
Fənn 0809 - Biznesin təşkili və idarəedilməsi 2 

 

1. Biznes restrukturizasiyasının ikinci mərhələsi   

a) maliyyə restrukturizasiyası, yeni avadanlıqlara və əmək resurslarına 
investisiya qoyuluşu 

b) maliyyə restrukturizasiyası  
c) müəssisənin təşkilati və idarəetmə restrukturizasiyası 
d) mülkiyyət hüququnun yenidən təşkili 
e) düzgün variant yoxdur 

 

2.: Biznes restrukturizasiyasının sonuncu mərhələsi:  

a) mülkiyyət hüququnun yenidən təşkili 
b) maliyyə restrukturizasiyası 
c) müəssisənin təşkilati və idarəetmə restrukturizasiyası 
d) yeni avadanlıqlara və əmək resurslarına investisiya qoyuluşu 
e) düzgün variant yoxdur 

 

3.: Biznes restrukturizasiyasında birinci mürhələ:   

a) müəssisənin təşkilati və idarəetmə restrukturizasiyası, onun 
fəaliyyətinin və əsas vəsaitlərinin yenidən təşkili 

b) maliyyə restrukturizasiyası 
c) yeni avadanlıqlara və əmək resurslarına investisiya qoyuluşu 
d) mülkiyyət hüququnun yenidən təşkili 
e) düzgün variant yoxdur 

 

4. Biznesin restrukturizasiyası haqqında qərarın qəbul edilməsindən əvvəl nə 
etmək lazımdır?   

a) əmtəə bazarlarının təhlili 
b) əmək bazarlarının təhlili 
c) qiymətli kazğılar bazarının təhlili 
d) maliyyə bazarının təhlili 
e) düzgün cavab yoxdur 

5.: Restruktirizasiyada təhlil edilən göstəricilərə nə aiddir? (Çəki:  

a) müəssisənin fəaliyyətinin nəticələri kapitalın və işgüzar fəallığın 
strukturu likvidlik və ödəməqabiliyyətlik  

b) mədaxil, maya dəyəri, mənfəət, rentabellik 



c) xüsusi və borc vəsaiti, ehtiyatların və xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin 
dövriyyə sürəti 

d) cari likvidlik əmsalı, dövriyyə vəsaitləri ilə təmin olunma əmsalı 
e) düzgün variant yoxdur 

 

6.: Restruktirizasiyadan fərqli olaraq reinjinirinq nəyi əks etdirir?  

a) keyfiyyət, servis xidməti, maliyyə,marketinq, informasiya sistemlerin 
qurulması 

b) maliyyə, marketinq 
c) informasiya sistemlərinin qurulması 
d) informasiya çatışması 
e) düzgün variant yoxdur 

 

7: Bunlardan hansı müəssisənin iqtisadi islahatlar nəticəsində qarşiya qoyulan 
məqsədə nail olunması vasitəsidir?   

a) Restrukturizasiya 
b) planlaşdırma 
c) proqnozlaşdırma 
d) rekonstruksiya 
e) düzgün variant yoxdur 

 

8: Planlaşdırmanın tətbiqinin üstünlüklərinə aid deyil:   

a) gələcək əlverişli şəraitdən istifadəyə mümkün hazırlığı təmin edir; 
b) yarana biləcək problemlərə aydınlıq gətirir; 
c) öz qərarlarını reallaşdırmağa menecerləri stimullaşdırır; 
d) müəssisədə fəaliyyətin koordinasiyasını yaxşılaşdırır 
e) logistika 

 

9: Vəhdətlik prinsipi:   

a) planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nəzərdə tutur 
b) mənası ondan ibarətdir ki, müəssisələrdə planlaşdırma prosesi 

müəyyən edilmiş tsikl çərçivəsində daim həyata keçirilməlidir 
c) planlara və planlaşdırma prosesinə qeyri-müəyyən şəraitin yaranması 

ilə əlaqədar öz istiqamətini dəyişmə qabiliyyətinin verilməsindən 
ibarətdir. 

d) müəssisənin hər bir üzvü tutduğu vəzifəsindən və yerinə yetirdiyi 
funksiyadan asılı olmadan plan fəaliyyətinin bilavasitə iştirakçısıdır 

e) hamısı 



 

 

10: Fasiləsizlik prinsipi:   

a) planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nəzərdə tutur 
b) mənası ondan ibarətdir ki, müəssisələrdə planlaşdırma prosesi 

müəyyən edilmiş tsikl çərçivəsində daim həyata keçirilməlidir 
c) planlara və planlaşdırma prosesinə qeyri-müəyyən şəraitin yaranması 

ilə əlaqədar öz istiqamətini dəyişmə qabiliyyətinin verilməsindən 
ibarətdir. 

d) müəssisənin hər bir üzvü tutduğu vəzifəsindən və yerinə yetirdiyi 
funksiyadan asılı olmadan plan fəaliyyətinin bilavasitə iştirakçısıdır 

e) hamısı 

 

 

11: Çeviklik prinsipi:   

a) planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nəzərdə tutur 
b) mənası ondan ibarətdir ki, müəssisələrdə planlaşdırma prosesi 

müəyyən edilmiş tsikl çərçivəsində daim həyata keçirilməlidir 
c) planlara və planlaşdırma prosesinə qeyri-müəyyən şəraitin 

yaranması ilə əlaqədar öz istiqamətini dəyişmə qabiliyyətinin 
verilməsindən ibarətdir. 

d) müəssisənin hər bir üzvü tutduğu vəzifəsindən və yerinə yetirdiyi 
funksiyadan asılı olmadan plan fəaliyyətinin bilavasitə iştirakçısıdır 

e) hamısı 

 

 

12: İştirak prinsipi:  

 

a) planlaşdırmanın sistemli xarakter daşımasını nəzərdə tutur 
b) mənası ondan ibarətdir ki, müəssisələrdə planlaşdırma prosesi 

müəyyən edilmiş tsikl çərçivəsində daim həyata keçirilməlidir 
c) planlara və planlaşdırma prosesinə qeyri-müəyyən şəraitin yaranması 

ilə əlaqədar öz istiqamətini dəyişmə qabiliyyətinin verilməsindən 
ibarətdir. 

d) müəssisənin hər bir üzvü tutduğu vəzifəsindən və yerinə yetirdiyi 
funksiyadan asılı olmadan plan fəaliyyətinin bilavasitə iştirakçısıdır 

e) hamısı 

 



 

Bölmə: 1702Ad 1702 

Suallardan 14 

 

 

13: İstehsal planına əsasən dövlət müəssisələrin səhmdar cəmiyyətlərinə 
çevirərək kütləvi şəkildə ixtisaslaşdırılmış çek və pul hərracları vasitəsi ilə 
özəlləşdirilməsi onalrın fəaliyyətinə necə təsir edir?   

 

a) müsbət 
b) mənfi 
c) heç cür təsir etmir 
d) müflisliyə gətirib çıxardır 
e) bütün variantlar düzdür 

 

 

14: İstehsal planına əsasən istehsalın təşkili dedikdə nə başa düşülür?    

a) istehsal proseslərinin və sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli həyata 
keçirmək məqsədi ilə əmək predmetı və əmək vasitələrindən 
məqsədəuyğun istifadəsini təmin edən metodlar məcmucu 

b) marketinq proseslərini səmərəli həyata keçirmək məqədi ilə əmək 
predmeti və əmək vasitələrindən məqsədəuyğun istifadəsini təmin 
edən metodlar məcmusudur 

c) düzgün variant yoxdur 
d) insan və maliyyə resurslarını səmərəli həyata keçirmək məqsədilə 

əmək predmetinin məqsədəuyğun istifadəsini təmin edən metodlar 
məcmusudur 

e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

15: İstehsal planına əsasən kütləvi axan xəttləri hansı iki sistem əsasında 
qurulur    

a) avtomat sistemi və rotor sistemi əsasında 
b) sintetik və analitik sistem əsasında 
c) unikasiya yolu ilə və rotor sistemi əsasında 
d) avtomat və sintetik sistemi əsasında 
e) düzgün variant yoxdur 



 

 

16. İstehsal planına əsasən istehal proqramı nədir?  

  

a) müəsisənin biznes planının əsas bölməsi məhsul istehsalı və 
realizasiya bölməsidir 

b) müəssisənin mühasibat uçotunun əsas bölməsi 
c) düzgün variant yoxdur 
d) müəssisənin idarəetmə proqramıdır 
e) müəssisənin yenidən qurmasının əsas bölməsidir 

 

 

17: İstehsal planına əsasən istehsal gücləri nə deməkdir?   

a) yeni texnologiyanın və əməyin elmi təşkilinin tətbiqi üzrə tədbirləri 
nəzərə almaqla istehsal avadanlıqlarından tam istifadə etmək və 
müəssisənin müəyyən edilmiş nomenklaturada və çeşiddə 
maksimum məhsul istehsal etmək qabiliyyətidir. 

b) müəssisənin müəyyən edilmiş nomenklatura və çeşiddən az məhsul 
istehsal etmək qabiliyyətidir 

c) köhnə texnologiyanın və əməyin elmi təşkilinin tətbiqi üzrə tədbirləri 
nəzərə almaqla istehsal avadanlıqlarından tam istefadə etmək 

d) düzgün variant yoxdur 
e) istehsal avadanlıqlarından tam istifadə etmədən müəyyən edilmiş 

nomenklaturadan az məhsul istehsal etmək 

 

 

18: İstehsal planına əsasən istehsal gücü hansı amillərdən asılıdır?    

a) avadanlıqların sayı və məhsuldarlığı 
b) xammal və materialların keyfiyyəti, istehsal və əməyin təşkili səviyyəsi 
c) müəssisənin ixtisaslaşma səviyyəsi, avadanlığın iş vaxtı fondu 
d) bütün variantlar düzdür 
e) avadanlıqların keyfiyyət tərkibi 

 

 

19: İstehsal planına əsasən müəssisənin istehsal gücü hansı ardıcıllıqla 
hesablanır?   



a) əvvəlcə aparıcı avadanlıqların istehsal gücü, sonra onun vasitəsilə 
aparıcı istehsal gücü və sonuncunun vasitəsilə aparıcı sexin istehsal 
gücü müəyyən etdirilir 

b) yalnız avadanlıqların istehsal gücü müəyyən etdirilir 
c) çıxış gücləri ilə 
d) giriş gücləri ilə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

20: İstehsal planına əsasən sifarişin yerinə yetirilməsi prosesi hansı 
mərhələlərdən ibarətdir?   

a) sifarişin rəsmiləşdirilməsi və sifarişin yerinə yetirilməsinə hazırlıq  
b) sifarişin yerinə yetirilməsinə hazırlıq və sifarişin yerinə yetirilməsi  
c) sifarişin yerinə yetirilməsi 
d) sifarişin rəsmiləşdirilməsi, sifarişin yerinə yetirilməsinə hazırlıq və 

sifarişin yerinə yetirilməsi 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

21. İstehsal planına əsasən istehsalın texniki hazırlanması dedikdə nə başa 
düşülür?   

a) müəssisənin planlı qaydada təyin olunmuş keyfiyyətdə məhsul 
buraxılması üzrə texnoloji hazırlığını təmin edən qarşılıqlı əlaqəli 
elmi-texniki proseslər məcmusudur 

b) lazımi dövriyyə fondlarının təşkili 
c) bütün variantlar düzdür 
d) düzgün variant yoxdur 
e) təyin olunmuş keyfiyyətdən aşağı olan məhsulun istehsalı üçün 

avadanlıqların hazırlanması 

 

 

22 İTHVS neçə mərhələdən ibarətdir?   

a) 3 
b) 2 
c) 4 
d) 5 
e) düzgün variant yoxdur 

 



 

23: Biznes planın neçə prinsipial istiqaməti var?   

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 

 

24: Biznes-planın təyinatı hansı prinsipial məsələləri həll edir:  

a) ancaq satıla biləcək məhsulu istehsal etmək üçün məhsul satışı 
bazarının gələcək inkişaf perspektivlərini öyrənmək; 

b) bu, bazara lazım olan məhsulun hazırlanması və satışı üçün zəruri olan 
xərcləri qiymətləndirmək və nəzərdə tutulan işin potensial gəlirliliyini 
müəyyən etmək üçün onları məhsulun satıla biləcəyi qiymətlərlə 
tutuşduraraq ölçmək; 

c) yeni işin reallaşdırılmasının ilk illərində onu izləyən bütün mümkün 
“sualtı daşları” aşkar etmək və hadisələrin arzuolunmaz inkişafı 
halında layihə risklərinin minimuma endirilməsi üzrə tədbirlər təklif 
etmək; 

d) işin yüksəlişə doğru getdiyini və ya süquta yuvarlandığını müntəzəm 
olaraq təyin edə biləcək meyar və göstəriciləri müəyyən etmək. 

e) hamısı 

 

 

25: Biznes-plan müəssisələrin qarşısında duran strateji və taktiki məsələlərə 
aiddir:   

a) müəssisənin bugünkü təşkilati-idarəetmə və maliyyə-iqtisadi 
qiymətləndirilməsi; 

b) müəssisənin sahibkarlıq fəaliyyətinin güclü tərəflərinə diqqəti cəlb 
edərək və zəif tərəflərini gizlətmədən potensial imkanlarının aşkar 
edilməsi; 

c) bu fəaliyyətin planlaşdırılan dövrünə investisiya - layihə məqsədlərinin 
formalaşdırılması. 

d) şirkətin inkişaf istiqamətlərinin (strategiyalar, konsepsiyalar, layihələr) 
iqtisadi məqsədəuyğunluğunun əsaslandırılması; 

e) hamısı 

 

 



26: Biznes-planın əsas tərkib hissələrinə aiddir:   

a) məhsulun (xidmətin) buraxılmasının zəruriliyinin əsaslandırması; 
b) məhsulun (xidmətlərin) buraxılma imkanlarının əsaslandırılması; 
c) potensial istehlakçıların aşkar olunması; 
d) daxili və xarici bazarlarda məhsulun rəqabət qabiliyyətinin müəyyən 

olunması; 
e) hamısı 

 

27: Marketinq planına əsasən müəssisənin ölçüsünə görə hansı növləri var?   

a) kiçik, orta, iri 
b) xüsusi və dövlət 
c) bələdiyyə və qarışıq 
d) gəlirli və qarışıq 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

28: Marketinq planına əsasən müəssisənin mülkiyyət formasına görə növləri 
hansılardır?  

a) xüsusi, dövlət və bələdiyyə, qarışıq 
b) sənaye, istehlak və beynəlxalq 
c) kiçik, orta, iri 
d) bütün cavablar düzgündür 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

29. Buraxılan məhsulun mürəkkəbliyinə görə müəssisə marketinq planına 
əsasən hansı növlərə bölünür?   

a) aşağı, orta, yüksək 
b) iri, kiçik 
c) sənaye, istehlak 
d) xüsusi, dövlət 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

30.: Marketinq planında maliyyə biznesi nədir?   



a) məhsul istehsalı, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsi, müəyyən mənəvi 
dəyərlərin yaradılması 

b) valyuta bazarının və qiymətli kağızlar bazarının təhlili əmtəə-pul alqı-
satqı obyekti 

c) mütəxəssislər tərəfindən verilən ödənişli məsləhətlər 
d) düzgün variant yoxdur 
e) müəssisənin maliyyə hesabatının xarici təhlili 

 

 

31: Menecerin marketinq siyasətinə hansı daxildir?  

a) bazar rəqabətində qiymət səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi 
b) məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
c) çeşidin yaxşılaşdırılması 
d) satışın təmin edilməsi 
e) bütün variantlar düzdür 

 

 

32: Marketinqin xarici amillərinə hansılar aid deyil?   

a) istehlakçının davranışı 
b) hökümətin və yerli hakimiyyətin hərəkəti 
c) əmtəənin hazırlanma texnologiyasında nailiyyət və dəyişikliklər 
d) informasiya vasitələrinin təsiri, iqtisadiyyatın vəziyyəti 
e) daxili idarəetmə 

 

 

33: Stimullaşdırıcı marketinq nə zaman tətbiq olunur ?  

a) potensial alıcıların neqativ tələbi olduqda 
b) potensial alıcıların təklif olunan əmtəəyə laqeyd münasibət 

bəslədikdə 
c) potensial tələbin olması və bunu reallığa çevirmək vacib olan zaman 
d) potensial alıcıların pozitiv tələbi olduqda 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

34: Marketinq strategiyası proqramının əsas elementləri   

a) bütün variantlar düzdür 



b) satışdan sonrakı xidmətin təşkili 
c) satışın stimullaşdırılması metodu 
d) qiymət qoyulması 
e) əmtəələrin yayılma sxemi  

 

 

35. Marketinq strategiyasında əmtəələrin yayılma sxemi hansı vasitələrdən 
ibarətdir ?   

a) servis xidmətinin təşkili 
b) xüsusi firma maqazin vasitəsi , ticarət vasitəçiləri vasitəsi  
c) satışın genişləndirilməsi 
d) düzgün cavab yoxdur 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

36: Marketinq strategiyasında qiymət qoyulması elementinə nə daxildir?   

a) əmtəəyə qiymətin müəyyən edilməsi metodikası 
b) reklamın təşkili metodları 
c) servis xidmətinin təşkili 
d) reklamın verilməsinə vacib olan xərclərin miqdarı 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

37. Marketinq strategiyasında reklam elementi nədən ibarətdir ? 

a) reklamin təşkili metodlari , reklamin verilməsinə vacib olan xərclərin 
miqdari 

b) servis xidmətinin təşkili metodu 
c) əmtəəyə qiymətin qoyulması metodikası 
d) qoyulmuş vəsaitlərə gözlənilən rentabellik səviyyəsi 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

38: Marketinq strategiyasında satışın stimullaşdırılma metodu nəyin hesabına 
formalaşır   

a) satışın genişləndirilməsi hesabına  
b) alıcıların cəlb edilməməsi hesabına 



c) büdcənin genişləndirilməsi hesabına 
d) satışın məhdudlaşdırılması hesabına 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

39: Remarketinq nə zaman tətbiq edilir?   

a) tələbi bərpa etmək vacib olan zaman 
b) potensial alıcıların neqativ tələbi olduqda 
c) tələbdə yüksəliş olduğu zaman 
d) potensial alıcıların pozitiv tələbi olduqda 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

Bölmə: 1901Ad 1901 

Suallardan 11 

 

 

 

 

40: Təşkilati plana əsasən menecerin funksiyasına nə daxildir?  

a) işçiləri birgə fəaliyyətə hazırlamaq 
b) işçilərin efektiv son nəticəyə səylərini artırmaq 
c) insanlara məxsus fərdi xüsusiyyəti yumşaltmaq 
d) işin son nəticəyə görə lazımi mükafatlandırma sisteminin 

müəyyənləşdirilməsi 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

41: Təşkilati plana əsasən əmək məhsuldarlığı nəyi xarakterizə edir?  

a) işçinin fəaliyyətinin effektivlik səviyyəsini 
b) maliyyə vəsaitlərinin effektivlik səviyyəsini 
c) kapital qoyuluşunun effektivlik səviyyəsini 
d) qiymət qoyulmasını 
e) düzgün variant yoxdur 

 



42: Təşkilati plana əsasən fərdi əmək məhsuldarlığı necə ölçülür?  

a) vaxt vahidinə işçi tərəfindən istehsal olunan maddi nemətlərin 
miqdarı, yaxud məhsul vahidinə düşən vaxt xərclərinin miqdarı ilə 
ölçülür 

b) işçiyə düşən əsas fondların miqdarı ilə  
c) yalnız məhsul vahidinə düşən vaxt xərclərinin miqdarı ilə 
d) işçiyə düşən əmək predmetilərinin miqdarı ilə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

43: Təşkilati plana əsasən əmək məhsuldarlığının ölçülməsinin əsas metodları:  

a) natural 
b) əmək 
c) dəyər 
d) natural və əmək 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

44 Marketinqin idarə edilməsi prosesinə aiddir:   

a) bazar imkanlarının təhlilindən; 
b) məqsədli bazarların seçilməsindən; 
c) marketinq kompleksinin işlənib hazırlanmasıdan; 
d) marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsindən ibarət olan prosesdir 
e) hamısı 

 

 

45. Məhsula aiddir:  

a) Müxtəliflik 
b) Keyfiyyət 
c) Dizayn 
d) Brend adı 
e) hamısı 

 

 

46 Qiymətə aiddir:   

a) Nominal qiymət 
b) Güzəştlər 



c) Malların əvəz olunması təqdirində güzəştlər 
d) Ödəmə müddəti 
e) hamısı 

 

 

47: Həvəsləndirmə aiddir:   

a) Reklam 
b) Fərdi satış 
c) Satışın həvəsləndirilməsi 
d) İctimai əlaqələr 
e) hamısı 

 

 

48: Yerə aiddir:   

a) Kanallar 
b) Əhatəlilik 
c) Çeşidlər 
d) Yerləşmə  
e) hamısı 

 

 

49: Marketinq planının bölmələrinə aiddir:   

a) kontrol göstəricilərinin svodkası; 
b) gündəlik marketinq vəziyyətinin xülasəsi; 
c) təhlükə və imkanların siyahısı; 
d) məqsəd və problemlərin təhlili; 
e) hamısı 

 

 

50 Marketinq planının bölmələrinə aid deyil:   

a) marketinq strategiyası; 
b) fəaliyyət proqramı; 
c) büdcə; 
d) nəzarət qaydası 
e) istehsal proqramı 

 



Bölmə: 1902Ad 1902 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

51: Təşkilati plana əsasən istehlakçılara məhsulun çatdırılması üzrə 
strategiyalara nə daxildir?   

a) məhsulun bölüşdürülməsi kanalları, istehlakçıların satışdansonrakı 
xidmətinin səviyyəsi, məhsulun çatdırılmasına sərf olunan xərclərin 
azaldılması 
 

b) qiymət siyasətinin aparılması 
c) eyni məhsulların mənimsənilməsi 
d) düzgün variant yoxdur 
e) iri və ya kiçik partiyalarla məhsulun buraxılışı 

 

 

52: Təşkilati plana əsasən təşkilati struktur nədir?   

a) qoyulan məqsədə çatmaq üçün birgə əmək prosesində işçilər 
arasında baş verən münasibətlərdə şərtləşən bütöv bi sistemdir 

b) marketinq strategiyasını həyata keçirmək üçün tədbirlər planıdır 
c) düzgün variant yoxdur 
d) maliyyə strukturunun 1 hissəsi  
e) cavabların hamısı doğrudur 

 

 

53: Təşkilati plana əsasən təşkilati struktur hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? 
  

a) optimal evvektivliyi təmin etməlidir 
b) aralıq halqalarının minimum keyfiyyətlərini əhatə etməlidir 
c) gələcək menecerləri hazırlamaq üçün şərait yaratmalıdır 
d) bütün variantlar doğrudur 
e) sadə və başa düşülən olmalıdır 

 

 



54 Təşkilati plana əsasən idarəetmə neçə sistemdən ibarətdir?  

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 1 

 

 

55: Təşkilati plana əsasən funksional-psixoloji model necə təsvir edilir?   

a) biznes prosesləri material və informasiya axınları yaradan müvəqqəti 
ardıcıl sadə əməliyyat şəklində təsvir edir 

b) müəssisənin məqsədlərinə çatması üçün qrupun yaradılması şəklində 
c) büdcə şəklində 
d) matris şəklində 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

56: Təşkilati plana əsasən ictimai əmək məhsuldarlığı necə müəyyən edilir?   

a) canlı və maddiləşmiş əmək xərcləri üzrə müəyyən edilir 
b) işçiyə düşən əsas fondların miqdarı ilə  
c) yalnız məhsul vahidinə düşən vaxt xərclərinin miqdarı ilə 
d) işçiyə düşən əmək predmetilərinin miqdarı ilə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

57: Təşkilati plana əsasən biznes-planın firmadaxili funksiyalarına hansı aid 
edilir?  

a) firmanın inkişaf strategiyasının və fəaliyyət istiqamətlərinin 
müəyyən edilməsi 

b) layihənin reallaşdırılması üçün zəruri investisiyaların cəlb edilməsi 
c) layihənin məqsədəuyğunluğunun təşkilati-maliyyə əsaslandırılması 
d) düzgün variant yoxdur 
e) fond bazarında firma səhmlərinin müvəffəqiyyətlə satılmasının təmin 

edilməsi 

 

 



58: Məhsulun (xidmətin) alınmasının və ya satılmasının mükafatlandırılması 
üzrə qısamüddətli çəlbədici tədbirlər sistemi necə adlanır?   

a) satışın həvəsləndirilməsi  
b) satışın optimallaşması; 
c) satışın kütləviliyi 
d) rentabellik əmsalı; 
e) yenilik əmsalı. 

 

 

59: Marketinq tədqiqatlarında reklam fəaliyyətinin rolunu nəzərə alaraq onun 
səmərəliliyinin hansı istiqamətlər üzrə müəyyən edilməsi məqsədə 
uyğundur?   

a) bütövlükdə firmanın reklam siyasətinin səmərəliliyinin öyrədilməsi; 
b) eyni məqsədli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitələrinin 

səmərəliliyinin tədqiqi; 
c) müxtəlif məqsədli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitələrinin 

səmərəliliyinin tədqiqi; 
d) hamısı; 
e) düzgün cavab yoxdur. 

 

 

60: Marketinq tədqiqatlarında reklam fəaliyyətinin rolunu nəzərə alaraq onun 
səmərəliliyinin hansı istiqamətlər üzrə müəyyən edilməsi məqsədə 
uyğundur?   

a) bütövlükdə firmanın reklam siyasətinin səmərəliliyinin öyrədilməsi; 
b) eyni məqsədli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitələrinin 

səmərəliliyinin tədqiqi; 
c) bütövlükdə firmanın reklam siyasətinin səmərəliliyinin öyrənilməsi;  
d) hamısı; 
e) düzgün cavab yoxdur. 

 

 

61: Marketinq tədqiqatlarında reklam fəaliyyətinin rolunu nəzərə alaraq onun 
səmərəliliyinin hansı istiqamətlər üzrə müəyyən edilməsi məqsədə 
uyğundur?   

a) bütövlükdə firmanın reklam siyasətinin səmərəliliyinin öyrədilməsi; 
b) eyni məqsədli auditoriya üçün ayrı–ayrı reklam vasitələrinin 

səmərəliliyinin tədqiqi 



c) bir neçə KİV-in reklam məqsədilə birgə istifadəsindən əldə edilən 
səmərənin öyrənilməsi  

d) hamısı; 
e) düzgün cavab yoxdur. 

 

Bölmə: 2001Ad 2001 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 

62: Maliyyə sisteminin əsas elementlərinə nə daxildir?  

a) müəssisələrin və əhalinin maliyyə aktivləri 
b) banklar  
c) birjalar 
d) birjadankənar bazarlar 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

63: Maliyyə sistemində təminedici elementlərə nə daxildir?   

a) banklar 
b) birjalar 
c) birjadankənar bazarlar  
d) texniki kommunikasiyalar 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

64: Dövlət maliyyəsi nədir?  

a) ümumi dövlət və sosial tələbatların ödənilməsi məqsədilə dövlət 
orqanları tərəfindən idarə olunan pul fondlarının məcmusudur 

b) investisiya axını 



c) şəxsi pul vəsaitləri 
d) əmək haqqı və xüsusi sahibkarlıqdan alınan pul vəsaitləri 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

65: Müəssisə maliyyəsinin planlaşdırılması nədir?   

 

a) istehsal proseslərinin həyata keçirilməsi zamanı baş verən pul 
axınları sistemidir 

b) dövlət və sosial tələbatların ödənilməsi məqsədilə yaradılan pul 
fondudur 

c) əmək haqqı və xüsusi sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən şəxsi pul 
vəsaitləri 

d) düzgün variant yoxdur 
e) bütün cavablar düzdür 

 

 

66: Maliyyə planlaşdırılmasına əsasən əhalinin maliyyəsi nədən ibarətdir?   

a) əmək haqqından və xüsusi sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən 
şəxsi pul vəsaitlərindən ibarətdir 

b) istehsal proseslərinin həyata keçirilməsi zamanı baş verən pul axınları 
sistemidir 

c) dövlət və sosial tələbatların ödənilməsi məqsədilə yaradılan pul 
fondudur 

d) düzgün variant yoxdur 
e) bütün cavablar düzgündür 

 

67: Maliyyə planlaşdırılmasına əsasən bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisə 
öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hansı fondu yaradır?  

a) pul vəsaitləri fondu 
b) amortizasiya fondu 
c) dövriyyə fondu 
d) sosial inkişaf fondu 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

68: Maliyyə planlaşdırılmasına əsasən pul vəsaitləri fonduna nə daxildir?   



a) dövriyyə fondları 
b) maliyyə ehtiyatları 
c) yığım fondu 
d) nizamnamə fondu 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

69 Maliyyə planlaşdırılmasına əsasən mənfəət və amortizasiya ayırmaları nəyi 
təmin edir?   

a) yalnız qeyri-material aktivlərin təkrar istehsalını 
b) dövriyyə fondlarının təkrar istehsalını 
c) dövriyyə və qeyri-material aktivlərin təkrar istehsalını təmin edir 
d) düzgün variant yoxdur 
e) əsas istehsal fondlarının və qeyri – material aktivlərinin təkrar 

istehsalını təmin edir 

 

 

70: Maliyyə planlaşdırılmasına əsasən balans hesabatı hansı məqsəd ilə tərtib 
olunur ?  

a) müəssisənin aktiv və passivlərin əyani şəkildə əks etdirmək məqsədi 
ilə 

b) müəssisənin daxili və xarici tələbatını əyani şəkildə əks etdirmək üçün  
c) müəssisənin tələb və təklifini əyani şəkildə əks etdirmək üçün 
d) düzgün variant yoxdur 
e) müəssisənin dövriyyəsini əyani şəkildə əks etdirmək üçün 

 

 

71: Ödəməqabiliyyəti nədir ?   

a) bütün kreditorlar tərəfindən təqdim edilən tələblərin və borcların 
ödənilməsinə müəssisənin hazır olmasıdır 

b) satışın maksimumlaşdırılması 
c) mənfəətin maksimumlaşdırılması 
d) şirkət sahiblərinin mülkiyyətinin maksimumlaşdırılması 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

72: Rentabellik göstəricilərə nə aiddir   



a) aktivlərin rentabelliyi, əsas fondların rentabelliyi 
b) xalis diskontlaşdırılmış gəlir 
c) xərc və investisiyanın gəlirlik indeksləri 
d) daxili gəlirlik norması 
e) düzgün variant yoxdur 

 

Bölmə: 2101Ad 2101 

Suallardan 30 

 

 

 

 

73: İnvestisiyanın planlaşdırılmasına əsasən büdcələşmə idarəetmə 
texnologiyasına hansı aid deyil?   

a) büdcələşmənin təşkili 
b) informasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi 
c) düzgün cavab yoxdur 
d) büdcələşmə texnologiyası 
e) marketinq 

 

 

74: İnvestisiyanın planlaşdırılması zamanı toplu büdcə hansı iki hissədən 
ibarətdir?   

a) əməliyyat büdcəsi və maliyyə büdcəsi 
b) əsas və köməkçi büdcəsi 
c) mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş büdcə  
d) düzgün variant yoxdur 
e) investisiya büdcəsi və maliyyə büdcəsi  

 

 

75: İnvestisiyanın planlaşdırılması zamanı maliyyə büdcəsinə hansı daxil deyil?    

a) pul vəsaitlərinin hərəkət büdcəsi 
b) balansın proqnozu 
c) əməliyyat büdcəsi 
d) investisiya büdcəsi 
e) düzgün variant yoxdur 



 

 

76: İnvestisiya nədir?   

a) əmək resurslarının axını 
b) səhm axını 
c) gəlirin və sosial effektin alınması məqsədilə hər hansı firma və 

şirkətlərə, sosial-iqtisadi proqrama, layihəyə uzunmüddətli kapital 
qoyuluşudur 

d) bütün variantlar doğrudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

77. İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsinin metodlarına hansı aiddir?    

a) səhmlərin emissiyası 
b) lizinq 
c) qarışıq maliyyələşdirmək 
d) özünü maliyyələşdirmək  
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

78: İnvestisiya fəaliyyətinin növləri ?  

a) özəl investisiya fəaliyyəti 
b) dövlət investisiya fəaliyyəti 
c) xarici investisiya fəaliyyəti 
d) birgə investisiya fəaliyyəti 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

79: Kapital qoyuluşu planında hansı göstəricilərdən istifadə edilir?    

a) bütün variantlar doğrudur 
b) əsas fondların istismara buraxılışı 
c) kapital qoyuluşunun həcmi 
d) kapital qoyuluşuna daxil olan müəssisə tikilməsi planı 
e) istehsal güclərinin işə düşməsi 

 

 

80: Texnoloji əlamətlərinə görə investisiya qoyuluşu necə bölünür?   



a) tikintiyə və montaj işlərinə 
b) maşın və avadanlıqların alınması  
c) sair kapital işlərinə və xərclərə 
d) avadanlıqların alınması və montaj işlərinə 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

81 Portfel investisiyası nədir?    

a) faktiki səhmlərə, istiqrazlara və digər qiymətli kağızlara kapital 
qoyuluşu 

b) torpaq sahəsinin alınmasına xərclər 
c) tikintiyə və montaj işlərinə kapital qoyuluşu 
d) əsas fondlar yaradılması və təkrar istehsalını təmin edən kapital 

əmələgətirən investisiya 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

82: Dünya praktikasında “pul”-un hansı növlərinə rast gəlmək olar?   

a) birja növü 
b) “konkret” növ 
c) patent növü 
d) ticarət növü 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

83 Kapital əmələgətirən investisiyası nədir?   

a) əsas fondların təkrar istehsalı və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 
müəssisələri inkişaf etdirmək məqsədilə qoyulmuş pul vəsaitdir 

b) qiymətli kağızlara qoyulan kapital 
c) maliyyə aktivlərinə qoyulan kapital 
d) TMK-a qoyulan kapital 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

84: Real investisiya nədir?   

a) qısamüddətli kapital qoyuluşudur 



b) qiymətli kağızlara və maliyyə aktivlərinə qoyulan kapital 
c) fiziki və hüquqi şəxslərin başqa şəxslərin vasitəsilə kapital qoyuluşudur 
d) düzgün variant yoxdur 
e) uzunmüddətli kapital qoyuluşudur 

 

 

85: İnvestisiyanın planlaşdırılmasına əsasən bunlardan hansı əmtəə siyasətinə 
aiddir?   

a) məhsulun adı, növü, keyfiyyəti 
b) sosial-psixoloji meyl 
c) məhsulun istehsalına çəkilən xərclər 
d) istehsalçının qiymətə münasibəti 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

86: İnvestisiya hansı əlamətlərinə görə təsnifləşdirilir?    

a) kapitalın yatırılma obyektinə 
b) investisiya layihələrinə iştirakının xarakterinə görə 
c) investisiya qoyma dövrünə görə 
d) mülkiyyət formasına görə 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

87: Dolayı investisiyalar dedikdə nə başa düşülür?   

a) investorun başqa şəxslərin vasitəsilə kapital qoymasıdır 
b) fiziki və hüquqi şəxslərin qeyri-dövlət sektoruna kapital qoyuluşudur 
c) ölkənin rezidentləri tərəfindən onun ərazisində obyektlərə kapital 

qoyuluşudur 
d) dövlət müəssisələrinə kapital qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

88 İnvestisiya qoyma dövrünə görə necə bölünür ?    

a) dolayı və birbaşa investisiyalar 
b) qısamüddətli investisiyalar, uzunmüddətli investisiyalar 
c) xüsusi və dövlət investisiyaları 



d) fiziki və hüquqi şəxslərin qeyri-dövlət sektoruna kapital qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

89: Qısamüddətli investisiyalar dedikdə nə başa düşülür?   

a) bir ilə qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
b) bir ildən çox dövrə kapital qoyuluşudur 
c) 5-7 ilə qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
d) 2-3 ilə qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

90: Uzunmüddətli investisiyalar dedikdə nə başa düşülür?   

a) bir aydan az dövrə kapital qoyuluşudur 
b) bir ilə qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
c) bir ildən çox dövrə kapital qoyuluşudur 
d) üç aya qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

91: Mülkiyyət formasına görə investisiyalar    

a) dolayı və birbaşa investisiyalar 
b) qısamüddətli və uzunmüddətli investisiyalar 
c) milli və xarici investisiyalar 
d) düzgün variant yoxdur 
e) xüsusi investisiyalar, dövlət investisiyaları 

 

 

92: Xüsusi investisiyalar nədir?   

 

a) fiziki və hüquqi şəxslərin qeyri-dövlət sektoruna kapital qoyuluşu 
b) dövlət müəssisələrinə kapital qoyuluşudur 
c) investorun başqa şəxslərin vasitəsilə kapital qoyuluşudur 
d) ölkənin rezidentləri tərəfindən onun ərazisində obyektlərə kapital 

qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 



 

 

93: Dövlət investisiyaları nədir?   

a) fiziki və hüquqi şəxslərin qeyri-dövlət sektoruna kapital qoyuluşu 
b) dövlət müəssisələrinə kapital qoyuluşudur, həmçinin dövlətin və 

qeyri-büdcə fondların vəsaitləridir 
c) investorun başqa şəxslərin vasitəsilə kapital qoyuluşudur 
d) ölkənin rezidentləri tərəfindən onun ərazisində obyektlərə kapital 

qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

94: Regional mənsubiyyətinə görə investisiyalar hansılardır?    

a) qısamüddətli və uzunmüddətli investisiyalar 
b) dolayı və birbaşa investisiyalar 
c) milli investisiyalar və xarici investisiyalar 
d) xüsusi və dövlət investisiyaları 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

95: Milli investisiyalar dedikdə nə başa düşülür?   

a) ölkələrin rezidentləri tərəfindən onun ərazisində obyektlərə kapital 
qoyuluşu ilə xarakterizə olur 

b) ölkənin investisiya obyektlərinə rezident olmayanların kapital 
qoyuluşu 

c) bir ilə qədər dövrə kapital qoyuluşudur 
d) investorun başqa şəxslərin vasitəsilə kapital qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

96: Xarici investisiyalar dedikdə nə başa düşülür?  

a. ölkələrin rezidentləri tərəfindən onun ərazisində obyektlərə 
kapital qoyuluşu 

b. maşın və avadanlıqların alınması 
c. yalnız qısamüddətli kapital qoyuluşudur 
d. ölkənin investisiya obyektlərinə rezidentlər olmayanların 

kapital qoyuluşudur 



e. düzgün variant yoxdur 

 

 

97: Biznes layihələrinin məqsədlərini nəzərə alaraq real investisiyaları hansı 
qruplara aid etmək olar?   

a) əsas kapitala investisiya qoyuluşu 
b) əsaslı təmir xərcləri 
c) qeyri-maddi aktivlər 
d) dövriyyə vəsaitlərinin artırılmasına investisiyalar 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

98: İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi hansı mənbələrdən ibarətdir?   

a. borc vəsaitləri 
b. mərkəzləşdirilmiş resurslar 
c. xarici investisiyalar 
d. bütün variantlar doğrudur  
e. müəssisənin öz vəsaitləri  

 

 

99: Ölkənin maliyyə sisteminin elementlərinə aiddir:  

a) əsas və təminedici  
b) əsas 
c) təminedici 
d) kompleks 
e) hüquqi 

 

 

100: Əsas elementlərə aid deyil:   

a) dövlətin maliyyə aktivləri,  
b) müəssisələrin maliyyə aktivləri  
c) əhalinin maliyyə aktivləri 
d) birjalar 
e) hamısı 

 



 

101 Təminedici elementlərə aid deyil:   

a) banklar,  
b) birjalar,  
c) birjadankənar bazarlar  
d) texniki kommunikasiyalar  
e) əhalinin maliyyə aktivləri 

 

 

102: Müəssisənin inkişafına yönəldilən maliyyə resursları mənbələrinə aiddir:   

a) amortizasiya ayırmaları; 
b) bütün növ təsərrüfat və maliyyə fəaliyyətindən əldə edilən mənfəət; 
c) iştirakçıların əlavə qoyduqları pay; 
d) istiqraz vərəqələrinin buraxılışından alınan vəsait; 
e) hamısı 

 

 

103: İnvestisiyanın planlaşdırılmasına əsasən müəssisədə istehsal amillərindən 
daha səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək nəyin əsas məqsədidir?   

a) restrukturizasiya 
b) reinjinirinq 
c) menecment 
d) injinirinq 
e) düzgün variant yoxdur 

 

104: Maliyyə planlaşdırılması dördüncü mərhələsinə aiddir:  

a) Müəssisənin malik olduğu investisiya və maliyyələşdirmə imkanları 
təhlil edilir. 

b) Cari və gələcək qərarlar arasında əlaqəni başa düşmək və gözlənilməz  
c) Bütün mümkün qərarlardan seçilmiş variant əsaslandırılır. 
d) Maliyyə planında müəyyən edilən məqsədlərlə müqayisədə 

müəssisənin nail olacağı nəticələr qiymətləndirilir. 
e) hamısı 

 

 



105: Maliyyə planının bütün bölmələrini iqtisadi məzmununa görə hansı 
qruplara ayırmaq olar:   

a) əsas fəaliyyət; 
b) əsas fondların təkraristehsalı; 
c) əmək kollektivinin sosial inkişafı; 
d) büdcə sistemi ilə qarşılıqlı əlaqənin əks etdirilməsi; 
e) hamısı 

 

 

106: Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili mütləq və nisbi əmsalların 
köməyilə hansı istiqamətlər üzrə aparılır :    

a) balansın tərkibi və strukturunun qiymətləndirilməsi; 
b) müəssisənin likvidlikinin və ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi; 
c) işgüzar aktivliyin qiymətləndirilməsi; 
d) hamısı 

 

 

107 Fəaliyyətin müxtəlif istiqamətləri və məhsulun növləri üzrə plan 
smetalarını ümumiləşdirərək mənfəətin hesablanmasının ümumi ardıcıllığını 
aiddir:   

a) Dövriyyə – realizasiyadan alınan qazanc; 
b) Məhsulun maya dəyəri; 
c) Dövrün məsrəfləri; 
d) Maliyyə əməliyyatlarının nəticələri; 
e) hamısı 

 

 

108: Fəaliyyətin müxtəlif istiqamətləri və məhsulun növləri üzrə plan 
smetalarını ümumiləşdirərək mənfəətin hesablanmasının ümumi ardıcıllığını 
aiddir:   

a) Məhsulun realizasiyasından alınan mənfəət; 
b) Sair realizə edilməyən məsrəflərdən alınan nəticələr; 
c) Əsas və maliyyə fəaliyyətindən alınan mənfəət; 
d) Mənfəət vergisi; 
e) hamısı 

 

 



109: Fəaliyyətin müxtəlif istiqamətləri və məhsulun növləri üzrə plan 
smetalarını ümumiləşdirərək mənfəətin hesablanmasının ümumi ardıcıllığını 
aiddir:   

a) Hesabat dövrünün mənfəəti; 
b) Mənfəətdən ayrılan vəsaitlər; 
c) Müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət; 
d) Bölünməyən mənfəət. 
e) hamısı 

 

 

110: Zərərsizlik nöqtəsinin planlaşdırılması mərhələlərinə aiddir.  

a) Müəssisədə işin vəziyyətinin və satış bazarlarında situasiyanın təhlili. 
b) İstehsal amillərinə və hazır məhsula gələcək qiymətlərin proqnozu 
c) Dəyişən və sabit xərclərin hesablanması 
d) Zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması. 
e) hamısı  

 

 

111: Müəssisədə büdcələşmə sistemi birinci mərhələsində həyata keçirilir:   

a) maliyyə strukturu formalaşdırılır; 
b) büdcənin strukturu formalaşır; 
c) idarəetmə uçotunun metodikası və proseduru işlənib hazırlanır; 
d) planlaşdırmanın reqlamenti müəyyən edilir; 
e) büdcələşmə sistemi tətbiq edilir. 

 

 

112: Müəssisədə büdcələşmə sistemi ikinci mərhələsində həyata keçirilir:   

a) maliyyə strukturu formalaşdırılır; 
b) büdcənin strukturu formalaşır; 
c) idarəetmə uçotunun metodikası və proseduru işlənib hazırlanır; 
d) planlaşdırmanın reqlamenti müəyyən edilir; 
e) büdcələşmə sistemi tətbiq edilir. 

 

 

113 Müəssisədə büdcələşmə sistemi üçüncü mərhələsində həyata keçirilir:   

a) maliyyə strukturu formalaşdırılır 



b) büdcənin strukturu formalaşır; 
c) idarəetmə uçotunun metodikası və proseduru işlənib hazırlanır; 
d) planlaşdırmanın reqlamenti müəyyən edilir; 
e) büdcələşmə sistemi tətbiq edilir. 

 

 

114: Müəssisədə büdcələşmə sistemi dördüncü mərhələsində həyata keçirilir: 
  

a) maliyyə strukturu formalaşdırılır; 
b) büdcənin strukturu formalaşır; 
c) idarəetmə uçotunun metodikası və proseduru işlənib hazırlanır; 
d) planlaşdırmanın reqlamenti müəyyən edilir; 
e) büdcələşmə sistemi tətbiq edilir. 

 

 

115: Müəssisədə büdcələşmə sistemi beşinci mərhələsində həyata keçirilir:   

a) maliyyə strukturu formalaşdırılır; 
b) büdcənin strukturu formalaşır 
c) idarəetmə uçotunun metodikası və proseduru işlənib hazırlanır; 
d) planlaşdırmanın reqlamenti müəyyən edilir; 
e) büdcələşmə sistemi tətbiq edilir. 

 

 

116: Büdcələşmə sisteminin effektivlik şəraitinə aiddir:  

a) büdcənin işlənilməsi, icrasına nəzarət və təhlili üçün metodoloji və 
metodiki əsasların olması; 

b) biznes-planın büdcə ilə razılaşdırılması texnologiyasının mövcud 
olması; 

c) aşağıdan yuxarıya ötrülən məlumatların doğru və tam olması; 
d) biznesin vəziyyəti haqqında operativ məlumatlardan istifadəyə 

icazənin olması; 
e) hamısı 

 

 

117: Əməliyyat büdcəsində əks etdirilir:   

a) satış büdcəsi; 



b) istehsal büdcəsi; 
c) materiallara birbaşa xərclər büdcəsi; 
d) əmək haqqına birbaşa xərclər büdcəsi 
e) hamısı 

 

 

118: Əməliyyat büdcəsində əks etdirilir:   

a) ümumi zavod xərcləri büdcəsi; 
b) istehsal ehtiyatları büdcəsi; 
c) kommersiya xərcləri büdcəsi; 
d) idarəetmə xərcləri büdcəsi; 
e) hamısı 

 

 

 

 

 

 

119: Biznes-plana əsasən müəssisənin öz vəsaitləri hansılardır?   

a) amortizasiya ayırmaları 
b) daxili aktivlərin səfərbərliyi 
c) bölüşdürülməmiş gəlir 
d) bütün variantlar doğrudur 
e) çıxdaş olmuş əmlakın reallaşdırılmasında əldə olunan vəsait 

 

 

120: Biznes-plana əsasən borc vəsaitləri hansılardır?   

a) maliyyə investisiya strukturlarının borcları 
b) bankların krediti  
c) kredit verənlərə olan borclar 
d) müəssisənin qiymətli kağızlarının emissiyasının yerləşdirilməsindən 

əldə olunan vəsait 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 



121 Biznes-plana əsasən mərkəzləşdirilmiş resurslar dedikdə nə başa düşülür?  

a) büdcədən ayrılmış qaytarılmayan məbləğ və güzəştli dövlət 
investisiya kreditləri  

b) bank kreditləri 
c) lizinq 
d) geri qaytarılması məcburi olan məbləğ 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

122 Biznes-plana əsasən investisiyaların maliyyələşdirilməsi metodları 
hansılardır?   

a) investisiya prosesini maliyyələşdirmək üçün insan resurslarının 
cəlbedilmə mexanizmi kimi 

b) düzgün variant yoxdur 
c) investisiya prosesini maliyyələşdirmək üçün təbii resurslarının 

cəlbedici mexanizmidir 
d) investisiya prosesini maliyyələşdirmək üçün investisiya resurslarının 

cəlbedilmə mexanizmidir 
e) vergiödəmə mexanizmidir 

 

 

123: Biznes-plana əsasən investisiyaların maliyyələşdirilməsi metodları 
hansılardır ?   

a) səhmlərin emissiyası 
b) özünü maliyyələşdirmə  
c) kredit maliyyələşdirilməsi 
d) lizinq 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

124 Biznes-plana əsasən kredit maliyyələşdirilməsi formaları?  

a) istiqraz borcları 
b) əhalidən borc vəsaitlərinin cəlb olunması 
c) kredit və istiqraz borcları 
d) kredit  
e) bütün variantlar doğrudur 

 



 

125: Biznes-plana əsasən kredit dedikdə nə başa düşülür?   

a) qaytarılmaq və faiz ödəmək şərti ilə pul və ya mal formasında 
borclar başa düşülür 

b) büdcədən ayrılmış qaytarılmayan məbləğ 
c) güzəştli dövlət investisiyaları 
d) kapitalın uzunmüddətli qoyuluşudur 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

126: Biznes-plana əsasən xalis gəlirin miqdarı hansı amillərindən asılıdır ?   

a) məhsul vahidinin reallaşdırılma qiyməti 
b) məhsul vahidinin maya dəyəri  
c) gəlirlərin vergi tarifləri 
d) reallaşdırılan məhsulun həcmi 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

127: Biznes-plana əsasən maliyyə-iqtisadi rikslərə hansı aid deyil?  

a) xammalın keyfiyyətinin qeyri-stabilliyi 
b) qeyri-sabit tələbat 
c) vergilərin artımı 
d) dövriyyə vəsaitlərinin çatışmamazlığı 
e) alternativ məhsulun yaranması 

 

 

128: Biznes-plana əsasən hansı sənədlər borc götürənin ödəməqabiliyyətini 
xarakterizə edir?  

a) biznes-plan 
b) hesabat tarixinə mühasibat balansı 
c) gəlirlər və zərərlər haqqında hesabat 
d) texniki-iqtisadi əsaslandırma 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

129: Biznes-plana əsasən qarışıq maliyyələşdirmə metodu nəyi nəzərdə tutur? 
  



a) yalnız 1 maliyyələşdirmə metodunun istifadə olunmasını 
b) müəssisənin səhmlərinin satın alınması 
c) bütün variantlar doğrudur 
d) düzgün variant yoxdur 
e) bir neçə maliyyələşdirmə metodlarından eyni vaxtda istifadə 

olunmasını 

 

 

130: Biznes-plana əsasən əsas fondların maliyyələşdirilməsinin ən əlverişli 
metodu?   

a) lizinq icarəsi 
b) klirinq 
c) kredit 
d) büdcədən maliyyələşdirmə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

131: Biznes-plana əsasən maliyyə lizinqi nədir?   

a) öz fəaliyyəti dövründə avadanlığın amortizasiyasının tam dəyərini və 
ya onun çox hissəsini, həmçinin icarə verənin gəlirini örtən məbləğin 
ödənməsini nəzərdə tutan razılaşmadır 

b) müddəti amortizasiya dövründən qısa olan razılaşmadır 
c) müddəti amortizasiya dövrü ilə üst-üstə düşən razılaşmadır 
d) düzgün variant yoxdur 
e) operativ lizinqlə eyni olan razılaşmadır 

 

 

132: Biznes-plana əsasən operativ lizinq nədir?   

a) müddəti amortizasiya dövründən qısa olan razılaşmadır 
b) müddəti amortizasiya dövründən uzun olan razılaşmadır 
c) müddəti amortizasiya dövrü ilə üst-üstə düşən razılaşmadır 
d) düzgün variant yoxdur 
e) öz fəaliyyəti dövründə avadanlığın amortizasiyasının tam dəyərinin 

ödənməsini nəzərdə tutan razılaşmadır 

 

 

133: Biznes-plana əsasən lizinq çərçivəsində investisiyanın maliyyələşdirilməsi 
mənbələri?   



a) bank krediti 
b) lizinq verənin öz vəsaiti 
c) lizinq alanın xüsusi vəsaiti 
d) bütün növ bank kreditləri 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

134: Biznes-plana əsasən lizinq ödəmələrinin tərkibinə hansı elementlər 
daxildir?   

a) amortizasiya 
b) sövdələşməni həyata keçirmək üçün lizinq verən tərəfindən cəlb 

olunmuş resurslara görə ödəmə 
c) lizinq verənin riskini nəzərə almaqla hesablanmış lizinq faizi 
d) lizinq verənin gəlirini nəzərə almaqla hesablanmış lizinq faizi 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

Bölmə: 2202Ad 2202 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

135: Biznes-plana əsasən investisiya maliyyələşdirilməsi mənbələrinə hansı 
aiddir?   

a) səhmlər və digər qiymətli kağızlar 
b) texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu 
c) daşınar və daşınmaz əmlak 
d) bütün variantlar doğrudur 
e) investisiya resursları kimi istifadə oluna biləcək pul vəsaitləridir 

 

 

136 Biznes-plana əsasən pul (“pool”) birləşmə forması nə ilə fərqlənir?   

a) bütün iştirakçıların gəlirləri ümumi fonda daxil olur 
b) ikiqat vergiqoyma ilə 



c) eyni növ məmulat istehsal edilməsi ilə 
d) düzgün variant yoxdur 
e) hazır məhsul istehsalının texnoloji proseslərinin ardıcıllığı ilə 

 

 

137: Biznes-plana əsasən qarışıq maliyyələşdirmə zamanı nəyə nəzarət etmək 
lazımdır?   

a) səhmdar cəmiyyətinə məxsus paya  
b) dövriyyə vəsaitlərinə  
c) əsas fondlara  
d) düzgün variant yoxdur 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

138 Azərbaycan Respublikasının “Reklam haqqında” qanunu nə zaman qəbul 
edilmişdir?   

a) 1997-10-03 
b) 1996-09-02 
c) 1998-08-01 
d) düzgün variant yoxdur 
e) 2000-11-05 

 

 

139: Vəsaitlər və sərvətlərə aiddir:  

a) pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və 
digər qiymətli kağızlar; 

b) daşınar və daşınmaz əmlak (binalar, qurğular, avadanlıq və başqa 
maddi sərvətlər); 

c) müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər intellektual 
sərvətlər; 

d) texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu (“nou-
hau”). 

e) hamısı 

 

 

140 İnvestisiya fəaliyyətinin növlərinə aiddir:   



a) özəl investisiya fəaliyyəti; 
b) dövlət investisiya fəaliyyəti 
c) xarici investisiya fəaliyyəti; 
d) birgə investisiya fəaliyyəti. 
e) hamısı 

 

 

141 Portfel investisiya aiddir:  

a) qiymətli kağızlara (səhmlərə, istiqrazlara və s.) və maliyyə 
aktivlərinə qoyulan kapitaldır. 

b) əsas fondların təkrar istehsalı və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 
müəssisələri inkişaf etdirmək məqsədilə qoyulmuş pul vəsaitidir.  

c) başlıca olaraq uzunmüddətli kapital qoyuluşudur. Real investisiyanın 
tərkibinə əsas fondlara investisiya (əsas kapital), torpaq sahəsinin 
alınmasına xərclər, qeyri-material aktivlərə və dövriyyə vəsaitləri 
ehtiyatlarının artırılmasına qoyulan investisiya daxildir 

d) faktiki səhmlərə, istiqrazlara, vekselə və digər qiymətli kağızlara 
qoyulan kapitaldır. Qiymətli kağızlar əslində kapitalın kağız dublikatını 
ifadə edir (praktiki olaraq fiktiv kapitaldır). 

e) kommersiya və istehsal fəaliyyətinin genişlənməsi nəticəsində böyük 
həcmdə kredit resurslarının cəlb edilməsinə tələbatın artması ilə 
əlaqədardır. Bu kapital tarixən borc qiymətli kağızların alınması 
əsasında inkişaf etməyə başlamışdır, kağız özü kredit sənədi formasını 
alır və onun faiz, yaxud dividend şəklində müəyyən gəlir əldə etmək 
hüququ qazanır. 

 

 

142: Kapital əmələgətirən investisiyaya aiddir:   

a) qiymətli kağızlara (səhmlərə, istiqrazlara və s.) və maliyyə aktivlərinə 
qoyulan kapitaldır. 

b) əsas fondların təkrar istehsalı və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 
müəssisələri inkişaf etdirmək məqsədilə qoyulmuş pul vəsaitidir.  

c) başlıca olaraq uzunmüddətli kapital qoyuluşudur. Real investisiyanın 
tərkibinə əsas fondlara investisiya (əsas kapital), torpaq sahəsinin 
alınmasına xərclər, qeyri-material aktivlərə və dövriyyə vəsaitləri 
ehtiyatlarının artırılmasına qoyulan investisiya daxildir 

d) faktiki səhmlərə, istiqrazlara, vekselə və digər qiymətli kağızlara 
qoyulan kapitaldır. Qiymətli kağızlar əslində kapitalın kağız dublikatını 
ifadə edir (praktiki olaraq fiktiv kapitaldır). 

e) kommersiya və istehsal fəaliyyətinin genişlənməsi nəticəsində böyük 
həcmdə kredit resurslarının cəlb edilməsinə tələbatın artması ilə 
əlaqədardır. Bu kapital tarixən borc qiymətli kağızların alınması 



əsasında inkişaf etməyə başlamışdır, kağız özü kredit sənədi formasını 
alır və onun faiz, yaxud dividend şəklində müəyyən gəlir əldə etmək 
hüququ qazanır. 

 

 

143: Real investisiyaya aiddir:   

a) qiymətli kağızlara (səhmlərə, istiqrazlara və s.) və maliyyə aktivlərinə 
qoyulan kapitaldır. 

b) əsas fondların təkrar istehsalı və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 
müəssisələri inkişaf etdirmək məqsədilə qoyulmuş pul vəsaitidir.  

c) başlıca olaraq uzunmüddətli kapital qoyuluşudur. Real investisiyanın 
tərkibinə əsas fondlara investisiya (əsas kapital), torpaq sahəsinin 
alınmasına xərclər, qeyri-material aktivlərə və dövriyyə vəsaitləri 
ehtiyatlarının artırılmasına qoyulan investisiya daxildir 

d) faktiki səhmlərə, istiqrazlara, vekselə və digər qiymətli kağızlara 
qoyulan kapitaldır. Qiymətli kağızlar əslində kapitalın kağız dublikatını 
ifadə edir (praktiki olaraq fiktiv kapitaldır). 

e) kommersiya və istehsal fəaliyyətinin genişlənməsi nəticəsində böyük 
həcmdə kredit resurslarının cəlb edilməsinə tələbatın artması ilə 
əlaqədardır. Bu kapital tarixən borc qiymətli kağızların alınması 
əsasında inkişaf etməyə başlamışdır, kağız özü kredit sənədi formasını 
alır və onun faiz, yaxud dividend şəklində müəyyən gəlir əldə etmək 
hüququ qazanır. 

 

 

144 Portfel (maliyyə) investisiyası :  

a) qiymətli kağızlara (səhmlərə, istiqrazlara və s.) və maliyyə aktivlərinə 
qoyulan kapitaldır. 

b) əsas fondların təkrar istehsalı və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 
müəssisələri inkişaf etdirmək məqsədilə qoyulmuş pul vəsaitidir.  

c) başlıca olaraq uzunmüddətli kapital qoyuluşudur. Real investisiyanın 
tərkibinə əsas fondlara investisiya (əsas kapital), torpaq sahəsinin 
alınmasına xərclər, qeyri-material aktivlərə və dövriyyə vəsaitləri 
ehtiyatlarının artırılmasına qoyulan investisiya daxildir 

d) faktiki səhmlərə, istiqrazlara, vekselə və digər qiymətli kağızlara 
qoyulan kapitaldır. Qiymətli kağızlar əslində kapitalın kağız 
dublikatını ifadə edir (praktiki olaraq fiktiv kapitaldır). 

e) kommersiya və istehsal fəaliyyətinin genişlənməsi nəticəsində böyük 
həcmdə kredit resurslarının cəlb edilməsinə tələbatın artması ilə 
əlaqədardır. Bu kapital tarixən borc qiymətli kağızların alınması 
əsasında inkişaf etməyə başlamışdır, kağız özü kredit sənədi formasını 



alır və onun faiz, yaxud dividend şəklində müəyyən gəlir əldə etmək 
hüququ qazanır. 

 

 

145: Fiktiv kapitalın yaranmasına aiddir:   

a) qiymətli kağızlara (səhmlərə, istiqrazlara və s.) və maliyyə aktivlərinə 
qoyulan kapitaldır. 

b) əsas fondların təkrar istehsalı və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 
müəssisələri inkişaf etdirmək məqsədilə qoyulmuş pul vəsaitidir.  

c) başlıca olaraq uzunmüddətli kapital qoyuluşudur. Real investisiyanın 
tərkibinə əsas fondlara investisiya (əsas kapital), torpaq sahəsinin 
alınmasına xərclər, qeyri-material aktivlərə və dövriyyə vəsaitləri 
ehtiyatlarının artırılmasına qoyulan investisiya daxildir 

d) faktiki səhmlərə, istiqrazlara, vekselə və digər qiymətli kağızlara 
qoyulan kapitaldır. Qiymətli kağızlar əslində kapitalın kağız dublikatını 
ifadə edir (praktiki olaraq fiktiv kapitaldır). 

e) kommersiya və istehsal fəaliyyətinin genişlənməsi nəticəsində 
böyük həcmdə kredit resurslarının cəlb edilməsinə tələbatın artması 
ilə əlaqədardır. Bu kapital tarixən borc qiymətli kağızların alınması 
əsasında inkişaf etməyə başlamışdır, kağız özü kredit sənədi 
formasını alır və onun faiz, yaxud dividend şəklində müəyyən gəlir 
əldə etmək hüququ qazanır. 

 

 

146 İnvestisiyaların təsnifatına aiddir:  

a) Kapitalın yatırılma obyektlərinə görə. 
b) İnvestisiya layihələrində iştirakının xarakterinə görə. 
c) İnvestisiya qoyma dövrünə görə. 
d) Mülkiyyət formasına görə. 
e) hamısı 

 

 

147: real investisiyalara aiddir:   

a) əsas kapitala investisiya qoyuluşu; 
b) əsaslı təmir xərcləri; 
c) torpaq sahələrinin və təbiətdən istifadə obyektlərinin alınmasına 

investisiyalar; 
d) qeyri-maddi aktivlərə (patentlər, lisenziyalar, proqram məhsulları, 

elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləmələri və s.) investisiyalar; 



e) hamısı 

 

 

148: kapital qoyuluşunun planlaşdırılması prinsiplərinə aiddir:  

a) planın konkret və əsaslandırılmış olması; 
b) kapital qoyuluşunun həcminin maliyyələşdirmə mənbələri ilə 

balanslaşdırılması; 
c) planlaşdırmanın stabilliyi; 
d) planlaşdırmanın fasiləsizliyi; 
e) hamısı 

 

 

 

149: Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən 
investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi prinsiplərinə hansı 
aiddir?   

a) metodoloji prinsiplər 
b) metodiki prinsiplər 
c) əməliyyat prinsipləri 
d) bütün variantlar doğrudur  
e) bütün variantlar səhvdir 

 

 

150: Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən əməliyyat 
prinsipləri dedikdə nə başa düşülür?   

a) informasiya-hesablama nöqteyi-nəzərindən layihənin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi prosesini yüngülləşdirən prinsiplər 

b) layihə ilə, onun spesifik xüsusiyyəti ilə layihələrin iqtisadi cəlbediciliyi 
c) işin konseptual tərəfinə aid edilən ümumi prinsiplər 
d) layihələrin iqtisadi və maliyyə cəlbediciliyi ilə birbaşa bağlı olan 

prinsiplər 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

151: Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən büdcə 
səmərəliliyi göstəricilərində nə əks etdirilir?   



a) respublika və yerli büdcələr üçün layihənin həyata keçirilməsinin 
maliyyə nəticələri 

b) xarici şirkətlərin büdcələri üçün layihənin həyata keçirilməsinin 
maliyyə nəticələri 

c) transmilli korporasiyaların büdcələri üçün layihənin həyata 
keçirilməsinin maliyyə nəticələri 

d) düzgün variant yoxdur 

 

 

152. Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən iqtisadi 
səmərəlik göstəriciləri nəyi nəzərə alır?  

a) investisiya layihələrinin reallaşması ilə bağlı xərc və nəticələri 
b) alternativ xərclərin uçotunu 
c) respublika və yerli büdcələrin maliyyə nəticələri 
d) layihənin birbaşa iştirakçıları üçün onun reallaşdırılmasının nəticələri 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

153: Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən biznes-
planın reallaşdırılması mərhələsinə hansı aiddir?   

a) biznes layihəni reallaşdıran komandanın formalaşması  
b) istehsalqabağı marketinq 
c) biznes layihənin maliyyə tələblərinə uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi 

üçün hazırlıq 
d) texnologiyaların əldə edilməsi və ötürülməsi 
e) bütün variantlar doğrudur  

 

 

154: Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən qeyri-
məqbul reklam dedikdə nə başa düşülür?   

a) haqsız, qeyri-dəqiq, qeyri-etik reklamdır 
b) şirkətin xüsusi yaratmaq məqsədi daşıyan reklam  
c) xatırladıcı reklam 
d) düzgün variant yoxdur 
e) son məqsədi gəlir əldə etməkdən ibarət olan reklam 

 

 



155.Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən biznes-
planın yerinə yetirilməsində nəyin müntəzəm aparılması vacibdir?   

a) monitorinqin 
b) marketinqin 
c) modernizasiyanı 
d) rekonstruksiyanı 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

156: Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən böyük 
layihələr zamanı bəzi tapşırıqlara (məs. detallaşdırılmış injinirinq) əsasən necə 
həyata keçirilir?   

a) subkontraktla 
b) monitorinqlə 
c) kontraktsız 
d) düzgün variant yoxdur 
e) dəyirmi masa əsasında 

 

 

157. Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən xərclərə 
nəzarət nədir?   

a) hansı məqsədlər üçün və nə qədər xərclər ayrılmışdır 
b) təşkilat müddətinin göstərilməsi 
c) məhsulun davamlı istehsal edilməsi 
d) ehtiyatların həcminin öyrənilməsi 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

158: Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən şərait 
üzrə prosesi həmçinin necə adlandırmaq olar?  

a) günlər üzrə idarəetmə 
b) istehsal üzrə idarəetmə 
c) illər üzrə idarəetmə 
d) düzgün variant yoxdur 
e) bütün variantlar düzdür 

 

 



159: Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən nəticələr 
üzrə idarəetmə zamanı firma və şirkətlərin imkanlarından necə istifadə 
olunmalıdır?   

a) elə istifadə olunmalıdır ki, fəaliyyət planı strateji səviyyədən iş 
vaxtının fərdi istifadə planınadək irəliləsin 

b) elə istifadə olunmalıdır ki, fəaliyyət planı strateji səviyyədən iş vaxtının 
fərdi istifadə planından kənara çıxmasın 

c) düzgün variant yoxdur 
d) dar çərçivədə istifadə edilsinlər 
e) bütün cavablar düzgündür 

 

 

160: Bunlardan hansını idarəetmənin əsas meyarlarına aid etmək olar?   

a) yaradıcı yanaşma, planların yerinə yetirilməsinin vacibliyi və əzm 
nəticələr üzrə 

b) səhimdar cəmiyyətləri, koperativlər.  
c) məhdud məhsuliyyətli cəmiyyətlər 
d) istehsalın təşkili üzrə 
e) heç bir variant düz deyil 

 

 

161 Biznesin idarə edilməsinə sistemli-məqsədli yanaşmaya əsasən nəticələr 
üzrə idarəetmənin əsas cəhətlərindən birinə hansını aid etmək olar?  

a) planlaşdırılmış və ya gözlənilən nəticələrlə yanaşı təsadüfi hallara 
diqqətli yanaşma 

b) yalnız təsadüfi hallara diqqətli yanaşma 
c) yalnız subyektiv qərarların qəbulunu 
d) düzgün variant yoxdur 
e) yalnız planlaşdırılmış hallara diqqətli yanaşma 

 

 

 

162: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq istehsal 
sisteminin alt sistemlərinə hansılar aiddir?   

a) müəssisə  
b) sex 
c) sahə 
d) “insan-maşın” sahəsi 



e) bütün variantlar düzdür 

 

 

163: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq müasir 
istehsalın idarəedilməsinə sistemli yanaşma harada yaranıb ?   

a) ABŞ 
b) Rusiya Federasiyası 
c) İran İslam Respublikası 
d) Fransa 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

164 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq sistemin 
mahiyyətini əks etdirmək üçün hansı vasitələrdən istifadə olunur?   

a) qrafik 
b) matrisa 
c) həlletmə ağacı 
d) riyazi metodlar 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

165Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq sistemli 
yanaşma əsasında kompyuterlərin istifadəsi nəyə imkan verir?   

a) istehsalın idarəetmə metodlarını və quruluşunu təkmilləşdirməyə 
b) insanların idarəetmə metodlarını çətinləşdirməyə 
c) informasiyanın ləng alınmasına 
d) resurs çatışmamazlığına 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

166: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq təşkilatlar 
xarici mühitlə dinamik əlaqədə olduğuna görə necə sistem kimi qəbul 
olunurlar?   

a) açıq 
b) qapalı 
c) xaotik 



d) iyerarxik 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

167 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq 
idarəetmənin qərarlarının qəbulu hansı mərhələlər üzrə aparılır?  

a) variantların təhlili 
b) hər variantla bağlı nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi 
c) hər variantla bağlı itkilərin qiymətləndirilməsi 
d) reallaşdırılan qərarların faktiki nəticələrinin qiymətləndirilməsi 
e) bütün variantlar düzdür 

 

168 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq rasional 
(səmərəli) qərar dedikdə nə başa düşülür?   

a) obyektiv təhlilə əsaslanmış seçim 
b) subyektiv təhlilə əsaslanmış seçim 
c) heç bir təhlilə əsaslanmamış seçim 
d) yalnız intuisiyaya əsaslanmış seçim 
e) düzgün variant yoxdur 

 

169 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq bunlardan 
hansı təhlil prosesinin mərhələsinə aiddir?   

a) alternativ variantın qiymətləndirilməsi 
b) problemlərin formalaşması  
c) tədqiqat-məlumatların toplanması 
d) alternativ variantların hazırlanması 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

170: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq 
əməliyyatların tədqiqi metodlarından fərqli olaraq sistemli təhlil nə üçün 
istifadə edilir?   

a) daha geniş,mürəkkəb məsələlərin həlli üçün 
b) geniş olmayan məsələlər üçün 
c) mürəkkəb olmayan məsələlərin həlli üçün 
d) düzgün variant yoxdur 
e) cüzi məsələlərin həlli üçün 



 

 

171: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq 
idarəetmədə sistemli yanaşmanın əsasını hansı sistem təşkil edir?   

a) informasiya sistemi 
b) maliyyə sistemi 
c) marketinq sistemi 
d) düzgün variant yoxdur 
e) cavabların hamısı doğrudur 

 

 

172 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq təşkilatın 
qeyri-formal quruluşu dedikdə nə başa düşülür?   

a) insanlararası münasibətlər  
b) ən-ənələr 
c) yazılmamış etik qaydalar 
d) normalar 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

173 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq istehsal sözü 
altında nə başa düşülür?   

a) əmtəənin istehsalı və xammalın emalı 
b) əmtəənin bazarda satışı 
c) əmtəənin reklamı və reallaşdırılması 
d) düzgün variant yoxdur 
e) əmtəənin rəqabətqabiliyyətinin çoxaldılması 

 

 

174: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq əməliyyat” 
terminin “istehsaldan” fərqi nədədir?   

a) “əməliyyat” termini daha genişdir, çünki o, həm əmtəənin 
istehsalına, həm də xidmətin göstərilməsinə aiddir 

b) istehsal “əməliyyat” terminindən daha genişdir 
c) “əməliyyat” termini ancaq əmtəənin istehsalına aiddir 
d) düzgün variant yoxdur 
e) “əməliyyat” termini dardı, çünki ancaq xidmət göstərilməsinə aiddir 



 

 

175: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq bunlardan 
hansı istehsal sisteminin idarə edilməsinə aiddir?   

a) istehsal sisteminin işlənib hazırlanması haqqında qərarların qəbulu 
b) istehsal proseslərinin hazırlanması haqqında qərarların qəbulu 
c) istehsal güclərinin yerləşdirilməsi haqqında qərarların qəbulu 
d) istehsal sisteminin tətbiqi haqqında qərarların qəbulu 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

176 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına əsasən adaptasiya üsulu 
hansı deviz altında həyata keçirilir?   

a) “Roma birdən tikilməyib” 
b) “1 addım irəliyə, 2 addım geriyə” 
c) düzgün variant yoxdur 
d) bütün variantlar düzdür 

 

177: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına əsasən adaptasiya 
üsulunun müsbət cəhəti nədədir?   

a) az müqavimətə, həmçinin rəhbərliyin az diqqət etməsi və daha az 
resursların sərf olunmasında 

b) daha çox müqavimətlə qarşılaşır 
c) rəhbərliyin çox diqqət etməsi tələb edilir 
d) daha çox resursların sərf olunması 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

178: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq planın 
yerinə yetirilməsinə səmərəli nəzarət etmək üçün əvvəlcədən nəyi müəyyən 
etmək lazımdır?   

a) nəzarət funksiyalarını 
b) idarəetmə funksiyalarını 
c) proqnozlaşdırılmanı 
d) düzgün variant yoxdur 
e) cavabların hamısı doğrudur 

 



179 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq sistemli-
məqsədli yanaşma nəyə yönəlib?   

a) tətbiq olunan obyektin bütün spesifik xassələrinin öyrənilməsinə və 
onun quruluşu və təşkilinin müəyyən edilməsinə 

b) planlaşdırılmış və ya gözlənilən nəticələrlə yanaşı təsadüfi hallara 
c) planda nəzərdə tutulan xərclərə 
d) müəssisənin rentabelliyinin qiymətləndirilməsinə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

180 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq iqtisadi 
təhlil nədir?  

a) xərclərin və gəlirinn qiymətləndirilməsi metodlarının məcmusudur 
b) layihənin təhlili 
c) ətraf mühitin təhlili 
d) SWOT-təhlil 
e) düzgün variant yoxdur 

 

181: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq bunlardan 
hansı istehsal resurslarına aiddir?   

a) təbii resurslar 
b) əmək resursları 
c) maliyyə resursları 
d) maddi resurslar 
e) bütün variantlar düzdür 

 

 

182 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq sistemli 
təhlilin məqsədi nədən ibarətdir?   

a) istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilmiş məqsədlərin və 
strategiyasının seçilməsi üçün tələb olunan məsləhətləri və 
tapşırıqları menecerlərə verməkdən 

b) istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilmiş məqsədlərin 
seçilməsi üçün tələb olunan məsləhətləri mühasibatlara verməkdən 

c) restrukturizasiyadan  
d) düzgün variant yoxdur 
e) məhsul və xidmətlərin reallaşdırılmasından 

 



 

183: Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq ”Məqsədli 
idarəetmə” termininin istifadəsi nəyi göstərir?   

a) firmanın fəaliyyətinin idarə edilməsində sistemli yanaşma 
metodologiyasından istifadəsini 

b) firmanın fəaliyyətinin idarə edilməsində iyerarxik yanaşma 
metodologiyasından istifadəsini 

c) firmanın fəaliyyətinin idarə edilməsində xaotik yanaşma 
metodologiyasından istifadəsini 

d) düzgün variant yoxdur 
e) cavabların hamısı doğrudur 

 

 

184 Kontrolinq idarəetmə sisteminin konsepsiyasına uyğun olaraq istehsal 
vahid birliyi nədən ibarətdir?   

a) eyni istehsal tapşırığının yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan 
fəhlələrdən 

b) eyni istehsal tapşırığının yerinə yetirilməsi ilə məşğlu olmayan 
fəhlələrdən  

c) yalnız avadanlıqlardan 
d) eyni istehsal tapşırığını yerinə yetirməyən istehsal sahələrindən  
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

185: Kontrollinq hansı amillərdən asılıdır:   

a) müəssisənin ölçüsü (məşğulların sayı, istehsalın həcmi);  
b) istehsalın diversifikasiya səviyyəsi, buraxılan məhsulların 

nomenklaturası; 
c) yaranmış rəqabət səviyyəsi; 
d) idarəetmə heyətinin ixtisaslaşdırılması; 
e) hamısı 

 

 

186: Konrollinq hansı amillərdən asılı deyil:  

a) müəssisənin ölçüsü (məşğulların sayı, istehsalın həcmi);  
b) istehsalın diversifikasiya səviyyəsi, buraxılan məhsulların 

nomenklaturası; 
c) yaranmış rəqabət səviyyəsi 



d) idarəetmə heyətinin ixtisaslaşdırılması; 
e) əmək bazarı 

 

 

187: Kontrollinqin fazalarına aiddir:  

a) qərar qəbulu 
b) Kontrollinqin müəssisə «qapısından» içəri daxil ol¬ma¬sı 
c) Möhkəm mövqelərin tutulması 
d) Kontrollinq funksiyalarının əhəmiyyətinin və həc¬mi¬nin artması fazası 
e) hamısı 

 

 

188: Menecerlərə əsasən istehsal sahəsi dedikdə nə başa düşülür?   

a) müəssisədə konkret məsələnin,tapşırığın yerinə yetirilməsinə 
məsuliyyət daşıyan formal bir qrup 

b) hər hansı bir məsuliyyət daşımayan işçi qrup 
c) müəssisədə konkret məsələnin həlli üçün yaradılan qeyri-formal qrup 
d) düzgün variant yoxdur 
e) müəssisədən kənar fəaliyyət göstərən qeyri-formal qrup 

 

 

189: Menecerlərə əsasən yardımçı istehsal nə kimi xidmətlər həyata keçirir?   

a) istehsal sahələri üçün təmir  
b) istehsal sahələri üçün daşımalar 
c) materialların saxlanması 
d) bütün variantlar düzdür 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

190: Mencer qrupunun fikrinə əsasən Yapon firmaları ABŞ firmalarından fərqli 
olaraq istehsal gücünün genişləndirilməsində nədən çəkinirlər?   

a) özgə kompaniyaları almaqdan 
b) müştərək firmaların yaradılmasından 
c) səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılmasından  
d) düzgün variant yoxdur 
e) rəqabətdən  



 

191: Mencerin fikrinə əsasən kontrolinq nədir?   

a) müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsiz monitorinqi 
b) müəssisənin fasiləsiz marketinq fəaliyyəti 
c) müəssisənin fəaliyyətinin nəzarətsizliyi  
d) müəssisənin likvidasiyası 
e) düzgün variant yoxdur 

 

192: Mencer qrupunun fikrinə əsasən kontrolinqin vəzifəsi nəyə nail olmağa 
yönəlib?   

a) müəssisənin idarə edilməsi prosesini onun sahiblərinin qoyduğu 
bütün məqsədlərə nail olmağa 

b) yüksək maaşlarla təmin edilməsinə 
c) qeyri-dəqiq informasiya təminatına 
d) pul vəsaitlərinin çoxalmasına 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

193 Mencer qrupunun fikrinə əsasən kiçik müəssisələrdə kontrolinqin əsas 
funksiyalarını kim yerinə yetirir?   

 

a) firma rəhbəri və ya onun müavini  
b) mühasibatçı 
c) marketoloq 
d) HR menecer 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

194 Mencerin kontrolinqin müəssisələrdə yerinə yetirdiyi funksiyaların həcmi 
hansı amillərdən asılıdır?   

a) istehsalın diversifikasiya səviyyəsindən 
b) istehsalın unifikasiya səviyyəsindən  
c) istehsalın kooperasiya səviyyəsindən 
d) düzgün variant yoxdur 
e) bütün cavablar düzgündür 

 



 

195: Mencer qrupunun fikrinə əsasən kontrolinqin „kiçik addımlarla” tətbiq 
edilməsi dedikdə nə başa düşülür?   

a) köhnə idarəetmə strukturunda qarşiya qoyulmuş məqsədə yavaş 
irəliləmə ilə kiçik dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulur. 

b) köhnə idarəetmə strukturunda heç bir dəyişikliklərin edilməməsi 
c) köhnə idarəetmə strukturunda qarşiya qoyulmuş məqsədə doğru 

intensiv irəliləmə 
d) düzgün variant yoxdur 
e) köhnə idarəetmə sisteminin intensiv və qəti dəyişdirilməsi 

 

 

196 Mencer fikrinə əsasən kontrolinqin “kiçik addımlarla” tətbiq edilməsinin 
üstünlüyü nədədir?   

a) yenidənqurma prosesinin ləngiməsi 
b) müəssisə daxilində aparılan dəyişikliklərə qarşı böyük müqavimətin 

olması 
c) müəssisə daxilində güclü çəkişmə təhlükəsinin yaranması  
d) düzgün variant yoxdur 
e) müəssisə daxilində aparılan dəyişikliklərə qarşı böyük müqavimətin 

olmaması  

 

 

197: Mencer qrupunun fikrinə əsasən kontrolinqin „ kiçik addimlarla” tətbiq 
edilməsinin çatışmazlığı nədən ibarətdir?   

a) müəssisə daxilində aparılan dəyişikliklərə qarşı böyük müqavimətin 
olmaması 

b) yenidənqurma prosesinin ləngiməsində 
c) yenidənqurma prosesinin sürətlənməsi 
d) düzgün variant yoxdur 
e) bütün cavablar düzgündür 

 

 

198 Mencer qrupunun fikrinə əsasən kontrolinqdə “bomba atma” prinsipi nə 
deməkdir?   

a) köhnə idarəetmə sisteminin intensiv və qəti dəyişdirilməsi 
deməkdir. 

b) köhnə idarəetmə sistemini dəyişməz qalması deməkdir 



c) köhnə idarəetmə sisteminin kiçik adddımlarla dəyişilməsi deməkdir 
d) düzgün variant yoxdur 
e) yenidənqurma prosesinin ləngiməsində 

 

 

199 Mencerlərin fikrinə əsasən strateji kontrolinq nə üçün nəzərdə tutulub?   

a) düzgün variant yoxdur 
b) yalnız qısamüddətli məqsədlər üçün 
c) həm qısa, həm uzunmüddətli məqsədlər üçün 
d) uzunmüddətli perspektivlər üçün  
e) qısamüddətli məqsədlər üçün 

 

 

200 Mencer qrupunun fikrinə əsasən logistika nə haqqında elmdir?  

a) xammalin, materiallarin və başqa əmtəə-material dəyərlərinin 
„dəqiq vaxtinda ” prisipi ilə lazimi yerə çatdirilmasinin 
səmərələşdirilməsi haqqinda  

b) “nə istehsal etmək”, “necə istehsal etmək” və “hansı keyfiyyətdə 
istehsal etmək” suallarına cavab verən elmdir 

c) düzgün variant yoxdur 
d) yalnız xammalın lazımi yerə çatdırılmasının səmərələşdirilməsi  
e) xammalın və materialın qəbulu haqqında 

 

 

201 Mencer qrupunun fikrinə əsasən operativ kontrolinq nələr üçün nəzərdə 
tutulub?   

a) uzunmüddətli perspektivlər üçün 
b) həm uzunmüddətli, həm qısamüddətli məqsədlər üçün 
c) ortamüddətli məqsədlər üçün 
d) düzgün variant yoxdur  
e) qisamüddətli məqsədlər üçün 

 

202: Mencerin fikrinə əsasən bunlardan hansı investisiya obyektlərinin 
qiymətləndirilməsi metodlarına aiddir?   

a) qalıq prinsipi 
b) “ABC təhlil” metodu 
c) xərclər üzrə müqayisə metodu 



d) direkt - kostinq 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

 

203 Mencer qrupunun fikrinə əsasən kiçik müəssisələr üçün kontrolinqin hansı 
əlamətlərindən istifadə tövsiyə edilir?   

a) ABC təhlil 
b) itkisizlik nöqtəsində müqdar təhlili 
c) ətraf mühitin analizi 
d) keyfiyyət analizi 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

204 Mencer qrupunun fikrinə əsasən Yaponiyada işlənib hazırlanmış keyfiyyət 
dərnəkləri dedikdə nə başa düşülür?   

a) müəssisənin əməkdaşlarindan ibarət hər hansi istehsal problemini 
həll etmək üçün yaradilan qrup 

b) xaricdən dəvətli olan işçilərdən ibarət qrup 
c) məhsulun istehsalı üçün yaradılan qrup 
d) maliyyə vəsaitlərinin cəlbi üçün kənardan dəvətli olan qrupu 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

205: Mencer qrupunun fikrinə əsasən operativ kontrolinq hansı iqtisadi 
göstəricilərə nəzarət edir?  

a) likvidlik 
b) rentabellik  
c) məhsuldarlıq 
d) mənfəət 
e) bütün variantlar düzgündür 

 

 

206: Mencerin fikrinə əsasən bunlardan hansı kontrolinq alətinə aiddir?   

a) müəssisənin proqnozlaşdırma sistemi 
b) müəssisənin yalnız büdcələşdirmə sistemi 



c) müəssisənin maliyyələşdirmə sistemi 
d) düzgün variant yoxdur 
e) müəssisənin planlaşdırma və büdcələşdirmə sistemi 

 

 

207: Mencer qrupunun fikrinə əsasən bunlardan hansı kontrolinqin əsas 
funksiyası və vəzifələrinə aiddir?   

a) analitik informasiya təminatı 
b) istehsal təminatı 
c) subyektivlik 
d) maliyyə təminatı 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

208: Mencer qrupunun fikrinə əsasən ilk dəfə kontrolinq nə üçün istifadə 
edilib?  

a) cari uçot vəzifələrinin həlli üçün 
b) ətraf mühitin təhlili üçün 
c) strateji məsələlərin həlli üçün 
d) taktiki məsələlərin həlli üçün 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

209: Mencer qrupunun fikrinə əsasən Yapon firmaları istehsalın inkişaf 
vasitələri arasında əsas üstünlüyü nəyə verirlər?   

a) müştərək kommersiya müəssisələrinin yaradılması 
b) inhisarçı müəssisələrin yaradılması 
c) transmilli müəssisələrin yaradılması 
d) düzgün variant yoxdur 
e) bütün cavablar düzdür 

 

 

210 Mencer qrupunun fikrinə əsasən Yapon firmalarının istehsal gücünün 
genişləndirilməsində özgə kompaniyaları almaqdan çəkinməklərinə səbəb 
nədir?   



a) heyətin idarə edilməsində işçilərin ömürlük içə götürülməsi və 
qərarların qrup şəklində qəbul edilməsi 

b) heyətin idarə edilməsində işçilərin kontraktlı işə götürməsi  
c) qərarların bir şəxs tərəfindən qəbul edilməsi 
d) düzgün variant yoxdur 
e) bazar iqtisadiyyatı 

 

 

 

211: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı konprolinq xidmətinin yaradılmasının 
pozitiv aspektlərinə hansıları aid etmək olar?    

a) müəssisənin maliyyə-iqtisadi vəziyyəti haqqındakı informasiya 
müxtəlif yerdə yerləşir 

b) müəssisənin maliyyə-iqtisadi vəziyyəti haqqındakı informasiya almağı 
çətindir və ləngdir 

c) düzgün variant yoxdur 
d) müəssisənin maliyyə - iqtisadi vəziyyəti haqqindaki informasiya bir 

yerdə mərkəzləşir və onu kifayət qədər operativ əldə etmək 
mümkündür 

e) təşkilatdaxili funksional dəyişiklik müxtəlif konfrantasiyaya səbəb olur 

 

 

212 İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı kontrolinq xidmətinin neqativ 
aspektlərinə hansını aid etmək olar?   

a) müəssisənin maliyyə-iqtisadi vəziyyəti haqqında informasiyanın 1 
yerdə mərkəzləşdirilməsi 

b) kontrolinq xidmətinin digər departamentlərdən daha ön siraya 
keçməsi və təşkilatdaxili funksional dəyişikliyi , müəssisə daxilində 
müxtəlif konfrantasiyaya səbəb ola bilər  

c) vahid standartlar və planlaşdırmaların tətbiqi 
d) düzgün variant yoxdur 
e) uçot, nəzarət və hesabat qaydalarının asanlaşması 

 

213 İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı AİS-lərin əsas məqsədi nədir?    

a) informasiyanı elə yığmaq, birləşdirmək ki, ona müdaxilə çətin olsun 
b) informasiyanı elə yığmaq ki, onun istifadəsi ləng olsun 
c) düzgün variant yoxdur 
d) bütün cavablar düzdür 



e) informasiyanı elə yığmaq, tematik birləşdirmək və emal etməkdir ki, 
istifadəçi interpretasiyasi üçün informasiyaya sürətli və rahat giriş 
təmin edilsin 

 

 

214: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı informasiyanın daxili mənbələrinə 
hansı aiddir?   

a) elektron və kağız daşıyıcıları formasında olan materiallar 
b) diskə yazılmış məlumatlar 
c) əməliyyat işləri üçün nəzərdə tutulmuş tranzasion sistemlər, 

həmçinin müştərilərlə filial və nümayəndələrin müştərək 
əməliyyatlari  

d) firmaxarici əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün məlumatlar 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

215: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı informasiyanın xarici mənbələrinə nə 
aiddir?  

a) elektron və kağiz daşiyicilari formasinda müəssisənin müştəriləri və 
partnyorlari tərəfindən təqdim olunmuş materiallar və məlumatlar 

b) əməliyyat işləri üçün nəzərdə tutulmuş tranzasion sistemlər 
c) qanunvericilik 
d) düzgün variant yoxdur 
e) butun cavablar duzdur 

 

 

216: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı verilənlərin formalaşmasında hansı 
mənbələr ila ola bilər?   

a) verilənlərin daxili ziddiyyətliliyi 
b) verilənlərin daxil edilməsinin təhlükəsizliyi 
c) sistemin bütünlüklə fəaliyyəti konkretliliyin yoxlanmasi  
d) bütün variantlar doğrudur 

 

 

217: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı verilənlərin aqreqatlaşdırılması 
dedikdə nə başa düşülür?   



a) verilənlərin daxili ziddiyyətliliyi 
b) müxtəlif detallaşdirma səviyyəsində verilənlərin qarşiliqli əlaqə 

sisteminin qurulmasi mexanizmlərindən istifadə edilməsi  
c) altsistemlərin avtonom rejimində işlənməsi mümkünlüyü 
d) düzgün variant yoxdur 
e) verilənlərin təhlili, itkilərin qiymətləndirilməsi 

 

 

218: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı menecer nəyi müəyyən edir?    

a) makroiqtisadi göstəriciləri 
b) fond birjalarında ümumi vəziyyəti 
c) düzgün variant yoxdur 
d) iqtisadi stabilliyi 
e) müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul olan işçilərin hansı məqsədlərə 

nail olmalarını müəyyən edir. 

 

 

219 İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı menecerlər nəyə xüsusi diqqət 
yetirməlidirlər?   

a) biliklərə  
b) bacariqlara 
c) şəxsi keyfiyyətlərə  
d) işgüzar keyfiyyətlərə 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

220: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı menecerin əsas vəzifə funksiyasına 
nə aiddir?   

a) mühasibat uçotunun aparılması 
b) idarəetmə qərarlarının işlənib hazirlanmasi və qəbul edilməsi 
c) bazarda vəziyyətin öyrənilməsi 
d) reklam 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

221: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı planlaşdırma prosesi özünə nəyi aid 
edir?   



a) necə etmək haqqında qərar qəbulunu 
b) nə vaxt etmək haqqında qərar qəbulunu 
c) kimin edəcəyini müəyyən etmək haqqında qərar qəbulunu 
d) bütün variantlar doğrudur  
e) nə etmək etmək haqqında qərar qəbulunu 

222: Kontrolizə olan tələblər hansılardır?    

 

a) müəssisəinin inkişaf proqnozunu və onun yerinə yetirilməsi yollarini 
göstərmək  

b) müəssisənin modernizasiya proqnozunu və onun yerinə yetirilməsinin 
yollarını göstərmək 

c) müəssisənin restrukturizasiya proqnozunu və onun yerinə 
yetirilməsinin yolunu göstərmək 

d) düzgün variant yoxdur 
e) müəssisənin likvidasiya proqnozunu və onun yerinə yetirilməsinin 

yollarını göstərmək 

 

 

223 İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı aşağı səviyyənin rəhbərlərinin 
öhdəlikləri hansılardır?  

 

a) yuxarı səviyyənin rəhbərlərinin işini koordinasiya etmək 
b) işçilərin fəaliyyətin nəzarətdən keçirir və istiqamətlədirir 
c) orta səviyyənin rəhbərlərinin işini koordinasiya etmək 
d) düzgün variant yoxdur 
e) ümumi strategiyanı müəyyən etmək 

 

 

224: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı marketinq şöbəsinin rəhbərləri nə ilə 
məşğul olmalıdır?  

  

a) satişi təşkil edir, istehsal olunmuş əmtəə və xidmətlər üçün alicilar 
tapir 

b) mühasibat uçotu aparır 
c) işçiləri işə qəbul edir 
d) testləşmə və anketləşmə aparır 
e) düzgün variant yoxdur 

 



 

225: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı maliyyəçilər nəyə cavabdehdirlər?   

a) tabelikdə olanların işə gecikməməsi üzrə 
b) satışın təşkili üzrə 
c) mühasibat uçotu, aktivlərin mövcud olmasi və kapital qoyuluşu üzrə  
d) əmtəə və xidmətlər üçün alıcıları tapmaq üzrə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

226: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı texniki direktor nə üzrə məsuliyyət 
daşıyır?    

a) məhsul və xidmətlərin istehsal prosesi üzrə 
b) aktivlərin mövcud olması üzrə 
c) kapital qoyuluşu üzrə 
d) əmtəə və xidmətlərin satışı üzrə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

227: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı kadrlar şöbəsinin müdiri nə üzrə 
cavabdehdir?   

a) aktivlərin mövcud olması üzrə 
b) işçilərin işə götürülməsi və kadrlarin ixtisasinin artirilmasi üzrə 
c) məhsul və xidmətlərin istehsal prosesi üzrə 
d) kapital qoyuluşu üzrə 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

228: İdarəetmə stilinin seçilməsi zamanı istehsala nəzarət, məhsulun çeşid və 
keyfiyyətinin yoxlanılması hansı rəhbərlər tərəfindən icra edilir?  

a. maliyyə müdiri 
b. marketinq müdiri 
c. kadrlar şöbəsinin müdiri 
d. texniki direktor 
e. prezident 

 

 

 



229: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı şəxsiyyətin spesifik 
xüsusiyyətlərinə nəyi aid etmək olar?   

a) xüsusi bilikləri  
b) bacarıqları 
c) səriştəliliyi 
d) informasiyalılığı 
e) bütün variantlar düzdür 

 

230: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı emosianal tarazlıq necə ifadə 
olunur?   

a) rəhbərin bütün emosional təzahürlərini büruzə etməkdə  
b) rəhbərin bütün emosional təzahürlərini nəzarətdə saxlamaq imkanına 

malik olmamaqda 
c) düzgün variant yoxdur 
d) rəhbərin bütün emosional təzahürlərinin nəzarətdə saxlanmasında 
e) rəhbərin bütün emosional təzahürlərinin azad olmasında 

 

 

231: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı rəhbərin müstəqilliyi nə ilə 
ifadə edilir?   

a) kolleqa və ya tabelikdə olanların məsləhətlərinə qulaq asmaması ilə  
b) rəhbər özünü nə qədər sərbəst aparırsa, onun müstəqilliyi də bir o 

qədər çox təzahür edir 
c) rəhbər ortaya çıxmış problemlə bağlı öz nöqteyi-nəzərinə sahib 

olmaması 
d) rəhbərin öz peşəkar və insani simasına malik olması ilə və bu 

xüsusiyyətləri tabelikdə olan insanlar dəstəkləsin 
e) bütün variantlar düzdür 

 

 

232: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı rəhbərlik stili dedikdə nə başa 
düşülür?   

a) rəhbərin informasiya ilə işləmə üsulu 
b) rəhbərin maliyyə vəsaitləri ilə işləmə üsulu 
c) rəhbərin gələcəyi proqnozlaşdırma üsulu 
d) rəhbərin öz tabeliyində olanları idarə etmə üsulu 
e) düzgün variant yoxdur 

 



 

233: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı Üç “klassik” rəhbərlik stili 
hansılardır?   

a) avtoritar, demokratik, neytral 
b) xarizmatik, demokratik, neytral 
c) patriarxal, demokratik, neytral 
d) düzgün variant yoxdur 
e) bürokratik, demokratik, neytral 

 

 

234: K.Levin tərəfindən seçilmiş rəhbərlik tərzlərin adı nəyə əsasən 
seçilmişdir?   

a) həmin əsrin siyasi hadisələri ilə bağlı şəkildə seçilmişdi 
b) həmin əsrin iqtisadi hadisələri ilə bağlı şəkildə seçilmişdi 
c) həmin əsrin ədəbi cərəyanları ilə bağlı şəkildə seçilmişdi 
d) düzgün variant yoxdur 
e) həmin əsrin mədəni hadisələri ilə bağlı şəkildə seçilmişdi 

 

 

235 Terminoloji dəyişikliklərə əsasən rəhbərlik stilləri həmçinin necə 
adlanırlar?   

a) direktiv, kollegial və səhlənkar 
b) neytral, xarizmatik, direktiv 
c) patriarxal, neytral, kolleqial 
d) düzgün variant yoxdur 
e) patriarxal, xarizmatik, səhlənkar 

 

 

236: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı avtoritar (direktiv) tərz 
rəhbərliyinin formal tərəfi hansıdır?   

a) qısa işgüzar göstərişlər 
b) rəhbərin səsi həlledicidir 
c) yalnız birbaşa məqsədlər müəyyən olunur, daha uzaqlar məlum deyil 
d) düzgün variant yoxdur 
e) qrupdakı işlər rəhbər tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırılır 

 



 

237: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı neytral (səhlənkar) tərzin formal 
tərəfi hansıdır?  

a) rəhbərin mövqeyi hiss edilmədən qrupdan kənardadır. 
b) rəhbərin səsi həlledicidir 
c) rəhbərin mövqeyi qrupun daxilindədir 
d) dəqiq dil, soyuq ton 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

238: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı neytral (səhlənkar) tərzin tərkib 
tərəfi hansıdır?   

a) işin bölmələri ayrı-ayrı maraqlardan ibarətdir və altqrupların 
liderlərinə məxsusdur 

b) emosiyalar hesaba alınmır 
c) mərhəmətsiz, hədəli qadağalar 
d) göstərişlər müzakirələrlə birlikdədir 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

239 İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı idarəetmədə rəhbərlik stili 
nədir?   

a) rəhbərin öz tabeliyində olanlara təsir göstərmək,təşkilatın və 
şirkətin qarşısında duran məqsədə çatmaqda onları həvəsləndirmək 
məqsədilə onlara qarşı münasibətdə dayanıqlı davranış manerasıdır 

b) rəhbərin maliyyə vəsaitləri ilə davranış manerasıdır 
c) rəhbərin informasiya ilə davranış manerasıdır 
d) düzgün variant yoxdur 
e) rəhbərin fond birjasında davranış manerasıdır 

 

 

240: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı avtoritar stil nə zaman 
məqsədəuyğun olur?  

a) rəhbərin və tabelikdə olanların təhsil və səriştəsizliyində böyük 
fərqin olması zamanı,habelə onların müstəsna olaraq maddi 
motivasiya sisteminə və hər şeydən əvvəl pulla mükafatlandırılmaya 
orientasiyası zamanı tətbiq edilir 

b) rəhbərin və tabelikdə olanların təhsil səviyyəsinin yüksək olduğunda 



c) tabelikdə olanları pul mükafatı az maraqlandıranda 
d) düzgün variant yoxdur 
e) rəhbər və tabelikdə olanlar yaradıcı insan olduqda 

 

241: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı avtoritar (direktiv) tərzin tərkibi 
tərəfinə hansı aiddir?   

a) yalnız birbaşa məqsədlər müəyyən olunur daha uzaqlar məlum deyil. 
b) dəqiq dil, soyuq ton 
c) emosiyalar hesaba alınmırlar 
d) qısa işgüzar göstərişlər 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

242: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı rəhbərlik üsulunu necə 
müəyyən etmək olar?   

a) müdirin öz tabeliyində olanlara qarşı istifadə etdiyi fərdi rəhbərlik 
tərzi qabiliyyətlərinin aydınlaşdırılması yolu ilə  

b) müdirin informasiyanı idarə etdiyi fərdi rəhbərlik tərzi 
qabiliyyətlərinin aydınlaşdırılması yolu ilə 

c) müdirin maliyyə vəsaitləri idarə etdiyi fərdi rəhbərlik tərzi 
qabiliyyətlərinin aydınlaşdırılması yolu ilə 

d) müdirin xarici mühiti idarə etməyi fərdi rəhbərlik tərzi 
qabiliyyətlərinin aydınlaşdırılması yolu ilə 

e) düzgün variant yoxdur 

 

 

243: İnsan resurslarının idarə edilməsi zamanı rəhbərlik stilinin ümumi 
funksiyası nədən ibarətdir?   

a) rəhbərin fəaliyyətinin onun mövcud olduğu şəraitin spesifikasına 
adaptasiya edilməməsindən 

b) düzgün variant yoxdur 
c) rəhbərin stresə davamlılığının az olmasından  
d) rəhbərin situasiyalara hazır olmamasından 
e) rəhbərin fəaliyyətinin onun mövcud olduğu şəraitin spesifikasına 

adaptasiya edilməsindən 

 

 



244: İnsanın peşəkarlıq və şəxsi keyfiyyətləri, oun şirkətin problemlərini həll 
etmək qabiliyyəti üzrə yararlılıq dərəcəsi nə zaman müəyyən edilir?   

a) anketləşdirmə zamanı 
b) düzgün variant yoxdur 
c) iqtisadi modellərin müqayisəsi zamanı 
d) müəssisənin mühasibi ilə söhbət zamanı 
e) vakansiya olan bölmələrin rəhbərləri ilə söhbətlər zamanı 

 

 

245: İR idarə edilməsində 3 "R" prinsipi   

a) right time, right position, right style 
b) right time, right position, right person 
c) right time, right system, right style 
d) right skills, right position, right person 
e) heç biri 

 

 

246 İnsan resurslarının idarə edilməsi funksiyalarına aiddir:  

a) İş analizləri 
b) İnsan resurslarının planlaşdırılması 
c) İnsan resurslarının təhsili və ixtisaslaşdırılması (treyninq); 
d) Oryantasiya 
e) Bütün variantlar 

 

 

247: Özinkişafa aid deyil:  

a) Özünə nəzər; 
b) Səmərəli əks-əlaqə 
c) Açıqlıq və çevikliyin inkişafı 
d) Dəyər təkliflərinin işlənib hazırlanması 
e) Peşə və vəzifə yüksəlişi 

 

 

248: İnsan resurslarının idarə edilməsinin əsas cəhətlərinə aiddir:   

a) Material təminatı və müəssisələrdə maddi-texniki bazaya 
nəzarət 



b) Məhsul dizaynı və layihə konstruktiv işlər 
c) İnsan resurslarının müəssisə, təşkilat, idarə və 

kompaniyaların strategiya və təşkilat quruluşunun 
işlənməsinə cəlb edilməsi 

d) İnsan kapitalının logistik düşüncəyə uyğunlaşdırılması 
e) Heç biri 

 

 

249: İnsan Resursları Departamenti Rəhbərin uğurlu işinə təsir edən amillər:   

a) Çevik qərarlar qəbul etmək məharəti; 
b) Mövcud olan və qarşıdan gələn məsələlərə diqqəti yönəltmək 

bacarığı; 
c) Təşkilatın daxilində və təşkilatdan kənarda baş verən 

dəyişiklikləri görüb onlardan istifadə etmək bacarığı; 
d) Yaxın sosial qarşılıqlı əlaqələrə hazır olmaq; 
e) Bütün variantlar 

 

 

250: İnsan Resurslarının Planlaşdırılması təlimatına aiddir:   

a) İşçi dövriyyəsinin hesablanması 
b) Cinsə görə işçilərin ümumi xarakteristikası  
c) Iş təcrübəsinə görə işçilərin ümumi xarakteristikası  
d) İnsan Resurslarının planlaşdırılmasında təhlil metodları 
e) Bütün variantlar 

 

 

251: Qlobal risk dedikdə nə başa düşülür ?   

a) ölkədəki, ayrı - ayrı sahə və regionlardakı iqtisadi situasiyanın əksi 
b) fərd üçün birbaşa zərər 
c) əmlakın itirilməsi riski 
d) düzgün variant yoxdur 
e) firma səviyyəsində ortaya çıxan risklər 

 

 

252 Xarici risklərə hansılar aiddir ?   

a) siyasi situasiyalar, iqtisadi və maliyyə böhranı, inflyasiya və s. 



b) iqtisadi situasiyalar 
c) inflyasiya 
d) maliyyə böhranı 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

253: Daxili risklərin mənbəyi nədir ?   

a) qeyri-effektiv menecmentin təşkilində və marketinq xidmətində 
buraxılan səhvlər 

b) iqtisadi situasiyalar 
c) siyasi situasiyalar 
d) düzgün variant yoxdur 
e) inflyasiya 

 

 

254: Spekulyativ riski nə ifadə edir ?   

a) mənfəət və ya zərər əldə etmə variantını (misal üçün qiymətli 
kağızların əldə edilməsindən) ifadə edir 

b) verilmiş coğrafi regionda biznes fəaliyyətinin fasiləsiz olaraq 
qarşılaşdığı risklər 

c) düzgün variant yoxdur 
d) zəif risklər 
e) fərd üçün birbaşa risklər 

 

 

255: Daimi risklər nədir ?   

a) verilmiş coğrafi rayonda və ya müəyyən iqtisadiyyat sferasında 
biznes fəaliyyətinin fasiləsiz olaraq qarşılaşdığı risklər 

b) mənfəət və ya zərər əldə etmə variantını ifadə edən risklər 
c) ayrı-ayrı regionlarda baş verən risklər 
d) düzgün variant yoxdur 
e) zəif risklər 

 

 

256: Böhran riski nədir ?   



a) təkcə mənfəət itkisi ilə yox, həm də nəzərdə tutulan qazancın əldə 
edilə bilinməməsi ilə xarakterizə olunur 

b) fərd üçün birbaşa zərər 
c) əmlakın itirilməsi riski 
d) firma səviyyəsində ortaya çıxan risk 
e) düzgün variant yoxdur 

 

 

257: Qəza riski nəyə gətirib çıxarır ?   

a) sahibkarlıq firmasının iflasına, yəni sahibkar tərəfindən bütün 
əmlakın itirilməsinə gətirib çıxarır 

b) firmanın mənfəətinin çoxalmasına 
c) sahibkarın əmlakının bir hissəsinin itirilməsinə 
d) düzgün variant yoxdur 
e) investisiyaların azalmasına 

 

 

258 İqtisadi risklərin tərkibinə hansı risklər daxildir ?  

a) istehsal riski 
b) kommersiya riski 
c) kredit riski 
d) investisiya riski 
e) bütün variantlar doğrudur  

 

 

259 İstehsal riski nə ilə bağlıdır ?   

 

a) məhsul istehsalı, istənilən növ istehsalat fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı 

b) sahibkar tərəfindən istifadə olunan və ya alınan əmtəə və xidmətlərin 
reallaşdırılması ilə 

c) maliyyə riski ilə 
d) düzgün variant yoxdur 
e) kredit riski ilə 

 

 



260 Kredit riski nə ilə bağlıdır ?   

a) firma tərəfindən investor qarşısınd öz maliyyə öhdəliklərini yerinə 
yetirməməsi və nəticədə firmanın fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi 
üçün xarici borcdan istifadə edilməməsi mümkünlüyü ilə 

b) pul vəsaitlərinin investisiyalaşdırılması zamanı 
c) məhsul istehsalı zamanı 
d) düzgün variant yoxdur 
e) əmtəə və xidmətlərin reallaşdırılması ilə 

 

261: İnvestisiya riski nədir ?   

a) pul vəsaitlərinin investisiyalaşdırılması zamanı ortaya çıxan bütün 
mümkün risklər 

b) istehsal zamanı ortaya çıxan bütün mümkün risklər 
c) əmtəə və xidmətlərin reallaşdırılması zamanı 
d) düzgün variant yoxdur 
e) avadanlıqlar sıradan çıxan zaman 

 

262 Texniki risk nə zaman baş verir?   

a) avadanlıqların sıradan çıxması, texnoloji proseslərin pozulması 
nəticəsində istehsalda gözlənilməz dayanmaların baş verməsi 
zamanı  

b) valyuta məzənnəsinin dəyişməsi zamanı 
c) məhsul istehsalı zamanı 
d) düzgün variant yoxdur 
e) əmtəə və xidmətlərin reallaşdırılması zamanı 

 

 

263 Valyuta riski nədir ?   

a) müqavilənin bağlanması ilə müqavilə üzrə hesablamaların faktiki 
olaraq aparılması arasındakı dövrdə valyuta məzənnəsinin dəyişməsi 
nəticəsində maliyyə itkilərinin baş verməsi  

b) avadanlıqların sıradan çıxması nəticəsində baş verən risk 
c) texnoloji proseslərin pozulması nəticəsində baş verən risk 
d) düzgün variant yoxdur 
e) pul vəsaitlərinin investisiyalaşdırılması nəticəsində baş verən risk 

 

 

 



 

 

264: Qeyri-sistematik risk nə ilə bağlıdır ?   

a) biznes fəaliyyətinin spesifikliyi və mürəkkəbliyi, habelə mənsub 
olduğu sahənin mürəkkbliyi ilə 

b) ayrı-ayrı regionlarda iqtisadi situasiya ilə 
c) düzgün variant yoxdur 
d) əmlakın itirilməsi ilə 
e) fərd üçün birbaşa zərər ilə 

 

 

265 Yol verilən risk nədir ?   

a) təkcə mənfəətin itkisi ilə yox, həm də nəzərdə tutulan qazancın əldə 
edilə bilməməsi 

b) düzgün variant yoxdur 
c) təkcə mənfəətin itkisi ilə yox, həm də nəzərdə tutulan qazancın əldə 

edilə bilməməsi 
d) fərd üçün birbaşa zərər 
e) ayrı-ayrı regionlarda baş verən risklər 

 

 

266: Təhlükə mənbəyindən asılı olaraq sığorta risklərini neçə qrupa ayırmaq 
olar ?   

a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 

 

267: Kommersiya riski nə zaman ortaya çıxır ?   

a) sahibkar tərəfindən istifadə olunan və ya satın alınan əmtəə və 
xidmətlərin reallaşdırılması zamanı 

b) məhsul istehsalı zamanı 
c) investor qarşısında öz maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi 

zamanı  
d) düzgün variant yoxdur 



e) pul vəsaitlərinin investisiyalaşdırılması zamanı 

 

 

268 Riskin idarə edilməsi nədir ?  

a) sığorta işi zəruri biliklər tələb edən fəaliyyət sahəsidir  
b) firmanın təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili 
c) iqtisadi məsələlərin optimallaşdırılmasının riyazi metodları 
d) zəruri biliklər tələb edən fəaliyyət sahəsi 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

 

269: Faktorinq müqaviləsinin bağlanması yolu ilə risklərin ötürülməsi necə 
həyata keçirilir ?   

a) riskin çox hissəsi kommersiya bankına və ya ixtisaslaşmış faktorinq 
şirkətinə ötürülür 

b) riskin çox hissəsi kiçik firmaya ötürülür 
c) riskin çox hissəsi dövlətə ötürülür 
d) düzgün variant yoxdur 
e) riskin çox hissəsi inhisarçıya ötürülür 

 

 

270: Zaminlik müqaviləsinin bağlanması yolu ilə risklərin ötürülməsi necə baş 
verir ?   

a) müqaviləyə əsasən zamin duran şəxs üçüncü şəxsin kreditoru 
qarşısında öz öhdəlikərini tam və ya qismən yerinə yetirməsinə görə 
cavabdehlik daşıyır 

b) müqaviləyə əsasən zamin duran şəxs üçüncü şəxsin kreditoru 
qarşısında heç bir öhdəlik daşımır 

c) müqaviləyə əsasən zamin duran şəxs üçüncü şəxsin kreditoru 
qarşısında cavabdehlik daşımır 

d) düzgün variant yoxdur 
e) riskin 1 subyekt tərəfindən idarə edilməsi 

 

 

 

 



 

271: Holdinq şirkətləri nədir?    

a) səhmdar cəmiyyətinin xüsusi tipi olub, digər şirkətlərin fəaliyyətinə 
nəzarət etmək və onları idarə etmək məqsədilə bu şirkətlərin səhm 
nəzarət paketlərinə sahib olmaq üçün yaradılır 

b) müstəqil müəssisələrin kapitalda, maliyyə əlaqələrində iştirak sistemi 
vasitəsilə bağlı birləşmə forması 

c) müstəqil şirkətlərin koordinasiya olunmuş sahibkar fəaliyyətinin 
müxtəlif məqsədi olan bilən müvəqqəti ittifaqdır 

d) düzgün variant yoxdur 
e) bir sıra ölkələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlərin ixracat əməliyyatlarına 

kömək etmək üçün yaradılan xarici ticarət birliyidir 

 

 

272l: Özəlləşdirmənin başlıca məqsədlərinə hansı aid deyil?    

a) iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, xüsusi mülkiyyətçilər təbəqəsinin və 
azad sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi 

b) iqtisadiyyatın strukturunun yenidən qurulması 
c) müəssisələrə investisiyaların cəlb edilməsi 
d) əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması 
e) monopoliyanın inkişafı 

 

273: Dövlət əmlakının özəlləşdirlməsinin II Dövlət Proqramı çərçivəsində nə 
həyata keçirilmişdir?   

a) orta və iri müəssisələrin kütləvi özəlləşdirilməsi  
b) orta və iri müəssisələrin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi 
c) iri müəssisələrin kütləvi özəlləşdirilməsi 
d) səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin çek və pul hərraclarında 

satılması 
e) bütün variantlar doğrudur 

 

274: Azərbaycan respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən səhmdar 
cəmiyyətlərinin səhmlərinin kütləvi təşkili üsulu ilə yerləşdirilməsi nəyin 
vasitəsilə həyata keçirilir?   

a) fond birjası 
b) əmək birjası 
c) əmtəə birjası 
d) düzgün variant yoxdur 
e) daşınmaz əmlak birjası 



 

275 Səhmlərin emissiyası pulun emissiyasından nə ilə fərqlənir?   

a) pulun emissiyası yalnız dövlətə məxsusdur 
b) pulun emissiyası həm də səhmdar cəmiyyətləri tərəfindən buraxılır 
c) səhmdar emissiyası yalnız dövlətə mənsubdur 
d) düzgün variant yoxdur 
e) pulun emissiyası bütün banklar tərəfindən buraxılır 

 

276: Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin I proqramı çərçivəsində nə 
nəzərdə tutulmuşdur?    

 

a) səhmlərin satış növü üzrə bölgüsünə görə ixtisaslaşdırılmiş sahə və 
sahələrarası investisiya fondlarının yaradılması 

b) iri müəssisələrin səhm cəmiyyətinə çevrilməsi 
c) səhmdar səmiyyətlərinin səhmlərinin satılması  
d) bütün cavablar düzdür 
e) düzgün variant yoxdur 

 

277 Qapalı səhmdar cəmiyyətlərində əsasən üzvlərin sayı nə qədər olur?  

a) həddindən artıq çox 
b) həddindən artıq az 
c) müəyyən edilmiş həddə 
d) çox 
e) az 

 

 

278 Səhmdar cəmiyyətləri necə adlana bilər?   

a) müəssisə 
b) holdinq 
c) korporasiya 
d) firma 
e) vençur kompaniyası 

 

279: Açıq səhmdar cəmiyyətinin aksiyaları kimlərə satıla bilər?  

a) fiziki şəxslərə 
b) hüquqi şəxslərə 



c) firmaya 
d) şirkətə 
e) hamıya 

 

 

280: Səhmdar cəmiyyət bu hüquqlardan hansına malik deyil   

a) əməyin ödənilməsi 
b) mənfəətin bölüşdürülməsi 
c) qiymətlərin müəyyənedilməsi 
d) təsərrüfat qərarlarının qəbuledilməsi 
e) qanunla məhdudlaşdırılmış fəaliyyət 

 

 

281 Korporasiyalar vəsəhmdar cəmiyyətlər hansı halda oxşardırlar?  

a) qeyri-məhdud məsuliyyət daşıyırlar 
b) qoyduğu vəsaitlərlə məhdud məsuliyyət daşıyırlar 
c) investisiya resurslarında məhdud məsuliyyət daşıyırlar 
d) bazarda məhdud məsuliyyət daşıyırlar 
e) istehlak bazarında məhdud məsuliyyət daşıyırlar 

 

 

282: Mülkiyyətin səhmdar formasının inkişafı bu şərtlərdən hansıdır?  

a) investisiya resurslarının cəlb edilməsi 
b) fərdi şəxslərin pul vəsaitlərinin cəlb edilməsi imkanı 
c) innovasiya kapitalının cəlb edilməsi 
d) büdcə kapitalının cəlb edilməsi 
e) vençur kapitalının cəlb edilməsi 

 

 

283: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində birjalar hans ıtəşkilat iformaya aiddirlər?   

a) səhmdar cəmiyyəti 
b) korporasiya 
c) holdinq 
d) şirkət 
e) konsern 

 



 

284 Səhmdar cəmiyyəti əsasən idarəetmənin neçə pilləli strukturu geniş 
yayılmışdır?   

a) direktorlar şurası 
b) səhmdarların ümumi yığıncağı 
c) idarə heyəti 
d) inzibatçı heyəti 
e) auditorların yığıncağı komitəsi 

 

 

285 Səhmdarların ümumi yığıncağına hansı səlahiyyət aiddeyil?  

a) cəmiyyətin fəaliyyətinin əsas istiqamətinin müəyyən etmək 
b) dividendlərin həcmini müəyənləşdirmək 
c) cəmiyyətin nizamnaməsi və nizamnamə kapitalını dəyişdirmək 
d) direktorlar şurasının tərkibini idarə heyətini, maliyyə və təftiş 

komitəsini seçmək 
e) səhmlərin satılmasına nəzarət etmək 

 

286: Direktorlar Şurasının daxili üzvü kimdir?   

a) bank nümayəndəsi 
b) investisiyakompaniyası 
c) vəkillər 
d) cəmiyyətin prezidenti və direktorlar şurasının sədri 
e) böyük aksionerlər 

 

 

287: Səhmdar cəmiyyətlərin də səsvermə Prinsipi necə həyata keçirilir?   

a) əl ilə (açıqsəsvermə)  
b) səsilə (bülletenilə) 
c) işarəilə (gizliyolilə) 
d) qruplar üzrə 
e) bölmələr üzrə 

 

288 Xüsusi iqtisadi zonalar dedikdə nə başa düşülür?   

a) öz mahiyyətinə görə xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı əsasında 
formalaşmış ərazi-təsərrüfat kompleksidir 



b) öz mahiyyətinə görə daxili iqtisadi əlaqələrin inkişafı əsasında 
formalaşmış ərazi-təsərrüfat kompleksidir 

c) digər şirkətlərin fəaliyyətinə nəzarət etmək və onları idarə etmək 
məqsədilə formalaşmış ərazi-təsərrüfat kompleksidir 

d) mənfəət almaq məqsədilə kapitalı birləşdirmək yolu ilə təsərrüfat 
kompleksidir 

e) müstəqil şirkətlərin koordinasiya olunmuş sahibkar fəaliyyətinin 
müxtəlif məqsədli olan müvəqqəti ittifaqıdır 

 

 

289 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və onların fəaliyyətinin idarə edilməsi 
bu şəhərlərin hansında valyuta sisteminə ad vermişdir?    

a) Bretton-Vuds 
b) Nyu-York 
c) Vaşinqton 
d) Los-Ancelos 
e) Bütün variantlar doğrudur 

 

 

290 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və onların fəaliyyətinin idarə edilməsi 
Yamayka konfransında əsasən hansı dəyişikliklər baş verdi?   

a) üzv ölkələr qəbul edilmiş prinsiplər daxilində ‘’sabit’’ və ya 
‘’dəyişkən’’ məzənnə sistemindən sərbəst istifadə edə bilərlər 

b) bazar valyuta məzənnəsinin yol verilən dəyişkənliyi 1% çox olmalıdır 
c) ölkənin pul vahidinin qızıl məzmununun müəyyən edilməsi 
d) ehtiyat valyutanın qızıla rəsmi məzənnəsi 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

 

291 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və onların fəaliyyətinin idarə 
edilməsinə əsasən valyuta pariteti dedikdə nə başa düşülür?   

 

a) İki valyuta arasında qanunvericilik əsasında müəyyən edilən nisbət 
b) Qızıl və gümüş arasında qanunvericilik əsasında müəyyən edilən 

nisbət 
c) Beş və daha çox valyuta arasında qanunvericilik əsasında müəyyən 

edilən nisbət 
d) Pul nişanları və qiymətli daşlar arasında müəyyən edilən nisbət  



e) Düzgün variant yoxdur 

 

 

292: Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və onların fəaliyyətinin idarə 
edilməsinə əsasən valyuta dönərliyi dedikdə nə başa düşülür?   

a) Milli valyutanın heç bir məhdudiyyət olmadan digər milli valyutalara 
sərbəst dəyişdirilməsi qabiliyyəti 

b) İki valyuta arasında qanunvericilik əsasında müəyyən edilən nisbət 
c) Bir valyutanın digər valyutaya dəyişdirilməsinə qadağa 
d) Milli valyutanın ölkə daxilində sərbəst hərəkəti 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

 

293 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və onların fəaliyyətinin idarə 
edilməsinə uyğun olaraq dönərlik baxımından valyutalar neçə cür 
fərqləndirilir?   

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 2 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

 

294 Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və onların fəaliyyətinin idarə 
edilməsinə əsasən sərbəst dönərli valyuta dedikdə nə başa düşülür?   

a) Valyutanın istənilən xarici valyutaya məhdudiyyətsiz dəyişdirilməsi 
b) Valyutanın yalnız müəyyən edilmiş 1 xarici valyutaya dəyişdirilməsi 
c) Valyuta məhdudiyyətinə məruz qalmış valyuta dönərliyi 
d) Valyuta mübadiləsinə qadağa 
e) Düzgün variant yoxdur 

 

 

295: Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və onların fəaliyyətinin idarə 
edilməsində dönərli olmayan valyutaya həmçinin nə deyilir?   

a) Qapalı valyuta 
b) Açıq valyuta 



c) Üzən valyuta 
d) Sərbəst valyuta 
e) Düzgün variant yoxdu 

 

 

 

296: “Azərbaycan Respublikası XİZ-lərin yaradılması haqqında” fərman 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən nə zaman 
imzalanmışdır?   

a) mart 6,2007 
b) fevral 2, 2009 
c) may 5, 2008 
d) aprel 7, 2005 
e) iyun 4, 2006 

 

 

297: Prezident Fərmanında qarşıya qoyulmuş əsas prioritet vəzifələrinə hansı 
aid deyil?   

a) ölkə iqtisadiyyatının və onun ayrı-ayrı regionlarının inkişafı üçün 
əlverişli şəraitin yaradılması 

b) xarici və daxili investisiyaların prioritet sahələrə yönəldilməsinin 
sürətləndirilməsi 

c) rəqabətqabiliyyətli mal və xidmətlərin təşkili  
d) ölkəyə müasir texnologiyaların gətirilməsi 
e) elmi-texniki tərəqqinin zəiflənməsi 

 

 

298: Dünya təsərrüfat XİZ-rin funksional cəhətlərinə hansı aid deyil?    

a) iqtisadi artımın sürətləndirilməsi 
b) beynəlxalq əmtəə dövriyyəsinin aktivləşməsi 
c) investisiyaların mobilləşməsi 
d) iqtisadi inteqrasyon proseslərinin dərinləşməsi  
e) özəlləşdirmə prosesinin məhdudlaşdırılması 

 

 

299: XİZ-da mənfəəft normasında güzəşt neçə faiz olur?   



a) 30-35 
b) 40-45 
c) 50-55 
d) 10-15 
e) 20-25 

 

 

300: “Gömrük eksteritoriyalı” prinsip dedikdə nə başa düşülür?  

a) fiskal-vergi stimullaşdırıkması ilə bağlı güzəştlər 
b) düzgün variant yoxdur 
c) XİZ-də əmtəələrə milli gömrük ərazisinin sərhədləri daxilində 

obyektlər kimi baxılır  
d) əmtəələrin adı gömrük nəzarətinə və vergiqoymaya məruz qalır 
e) XİZ-də əmtəələrə milli gömrük ərazisinin sərhədləri kənarındakı 

obyektləri kimi baxılır, bu şərtliliyindən irəli gələrək həmin 
əmtəələrin adı gömrük nəzarətinə və vergiqoymaya məruz qalmır 

 

 

 


