi 
avadanlıq göndərən təşkilat

Sual: Obyektin tikintisini podratçı təşkilat adından kim icra edir? (Çəki: 1)
texniki nəzarətçi – texnadzor
iş icraçısı – prorab
layihənin müəllifi 
yanğından mühafizə idarəsi

Sual: Tikilən obyektin layihə-smeta sənədlərinə uyğun aparılmasına kim nəzarət edir? (Çəki: 1)
texniki nəzarətçi – texnadzor
iş icraçısı – prorab
layihənin müəllifi
xammal-material göndərən təşkilat

Sual: Layihələndirmə mərhələlərinə daxil deyil (Çəki: 1)
texniki-iqtisadi əsaslandırma (TİƏ)
texniki layihə
işçi cizgiləri
məlumatların təhlili

Sual: İnvestisiya risqinin baş vermədiyi sahə (Çəki: 1)
iqtisadiyyatla əlaqəli
siyasi vəziyyətlə əlaqəli
amortizasiya ayırmaları ilə əlaqəli
sosial sahədəki vəziyyətlə əlaqəli

Sual: Real investisiya ilə əlaqəli risqlər (Çəki: 1)
tikinti rayonu düzgün müəyyən edilməyib
tikinti materivalları ilə təchizatda çatışmamazlıq
podratçı təşkilat düzgün seçilməyib
hesablaşma vaxtında aparılmır

Sual: İnvestisiya risqinə aid deyil (Çəki: 1)
sahə ilə əlaqədar risk
idarəçiliklə əlaqəli risk
qiymətli kağızların yerləşdirilməsi
kommersiya riski

Sual: İnvestisiya riskləri aşağıdakı hallarda yaranır (Çəki: 1)
hazırlıq mərhələsində
obyektin yaranma mərhələsində



maliyyə mənbələrindən asılı olaraq 
texniki təchizatla əlaqəsi

Sual: Hansı layihələrdə risk nəzərə alınmır (Çəki: 1)
layihənin reallaşması şərtləri qeyri-müəyyəndir
layihənin reallaşması şərtlərinin məlumatı tam deyil
təsadüfi plan göstəriciləri ilə 
 göstəriciləri virtual olan

Sual: Dövlət siyasətinin dəyişməsindən hansı risk qrupunda itgi baş verir? (Çəki: 1)
investisiya riski
bazar riski
siyasi risk
maliyyə riski 

Sual: İnvestisiya layihələndirmə mərhələsinə aid deyil (Çəki: 1)
investsiyaqabağı mərhələ
investisiya mərhələsi
tsikl mərhələsi
istismar mrəhələsi

Sual: Layihənin növlərinə aid deyil (Çəki: 1)
fərdi layihə
müştərək layihə
bir tipli layihə
podrat layihəsi

Sual: Layihələndirmə mərhələlərinə daxil edilmir (Çəki: 1)
bir mərhələləi layihə
qarışıq layihələndirmə
iki mərhələli layihə
xarici investorun layihəsi

Sual: İnvestisiya layihələri reallaşma müddətinə görə aşağıdakı qruplarda birləşmir (Çəki: 1)
qısamüddətli
orta müddətli
müddətsiz
uzun müddtli

Sual: Podrat müqaviləyə aid deyil (Çəki: 1)
baş podrat müqavilə
illik podrat müqavilə
kollektiv müqavilə
subpodrat müqavilə

Sual: İnvestisiya layihəsinin səmərəlilik kriteriyasına aid deyil (Çəki: 1)
vəsaitin geri qayıtma müddəti
sadə gəlir norması



kreditə görə faiz
gəlir indeksi

Sual: Tikinti əsasən aşağıdakı üsullarla aparılır (Çəki: 1)
podrat, kollektiv
təsərrüfat, briqada
podrat, təsərrüfat
briqada, kollektiv

BÖLMƏ: 0104
Ad 0104

Suallardan 38

Maksimal faiz 38

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Regionun investisiya riski nə ilə müəyyənləşir: (Çəki: 1)
ölkədəki qanunverici tənzimlənmənin səviyyəsi
özəlləşdirmə proseslərinin inkişafı
investisiyaların yaxud onlara gəlirin itirilməsi ehtimalı
ayrı-ayrı investisiya bazarlarının inkişafı.

Sual: Risk nədir? (Çəki: 1)
hər hansı sosial-iqtisadi mühitdə yaranmış gərginliyin monetar yollarla aradan qaldırılması
 invetisiya xərclərinin ən aşağı gəlirlilik həddi;
mənfi nəticələrə gətirib çıxaran şəraitin yaranması ehtimalı
heç nə etmək mümkün olmadığı qeyri-müəyən vəziyyət

Sual: Risk dərəcəsinin azalmasını təmin etmir: (Çəki: 1)
riskin layihə iştirakçıları arasında bölünməs
sığortalanma
gözlənilməz xərclərin edilməsi üçün ehtiyatın yaradılması
güc ehtiyatının olması

Sual: Risk göstəricisi hansıdır? (Çəki: 1)
gücdən istifadə faizi
bazadakı tələbə uyğun gələn satış həcmi
əsasını zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması təşkil etdiyi təhlükəsizlik diapazonunun 

səviyyəsi
baş vermiş zərərin həcmi

Sual: Fəlakət riski hansıdır? (Çəki: 1)
kapitalın itirilməsi riski
mənfəəti itirilməsi riski
satış bazarnın itirilməsi riski
hörmətin itirilməsi riski



Sual: İnvestisiyanın sığortalanması: (Çəki: 1)
riskin kəmiyyət təhlilinin bir istiqamətidir
investisiya zamanı riskin idarə edilməsinin mühüm metodlarından biridir
hissiyatın təhlili metodunun bir növüdür
resurs xərclərinin minimallaşdırılmasıdır

Sual: Riskli vəziyyəti nə müşaiyət etmir? (Çəki: 1)
qeyri-müəyyənlik
alternativlik
yaqin edilən nəticə
nəticənin qabaqcadan bilinməsi 

Sual: Riskli vəziyyətdən yaqin edilən nəticə necə ola bilməz? (Çəki: 1)
arzu olunan yaxud xoşbəxt
tam olmasada, ümumən müvəffəqiyyətli
əlverişsiz yaxud tam iflas
dirçəliş və sürətli inkişaf

Sual: Riskin əsas mənbələrinə nəyi aid etmək olar? (Çəki: 1)
təbiətin kor-təbiiliyini
işçi heyətin peşə səviyyəsinin aşağı düşməsini
bankın kreditləşmədən imtina 
dövlət büdcəsinin kəsirini

Sual: Riskin əsas mənbələrinə nəyi aid etmək olar? (Çəki: 1)
işçi heyətin peşə səviyyəsinin aşağı düşməsini
ayrı-ayrı təbii hadisələri
bankın kreditləşmədən imtina etməsini
dövlət büdcəsinin kəsirini

Sual: Riskin əsas mənbələrinə nəyi aid etmək olar? (Çəki: 1)
bankın kreditləşmədən imtina etməsini
dövlət büdcəsinin kəsirini
təsadüfləri
işçi heyətin peşə səviyyəsinin aşağı düşməsini

Sual: Riskin əsas mənbələrinə nəyi aid etmək olar? (Çəki: 1)
bankın kreditləşmədən imtina etməsini
dövlət büdcəsinin kəsirini
işçi heyətin peşə səviyyəsinin aşağı düşməsini
resusrların məhdudluğunu

Sual: Riskin əsas mənbələrinə nəyi aid etmək olar? (Çəki: 1)
texnogen prosesləri
bankın kreditləşmədən imtina etməsini
dövlət büdcəsinin kəsirini
işçi heyətin peşə səviyyəsinin aşağı düşməsini



Sual: Hansı risk dövlətin siyasi kursunun dəyişməsi zamanı baş verir və investisiya fəaliyyətinə 
inzibati məhdudiyyətlərin qoyulmasını nəzərdə tutur? (Çəki: 1)

sosial
iqtisdi
ekoloji
siyasi

Sual: Hansı risk istehsalın inkişaf şəraitinin və ölkənin (regionun) həyat təminatının dəyişməsi 
ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

sosial
iqtisadi
ekoloji
siyasi

Sual: Hansı risk investisiyalanan müəssisənin işçilərinin tətil etməsi və nəzərdə tutulmayan 
sosial proqramları həyata keçirməsi ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

sosial
iqtisadi
ekoloji
siyasi.

Sual: Hansı risk investisiyalanan müəssisənin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən ekoloji 
fəlakətlərin və dağıdıcı təbii fəlakətlərin baş verməsi ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

sosial
iqtisadi
ekoloji
siyasi

Sual: ……………….. riski investisiya üçün maliyyə metod və alətlərinin düzgün seçilməməsi, 
ayrı-ayrı emitetntlərin maliyyə çətinlikləri ilə üzləşməsi və hətta iflasa uğraması ilə bağlıdır: 
(Çəki: 1)

maliyyə
iqtisdi
real
siyasi

Sual: ……………….. riski investisiya obyektinin istismara verilməsini ləngidən yaxud onun 
fəaliyyəti prosesində gəliri azalda bilən müxtəlif amillərlə bağlıdır: (Çəki: 1)

maliyyə
iqtisdi
real
siyasi

Sual: ……………….. riski ölkə inkişafının iqtisadi silsiləsinin mərhələlərinin yaxud invesisiya 
bazarının fəaliyyətinin konyunktura silsiləsinin mərhələlərinin bir-birini əvəzləməsi, investsiya 
sferasında vergi qanunvericiliyinin əhəmiyyətli dəyişməsi və s. bu kimi obyektiv amillərlə 
bağlıdır: (Çəki: 1)

maliyyə
iqtisadi



real
bazar.

Sual: ……………….. riski bu və ya digər investisiya obyekti üçün yaxud konkret investorun 
fəaliyyəti üçün səciyyəvidir: (Çəki: 1)

spesifik;
maliyyə
real
bazar

Sual: Konkret risk növü üçün səciyyəvi olan əlverişsiz durumun yaranması nəticəsində 
investora dəyən zərərin (itkinin) məbləği: (Çəki: 1)

maliyyə itkilərinin ehtimal edilən həcmidir; 
maliyyə itkilərinin fərz edilən (hipotetik) həcmidir; 
maliyyə itkilərinin nisbi həcmidir; 
maliyyə itkilərinin mütləq həcmidir

Sual: Dəymiş zərərin (itikinin) investisiya edilmiş kapitalın həcminə nisbəti (Çəki: 1)
maliyyə itkilərinin ehtimal edilən həcmidi
maliyyə itkilərinin fərz edilən (hipotetik) həcmidir
maliyyə itkilərinin nisbi həcmidir
maliyyə itkilərinin mütləq həcmidir

Sual: İqtisadiyyata vəsait qoyuluşu şəraitinin qeyri-müəyyən olduğu durumda gözlənilməz 
maliyyə itkilərinin baş verməsi ehtimalı hansı riski labüd edir: (Çəki: 1)

maliyyə riskini
investisiya riskini
real riski
siyasi riski

Sual: Risk göstəricilərini hesablamaqdan ötrü zəruri olan məlumat olmadıqda yaxud 
gerçəkləşməli olan layihənin analoqu olmadıqda sahibkarlar riskin qiymətləndirilməsinin hansı 
metodundan istifadə edir: (Çəki: 1)

ekspert metodu
ehtimal nəzəriyyəsi metodları
riyazi statistika metodları
intuisiyadan

Sual: Peşə səviyyəsi yüksək olan mütəxəssislər arasında sorğunun keçirilməsinə və sorğu 
nəticələrinin riyazi işlənməsinə əsaslanan metod hansıdır: (Çəki: 1)

riyazi statistika metodları
intuisiya
ekspert
ehtimal nəzəriyyəsi metodları

Sual: Müəyyən investisiya layihəsi üzrə edilən investisiyalara mənfəətin itirilməsinin məqbul 
sayıldığı risk səviyyəsi hansıdır: (Çəki: 1)

kritik (son hədd); 
mümkün



fəlakət; 
minimal.

Sual: Müəyyən investisiya layihəsi üzrə təkcə edilən investisiyalara mənfəətin deyil, həmçinin 
hesablanmış mücmu gəlirin də itirilməsinin məqbul sayıldığı risk səviyyəsi hansıdır: (Çəki: 1)

kritik (son hədd)
mümkün
fəlakət
minimal.

Sual: Müflisləşmə nəticəsində investorun bütün aktivlərinin itirilməsinin mümkün sayıldığı risk 
səviyyəsi hansıdır: (Çəki: 1)

kritik (son hədd); 
mümkün
fəlakət;
minimal

Sual: Risklərdən olan zərərin optimallaşdırılmasının klassik metodlarından birini göstərin: (Çəki: 
1)

Laplas
Smit; 
Rikardo
Marks

Sual: Risklərdən olan zərərin optimallaşdırılmasının klassik metodlarından birini göstərin: (Çəki: 
1)

Keqan
Uald
Kene
Buagilber

Sual: Risklərdən olan zərərin optimallaşdırılmasının klassik metodlarından birini göstərin: (Çəki: 
1)

Türqo
Samuelson
Sevic
Fridman.

Sual: Risklərdən olan zərərin optimallaşdırılmasının klassik metodlarından birini göstərin: (Çəki: 
1)

Keyns; 
Fişer
Fillips
Qurvis.

Sual: Risksiz investisiyaların gətirdiyindən artıq olan gəlir: (Çəki: 1)
riskə görə mükafatdır
riskə görə təzminatdır
riskin əvəzidir



risk haqqıdır

Sual: Risk dərəcəsinin aşağı salınması yollarından birini göstərin: (Çəki: 1)
subsidiya
dotasiya
diversifikasiya
devalvasiya

Sual: Risk dərəcəsinin aşağı salınması yollarından birini göstərin: (Çəki: 1)
kalkulyasiya
ehtiyatların yaradılması
repatriasiya
kontingentləşdirmə

Sual: Risk dərəcəsinin aşağı salınması yollarından birini göstərin: (Çəki: 1)
sığortalanma
sertifikasiya
tarifikasiya; 
subvensiya.

Sual: Risk dərəcəsinin aşağı salınması yollarından birini göstərin: (Çəki: 1)
subsidiya
repatriasiya
limitlərin qoyulması
differensiasiya

BÖLMƏ: 0105
Ad 0105

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: İnvestisiya: (Çəki: 1)
daşınmaz əmlakın və uzunmüddətli istehlak əmtəələrin alınmasıdır;
bir ildən artıq müddətdə səmərə verəcək layihələrə pul qoyuluşlarının edilməsi ilə əlaqədar 

aparılan əməliyyatlardır;
istismar müddəti bir ilə qədər olan maşın və avadanlıqların alınmasıdır;
gələcəkdə artırılmaq məqsədi ilə edilən kapital qoyuluşudur.

Sual: İnvestisiya deyiləndə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
bilavasitə istehlakdan ayırılan vəsaitlərin müəyyən məqsədlərlə qoyuluşu
vəsaitlərin şəxsi istehlak məqsədilə əmtəələrə qoyuluşu
vəsaitlərin yalnız əsas kapitalın təkrar istehsalına qoyuluşu
vəsaitlərin yalnız kapitalın artırılması üçün qoyuluşu



Sual: İnvestisiyanın mahiyyətini təşkil edir: (Çəki: 1)
istehsal proqramının müəyyən edilməsi üçün bazar marketinqinin aparılması
müəssisənin yerinin və gücünün müəyyən edilməsi
mövcud istehsalın müasirləşdirilməsinə, genişləndirilməsinə yaxud yeni tikintiyə kapital 

qoyuluşudur
mənfəətin və sosial səmərənin əldə edilməsi məqsədi ilə genişlənməyə və ya yeni tikintiyə 

investisiya qoyuluşudur

Sual: Birbaşa investisiyalar: (Çəki: 1)
müəssisəyə tam sahib və ya müəssisə səhmlərinin yaxud səhm kapitalının 10%-dən az 

olmayan hissəsinə nəzarət edən birbaşa investorlar tərəfindən edilən investisiyalardır
müəssisənin fəaliyyətinə təsir etmək imkanı verməyən və müəsisənin səhmdar kapitalının 

10%-dən az olan hissəsini təşkil edən səhmlərin alqısına edilən vəsait qoyuluşu
ticarət kreditləridir
investor müəssisənin əməliyyat aktivlərinin inkişafına edilən investisiyadır

Sual: Portfel investisiyaları (Çəki: 1)
müəssisənin səhm kapitalının 10%-dən az hissəsinin alınmasıdır
müəssisənin səhm kapitalının 10%-dən çox hissəsinin alınmasıdır
ticarət kreditləridir
investor müəssisənin əməliyyat aktivlərinin inkişafına edilən investisiyadır

Sual: Portfel investisiyaları həyata keçirilir (Çəki: 1)
əsaslı tikinti sahəsində
maliyyə kapitalının tədavülü sahəsində
innovasiya sahəsində
maddi istehsal sahəsində

Sual: Pul aktivlərinə edilən investisiyalara nə aid deyildir? (Çəki: 1)
səhmlərin və digər qiymətli kağızların əldə edilməsi
başqa firmaların fəaliyyətində və borc hüquqlarında iştirak hüququnun əldə edilməsi
dövriyyə vəsaitlərinin əldə edilməsi
portfel investisiyaları

Sual: Kapital qoyuluşlarına daxildir (Çəki: 1)
əsas fondlara investisiya
istehsal gücünün yeniləşdirilməsinə investisiyalar
istehsal gücünün artırılmasına investisiyalar
dövriyyə fondlarına investisiyalar

Sual: İnvestisiyanın hansı növü qeyri-maddi aktivlərə daxil deyil? (Çəki: 1)
“nou-hau”, patent, ixtiralar
gələcək istehsal üçün kadr hazırlığı
lisenziyanın alınması, ticarət nişanlarının hazırlanması və s
bank kreditləri

Sual: Hansı növ qoyuluşlar qeyri-maliyyə aktivlərinə edilən investisiyaların tərkibinə daxil deyil? 
(Çəki: 1)



əsas kapitala investisiya
qeyri-maddi aktivlərə investisiya
digər hüquqi şəxslərin qiymətli kağızlarına, dövlət və bələdiyə istiqrazlarına investisiya
əsas fondların əsaslı təmirinə edilən qoyuluşlar

Sual: Reinvestisiya (Çəki: 1)
ilkin investisiyalar və ya xalis investisiyalardır
ilkin investisiya + layihənin həyata keçirlməsindən mənfəət və amortizasiya ayırmaları
vergilər ödənildikdən sonra müəssisədə qalan sərbəst pul vəsaitləri + kreditdən istifadəyə 

görə faiz ödəmələri
riski orta bazar səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcə aşağı olan investisiya obyektlərinə 

kapital qoyuluşudur

Sual: Şirkətin kapital qoyuluşunun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar çəkdiyi xərclər (Çəki: 1)
uzunmüddətli xərclərdir
cari xərclərdir
xüsusi xərclərdir
doğru cavab yoxdur

Sual: Kapitalın təkrar istehsal strukturu (Çəki: 1)
xüsusi və borc vəsaitlərinin nisbətidir
investisiyanın aktiv (avadanlıq) və passiv (bina və qurğular) hissələrinin nisbətidir
yeni tikinti, genişləndirmə və yenidənqurmanın nisbətdir
uzunmüddətli və qısamüddətli vəsaitlərin nisbətidir

Sual: Kapital qoyuluşunun təkrar istehsal strukturu nəyə edilən xərclərin nisbətidir? (Çəki: 1)
əsas fondların aktiv və passiv hissələrinə
yeni tikintiyyə, yenidənqurmaya və əsas fondların texniki yenidənsilahlanmasına
real, maliyyə və intellektual investisiyalara
xüsusi və borc kapitalının formalaşdırılmasına

Sual: İnnovasiya: (Çəki: 1)
elmi tədqiqatların aparılması hüquqdur
patentdir
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə bağlı olan investisiyalardır
ticarət nişanıdır

Sual: İnnovasiya (Çəki: 1)
uzunmüddətli kapital qoyuluşlarıdır
qısamüddətli kapital qoyuluşlarıdır
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə bağlı olan kapital qoyuluşlarıdır
ortamüddətli kapital qoyuluşlarıdır

Sual: Bir ilə qədər müddətdə gəlir əldə etmək məqsədi ilə edilən qoyuluşlar (Çəki: 1)
uzunmüddətli maliyyə qoyuluşlarıdır
qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarıdır
ortamüddətli maliyyə qoyuluşlarıdır
müddətsiz maliyyə qoyuluşlarıdır



Sual: Qeyri-maliyyə aktivlərə edilən investisiyalarının tərkibinə hansı növ qoyuluşlar daxil deyil? 
(Çəki: 1)

əsas kapitala investisiya
qeyri-maddi aktivlərə investisiya
başqa hüquqi şəxslərin qiymətli kağızlarına, dövlət və bələdiyyə istiqrazlarına investisiya
torpaq sahələrinin alqısına edilən qoyuluşlar

Sual: İnvestisiya deyildikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
sırf pul vəsaitlərinin qoyuluşu;sırf pul vəsaitlərinin qoyuluşu
ən az iki tərəfin, yəni layihənin təşəbbüskarı və layihəni maliyyələşdirən investorunun 

qarşılıqlı ünsiyyəti prosesidir
vəsaitlərin uzunmüddətli qoyuluşu
sırf kapitalın artırılması məqsədi ilə vəsait qoyuluşu

Sual: İnvestisiya deyildikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
vəsaitlərin şəxsi istehlak məqsədi ilə əmtəələrə qoyuluşu
vəsaitlərin uzunmüddətli qoyuluşu
fiziki, pul və qeyri-material aktivlərə qoyuluşlar
sosial səmərənin əldə edilməsi məqsədi ilə vəsait qoyuluşu

Sual: Kapital qoyuluşları (Çəki: 1)
kapitalın qiymətli kağızlara yerləşdirilməsidir
yeni əsas fondların yaradılmasına və mövcud olanların təkrar istehsalına edilən 

investisiyadır
istənilən obyektlərə investisiyadır
yeni texnologiyalara investisiyadır

Sual: Maliyyə investisiyalarının obyektləri (Çəki: 1)
əsas fondlardır
dövriyyə kapitalıdır
bank depozitləridir
səhmlərdir

Sual: Real investisiyanın obyektləri (Çəki: 1)
əsas fondlardır
səhmlərdir
dövriyyə kapitalıdır
tezavrasiya obyektləridir

Sual: Xalis investisiyalar bunlar arasındakı fərqdir: (Çəki: 1)
məcmu investisiyalarla amortizasiya ayırmaları
birbaşa və dolayı investisiyalar
real və portfel investisiylar
xüsusi və borc vəsaitlər

Sual: Müəssisənin xalis investisiyalarının mənfi göstərici olması müəssisəni necə 
səciyyələndirir? (Çəki: 1)

müəssisə öz kapitalını yeyir



müəssisə yerində sayır
müəssisə böyüyür
müəssisə mövcud deyil

Sual: Müəssisənin xalis investisiyalarının müsbər göstərici olması müəssisəni necə 
səciyyələndirir? (Çəki: 1)

müəssisə öz kapitalını yeyir
müəssisə yerində sayır
müəssisə böyüyür
müəssisə mövcud deyil

Sual: Müəssisənin xalis investisiyalarının sıfıra bərabər olması müəssisəni necə 
səciyyələndirir? (Çəki: 1)

müəssisə öz kapitalını yeyir
müəssisə yerində sayır
müəssisə böyüyür
müəssisə mövcud deyil

Sual: Müəssisənin əməliyyat mənfəətinin artım istiqamətlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
əməliyyat gəlirlərinin artımının istehsal-satış fəaliyyətinin həcmlərinin genişlənməsi 

hesabına təmin edilməsi
borc kapitalı bazarında borclanmanın genişləndirilməsi
büdcədən müəssisəyə pul ayırmalarının artırılması
müəssisəyə vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi

Sual: Müəssisənin əməliyyat gəlirinin artımı istiqamətlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
müəssisəyə vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi
maliyyə bazarında borclanmanın genişləndirilməsi
büdcədən müəssisəyə dotasiyaların artırılması
xüsusi əməliyyat xərclərinin azaldılması

Sual: Qoyulmuş kapitalın onun likvidliyi ilə təmin olunan sərbəstləşməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
dezinvestisiya
reinvestisiya
repatriasiya
rekreasiya
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Sual: Əsas fondların əsaslı təmiri hansı investisiya növünə aiddir? (Çəki: 1)
maliyyə investisiyalarına



real investisiyalara
möhtəkir investisiyalara
portfel investisiyalarına

Sual: Tikintinin və ya yenidən qurmanın ödənilməsi hansı investisiya növünə aiddir? (Çəki: 1)
maliyyə investisiyalarına
real investisiyalara
möhtəkir investisiyalara
portfel investisiyalarına

Sual: Qeyri-maddi qoyuluşlar hansı investisiya növünə aiddir? (Çəki: 1)
maliyyə investisiyalarına
 real investisiyalara
möhtəkir investisiyalara
portfel investisiyalarına

Sual: Qiymətli kağızlara edilən qoyuluşlar hansı investisiya növünə aiddir? (Çəki: 1)
maliyyə investisiyalarına
real investisiyalara
möhtəkir investisiyalara
portfel investisiyalarına

Sual: Verilmiş kreditlər hansı investisiya növünə aiddir? (Çəki: 1)
maliyyə investisiyalarına
real investisiyalara
möhtəkir investisiyalara
portfel investisiyalarına

Sual: Lizinq verən üçün lizinq nəyə aiddir (Çəki: 1)
maliyyə investisiyalarına
real investisiyalara
möhtəkir investisiyalara
birbaşa investisiyalara

Sual: Sırf qiymət dəyişməsi ehtimalı ilə aktivlərin alınması: (Çəki: 1)
maliyyə investisiyasıdır
real investisiyadır
möhtəkir investisiyadır
birbaşa investisiyadır

Sual: Vahid investisiya siyasəti daxilində müxtəlif növ aktivlərə qoyulan investisiya .......... 
adlanır: (Çəki: 1)

maliyyə investisiyası
real investisiya
möhtəkir investisiya
portfel investisiyası



Sual: Pul vəsaitlərinin müəssisənin idarə edilməsində iştirak məqsədi ilə qoyuluşu .............. 
məzmununu müəyyən edir: (Çəki: 1)

maliyyə investisiyasının
real investisiyanın
birbaşa investisiyanın
portfel investisiyasının

Sual: Qiymətli kağızlar portfelini forlaşdırmaqla ilə qiymətli kağızlara pul vəsaitlərinin 
qoyuluşu ................ məzmununu müəyyən edir: (Çəki: 1)

uzunmüddətli investisiyaların
real investisiyaların
birbaşa investisiyaların
portfel investisiyalarının

Sual: Real investisiyaları həmçinin .............. adlandırırlar. (Çəki: 1)
maliyyə investisiyaları
uzunmüddətli investisiyalar
birbaşa investisiyalar
portfel investisiyaları

Sual: Əksər müəssisələr üçün investisiya fəaliyyətinin əsasını hansı investisiyalar təşkil edir? 
(Çəki: 1)

real investisiyalar
uzunmüddətli investisiyalar
maliyyə investisiyaları
portfel investisiyaları

Sual: Qeyri-maliyyə aktivlərinin yaradılması və ya əldə edilməsi ilə bağlı olan konkret layihələrə 
uzunmüddətli vəsait qoyuluşu ............ məzmununu müəyyən edir: (Çəki: 1)

maliyyə investisiyalarının
real investisiyaların
spekulyativ investisiyaların
portfel investisiyalarının

Sual: Real investisiyaların zəruriliyini şərtləndirən səbəbi göstərin: (Çəki: 1)
fəaliyyət həcminin artırılması
kreditlərin qaytarılmasının vacibliyi
sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
dünya bazarına çıxmaq arzusu

Sual: Real investisiyaların zəruriliyini şərtləndirən səbəbi göstərin: (Çəki: 1)
yeni fəaliyyət növünün gerçəkləşməsi
kreditlərin qaytarılmasının zəruriliyi
sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
dünya bazarına çıxmaq arzusu

Sual: Real investisiyaların zəruriliyini şərtləndirən səbəbi göstərin: (Çəki: 1)
müəssisənin mövcud maddi-texniki bazasının yenilənməsi
kreditlərin qaytarılmasının zəruriliyi



sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
dünya bazarına çıxmaq arzusu

Sual: Real investisiyaların istiqamətlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
cəmiyyətdə sosial gərginliyin zəiflədilməsi
cari təmirin aparılması
əsaslı investisiyalar
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması

Sual: Real investisiyaların istiqamətlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
cəmiyyətdə sosial gərginliyin zəiflədilməsi
cari təmirin aparılması
maddi dövriyyə aktivlərinin artımına investisiya
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması

Sual: Real investisiyaların istiqamətlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
cəmiyyətdə sosial gərginliyin zəiflədilməsi
cari təmirin aparılması
innovasiya investisiyası
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması

Sual: Kapital qoyuluşunun formalarından birini göstərin: (Çəki: 1)
müəssisələrin bütöv kompleks kimi alınması
qiymətli kağızların alınması
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması
cari təmirin aparılması

Sual: Kapital qoyuluşunun formalarından birini göstərin: (Çəki: 1)
yeni tikinti
qiymətli kağızların alınması
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması
cari təmirin aparılması

Sual: Kapital qoyuluşunun formalarından birini göstərin: (Çəki: 1)
müəssisələrin fəaliyyət istiqamətinin dəyişdirilməsi
qiymətli kağızların alınması
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması
cari təmirin aparılması

Sual: Kapital qoyuluşunun formalarından birini göstərin: (Çəki: 1)
mövcud müəssisənin genişləndirilməsi
qiymətli kağızların alınması
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması
cari təmirin aparılması

Sual: Kapital qoyuluşunun formalarından birini göstərin: (Çəki: 1)
mövcud müəssisələrin, ayrı-ayrı binaların və qurğuların yenidən qurulması
qiymətli kağızların alınması



işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması
cari təmirin aparılması

Sual: Kapital qoyuluşunun formalarından birini göstərin: (Çəki: 1)
müəssisənin texniki yenidənsilahlanması
qiymətli kağızların alınması
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması
cari təmirin aparılması

Sual: Kapital qoyuluşunun formalarından birini göstərin: (Çəki: 1)
maşın və avadanlıqların müasirləşdirilməsi
qiymətli kağızların alınması
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması
cari təmirin aparılması

Sual: Kapital qoyuluşunun formalarından birini göstərin: (Çəki: 1)
əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri
qiymətli kağızların alınması
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması
cari təmirin aparılması

Sual: Kapital qoyuluşunun formalarından birini göstərin: (Çəki: 1)
avadanlığın fiziki aşınması ilə əlaqədar yenilənməsi
qiymətli kağızların alınması
işçilərin peşə səviyyəsinin artırılması
cari təmirin aparılması

Sual: Ayrı-ayrı avadanlıqların fiziki aşınma ilə əlaqədar yenilənməsi həmçinin belə adlanır: 
(Çəki: 1)

portfel investisiyaları
maliyyə investisiyaları
möhtəkir investisiyalar
renovasiya investisiyaları

Sual: Real investisiyaların bir çox forma və növləri əsasən bu formada həyata keçirilir: (Çəki: 1)
portfel investisiyaları
kapital qoyuluşları
möhtəkir investisiyalar
maliyyə investisiyaları

Sual: Real investisiyaların bir çox forma və növləri əsasən bu formada həyata keçirilir və 
rəsmiləşdirilir: (Çəki: 1)

təhsil layihələri
investisiya layihələri
möhtəkir investisiyalar
reklam layihələri
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Sual: Potensial investisiya tələbinin formalaşmasına təsir edən investisiya dövriyəsinin 
mərhələsi (Çəki: 1)

gəlirlilik
kompensasiya və öz xərcini ödəmə 
məsrəflilik
bölüşdürücü və yenidən bölüşdürücü

Sual: İnvestisiya bazarının tərkib hissələrini seçin (Çəki: 1)
investisiyalar bazarı 
maliyyə bazarı
pul bazarı
ssuda kapitalları bazarı

Sual: İnvestisiya bazarının tərkib hissələrini seçin (Çəki: 1)
investisiya məhsulları bazarı
maliyyə bazarı
pul bazarı
ssuda kapitalları bazarı

Sual: Kredit bazarının başlıca subyekti (Çəki: 1)
bank
hökumət
sığorta təşkilatı
pensiya fondu

Sual: Kredit bazarının başlıca subyekti (Çəki: 1)
bank
hökumət
sığorta təşkilatı
investor

Sual: İnvestisiyaların həcmi proporsional olaraq (Çəki: 1)
inflyasiya tempindən
ssuda faizi stavkasından
investisiyaların xüsusi çəkisinin dəyişməsindən 
vergiqoyma dərəcəsindən

Sual: İnvestisiyaların həcmi proporsional olaraq (Çəki: 1)
inflyasiya tempindən
ssuda faizi stavkasından
vergiqoyma dərəcəsindən



investisiyaların retabelliyindən

Sual: Xalis investisiyalar (Çəki: 1)
müəyyən dövr ərzində məcmu gəlirlərin həcmi – məcmu məsrəflərin həcmi 
müəyyən dövrdə məcmu məsrəflərin həcmi
müəyyən dövrdə investisiya vəsaitlərinin həcmi – amortizasiya ayırmalarının həcmi
müəyyən dövrdəki investisiya vəsaitlərinin həcmi

Sual: Xalis investisiyaların mənfi saldosu (Çəki: 1)
iqtisadi artım
istehsal potensialının azaldılması
iqtisadi artımın olmaması
istehsal potensialının artımı

Sual: Xalis investisiyaların sıfır həcmi (Çəki: 1)
iqtisadi artımın olmaması
iqtisadi artım
istehsal potensialının azalması
istehsal potensialının olmaması

Sual: Xalis investisiyaların müsbət saldosu (Çəki: 1)
iqtisadi artım
istehsal potensialının azalması
iqtisadi artımın olmaması
istehsal potensialının azalması

Sual: Dövlət büdcəsi hesabına investisiya qoyuluşları həyata keçirilir (Çəki: 1)
dövlət investisiyalarının maliyyələşdirilməsi maddəsindən 
texniki yenidənqurma
qeyri mərkəzləşdirilmiş
qeyri istehsal

Sual: Dövlət büdcəsi hesabına investisiya qoyuluşları həyata keçirilir (Çəki: 1)
istehsal
mərkəzləşdirilmiş
rekonstruksiya
qeyri istehsal təyinatlı

Sual: Dövlətitn layihədə iştirakı (Çəki: 1)
investisiya cəlbediciliyini artırır
investisiya cəlbediciliyini azaldır
lisenziyalaşdırılır
vergiqoyma ilə məhdudlaşdırılır

Sual: İnvestisiya bazarı (Çəki: 1)
bazar obyektlərinin real investisiyalaşdırılması
maliyyə alətləri bazarının investisiyalaşdırılması



həm bazar obyektlərinin real investisiyalaşdırılması, həm də maliyyə alətləri bazarının 
investisiyalaşdırılması

kapital qoyuluşları bazarı

Sual: Real investisiyalaşdırılan obyektlər bazarına daxil deyildir (Çəki: 1)
kapital qoyuluşları bazarı
daşınmaz əmlak bazarı
istehsal vasitələri bazarı
özəlləşdirilən obyektlər bazarı

Sual: Maliyyə alətlərinin investisiyalaşdırılması bazarı (Çəki: 1)
fond bazarı
fond və pul bazarları 
pul bazarı
maliyyə dezivativləri bazarı

Sual: İnvestisiya bazarının vəziyyətini xarakterizə edir (Çəki: 1)
tələb və təklif
rəqabət və inhisar 
kapitalın dəyəri
pul vəsaitlərinin təklifi

Sual: İnvestisiya bazarı aşağıdakılardan ibarətdir (Çəki: 1)
fond və pul bazarlarından
daşınmaz əmlak və yeni texnologiyalar bazarından
sənaye obyektlərindən, səhmlər, depozitlər və lisenziyalardan
real investisiyalaşdırılan bazar obyektlərindən, maliyyə investisiyalaşdırılması obyektləri 

bazarından

Sual: İnvestisiya bazarının fəallıq dərəcəsi (Çəki: 1)
bazar konyunkturu (tələb və təklif)
təklif
tələb
istehsal bumu

Sual: İnvestisiya bazarı konyunkturunun öyrənilməsinə daxildir (Çəki: 1)
cari fəallığın müşahidəsi (tələb, təklif göstəricilərinin monitorinqi)
cari konyunkturanın təhlili
bazarın konyunkturunun proqnozlaşdırılması
qeyd olunan bütün variantlar

Sual: İnvestisiya bazarı konyunkturunun proqnozlaşdırılmasına daxildir (Çəki: 1)
investisiya bazarının inkişafına təsir edən dəyişkən faktorların tədqiqi
retrospektiv dövrdə göstəricilərin təhlili
investisiyalaşdırılan kapitalın effektivliyi nöqteyi-nəzərindən daha çox investisiya marağı 

kəsb edən sahələrin aşkar olunması
investisiya bazarı iştirakçılarının davranş təhlili



Sual: Firmanın investisiya portfeli (Çəki: 1)
investisiyaların reallaşdırılması üzrə praktiki hərəkətlərin məcmusu
məqsədli idarəetmə obyekti qismində baxılan investisiyanın məqsədlərinə müvafiq 

formalaşmış investisiyalaşdırılan obyektlər məcmusu
mənfəət və digər faydalı səmərə əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq obyektlərinə qoyulan və 

dəyəri olan pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar, sair əmlak, o cümlədən əmlak və sair hüquqlar
qiymətli kağızların məcmusu

Sual: İnvestisiyalaşma prioriteti üzrə investisiya portfellərinin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər 
(Çəki: 1)

qeyri balanslaşmış
artım portfeli
aqressiv
balanslaşmış

Sual: İnvestisiya prioriteti üzrə investisiya portfelinin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər (Çəki: 1)
aqressiv
balanslaşmış
gəlir portfeli
konservativ

Sual: Portfeli investisiyalarının idarə olunması xüsusiyyətləri (Çəki: 1)
aktiv
optimal
balanslaşmış
passiv

Sual: Portfel investisiyalarının aktiv idarə olunması (Çəki: 1)
daha səmərəli qiymətli kağızların əldə olunması
bütün müddət ərzində portfeli dəyişməz vəziyyətdə saxlamaq
uzunmüddətli diversifikasiya olunmuş portfelin yaradılması
az gəlirli aktivlərdən xilas olmaq

Sual: Portfel investisiyalarının passiv idarə olunması (Çəki: 1)
bütün müddət ərzində portfeli dəyişməz vəziyyətdə saxlamaq 
az gəlirli aktivlərdən xilas olmaq
daha səmərəli qiymətli kağızların əldə olunması
az riskli portfel

Sual: İnvestorun strategiyasına müvafiq investisiya portfeli (Çəki: 1)
balanslaşdırılmış portfel
qeyri balanslaşdırılmış portfel
aktiv portfel
passiv portfel

Sual: Fundamental təhlilə aiddir (Çəki: 1)
ümumi iqtisadi situasiya
siyasi situasiya
iqtisadiyyatın sektorlarının vəziyyəti



institusional investorların maliyyə vəziyyəti

Sual: Fundamental təhlilə aiddir (Çəki: 1)
ümumi iqtisadi vəziyyət
siyasi vəziyyət
iqtisadiyyatın sektorlarının vəziyyəti
institusional investorların vəziyyəti

Sual: Texniki təhlilə aiddir (Çəki: 1)
birja statistikasının öyrənilməsi
fond indekslərinin məzənnələrinin dəyişməsi
siyasi vəziyyət
qiymətlərin proqnozu

Sual: Xüsusi, borc alınmış, cəlb edilmiş vəsaitləri investisiya qoyuluşları formasında həyata 
keçirən və onların məqsədli istifadəsini təmin edən adlanır (Çəki: 1)

sifarişçi
investor
kreditor
podratçı

Sual: İnvestisiya prosesinin həyata keçirilməsi üzrə təsərrüfat fəaliyyətinin forması dedikdə 
(Çəki: 1)

investisiya tsikli
investisiyaların dövriyyəsi
investisiya fəaliyyəti
investisiya siyasəti

Sual: İnvestisiya fəaliyyəti hansı sferada baş verir (Çəki: 1)
xidmətlər
tədavül
maddi istehsal prosesi
qeyri maddi istehsal prosesi

Sual: Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyəti tənzimlənir (Çəki: 1)
Konstitusiya ilə
Mərkəzi Bank haqqında qanun ilə 
Banklar haqqında qanun ilə
xarici investisiyanın qorunması haqqında, investisiya fəaliyyəti haqqında qanunlar ilə 

Sual: Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyəti tənzimlənir (Çəki: 1)
Konstitusiya ilə
Mərkəzi Bank haqqında qanun ilə 
Banklar haqqında qanun ilə
Mülki Məcəllə ilə

Sual: İnvestisiya fəaliyyətində müqavilə üzrə işləri (xidmətləri) yerinə yetirən subyekt (Çəki: 1)
podratçı



investor
sifarişçi
investisiya nəticələrindən istifadə edən

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin dolayı tənzimlənməsini dövlət aşağıdakı variantla həyata keçirir 
(Çəki: 1)

investisiya fəaliyyətinin inkişafı üzrə əlverişli şəraitin yaradılması
investisiya fəaliyyətində dövlətin iştirakı
investisiya fəaliyyəti iştirakçılarına vergiqoyma
investisiya fəaliyyəti iştirakçılarının tərkibinin müəyyən edilməsi

Sual: İnvestisiya fəaliyyətində dövlətin birbaşa iştirakı aşağıdakı variantla reallaşır (Çəki: 1)
investisiya fəaliyyəti iştirakçılarının vergiyə cəlb olunması
investisiya fəaliyyəti iştirakçılarının tərkibinin müəyyən edilməsi
investisiya fəaliyyəti iştirakı üzrə əlverişli mühitin yaradılması
investisiya layihələrinin işlənilməsi, tətbiqi və maliyyələşdirilməsi

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin subyektlərinin dövlət hakimiyyəti orqanlarının hərəkətlərindən 
(hərəkətsizliyindən) məhkəmədə iddia qaldırma (Çəki: 1)

hüquqları var
hüquqları yoxdur
müəyyən olunmuş hallarda hüquqları var
investisiya fəaliyyəti subyektlərinin bir qisminin hüquqları var

Sual: Fiziki şəxslər investisiya fəaliyyətinin subyektləri ola bilərlərmi (Çəki: 1)
ola bilməzlər
ola bilərlər
müstəsna hallarda ola bilərlər
qeyri rezident fiziki şəxslər ola bilərlər

Sual: Müəssisə investisiya fəaliyyətinin iki və daha çox subyektinin funksiya¬larını əvəz edə 
bilərmi (Çəki: 1)

əvəz edə bilməz
əvəz edə bilər
müstəsna hallarda əvəz edə bilər
yalnız bir subyektin funksiyasını yerinə yeirə bilər

Sual: İnstitusional investorların aşağıdakı tipləri mövcuddur (Çəki: 1)
pensiya fondu
əhali
sənaye müəssisələri
dövlət büdcəsi

Sual: İnstitusional investorların aşağıdakı tipləri mövcuddur (Çəki: 1)
sığorta təşkilatları
əhali
sənaye müəssisələri
dövlət büdcəsi



Sual: Makrosəviyyədə investisiya fəaliyyətinin idarə olunması (Çəki: 1)
investisiya layihəsinin idarə olunması
investisiya bazarının proqnozlaşdırılması və vəziyyətinin qiymətlən¬dirilməsi
layihənin maliyyə təminatı
layihənin qanunvericilik təminatı

Sual: Şirkət səviyyəsində investisiya fəaliyyətinin meyarları (Çəki: 1)
investisiya strategiyasının reallaşdırılmasının ən səmərəli təmin olunması yolları
iqtisadi inkişafın yüksək templə təmin olunması
gəlirin maksimallaşdırılmasının təmin olunması
iqtisadi potensialın artımının təmin olunması

Sual: Ölkənin investisiya iqlimi (Çəki: 1)
ölkədə investisiya fəaliyyətinin investisiyaların gəlirliyinə və investisiya risklərinin 

səviyyəsinə əhəmiyyətli təsir göstərən hüquqi, iqtisadi və sosial şərtlər sistemi
ölkə regionlarının məcmu investisiya potensialını xarakterizə edən göstərici
ölkənin qızıl ehtiyatının həcmi
ölkədə xarici investisiyaların miqyası

Sual: İnvestisiya iqliminin yaxşılaşdırılması (Çəki: 1)
siyasi stabillik
maliyyə stabilliyi
iqtisadi artım şəraitinin yaradılması
inflyasiyanın minimallaşdırılması

Sual: İnvestisiya potensialı aşağıdakını ifadə edir: (Çəki: 1)
investisiya fəaliyyətinin normal həyata keçirilməsinin normativ şərtləri
ölkə regionu və sahənin əsas makroiqtisadi şərtlərini nəzərə alan həcm göstəriciləri
investisiya fəaliyyətinin real və maliyyə investisiyalaşdırılmasının məqsədli formalaşmış 

obyektləri
investisiya bazarının makroiqtisadi öyrənilməsi

Sual: İnvestisiyalaşmanın qanunvericilik şərtləri (Çəki: 1)
investisiya fəaliyyətinin aparılmasına ayrılan pul vəsaitlərinin həcmi
investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsində qanunverici fon yaradan normativ şərait
investisiyanın ayrı-ayrı faktorlarının istifadəsi qaydaları
investisiya risklərinin dövlət zəmanəti

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri (Çəki: 1)
investorlar və iştirakçılar
sifarişçilər
auditorlar
podratçılar

BÖLMƏ: 0108
Ad 0108

Suallardan 25

Maksimal faiz 25



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Səhm nədir? (Çəki: 1)
sahibinin səhmdar cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak etdiyini təsdiq edən qiymətli 

kağızdır
sahibinə şirkətdə mülkiyyət hüququ verməyən, lakin illik faiz almaq hüququ verən qiymətli 

kağızdır
gələckdə hər hansı aktivlərin alınması hüququdur
borc öhdəliyidir

Sual: İri səhm zərfinin kiçik zərfə nisbətən investisiya cazibədarlığı baxımından daha üstün 
olmasının səbəbi: (Çəki: 1)

səhmdarın müəssisənin idarə edilməsində iştirak dərəcəsinin daha yüksək olması
investisiya riskinin az olması
1 səhm başına düşən gəlirlilik səviyyəsinin yüksək olması
qanun tərəfindən daha böyük ölçüdə qorunması

Sual: İri investor tərəfindən qiymətli kağızların investisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsi 
onların hansı qabiliyyəti ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

mənfəət gətirməsi
kiçik zərfin səhmi ilə müqayisədə səhmbaşına düşən mənfəətin çox olması
mülkiyyətin idarə edilməsində iştiraka zəmanətin verilməsi
səsvermə hüququna zəmanətin verilməsi

Sual: Digər şirkətlərin qiymətli kağızlarının əldə edilməsinə görə edilən ödəniş pul vəsaitlərinin 
axını hesabatında pul vəsaitlərinin ................... yönəlməsi kimi göstərilir: (Çəki: 1)

kredit fəaliyyətinə
investisiya fəaliyyətinə
maliyyə fəaliyyətinə 
təsərrüfat fəaliyyətinə

Sual: Qiymətli kağızların əsas investisiya keyfiyyətlərindən biri budur: (Çəki: 1)
gəlirlilik
standartlılıq
seriyalılıq
sənədlilik

Sual: Qiymətli kağızların əsas investisiya keyfiyyətlərindən biri budur: (Çəki: 1)
tədavületmə
standartlılıq
seriyalılıq
sənədlilik

Sual: Qiymətli kağızların əsas investisiya keyfiyyətlərindən biri budur: (Çəki: 1)
likvidlilik
seriyalılıq



sənədlilik
standartlılıq

Sual: Qiymətli kağızların əsas investisiya keyfiyyətlərindən biri budur: (Çəki: 1)
risk
standartlılıq
seriyalılıq
sənədlilik

Sual: Qiymətli kağızların kapitalin artımı formasında müsbət maliyyə nəticəsi verməsi onların 
hansı keyfiyyətini müəyyən edir? (Çəki: 1)

gəlirlilik
risk
likvidlilik
tədavületmə

Sual: Qiymətli kağızların öz sahibinə itki vermədən, bazar qiymətlərinin kiçik tərəddüdləri və 
kiçik satış xərcləri ilə tez satılaraq pul vəsaitlərinə çevrilməsi nəyi müəyyən edir? (Çəki: 1)

likvidliliyi
gəlirliliyi
riskliyi
tədavületməni

Sual: Qiymətli kağızların bazarda tələb və təklif yaratması (alınıb və satılması), bəzən də 
müstəqil şəkildə ödəmə aləti kimi çıxış etməklə digər əmtəələrin dövriyyəsini asanlaşdırması 
nəyi müəyyən edir? (Çəki: 1)

tədavületməni
likvidliliyi
gəlirliliyi
riskliyi

Sual: Qiymətli kağızlara edilən investisiyaları itirmək ehtimalı onların hansı keyfiyyətini 
müəyyən edir? (Çəki: 1)

riskliliyi
tədavületməni
likvidliliyi
gəlirliliyi

Sual: Hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus qiymətli kağızların məcmusu belə adlanır: (Çəki: 1)
qiymətli kağızlar sandığı
qiymətli kağızlar zərfi
qiymətli kağızlar paketi 
qiymətli kağızlar portfeli

Sual: Qiymətli kağızlar portfelinin növünü göstərin: (Çəki: 1)
könüllü
diskretli
emissiyalı
differensiyalaşmış



Sual: Qiymətli kağızlar portfelinin növünü göstərin: (Çəki: 1)
könüllü
diskretli
investisiyalı
differensiyalaşmış

Sual: Qiymətli kağızların ................. portfeli konkret emitent tərəfindən buraxılmış qiymətli 
kağızların məcmusudur: (Çəki: 1)

investisiyalı
emissiyalı
aqressiv
mötədil

Sual: Qiymətli kağızların ................. portfeli konkret investora məxsus qiymətli kağızların 
məcmusudur: (Çəki: 1)

investisiyalı
emissiyalı
aqressiv
mötədil

Sual: Bazar qiymətləri vaxt keçdikcə artan qiymətli kağızlardan hansı portfel formalaşır? (Çəki: 
1)

sifariş portfeli
artım və gəlir protfeli
gəlir portfeli
artım portfeli

Sual: Yüksək cari gəlir əldə edilməsini təmin edən qiymətli kağızlardan hansı portfel formalaşır? 
(Çəki: 1)

sifariş portfeli
artım və gəlir protfeli
gəlir portfeli
artım portfeli

Sual: Hansı qiymətli kağızlar portfeli artım və gəlir portfellərinin xüsusiyyətlərini özündə 
birləşdirir? (Çəki: 1)

sifariş portfeli
artım və gəlir protfeli
gəlir portfeli
artım portfeli

Sual: Artım portfelinin növünü göstərin: (Çəki: 1)
sifariş portfeli
artım və gəlir protfeli
aqressiv artım porfeli
artım portfeli

Sual: Artım portfelinin növünü göstərin: (Çəki: 1)



sifariş portfeli
artım və gəlir protfeli
konservativ artım porfeli
artım portfelindən

Sual: Artım portfelinin növünü göstərin: (Çəki: 1)
sifariş portfeli
artım və gəlir protfeli
kombinə edilmiş artım porfeli
artım portfeli

Sual: Gəlir portfelinin növünü göstərin: (Çəki: 1)
müntəzəm gəlir portfeli
artım və gəlir protfeli
qeyri-müntəzəm gəlir porfeli
maksimal gəlir portfeli

Sual: Gəlir portfelinin növünü göstərin: (Çəki: 1)
gəlirli qiymətli kağızlar portfeli
artım və gəlir protfeli
qeyri-müntəzəm gəlir porfeli
maksimal gəlir portfeli

BÖLMƏ: 0109
Ad 0109

Suallardan 42

Maksimal faiz 42

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Müəssisənin investsiya portfeli (Çəki: 1)
investisiyaların reallaşdırılması üzrə praktiki hərəkətlərin məcmusu
məqsədli idarəetmə obyekti kimi baxılan və investorun investisiya məqsəd¬lərinə müvafiq 

formalaşmış obyektlərin məcmusu
sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulmuş pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar, 

sair əmlak, o cümlədən dəyəri olan əmlak və sair hüquqlar
qiymətli kağızların məcmusu

Sual: İnvestisiyalaşmanın prioritet məqsədləri üzrə investisiya portfelinin aşağıdakı növlərini 
fərqləndirirlər (Çəki: 1)

qeyri balanslaşmış
artım portfeli
aqressiv
müvazinətli

Sual: İnvestisiyalaşmanın prioritet məqsədləri üzrə investisiya portfelinin aşağı¬dakı növlərini 
fərqləndirirlər (Çəki: 1)



aqressiv
balanslaşmış
gəlirlilik portfeli
mühafizəkar

Sual: İnvestisiyalaşmanın prioritet məqsədləri üzrə investisiya portfelinin aşağı¬dakı növlərini 
fərqləndirirlər (Çəki: 1)

qeyri müvazinətli
orta riskli
aqressiv
balanslı

Sual: İnvestisiyalaşma obyekti üzrə investisiya portfellərinin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər 
(Çəki: 1)

real investisiya layihələri portfeli
artım portfeli
gəlirlilik portfeli
möhtəkir portfeli

Sual: İnvestisiyalaşma obyekti üzrə investisiya portfellərinin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər 
(Çəki: 1)

artım portfeli
qiymətli kağızlar portfeli
gəlirlilik portfeli
balanslı portfel

Sual: İnvestisiyalaşma obyekti üzrə investisiya portfellərinin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər 
(Çəki: 1)

artım portfeli
aqressiv portfel
gəlirlilik portfeli
ixtisaslaşmış portfel

Sual: İnvestisiyalaşma obyekti üzrə investisiya portfellərinin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər 
(Çəki: 1)

artım portfeli
qarışıq portfel
balanslı portfel
gəlirlilik portfeli

Sual: Risk və gəlirlilik nisbətləri üzrə investisiya portfelinin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər 
(Çəki: 1)

artım portfeli
aqressiv investor portfeli
balanslı portfel
gəlirlilik portfeli

Sual: Risk və gəlirlilik nisbətləri üzrə investisiya portfelinin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər 
(Çəki: 1)



artım portfeli
gəlirlilik portfeli
balanslı portfel
mötədil investor portfeli

Sual: Risk və gəlirlilik nisbətləri üzrə investisiya portfelinin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər 
(Çəki: 1)

artım portfeli
mühafizəkar investor portfeli
balanslı portfel
gəlirlilik portfeli

Sual: İnvestisiya məqsədlərinə nail olmaq üzrə investisiya porftelinin aşağıdakı növlərini 
fərqləndirirlər (Çəki: 1)

artım portfeli
mühafizəkar investor portfeli
balanslı portfel
gəlirlilik portfeli

Sual: İnvestisiya məqsədlərinə nail olmaq üzrə investisiya portfelinin aşağıdakı növlərini 
fərqləndirirlər (Çəki: 1)

artım portfeli
qeyri balanslı portfel
aqressiv investor portfeli
gəlirlilik portfeli

Sual: İnvestisiya portfelinin formalaşması prinsiplərindən birini göstərin (Çəki: 1)
differensial qoyuluşlar
qoyuluşların məqsədli xarakteri
qoyuluşların müddətliliyi
qoyuluşların təhlükəsiziliyi

Sual: İnvestisiya portfelinin formalaşması prinsiplərindən birini göstərin (Çəki: 1)
differensial qoyuluşlar
qoyuluşların məqsədli xarakteri
qoyuluşların müddətliliyi
qoyuluşların gəlirliliyi

Sual: İnvestisiya portfelinin formalaşması prinsiplərindən birini göstərin (Çəki: 1)
differensial qoyuluşlar
qoyuluşların məqsədli xarakteri
qoyuluşların müddətliliyi
qoyuluşların artımı

Sual: İnvestisiya portfelinin formalaşması prinsiplərindən birini göstərin (Çəki: 1)
differensial qoyuluşlar
qoyuluşların məqsədli xarakteri
qoyuluşların müddətliliyi
qoyuluşların likvidliyi



Sual: Qiymətli kağızlar portfelinin idarə olunması metodlarından birini göstərin (Çəki: 1)
aktiv idarəetmə
balanslı idarəetmə
məqsədli idarəetmə
riskli idarəetmə

Sual: Qiymətli kağızlar portfelinin idarə olunması metodlarından birini göstərin (Çəki: 1)
passiv idarəetmə
balanslı idarəetmə
məqsədli idarəetmə
riskli idarəetmə

Sual: İnvestisiya portfelinin aktiv idarə edilməsi dedikdə nəzərdə tutulur (Çəki: 1)
daha səmərəli qiymətli kağızların alışı
portfeli dəyişməz vəziyyətdə saxlamaq
yaxşı diverfikasiya olunmuş portfelin yaradılması
az gəlirli aktivlərdən qısa müddətdə xilas olmaq

Sual: İnvestisiya portfelinin passiv idarə edilməsi dedikdə nəzərdə tutulur (Çəki: 1)
daha səmərəli qiymətli kağızların alışı
portfeli mövcud müddət ərzində dəyişməz vəziyyətdə saxlamaq
uzun müddətli yaxşı diversifikasiya olunmuş portfelin yaradılması
az gəlirli aktivlərdən qısa müddətdə xilas olmaq

Sual: İnvestorun strategiyasına uyğun investisiya portfeli hesab edilir (Çəki: 1)
balanslı portfel
qeyri balanslı portfel
aktiv portfel
passiv portfel

Sual: Qiymətli kağızlar portfelinin idarə olunması metodlarından birini göstərin (Çəki: 1)
balanslı investisiyalaşdırma
qeyri balanslı investisiyalaşdırma
strateji investisiyalaşdırma
passiv investisiyalaşdırma

Sual: Qiymətli kağızlar portfelinin idarə olunması metodlarından birini göstərin (Çəki: 1)
balanslı investisiyalaşdırma
qeyri balanslı investisiyalaşdırma
taktiki investisiyalaşdırma
passiv investisiyalaşdırma

Sual: Portfel təhlili metodlarından birini göstərin (Çəki: 1)
fundamental təhlil
cari təhlil
uzunmüddətli təhlil
qısamüddətli təhlil



Sual: Portfel təhlili metodlarından birini göstərin (Çəki: 1)
texniki təhlil
cari təhlil
uzunmüddətli təhlil
qısamüddətli təhlil

Sual: Real investisiyalaşdırma obyektlərinin bütün növlərinin hesabına formalaşmış investisiya 
portfeli adlanır (Çəki: 1)

real investisiya layihələri portfeli
qiymətli kağızlar portfeli
ixtisaslaşmış portfel
qarışıq portfel

Sual: Müxtəlif növ qiymətli kağızlara qoyuluşlar hesabına formalaşmış investisiya portfeli (Çəki: 
1)

real investisiya layihələri portfeli
qiymətli kağızlar portfeli
ixtisaslaşmış portfel
qarışıq portfel

Sual: Xüsusi maliyyə alətlərinə (fyuçers və opsionlar) qoyuluşlara istiqamətlənmiş investisiya 
portfeli (Çəki: 1)

real investisiya layihələri portfeli
qiymətli kağızlar portfeli
ixtisaslaşmış portfel
qarışıq portfel

Sual: Həm real, həm də maliyyə investisiyalaşdırılması obyektlərindən formalaşan investisiya 
portfeli adlanır (Çəki: 1)

real investisiya layihələri portfeli
qiymətli kağızlar portfeli
ixtisaslaşmış portfel
qarışıq portfel

Sual: Kapitalın yüksək artım templərini təmin edən, eləcə də müvafiq yüksək riskli investisiya 
obyektləri hesabına formalaşan investisiya portfeli adlanır (Çəki: 1)

artım portfeli
gəlirlilik portfeli
orta riskli portfel
qarışıq portfel

Sual: Kifayət qədər yüksək riskli şəraitdə gəlirin yüksək artım templərini təmin edən investisiya 
obyektləri hesabına formalaşan investisiya portfeli adlanır (Çəki: 1)

artım portfeli
gəlirlilik portfeli
orta riskli portfel
qarışıq portfel



Sual: Orta, bəzən də minimal ölçülü risklərlə investisiya obyektləri hesabına formalaşan 
investisiya portfeli adlanır (Çəki: 1)

artım portfeli
gəlirlilik portfeli
orta riskli portfel
qarışıq portfel

Sual: Gəlirin və ya artımın maksimallaşdırılması meyarı üzrə formalaşan və yüksək səviyyəli 
portfel riski ilə xarakterizə olunan investisiya portfeli adlanır (Çəki: 1)

passiv investor portfeli
mühafiəzkar investor portfeli
mötədil investor portfeli
aqressiv investor portfeli

Sual: Etibarlı və zəmanətli gəlirlilik üzrə investisiya obyektlərindən istifadə etməklə, minimal 
risklər nəzərdə tutan investisiya portfeli adlanır (Çəki: 1)

passiv investor portfeli
mühafizəkar investor portfeli
mötədil investor portfeli
aqressiv investor portfeli

Sual: İnvestisiyalaşmanın investisiya layihələrinin və maliyyə alətlərinin seçilməsi yolu ilə 
formalaşan və onun məqsədlərinin tam reallaşması ilə xarakterizə edilən investisiya portfeli 
adlanır (Çəki: 1)

balanslı portfel
qeyri balanslı portfel
pozulmuş portfel
aqressiv portfel

Sual: İnvestisiyalaşmanın investisiya layihələrinin və maliyyə alətlərinin məqsəd¬lərinə 
uyğunluğu ilə xarakterizə olunan formalaşmış investisiya portfeli adlanır (Çəki: 1)

balanslı portfel
qeyri balanslı portfel
pozulmuş portfel
aqressiv portfel

Sual: İnvestisiya fəaliyyətində xarici və ya daxili amillərin əhəmiyyətli dəyişməsi ilə əlaqədar 
investoru qane etməyən investisiya portfeli adlanır (Çəki: 1)

balanslı portfel
qeyri balanslı portfel
pozulmuş portfel
aqressiv portfel

Sual: İqtisadi qanunauyğunluqların və bazar qiymətlərinin formalaşması amilləri¬nin 
öyrənilməsinə və aşkar edilməsinə əsaslanan təhlil və proqnozlaşdırma metodu adlanır (Çəki: 
1)

fundamental təhlil
texniki təhlil
strateji təhlil
bazar təhlili



Sual: Bazar göstəriciləri dinamikasının müəyyən olunmasında riyazi və qrafiki metodlara 
əsaslanan təhlil və proqnozlaşdırma metodu adlanır (Çəki: 1)

fundamental təhlil
texniki təhlil
strateji təhlil
bazar təhlili

Sual: İnvestisiyaların müxtəlif aktivlər arasında bölüşdürülməsi adlanır (Çəki: 1)
stratifikasiya
disfunksiya
differensasiya
diversifikasiya

Sual: Bazar qiymətləri zəif korrelyasiya olunan qiymətli kağızlar portfeli adlanır (Çəki: 1)
diversifikasiya olunmuş
effektiv
balanslı
aqressiv

BÖLMƏ: 0110
Ad 0110

Suallardan 43

Maksimal faiz 43

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Lizinq: (Çəki: 1)
maşın və avadanlıqların uzunmüddətli icazəsi
müəyyən olunmuş haqq, müddət və şərtlər daxilində avadaqnlıqdan istifadə üçün lizinqə 

verənlə, lizinqə götürən arasında müqavilə
maşın və avadanlıqların orta müddətli icazəsi
maşın və avadanlıqların qısa müddətli icazəsi

Sual: İpoteka kreditləşməsində borclular kimi çıxış edirlər (Çəki: 1)
uşaqları olan fiziki şəxslər
VÖEN olan fiziki şəxslər
mülkiyyətində daşınmaz əmlakı olan fiziki şəxslər
rezident və qeyri rezidentlər

Sual: İpoteka kreditləşməsinin rəsmiləşdirilməsində əsas sənəd (Çəki: 1)
veksel
girov şəhadətnaməsi
səhm
anbar qəbzi

Sual: İstehsal vasitələrinin icarə forması (Çəki: 1)



kontokorrent
lizinq
faktorinq
forfeytinq

Sual: Mülkiyyətə əmlak alan və bu əmlakı müəyyən şərtlərlə müvəqqəti istifadəyə lizinq 
predmeti kimi verən hüquqi şəxs (Çəki: 1)

lizinqə verən
lizinqə götürən
satıcı
vasitəçi

Sual: Lizinq müqaviləsinə müvafiq müəyyən haqq, müddət və şərtlər daxilində lizinq predmetini 
müvəqqəti istifadəyə qəbul edən hüquqi şəxs (Çəki: 1)

lizinqə verən
lizinqə götürən
satıcı
vasitəçi

Sual: Sonradan lizinq predmeti olan əmlakı alqı-satqı müqaviləsi bağlanmaqla lizinqə verənə 
satan hüquqi şəxs (Çəki: 1)

lizinqə götürən 
lizinqə verən
əmlakı istehsal edən
vasitəçi

Sual: İnvestorlar tərəfindən yüksək riskli və nəticələri qeyri müəyyən olan və səhmlər paketinə 
mübadilə edilən layihələrin reallaşdırılmasına qoyulan vəsaitlər (Çəki: 1)

xarici maliyyələşmə
bank kreditləşməsi
büdcədən maliyyələşdirmə
vençur maliyyələşdirilməsi

Sual: Fərdi layihələr və proqramlar üzrə elmi tədqiqat işlərinin pul kapitalının bir növü kimi 
subsidiyalaşan sistemi (Çəki: 1)

bank kapitalı
saxta kapital
vençur kapitalı
maliyyə kapitalı

Sual: Startap vəziyyətində olan müəssisələrə bir qayda olaraq uzunmüddətli investisiyaların 
mənbəyi kimi çıxış edir (Çəki: 1)

xarici maliyyələşmə
bank kreditləşməsi
büdcədən maliyyədəşdirmə
vençur maliyyələşdirməsi

Sual: Hansı maliyyələşmə zamanı kapital sahibləri yüksək mənfəət norması müqabilində 
maliyyələşən layihənin itki ehtimalı ilə üzləşə bilərlər (Çəki: 1)



vençur maliyyələşdirməsində
bank kreditləşməsində
büdcədən maliyyələşdirmədə
xarici maliyyələşdirmədə

Sual: Vençur maliyyələşdirilməsi başqa cür necə adlanır (Çəki: 1)
bank kreditləşməsi
riskli maliyyələşdirmə
büdcədən maliyyələşdirmə
xarici maliyyələşmə

Sual: Vençur maliyyələşdirilməsi obyektləri (Çəki: 1)
ibtidai reallaşma mərhələsində olan elm tutumlu tədqiqat və yüksək texnoloji layihələr, 

konstruktor işləri, kəşflər
başa çatmamış istehsal
hərbi tədqiqatlar
qiymətli kağızlarla möhtəkir əməliyyatlar

Sual: Hansı maliyyələşdirmədə investor sürətli fayda gözləmir (Çəki: 1)
beynəlxalq
bank
büdcə
vençur

Sual: Vençur maliyyələşdirilməsi zamanı layihədən çıxma variantlarından biri (Çəki: 1)
layihə üzrə öhdəliklərdən imtina
şirkətin birjaya çıxarılması
layihənin ləğvi
dövlətə satış

Sual: Vençur maliyyələşdirilməsi zamanı layihədən çıxma variantlarından biri (Çəki: 1)
layihə üzrə öhdəliklərdən imtina
şirkətin strateji alıcıya satılması
layihənin ləğvi
dövlətə satış

Sual: Vençur maliyyələşdirilməsi zamanı layihədən çıxma variantlarından biri (Çəki: 1)
layihə üzrə öhdəliklərdən imtina
şirkətin top menecerlərə satılması
layihənin ləğvi
dövlətə satış

Sual: Vençur maliyyələşdirilməsi mənbələrinin əsas tiplərindən birini göstərin (Çəki: 1)
vençur investisiya fondları
büdcədənkənar fondlar
ehtiyat fondları
sığorta fondları



Sual: Vençur maliyyələşdirilməsi mənbələrinin əsas tiplərindən birini göstərin (Çəki: 1)
milli investorlar
xüsusi investorlar
müştərək investorlar
fərdi investorlar

Sual: Şirkətin aktivləri və pul axınları müqabilində pul vəsaitlərinin və digər maddi resursların 
cəlb olunmasına yönəldilmiş tədbirlərin məcmusu (Çəki: 1)

bank kreditləşdirilməsi
büdcədən maliyyələşdirmə
layihə maliyyələşdirilməsi
vençur maliyyələşdirilməsi

Sual: Layihə maliyyələşdirilməsində investorun vəsait qoyuluşunun obyekti kimi çıxış edir (Çəki: 
1)

layihə axtarış işləri
konkret investisiya layihəsi
şirkətin istehsal təsərrüfat fəaliyyəti
elmi konstruktor işləmələri

Sual: Lizinqin funksiyalarından birini göstərin (Çəki: 1)
stimullaşdırıcı
bölüşdürücü
istehsal
təkrar bölüşdürücü

Sual: Lizinqin funksiyalarından birini göstərin (Çəki: 1)
stimullaşdırıcı
bölüşdürücü
satış və təchizat
təkrar bölüşdürücü

Sual: Lizinqin funksiyalarından birini göstərin (Çəki: 1)
stimullaşdırıcı
bölüşdürücü
vergi güzəştlərinin əldə olunması
təkrar bölüşdürücü

Sual: Lizinqin funksiyalarından birini göstərin (Çəki: 1)
stimullaşdırıcı
bölüşdürücü
maliyyə
təkrar bölüşdürücü

Sual: Lizinqin hansı funksiyası lizinqə götürəni zəruri avadanlığın tam dəyərinin birdəfəlik 
ödənişindən azad edir (Çəki: 1)

satış və təchizat
maliyyə 
istehsal



vergi güzəştlərinin əldə olunması

Sual: Lizinqin hansı funksiyası istehsal vəzifələrinin operativ həllində bahalı avadanlığın onun 
əvvəlcədən tam dəyəri ilə alınmasında deyil, müvəqqəti istifadə edilib sonradan alınmasını 
şərtləndirir (Çəki: 1)

satış və təchizat
maliyyə 
istehsal
vergi güzəştlərinin əldə olunması

Sual: Lizinqin hansı funksiyası lizinq sxemlərini tətbiq etməklə, istehlakçılar dairəsinin 
genişlənməsini və yeni satış bazarlarına çıxışı təmin edir (Çəki: 1)

satış və təchizat
maliyyə 
istehsal
vergi güzəştlərinin əldə olunması

Sual: Lizinq obyekti kimi nə çıxış edə bilər (Çəki: 1)
peşəkar biliklər və təcrübə
çertyoj və sair texniki sənədlər
xammal və yarımfabrikatlar
müəssisələr və sair əmlak kompleksləri

Sual: Lizinq obyekti kimi nə çıxış edə bilər (Çəki: 1)
peşəkar biliklər və təcrübə
çertyoj və sair texniki sənədlər
binalar, qurğular
xammal və yarımfabrikatlar 

Sual: Lizinq obyekti kimi nə çıxış edə bilər (Çəki: 1)
peşəkar biliklər və təcrübə
avadanlıqlar
çertyoj və sair texniki sənədlər
xammal və yarımfabrikatlar 

Sual: Lizinq obyekti kimi nə çıxış edə bilər (Çəki: 1)
nəqliyyat vasitələri
peşəkar biliklər və təcrübə
çertyoj və sair texniki sənədlər
xammal və yarımfabrikatlar

Sual: İstehsalçı (malgöndərən) vasitəçilər olmadan lizinqə obyekt verərsə, bu lizinqin hansı 
növünə aid olar (Çəki: 1)

dolayı lizinq
birbaşa lizinq
qaytarılan lizinq
sublizinq



Sual: İstehsalçı (mal göndərən) və lizinqə götürən arasında, lizinqə verən (vasitəçi) də iştirak 
edərsə, bu lizinqin hansı növünə aid olar (Çəki: 1)

dolayı lizinq
birbaşa lizinq
qaytarılan lizinq
sublizinq

Sual: Lizinqə götürənin tapşırığına əsasən lizinqə verən əmlakı əldə edib, daşınmaxz əmlak 
qismində istismara hazır edib kommersiya məqsədləri üçün istifadəyə verərsə, bu lizinqin hansı 
növünə aid olar (Çəki: 1)

daşınmaz əmlakın lizinqi
daşınar əmlakın lizinqi
əməliyyat lizinqi
revolver (bərpa) lizinq

Sual: Lizinq obyekti qismində lizinqə qurğular, avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, kompyuterlər 
verilirsə, bu lizinqin hansı növünə aid olar (Çəki: 1)

daşınmaz əmlakın lizinqi
daşınar əmlakın lizinqi
əməliyyat lizinqi
revolver (bərpa) lizinq

Sual: Lizinq obyektinin normativ faydalı xidmət müddətindən xeyli az müddətə lizinqə götürənə 
icarəyə verilməsi, lizinqin hansı növünə aid olar (Çəki: 1)

daşınmaz əmlakın lizinqi
daşınar əmlakın lizinqi
əməliyyat lizinqi
revolver (bərpa) lizinq

Sual: Müəyyən müddət keçdikdən sonra lizinqə götürənə götürdüyü əmlakı texnoloji 
xüsusiyyətlər baxımından digər əmlaka dəyişmək hüququ verilirsə, bu lizinqin hansı növünə aid 
olar (Çəki: 1)

daşınmaz əmlakın lizinqi
daşınar əmlakın lizinqi
əməliyyat lizinqi
revolver (bərpa) lizinq

Sual: Lizinqə verən tərəfindən texniki xidmət, təmir, sığorta və s. kompleks sistemi nəzərdə 
tutan təkliflər lizinqin hansı növünə aid olar (Çəki: 1)

qrup lizinqi
leveric lizinq
xalis lizinq
revolver (bərpa) lizinq

Sual: Lizinqə verən tərəfindən texniki xidmət, təmir, sığorta və s. kompleks sistemi nəzərdə 
tutan təklif, lizinqin hansı növünə aid olar (Çəki: 1)

qrup lizinqi
paketli lizinq
xalis lizinq
revolver (bərpa) lizinq



Sual: Bir ölkənin rezidentləri arasında baş verən lizinq sövdələşmələri, lizinqin hansı növünə 
aid olar (Çəki: 1)

qrup lizinqi
paketli lizinq
baş lizinq
daxili lizinq 

Sual: İcarə bitdikdən sonra lizinqə götürən … (Çəki: 1)
avadanlığı qaytarır
icarə müddətini artırır
avadanlığı digər istifadəçiyə verir
avadanlığı qalıq dəyəri ilə alır

Sual: Lizinq ödənişləri daxil edilir … (Çəki: 1)
avadanlığın dəyərinə
lizinqə verənin məhsulunun maya dəyərinə
lizinqə götürənin məhsulunun maya dəyərinə
istehsalçının məhsulunun maya dəyərinə

BÖLMƏ: 0111
Ad 0111

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: İnvestisiya layihəsinin başlıca məqsədi: (Çəki: 1)
məhsul buraxılışının maksimallaşdırılması
resurs sərfiyyatının minimallaşdırılması
layihənin bazara keyfiyyətli (səmərəli) məhsulun çıxarılmasını təmin edən texniki 

səmərəliliyi
mənfəətin maksimallaşdırılması

Sual: İnvestisiya layihəsi: (Çəki: 1)
təşkilati-hüquqi və maliyyə sənədlərin toplusudur
müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olunmanı təmin edən tədbirlərin məcmusudur
investisiya fəaliyyəti riskini azaldan sənəddir
investisiya qoyuluşları alqoritmidir

Sual: İnvestisiya layihəsinin işlənib hazırlanması prosesi əhatə edir: (Çəki: 1)
layihənin investisiya konsepsiyasının axtarışını
texniki-iqtisadi göstəricilərinin işlənib hazırlanmasını və onların maliyyə qiymətləndirilməsini
investisiya ərəfəsi, investisiya və istismar mərhələlərini
zəruri sənədlərin hazırlanması

Sual: İnvestisiya ərəfəsi mərhələsi ibarətdir: (Çəki: 1)



investisiya konsepsiyalarının (biznes ideyaların) axtarışından, layihənin ilkin 
işlənməsindən, texniki-iqtisadi və maliyyə cazibədarlığının qiymətləndirilməsindən, qərarların 
qəbulundan

texniki-iqtisadi göstəricilərinin işlənib hazırlanmasından və onların maliyyə 
qiymətləndirilməsindən

layihənin icrasına sifarişdən, biznes planın işlənib hazırlanmasından. biznes planın 
investora təqdim edilməsindən, layihənin maliyyələşdirilməsindən

zəruri sənədlərin hazırlanmasından

Sual: İnvestisiya ərəfəsi mərhələsində baş verir: (Çəki: 1)
əsas avadanlığın işə salınması
xammal və avadanlıq göndərənin seçimi
avadanlığın alqısı
investisiya layihəsinin biznes planının işlənib hazırlanması

Sual: İnvestisiya layihəsinin biznes planı ən az dərəcədə kimə şamil edilir? (Çəki: 1)
investorlara
sahibkarlara
müəssisənin işçi heyətinə
kreditorlara

Sual: «İnvestisiya layihəsi» anlayışı «biznes plan» anlayışı ilə neçə müqayisələnir? (Çəki: 1)
daha genişdir
bərabər anlayışlardır
daha dardır
müqayisələnmir

Sual: Biznes planın bir hissəsi olan istehsal planı həmişə işlənib hazırlanmalıdır? (Çəki: 1)
bəli
xeyr
müstəsna hallarda
qanunla müəyyən edilmiş hallarda

Sual: İnvestisiya layihəsini planlaşmanın hansı növünə aid edilə bilər? (Çəki: 1)
əməliyyat planlaşması
cari planlaşma
uzunmüddətli planlaşma
qısamüddətli planlaşma

Sual: İnvestisiya həcminin müəyyənləşdirilməsi zamanı yaradılan müəssisənin dövriyyə 
vəsaitlərinə olan tələbatı nəzərə alınır? (Çəki: 1)

bəli
xeyr
müstəsna hallarda
qanunla müəyyən edilmiş hallarda

Sual: İnvestisiya layihəsinin təyinatı: (Çəki: 1)



məhsul satışı bazarının tutumu və perspektivlərinin öyrənilməsi, məhsul istehsalı və satışı 
xərcələrinin qiymətləndirilməsi, layihənin icrası yolundakı maneələrin aşkarlanması, layihənin 
icrası qrafikinə nəzarət

marketinq strategiyası, istehsal strategiyası, maliyyə strategiyası
maliyyələşmənin açılmasının əsası
ictimai diqqətin cəlb edilməsi vasitəsi

Sual: İnvestisiya layihəsinə dair ümumi məlumatı göstərin: (Çəki: 1)
istehsal və məhsulun xarakteri
yerləşməsi, rekvizitləri
sərf edilən resurslar və məhsul satışı sistemi haqqında məlumat
texnoloji prosesin xüsusiyyətləri

Sual: İstehsal potensialını nə müəyyən edir? (Çəki: 1)
istehsal gücü
əsas texnoloji avadanlığın, bina və qurğuların tərkibi və aşınması
hazırlıqlı kadrların olması
qeyri-maddi aktivlərin (patent, lisenziya, nou-hau) olması

Sual: İnvestisiya layihəsinin iqtisadi mühitinə aid deyil: (Çəki: 1)
inflyasiya və buraxılan məhsul və sərf edilən resursların qiymətinin dəyişməsi proqnozu
valyuta məzənnəsinin dəyişməsi
investisiya güzəştləri
layihənin qiyməti

Sual: İnvestisiya layihəsinin investisiya mərhələsində baş verir: (Çəki: 1)
marketinq tədqiqatları
məhsul istehsalı
tikinti
investisiya layihəsinin biznes-planı tərtib edilir

Sual: İnvestisiya mərhələsi əhatə edir: (Çəki: 1)
məsləhət və layihənin idarə edilməsi işləri
layihə-araşdırma, tikinti-quraşdırma və işə salma-sazlama işləri
investisiya konsepsiyaların (biznes-ideyaların) axtarışı, layihənin ilkin işlənib hazırlanması, 

texniki-iqtisadi və maliyyə cazibədarlığının qiymətləndirilməsi, qərarların qəbulu
potensial investorlarla danışıqların aparılması

Sual: Tikinti mərhələsi: (Çəki: 1)
meydançanın seçimi və torpaqdan istifadə aktının əldə edilməsidir
investisiya məramnaməsidir (memorandumudur)
işlərin görülməsi qrafikinə uyğun olaraq həyata keçirilən tikinti, quraşdırma, işəsalma-

sazlama işləri
hazır tikinti məhsulunun təhvil verilməsi

Sual: İstismar mərhələsində baş verir: (Çəki: 1)
avadanlığın alqısı
tikinti
əsas avadanlığın işə salınması



məhsul istehsalı

Sual: İnvestisiya layihəsinin idarə edilməsi: (Çəki: 1)
layihənin gerçəkləşməsinin müasir metodlarının tətbiqidir
layihənin icrasının bütün dövrü ərzində insan, maliyyə və maddi resursların idarə edilməsi 

prosesidir
güc və müəssisələrin işə salınması və pul vəsaitlərinin (investisiyaların) sərf edilməsi 

tapşırıqların yerinə yetirilməsi
investisiya layihəsinin biznes-planının işlənib hazırlanması

Sual: İnvestisiya layihəsinin fazaları (mərhələləri): (Çəki: 1)
ideya – konsepsiyann və texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması – layihə-smeta 

sənədlərinin tərtibi – tikinti və istismara verilmə
a bəndində olanlar + istismar mərhələsi
b bəndində olanlar + ləğvetmə mərhələsi
a və b bəndlərində olanlar + dövlət təsdiqi

Sual: İnvestisiya layihəsinin iştirakçıları: (Çəki: 1)
sifarişçi və investordur
sifarişçi, layihə təşkilatı, tikinti təşkilatıdır
investor və inşaatçıdır
layihələndiricidir

Sual: Layihənin planı: (Çəki: 1)
layihənin məqsədlərinə nail olmaqın tədbirlər siyahısıdır
nizamlama (nəzarət) təyinatlı icra sənədlərinin işlənib hazırlanmasıdır
layihənin resurs təmi
işçi heyətin müəyyənləşdirilməsidir

Sual: Layihənin idarə olunmasının təşkilati formaları: (Çəki: 1)
layihənin mərhələsindən asılıdır
icra mərhələlərindən və işçi prosedurlardan asılıdır
layihənin müxtəlif iştirakçılarının məsuliyyət zonaları üzrə bölüşdürülür
investisiya layihəsi iştirakçıları arasında bölüşdürülür

Sual: İnvestisiyanın texniki-iqtisadi əsaslandırılması: (Çəki: 1)
hazırlanan layihəyə investisiyaların məqsədəuyğunluqunu və səmərəliliyini əsaslandıran 

sənəddir
investisiya ərəfəsi mərhələdə qəbul edilmiş qərarların detallaşdığı və dəqiqləşdiyi sənəddir
layihənin strateji qərarlarının seçimi metodudur
layihənin resurs təminatıdır

Sual: Layihənin ekspertizası: (Çəki: 1)
layihənin bütün aspektlərinin ətraflı təhlilini təmin etməlidir
layihənin gerçəkləşməsinin nəticələrinin iqtisadi təhlilini təmin edir
layihənin ayrı-ayrı hissələri (istehsalat, marketinq, maliyyə) üzrə yekun rəydir
layihənin gerçəkləşməsinin müasir metodlarının tətbiqidir



Sual: Layihənin iqtisadi qiymətləndirilməsi: (Çəki: 1)
əmtəə və xidmətlərin satışından olan gəlirlərin hesabına qoyulmuş vəsaitlərin 

qaytarılmasıdır
müəssisə üçün arzu edilən səviyyədən aşağı olmayan investisiya rentabelliyini təmin edən 

mənfəətin əldə edilməsidir
investisiyaların firma üçün məqbul müddəətdə əvəzinin ödənilməsi
pul axınlarının modelləşdirilməsi

Sual: Layihənin səmərəliliyi müəyyən edilir: (Çəki: 1)
xərc və nəticələrin nisbəti ilə
maliyyə (kommersiya) səmərəliliyi göstəriciləri ilə
kommersiya, büdcə, xalq təsərrüfatı səmərəliliyi göstəriciləri ilə
daxili gəlirlilik norması ilə

Sual: Layihənin ömrü: (Çəki: 1)
tikintinin müddətidir
əsas avadanlığın orta istismar müddətidir
qoyulmuş kapitalın geri qayıtması dövrünün və invetorun tələblərinin nəzərə alındığı 

hesablanmış müddətdir
tikinti meydançasının planlanmasından başlayaraq obyektin istismara verilməsinə qədər 

olan müddət

Sual: İctimai səmərəlilik göstəriciləri nəzərə alır: (Çəki: 1)
layihənin hər bir iştirakçı-səhmdar üçün səmərəliliyini
layihənin onu yaradan təşkilatın baxımından səmərəliliyini
layihənin bölgənin yaxud sahənin müəssisəsində icra ediləcəyini nəzərə almaqla maliyyə 

səmərəliliyini
investisiya layihəsinin ayrı-ayrı iştirakçılarının birbaşa maliyyə maraqlarını aşaraq 

bütövlükdə xalq təsərrüfatının maraqlarını əks edən layihənin icrası ilə bağlı xərc və nəticələri

Sual: Büdcə səmərəliliyi göstəriciləri nəzərə alır: (Çəki: 1)
layihənin icrasının bütövlükdə sahənin fəaliyyətinə təsiri baxımından maliyyə səmərəliliyini
layihənin icrasının nəticələrinin müxtəlif səviyyəli büdcələrə təsirini
layihənin bütün iştirakçıları üçün onun icrasının maliyyə nəticələrini
maliyyələşdirmə sxemini nəzərə almadan pul daxilolmalarının və sərfiyyatlarının 

müqayisəsini

Sual: Büdcə səmərəliliyi investisiya layihəsinin icrasının …………………. üçün maliyyə 
nəticələrini əks edir: (Çəki: 1)

layihənin bilavasitə iştirakçıları
mərkəzi, yerli və bələdiyyə büdcələri
istehsal edilən əmtəənin istehlakçıları
bütün cəmiyyət

Sual: İnkişafetmə büdcəsi nəyin alətidir? (Çəki: 1)
investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinin
cari xərclərin maliyyələşdirilməsinin
fövqəladə xərclərin maliyyələşdirilməsi
sosial xərclərin maliyyələşdirilməsi



Sual: Kommersiya səmərəliliyi: (Çəki: 1)
layihənin tələb olunan gəlirliliyi təmin edən xərclərin və nəticələrin nisbəti ilə müəyyənləşən 

maliyə əsaslandırılmasıdır
real pul axını (Cash flow)
müsbət yekun saldolu investisiya, əməliyyat və maliyyə fəaliyyətinin nisbətidir
iştirakçılarının birbaşa maliyyə maraqlarını aşaraq bütövlükdə layihənin nəticələrinin və 

xərclərinin nisbətidir

Sual: Kommersiya səmərəliliyi göstəriciləri nəzərə alır: (Çəki: 1)
layihəni icra edən təşkilatın investisiya, əməliyyat və maliyyə fəaliyyətindən olan pul 

axınlarını
layihəni icra edilməsinin mərkəzi, yerli və bələdiyyə büdcələri üçün nəticələrini
layihəni icra edilməsinin firma üçün nəticələrini
iştirakçılarının maliyyə maraqlarını aşaraq bütövlükdə layihənin icrasının nəticələrinin və 

xərclərinin nisbətidir

Sual: Layihənin kommersiya səmərəliliyi qiymətləndirildikdə hansı fəaliyyət növü nəzərə 
alınmır: (Çəki: 1)

investisiya
əməliyyat
maliyyə
sosial

Sual: Kommersiya səmərəliliyi investisiya layihəsinin icrasının …………………. üçün maliyyə 
nəticələrini əks edir: (Çəki: 1)

layihənin bilavasitə iştirakçıları
mərkəzi, yerli və bələdiyyə büdcələri
istehsal edilən əmtəənin istehlakçıları
bütün cəmiyyət

Sual: İnvestisiya layihənin ekoloji göstəricilərinə aid edilmir: (Çəki: 1)
ətraf mühitin çirklənməsi səviyyəsi
istehsalın inkişafının ekoloji nəticələri
işsizlərin sayı
əhali arasında ölüm hallarının artması

Sual: İnvestisiya layihəsinin sosial göstəricilərinə aid edilmir: (Çəki: 1)
müəssisənin işçilərinin gəlirləri
işsizlərin sayı istehsalın
məhsul satışının həcmləri
işçilərin orta əmək haqqı

Sual: İnvestisiya layihəsi ölkədəki iqtisadi, sosial yaxud ekoloji duruma təsir göstərirsə, onda 
bu: (Çəki: 1)

qlobal layihədir
irimiqyaslı layihədir
regional layihədir
yerli layihədir



Sual: İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyi asılıdır: (Çəki: 1)
xərclərin və gəlirlərin layihənin icra dövrləri arasındakı bölgüsündən
əmlak vergisi dərəcəsindən
layihənin sahə aidiyyətindən
layihənin lobbiləşdirilməsindən

Sual: Layihənin dayanıqlıqı şərtidir: (Çəki: 1)
maliyyə ehtiyyatlarının kafiliyi
sığorta ehtiyyatlarının (xammal, material, yanacaq)
hesablama dövrünün hər addımında pul axını saldosunun toplanmış cəmi müsbət 

kəmiyyət olmalıdır
dövlət zəmanətinin olması

Sual: İnvestisiya ərəfəsi mərhələsində: (Çəki: 1)
əsas avadanlıq işə salınır
müəssisənin daimi aktivləri yaradılır
xammal və avadaqlıq təchizatçıları seçilir
investisiya layihəsinin biznes-planı hazırlanır

Sual: İnvestisiya layihəsinin iqtisadi ətrafına nə aid deyil: (Çəki: 1)
inflyasiyanın və buraxılan məhsul və sərf edilən resursların qiymətlərinin dəyişməsi 

proqnozu
valyuta məzənnəsinin dəyişməsi
vergiqoyma sistemi haqqında məlumat 
layihənin dəyəri

Sual: Dövlətin layihədə iştirakı (Çəki: 1)
layihənin investisiya cazibədarlığını gücləndirir
layihənin investisiya cazibədarlığını zəiflədir
lisenziyalaşdırma ilə məhdudlaşır
lisenziyalaşdırma və vergiqoyma ilə məhdudlaşır

Sual: Layihənin öz xərcini ödəməsi müddəti necə hesablanır? (Çəki: 1)
investisiya qoyuluşlarının və layihənin icrası ilə bağlı digər xərcləri layihənin icrasından 

əldə edilmiş nəticələr ilə müqayisə edilməsi əsasında;
xərclərin səmərəyə bölünməsi yolu ilə
investorun xüsusi və borc vəsaitlərinin müqayisəsi əsasında
ÜDM-un istehlaka və yığıma yönəldilən hissələrinin müqayisəsi əsasında

Sual: Qarşılıqlı təsirdən asılı olaraq investisiya layihələri ola bilər: (Çəki: 1)
müstəqil
leqal
yarımleqal
transparent

Sual: Qarşılıqlı təsirdən asılı olaraq investisiya layihələri ola bilər: (Çəki: 1)
transparent
leqal



yarımleqal
asılı

Sual: İnvestisiya layihələrindən birinin qəbul edilməsi qərarı digərinin də qəbul edilməsi 
qərarına təsir göstərmirsə, onda layihə: (Çəki: 1)

transparent
leqal
asılı
müstəqil

Sual: İnvestisiya layihələrindən birinin qəbul edilməsi qərarı digərinin də qəbul edilməsi 
qərarına təsir göstərirsə, onda layihə: (Çəki: 1)

transparent
leqal
asılı
müstəqil

Sual: Asılı investisiya layihəsinin növünü göstərin: (Çəki: 1)
alternativ
leqal
yarımleqal
müstəqil

Sual: Asılı investisiya layihəsinin növünü göstərin: (Çəki: 1)
müstəqil
leqal
yarımleqal
qarşılıqlıəvəzləyən

Sual: Asılı investisiya layihəsinin növünü göstərin: (Çəki: 1)
müstəqil
komplimentar
yarımleqal
qarşılıqlıəvəzləyən

Sual: Asılı investisiya layihəsinin növünü göstərin: (Çəki: 1)
müstəqil
yarımleqal
əvəzedici
qarşılıqlıəvəzləyən

Sual: İnvestisiya layihəsinin səciyyəvi əlamətini göstərin: (Çəki: 1)
bütövlük
bitkinlik
mücərrədlik
məqsədəyönümlüyü

Sual: İnvestisiya layihəsinin səciyyəvi əlamətini göstərin: (Çəki: 1)



bütövlük
bitkinlik
qarşılıqlıbağlı hərəkətlərin əlaqələndirilmiş qaydada həyata keçirilməsi
mücərrədlik

Sual: İnvestisiya layihəsinin səciyyəvi əlamətini göstərin: (Çəki: 1)
bütövlük
zamanca məhdud olması
bitkinlik
mücərrədlik

Sual: İnvestisiya layihəsinin səciyyəvi əlamətini göstərin: (Çəki: 1)
orjinallıq
bütövlük
bitkinlik
mücərrədlik

Sual: İnvestisiya layihəsinin ömür mərhələsini göstərin: (Çəki: 1)
layihənin tərtibi
layihənin təsdiqi
layihənin ifadə edilməsi
layihənin müzakirəsi

Sual: İnvestisiya layihəsinin ömür mərhələsini göstərin: (Çəki: 1)
layihənin tərtibi
layihənin təhlili
layihənin təsdiqi
layihənin müzakirəsi

Sual: İnvestisiya layihəsinin ömür mərhələsini göstərin: (Çəki: 1)
layihənin tərtibi
layihənin müzakirəsi
layihənin təsdiqi
layihənin hazırlanması

BÖLMƏ: 0112
Ad 0112

Suallardan 59

Maksimal faiz 59

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Əsaslı tikintinin həyata keçirilməsinin əsası kimi çıxış edir: (Çəki: 1)
maliyyə investisiyaları
möhtəkir investisiyalar
kapital qoyuluşları



qısamüddətli investisiyalar

Sual: Kapital qoyuluşunun istiqamətlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
inventarın alınması
qiymətli kağızların alınması
işçilərin sayının artırılması
yeni tikinti

Sual: Kapital qoyuluşunun istiqamətlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
inventarın alınması
qiymətli kağızların alınması
mövcud müəssisənin genişləndirilməsi
işçilərin sayının artırılması

Sual: Kapital qoyuluşunun istiqamətlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
inventarın alınması
mövcud müəssisənin yenidən qurulması
qiymətli kağızların alınması
işçilərin sayının artırılması

Sual: Kapital qoyuluşunun istiqamətlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
istehsalatın texniki yenidənsilahlanması
inventarın alınması
qiymətli kağızların alınması
işçilərin sayının artırılması

Sual: Yeni obyektlərin tikilməsi, mövcud obyektlərin genişləndirilməsi, yenidən qurulması, 
texniki yenidənsilahlanması və müasirləşdirilməsi yolu ilə istehsal və qeyri-istehsal təyinatlı 
əsas fondların yaradılması prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

bitməmiş tikinti
uzun sürən tikinti
əsaslı tikinti
qeyri-əsaslı tikinti

Sual: Əsaslı tikintinin həyata keçirilməsi mənbəyi: (Çəki: 1)
büdcədən pul ayırmaları
cəlb edilmiş vəsaitlər
bank kreditləri
kapital qoyuluşları

Sual: Mənəvi və fiziki aşınmış əsas fondların tam yenilənməsi belə adlanır: (Çəki: 1)
renovasiya
rekapitalizasiya
rekreasiya
repatriasiya

Sual: Əsaslı tikinti prosesinin başlıca mərhələsi hansıdır? (Çəki: 1)
aqrotexniki işlər



abadlıq işləri
tikinti-quraşdırma işləri
bərpa işləri

Sual: İnşaat meydançasının planlanmasına başlanıldıqı andan obyektin istismara verilməsinə 
qədər olan müddət belə adlanır: (Çəki: 1)

tikinti istehsalı dövrü
əsaslı tikintinin ümumi dövrü
iqtisadi silsilə
konyuktura silsiləsi

Sual: Obyektin layihələndirilməsinə başlanıldıqı andan onun istismara verilməsinə qədər olan 
müddət belə adlanır: (Çəki: 1)

tikinti istehsalı dövrü
əsaslı tikintinin ümumi dövrü
iqtisadi silsilə
konyuktura silsiləsi

Sual: Əsaslı tikintinin vaxtının qısaldılmasının mümkün olan konkret səmərəsi nə ola bilər? 
(Çəki: 1)

işçilərin ixtisara salınması
inşaat texnikasına qənaət edilməsi
əlavə mənfəət
bazarda rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsi

Sual: Əsaslı tikintinin vaxtının qısaldılmasının mümkün olan konkret səmərəsi nə ola bilər? 
(Çəki: 1)

işçilərin ixtisara salınması
bazarda rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsi
inşaat texnikasına qənaət edilməsi
kapital qoyuluşlarının geri qayıtması vaxtının qısaldılması

Sual: Tikinti prosesinin mərhələsini göstərin: (Çəki: 1)
tikintiyə hazırlıq
investisiya layihəsinin hazırlanması
biznes-planın hazırlanması
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması

Sual: Tikinti prosesinin mərhələsini göstərin: (Çəki: 1)
investisiya layihəsinin hazırlanması;
tikintinin özü
biznes-planın hazırlanması
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması

Sual: Tikinti prosesinin mərhələsini göstərin: (Çəki: 1)
investisiya layihəsinin hazırlanması
biznes-planın hazırlanması
inşaat məhsulunun satılması
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması



Sual: Obyektin layihələndirilməsi bu mərhələyə aiddir: (Çəki: 1)
inşaat məhsulunun satılması
inşaata hazırlıq
tikintinin özü
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması

Sual: İnşaata mühəndis-texniki hazırlıq bu mərhələyə aiddir: (Çəki: 1)
inşaat məhsulunun satılması
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
tikintinin özü
inşaata hazırlıq

Sual: Tikintinin məqsədəuyğunluğunun texniki-iqtisadi əsaslandırılması bu mərhələyə aiddir: 
(Çəki: 1)

inşaata hazırlıq
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
tikintinin özü
inşaat məhsulunun satılması

Sual: Tikinti prosesinin hansı mərhələsində bu prosesin bütün texnoloji elementlərinin tikinti 
meydançasında birləşməsi baş verir? (Çəki: 1)

inşaata hazırlıq
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
tikintinin özü
inşaat məhsulunun satılması

Sual: Tikintisi sona çatmış obyektlərin əsas fondlar olaraq istismara və sifarişçiyə təhvil 
verilməsi bu mərhələdə baş verir: (Çəki: 1)

inşaata hazırlıq
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
tikintinin özü
inşaat məhsulunun satılması

Sual: Kapital qoyuluşunun dövr etməsinin üç mərhələsindən birini göstərin: (Çəki: 1)
inşaata hazırlıq
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
istehsalın məhsuldar forması kimi əsas fondların yaradılması
tikinti yerinin seçilməsi

Sual: Kapital qoyuluşunun dövr etməsinin üç mərhələsindən birini göstərin: (Çəki: 1)
inşaat məhsulunun əsas fondlara çevrilməsi forması olaraq satış
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
tikintinin özü
inşaata hazırlıq

Sual: Kapital qoyuluşunun dövr etməsinin üç mərhələsindən birini göstərin: (Çəki: 1)
tikinti yerinin seçilməsi
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması



tikintinin özü
pul fondlarının yenidən məhsuldar fondlara çevrilməsi məqsədi ilə təkrar istehsalın növbəti 

silsiləsinin hazırlanması

Sual: Tikinti meydançasında qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirilən və nəticə olaraq tikinti 
məhsulunun yarandığı əsas, köməkçi və xidməti texnoloji əməliyyatların məcmusu belə adlanır: 
(Çəki: 1)

tikinti prosesi
texnoloji proses
istehsalat prosesi
qarşılıqlı təsir prosesi

Sual: Əsaslı tikinti sistemində investisiya prosesinin iştirakçısıdır: (Çəki: 1)
investor
kreditor
borc alan
vergi ödəyicisi

Sual: Əsaslı tikinti sistemində investisiya prosesinin iştirakçısıdır: (Çəki: 1)
kreditor
sifarişçi
borc alan
vergi ödəyicisi

Sual: Əsaslı tikinti sistemində investisiya prosesinin iştirakçısıdır: (Çəki: 1)
kreditor
borc alan
inşaatçı
vergi ödəyicisi

Sual: Əsaslı tikinti sistemində investisiya prosesinin iştirakçısıdır: (Çəki: 1)
kreditor
borc alan
vergi ödəyicisi
podratçı

Sual: Əsaslı tikinti sistemində investisiya prosesinin iştirakçısıdır: (Çəki: 1)
layihəçi
borc alan
vergi ödəyicisi
kreditor

Sual: İnşaat obyektini xüsusi və borc vəsaitləri hesabına maliyyələşdirən investisiya fəaliyyəti 
subyekti kimdir? (Çəki: 1)

investor
sifarişçi
inşaatçı
podratçı



Sual: Texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması anından başlayaraq obyektin istismara 
təhvil verilməsinədək obyektin tikintisinin təşkilatçısı və idarəedəni funksiyalarını öz üzərinə 
götürən hüquqi və fiziki şəxs kimdir? (Çəki: 1)

investor
sifarişçi
inşaatçı
podratçı

Sual: Tikinti üçün ayrılmış torpaq sahəsinə hüquqlara malik fiziki və ya hüquqi şəxs hansıdır? 
(Çəki: 1)

investor
sifarişçi
inşaatçı
podratçı

Sual: Podrat müqaviləsinə və ya tikiniti müqaviləsinə əsasən obyektin tikintisini həyata keçirən 
inşaat təşkilatı: (Çəki: 1)

investor
sifarişçi
inşaatçı
podratçı

Sual: Müqavilə əsasında tikinti obyektinin layihəsini hazırlayır: (Çəki: 1)
layihəçi
sifarişçi
inşaatçı
podratçı

Sual: Əsaslı tikintinin aparılması üsullarından biri: (Çəki: 1)
büdcə üsulu
fərdi üsul
kollektiv üsul
təsərrüfat üsulu

Sual: Əsaslı tikintinin aparılması üsullarından biri: (Çəki: 1)
büdcə üsulu
fərdi üsul
kollektiv üsul
podrat üsulu

Sual: Obyektlərin tikintisinin ................ üsulu ilə aparılması zamanı sifarişçinin və investorun öz 
gücündən istifadə edilir: (Çəki: 1)

büdcə
fərdi
təsərrüfat
podrat



Sual: Obyektlərin tikintisinin ................ üsulu ilə aparılması zamanı sifarişçi ilə müqaviləyə 
əsasən xüsusi inşaat və quraşdırma təşkilatlarının xidmətindən istifadə edilir: (Çəki: 1)

büdcə
fərdi
təsərrüfat
podrat

Sual: Sifarişçi ilə podratçı arasında bağlanılan və tikintinin tam başa çatmasına qədər olan 
bütün müddəti əhatə edən müqavilə belə adlanır: (Çəki: 1)

inşaat müqaviləsi
baş müqavilə
ümumi müqavilə
əsas müqavilə

Sual: Əsaslı tikintinin podrat üsulunun növlərindən biri. (Çəki: 1)
açar təslimi
qıfıl təslimi
domofon təslimi
videomüşahidə kamerası təslimi

Sual: Layihəçilərin, podratçıların və texnoloji avadanlıq təchizatçıların seçilməsinin 
formalarından biri: (Çəki: 1)

səhra sınaqları
elmi-praktiki konfrans
təqdimat
qapalı hərrac

Sual: Layihəçilərin, podratçıların və texnoloji avadanlıq təchizatçıların seçilməsinin 
formalarından biri: (Çəki: 1)

səhra sınaqları
elmi-praktiki konfrans
təqdimat
açıq hərrac

Sual: .............. hərrac zamanı sifarişçi əvvəldən tanıdığı bir neçə firmanı hərracda iştiraka dəvət 
edərək onların arasından ən münasib təklif verəni seçir: (Çəki: 1)

qapalı
yarım qapalı
yarım açıq
açıq

Sual: .............. hərrac zamanı sifarişçi mətbuatda elan verməklə bütün istəyənləri hərracda 
iştiraka dəvət edir: (Çəki: 1)

qapalı
yarım qapalı
yarım açıq
açıq

Sual: Tikintidə ixtisaslaşma ....................... yaradılmasında təzahür edir: (Çəki: 1)



tikintinin maliyyəlşdirilməsi idarəsinin
əsaslı tikinti şöbələrinin
tikinti-quraşdırma təşkilatlarının
investisiya bankları

Sual: Tikintidə .................... – təsərrüfat müstəqilliyinə sahib tikinti-quraşdırma (Çəki: 1)
kooperasiya
koordinasiya
ixtisaslaşma
parçalanma

Sual: Əsaslı tikintidə layihələndirmənin mərhələlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
ekspertiza
kreditləşdirmə
maliyyələşdirmə
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması

Sual: Əsaslı tikintidə layihələndirmənin mərhələlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
ekspertiza
kreditləşdirmə
maliyyələşdirmə
texniki layihənin hazırlanması

Sual: Əsaslı tikintidə layihələndirmənin mərhələlərindən birini göstərin: (Çəki: 1)
ekspertiza
kreditləşdirmə
maliyyələşdirmə
işçi cizgilərin hazırlanması

Sual: ..................... əsas layihə qərarlarını təyin edir, tikintinin ümumi smeta dəyərini və gələcək 
müəssisənin əsas texniki-iqtisadi göstəricilərini müəyyən edir: (Çəki: 1)

texniki layihə
iqtisadi layihə
investisiya layihəsi
baş layihə

Sual: Tikintinin layihə sənədlərinə əsasən həyata keçirilməsi üçün lazım olan pul 
vəsaitləri .......... (Çəki: 1)

tikintinin ilkin dəyəridir
tikintinin layihə dəyəridir
tikintinin smeta dəyəridir
tikintinin son dəyəridir

Sual: Smetanın hazırlanması zamanı dəyərin müəyyən edilməsinin aşağıdakı üsulundan 
istifadə edilə bilər: (Çəki: 1)

ekspert
resurs
elementli
texnoloji



Sual: Smetanın hazırlanması zamanı dəyərin müəyyən edilməsinin aşağıdakı üsulundan 
istifadə edilə bilər: (Çəki: 1)

bazis-indeksli
ekspert
elementli
texnoloji

Sual: Smetanın hazırlanması zamanı dəyərin müəyyən edilməsinin aşağıdakı üsulundan 
istifadə edilə bilər: (Çəki: 1)

elementli
ekspert
resurs-indeksli
texnoloji

Sual: Tikintinin dəyərinin müəyyənləşdirilməsinin hansı üsulunda layihənin həyata keçirilməsi 
üçün vacib olan resursların (xərc elementlərinin) cari (proqnoz) qiymətlərdə və tariflərdə 
kalkulyasiyası aparılır? (Çəki: 1)

resurs
bazis-indeksli
resurs-indeksli
bazis-kompensasiyalı

Sual: Tikintinin dəyərinin müəyyən edilməsinin bu metodu cari və proqnozlaşdırılan indekslərin 
bazis dəyərin səviyyəsinə nisbətdə istifadəsinə əsaslanır: (Çəki: 1)

resurs
bazis-indeksli
resurs-indeksli
bazis-kompensasiyalı

Sual: Tikintinin dəyərinin müəyyən edilməsinin bu metodu resurs metodunun tikintidə istifadə 
edilən resursların indeksləri sistemi ilə əlaqələndirilməsinə əsaslanır: (Çəki: 1)

resurs
bazis-indeksli
resurs-indeksli
bazis-kompensasiyalı

Sual: Tikintinin dəyərinin müəyyən edilməsinin bu metodu görülmüş işlərin və edilmiş xərclərin 
smeta qiymətlərinin bazis səviyyəsində hesablanmış dəyərlərinin tikintidə sərf edilən resursların 
qiymət və tariflərinin dəyişməsi səbəbindən edilmiş əlavə xərclərin cəmini nəzərdə tutur: (Çəki: 
1)

resurs
bazis-indeksli
resurs-indeksli
bazis-kompensasiyalı
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Dövlət büdcəsi hesabına aşağıdakı kapital qoyuluşları həyata keçirilir: (Çəki: 1)
mərkəzləşdirilmiş
texniki yenidənsilahlanma
qeyri-mərkəzləşdirilmiş
qeyri-istehsal

Sual: Özünümaliyyələşdirmə mexanizminə daxil deyil: (Çəki: 1)
borc vəsaitlər
amortizasiya fondu
mənfəətdən ayırmalar
sığorta təzminatları

Sual: Özünümaliyyələşdirmə axınına daxil deyil: (Çəki: 1)
amortizasiya fondu
ehtiyat fondu
bölüşdürülməmiş mənfəət
kreditlər

Sual: Amortizasiya investisiya proqramının maliyyələşdirilməsi mənbəyi ola bilərmi? (Çəki: 1)
bəli
xeyir
bəli, lakin istisna hallarda
bəli, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda

Sual: Sürətləndirilmiş amortizasiyanın əsas cəhətlərindən biri: (Çəki: 1)
məhsul istehsalının maya dəyərinin aşağı salınmasıdır
istehsalın rentabelliyinin artırılmasıdır
müəssisənin investisiya imkanlarının artırılmasıdır 
istehsal həcminin artırılmasıdır

Sual: Xüsusi kapitalın mənbələri (Çəki: 1)
səhmlər
borc vəsaitləri, kreditlər
amortizasiya ayırmaları+mənfəət+aktivlərin satışından gələn vəsaitlər
büdcə vəsaitləri

Sual: Borc vəsaitlərinin dəyəri: (Çəki: 1)
cəlb edilmiş kreditlərin vergilərə təshih edilmiş effektiv faiz dərəcəsinə bərabərdir
investorun öz kapitalına tələb etdiyi gəlirlilik səviyyəsinə bərabərdir
riskdən asılıdır. Risk yüksək və girov təminatı aşağıdırsa, borc vəsaitlərinin maya dəyəri də 

yüksək olacaqdır
borc vəsaitlərin miqdarından asılıdır



Sual: Borc alanın müəyyən edilmiş faiz dərəcəsinə əsasən borc vəsaitlərinə görə kreditora 
ödədiyi məbləğ: (Çəki: 1)

dividend
kredit faizi
subvensiya
dotasiya

Sual: İnvestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinin hansı sxemi sahibkar üçün daha 
münasibdir? (Çəki: 1)

özünümaliyyələşdirmə
özünümaliyyələşdirmə və kreditlərin cəlb edilməsi
xüsusi hesablamalarla əsaslandırılır
kreditlərin və büdcə vəsaitlərinin cəlb edilməsi

Sual: Əlavə investisiyaya tələbatın müəyyən edilməsində müəssisənin istehsalat-təsərrüfat 
fəaliyyətinin nəticələri nəzərə alınırmı? (Çəki: 1)

bəli;
xeyir;
bəli, lakin istisna hallarda
bəli, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda.

Sual: İnvestisiya resursları qismində istifadə edilə bilən pul vəsaitləri nəyi formalaşdırır: (Çəki: 
1)

investisiyaların maliyyələşdirilməsi üsulunu
investisiyaların maliyyələşdirilməsi mənbələrini
investisiyan maliyyələşdirilməsi formalarını
dövlət büdcəsinin mənbələrini

Sual: İnvestisiyanın daxili mənbələrinə nə aiddir? (Çəki: 1)
sistemdaxili məqsədli maliyyələşdirmə
büdcə vəsaitləri
kredit və borclar
müəssisənin xalis mənfəəti

Sual: İnvestisiyanın daxili mənbələrinə nə aiddir? (Çəki: 1)
sistemdaxili məqsədli maliyyələşdirmə
büdcə vəsaitləri
kredit və borclar
amortizasiya ayırmaları

Sual: İnvestisiyanın daxili mənbələrinə nə aiddir? (Çəki: 1)
sistemdaxili məqsədli maliyyələşdirmə
büdcə vəsaitləri
kredit və borclar
təsərrüfatdaxili ehtiyatlar və müəssisənin digər vəsaitləri

Sual: İnvestisiyanın xarici mənbələrinə nə aiddir? (Çəki: 1)
müəssisənin xalis mənfəəti
büdcə vəsaitləri



amortizasiya ayırmaları
təsərrüfatdaxili ehtiyatlar və müəssisənin digər vəsaitləri

Sual: İnvestisiyanın xarici mənbələrinə nə aiddir? (Çəki: 1)
müəssisənin xalis mənfəəti
kredit-bank sisteminin pul vəsaitləri
amortizasiya ayırmaları
təsərrüfatdaxili ehtiyatlar və müəssisənin digər vəsaitləri

Sual: İnvestisiyanın xarici mənbələrinə nə aiddir? (Çəki: 1)
müəssisənin xalis mənfəəti
xarici investorların və beynəlxalq təşkilatların borc və kreditləri
amortizasiya ayırmaları
təsərrüfatdaxili ehtiyatlar və müəssisənin digər vəsaitləri

Sual: İnvestisiyanın xarici mənbələrinə nə aiddir? (Çəki: 1)
müəssisənin xalis mənfəəti
qiymətli kağız emissiyasından vəsaitlər
amortizasiya ayırmaları
təsərrüfatdaxili ehtiyatlar və müəssisənin digər vəsaitləri

Sual: İnvestisiyanın xarici mənbələrinə nə aiddir? (Çəki: 1)
müəssisənin xalis mənfəəti
sistemdaxili məqsədli maliyyələşdirmə
amortizasiya ayırmaları
təsərrüfatdaxili ehtiyatlar və müəssisənin digər vəsaitləri

Sual: İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə ayrılan büdcə vəsaitləri nəyə aiddir? 
(Çəki: 1)

mərkəzləşdirilmiş mənbələrə
mərkəzdən kənar mənbələrə
dövlət mənbələrinə
hökumət mənbələrinə

Sual: Müəssisənin xalis mənfəəti nəyə aiddir? (Çəki: 1)
mərkəzləşdirilmiş mənbələrə
mərkəzdən kənar mənbələrə
dövlət mənbələrinə
hökumət mənbələrinə

Sual: Müəssisənin amortizasiya ayırmaları nəyə aiddir? (Çəki: 1)
mərkəzləşdirilmiş mənbələrə
mərkəzdən kənar mənbələrə
dövlət mənbələrinə
hökumət mənbələrinə

Sual: Bank kreditləri nəyə aiddir? (Çəki: 1)
mərkəzləşdirilmiş mənbələrə



mərkəzdən kənar mənbələrə
dövlət mənbələrinə
hökumət mənbələrinə

Sual: Qiymətli kağızların emissiyası nəyə aiddir? (Çəki: 1)
mərkəzləşdirilmiş mənbələrə
mərkəzdən kənar mənbələrə
dövlət mənbələrinə
hökumət mənbələrinə

Sual: Müəssisənin xalis mənfəəti nəyə aiddir? (Çəki: 1)
borc mənbələrinə
cəlb edilmiş mənbələrə
xüsusi mənbələrə
hökumət mənbələrinə

Sual: Müəssisənin amortizasiya ayırmaları nəyə aiddir? (Çəki: 1)
borc mənbələrinə
cəlb edilmiş mənbələrə
xüsusi mənbələrə
hökumət mənbələrinə

Sual: Müəssisənin təsərrüfatdaxili ehtiyatları nəyə aiddir? (Çəki: 1)
borc mənbələrinə
cəlb edilmiş mənbələrə
xüsusi mənbələrə
hökumət mənbələrinə

Sual: Təbii fəlakət və qəza nəticəsində baş verən itkilərə görə sığorta təşklatları tərəfindən 
verilən təzminat vəsaitləri nəyə aiddir? (Çəki: 1)

borc mənbələrinə
cəlb edilmiş mənbələrə
xüsusi mənbələrə
hökumət mənbələrinə

Sual: Bankların və kredit təşkilatlarının verdikləri kreditlər nəyə aiddir? (Çəki: 1)
borc mənbələrinə
cəlb edilmiş mənbələrə
xüsusi mənbələrə
hökumət mənbələrinə

Sual: İstiqrazların emissiyası nəyə aiddir ? (Çəki: 1)
borc mənbələrinə
cəlb edilmiş mənbələrə
xüsusi mənbələrə
hökumət mənbələrinə

Sual: Məqsədli dövlət krediti nəyə aiddir? (Çəki: 1)



borc mənbələrinə
cəlb edilmiş mənbələrə
xüsusi mənbələrə
hökumət mənbələrinə


