
Fənn 0817 _01- Biznesin əsasları………. 

 

 1.Bunlardan hansı öz biznesinə başlamazdan öncə görülən analitik 
işlərdən biri deyil?   

a) Fəaliyyətin əsas istiqamətini seçmək 
b) Kommersiya imkanlarının həcmini müəyyənləşdirmək 
c) Maliyyə imkanlarını qiymətləndirmək 
d) Peşəkar icraçı kollektiv formalaşdırmaq 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

 2.Aşağıdakılardan hansı uğurlu sahibkarın xarakterik əlamətlərindən 
biridir?  

a) İşin faydalılığını qiymətləndirməyi bacarmaq 
b) əmtəə və xidmət istehsalına hazır olmaq 
c) son nəticəyə yönəlmək 
d) ixtiraçı və fəal olmaq 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 

 

 3.Aşağıdakılardan hansı uğurlu sahibkarın xarakterik əlamətlərindən 
biri deyil?   

a) Fəaliyyətin istiqamətini düzgün müəyyənləşdirmək 
b) İşin faydalılığını qiymətləndirməyi bacarmaq 
c) əmtəə və xidmət istehsalına hazır olmaq 
d) son nəticəyə yönəlmək 
e) ixtiraçı və fəal olmaq 

 

 

 4.Aşağıdakılardan hansı biznesin məqsədlərindən biridir?   

a) ixtiraçı və fəal olmaq 
b) effektiv vergitutmanı tədbiq etmək 
c) mühafizə mexanizminin etibarlılığını artırmaq 
d) bazarda qabaqcıl mövqeyə nail olmaq 
e) Doğru cavab yoxdur 



 

 

5. Xarici və daxili imkanların təhlili hansı metod ilə həhata keçirilir?   

a) SWOT 
b) Analiz 
c) SPOT 
d) Doğru cavab yoxdur 
e) Statistik 

 

 

6.Biznesin növləri sahibkarın ..... müəyyən edir   

a) fəaliyyətin əsas sferasını 
b) Maraqlarının reallaşması cəhdini 
c) Məqsədinə çatmasını 
d) Maraq və gəlirini 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

7.Çoxşaxəli biznes fəaliyyəti müxtəlif əlamətlərə görə təsnifləşdirilir. 
Aşağıdakılardan hansı bu əlamətlərdən biri deyil?  

a) Fəaliyyət növünə görə 
b) Mülkiyyət formalarına görə 
c) mülkuyyət forması və kommersiya növünə görə 
d) Mülkiyyətçilərin miqdarına görə 
e) Təşkilati-iqtisadi formalarına görə 

 

 

8. İş və xidmət yerinə yetirilir, müəyyən mənəvi dəyərlər yaradılır. 
Bu, biznesin hansı növünə aiddir?   

a) Kommersiya 
b) İstehsal 
c) Maliyyə 
d) Konsultativ 
e) Doğru cavab yoxdur 

 



 

9. Dünya təcrübəsində və konsulting adlanır ?   

a) Alqı-satqı üzrə sazişlər 
b) Idarəetmə məsələləri üzrə sazişlər 
c) Işgüzar münasıbətlərin məcmusu 
d) idarəetmə məsələləri üzrə kommersiya və ödənişli məsləhət 
e) Kommersiya fəaliyyətinin xüsusi növü 

 

 

10. Ən zərif və mürəkkəb biznes növü hansıdır?   

a) İstehsal 
b) Kommersiya 
c) Maliyyə 
d) Konsultativ 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 11.Maliyyə biznesinin nəyə ehtiyacı vardır?   

a) Dəqiq informasiya və müasir hesablama texnikasına 
b) Innovasiya və elmi-texniki fəaliyyətə 
c) Qiymətlər və qiymətə təsir edən amillər haqqında məlumatın 

toplanmasına 
d) Ticarətin qaydaya salınmasına 
e) Elmi-nəzəri biliklərə 

 

 

12. İqtisadi ədəbiyyatda istehsalın 4 amili göstərilir. Aşağıdakılardan 
hansı bu amıllərdən biri deyil?   

a) Sahibkarlıq qabiliyyəti 
b) Torpaq 
c) Kapital 
d) sahibkarlıq təşəbbüsü 
e) əmək 

 

 



13. Broker və agent ticarət vasitəçilərindən nə ilə fərqlənir?    

a) Daha diqqətli olmasına görə 
b) Bazarı ətrafı öyrənməsinə görə 
c) Sərbəstliyinə görə 
d) Tədavül sahəsində fəaliyyətinə görə 
e) təmizlik və sadəliyinə görə 

 

 

 14.Sığorta nədir?   

a) Qərəzsiz və müstəqil analitik-nəzarət infrastrukturu 
b) Idarəetmə məsələləri üzrə mütəqil təşkilat 
c) Dəyərli, məqsədəuyğun fəaliyyət 
d) iqtisadi təhlukəsizliyin təmin olnması üsullarından biri 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

15. Konsultativ sahibkarlığın mühüm istiqaməti hansıdır?   

a) Auditor xidməti 
b) Reklam 
c) Sığorta 
d) Ticarət xidməti 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

16. Bazar iqtisadiyyatının əsas parametrləri hansılardır?    

a) administrasiyalaşma, məhdud seçim, qiymətlərin 
nizamlanması 

b) dövlət mülkiyyəti, seçim azadlığı, azad sahibkarlıq 
c) rəqabət, azad qiymətlər, şəxsi mülkiyyət 
d) azad sahibkarlıq, rəqabət, şəxsi mülkiyyət, seçim azadlığı 
e) rəqabət, azad qiymətlər, şəxsi mülkiyyət, mal 

 

 

17. Aşağıda qeyd edilənlərin hansını “sahibkar” anlayışına aid etmək 
olar?    



a) Mənfəətin əldə edilməsi məqsədi ilə xidmətlər göstərən şəxs 
b) Gələcək inkişaf haqqında düşünən, təşəbbüskar, riskə 

gedən şəxs, novator 
c) Mənfəətin əldə edilməsi məqsədi ilə istənilən fəaliyyət növü 

ilə məşğul olan şəxs 
d) ödənişli xidmətlər göstərən istənilən şəxs 
e) Mənfəət haqqında fikirləşən şəxs 

 

 

 18.Bazarın iqtisadi subyektləri ?    

a) mallar 
b) kapital 
c) firmalar 
d) dövlət 
e) qiymət 

 

 

19. Qeyd edilən xarakterik cəhətlərin hansı biznesmenə xas deyil?    

a) məsuliyyət 
b) özünə inam 
c) yalan 
d) müştəriyə diqqət 
e) əsaslanmış riskli fəaliyyət 

 

 

20. Qeyd edilənlərdən hansı təkrаr istehsal prosesinin forması deyil?    

a) istehsal 
b) bölgü 
c) mal 
d) mübadilə 
e) istehlak 

 

 

 21.Biznes növünə aid deyil?   

a) kommersiya 



b) maliyyə 
c) informasiya 
d) istehsal 
e) investisiya 

 

 

22. Kim tərəfindən ilk dəfə yeniliklər anlayışı təklif edilmişdir?    

a) A.Robertson 
b) A.Smit 
c) Y.Şumpeter 
d) K. Cons 
e) T.Kemp 

 

 

23. Qeyd edilənlərdən hansı kiçik və böyük biznesin inteqrasiya 
forması deyil?   

a) françayzinq 
b) subpodrad 
c) vençur maliyyələndirməsi 
d) lizinq 
e) konsaltinq 

 

 

 24.Sahibkarlıq fəaliyyəti növünə nə aid edilmir?   

a) istehsal sahibkarlığı 
b) maliyyə sahibkarlığı 
c) kommersiya sahibkarlığı 
d) kooperativ sahibkarlığı 
e) konsultativ sahibkarlıq 

 

 

25. Hansı vasitəçi deyil?   

a) agent 
b) broker 
c) dustribyutor 



d) biznesmen 
e) diler 

 

 

 

 

26. Biznesin infrastrukturu, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, 
marketinq hansı sistemə aiddir?   

a) Idarəetmə sistemi 
b) Dövlət sistemi 
c) biznes sistemi 
d) Vergi sistemi 
e) Doğru cavab yoxdu 

 

 

27. Bunlardan hansi biznesin subyektləri kimi çıxış edir?   

a) Rəqiblər 
b) Dövlət strukturları 
c) Vergi orqanları 
d) Maliyyəçilər 
e) Hüquqşunaslar 

 

 

28. Biznesin subyekti olan muzdlu işçilərin fəaliyyətində biznesin 
əsası nədir?  

a) Istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət 
b) Istehlak şeyləri üzərində mülkiyyət 
c) Istehsal vasitələri üzərində dövlət mülkiyyəti 
d) Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət 
e) Iş qüvvəsi üzərində xüsusi mülkiyyət 

 

 

29.Kiçik biznes istehlak bazarında nəyə əhəmiyyətli dərəcədə səbəb 
olmuşdur?  



a) Biznesmenlərin çoxcəhətli fəaliyyətinə 
b) Rəqabət mühitinin yaranmasına 
c) Sosial və iqtisadi inkişafa 
d) Vergi dərəcələrinin aşağı salınmasına 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 30.Aşağıdakılardan hansı kiçik biznesin kəmiyyət meyarına aiddir?   

a) Çeviklik 
b) Mobillik 
c) Dövriyyənin həcmi 
d) Müqayisəli məhdud resurslar 
e) Bazara istiqamətlənmə 

 

 

31. kiçik sahibkarlıq subyektləri aşağıdakılardan hansını ödəmir?   

a) Vergi ödəyir 
b) Gömrük rüsumu ödəyir 
c) Lisenziya haqqı ödəyir 
d) Dövlət sösial fondlarına ayırmalar ödəyir 
e) Doğru cavab yoxdu 

 

 

32. Dövlət sosial fondlarına aiddir: 1. Pensiya fondu 2. Vergi fondu 
3. Sosial sığorta fondu 4. Nizamnamə fondu 5. Məşğulluq fondu   

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

 

 

 33.Kiçik sahibkarlığın normativ hüquqi bazasının formalaşması 
kiçik sahibkarlıq subyektlərinin vəzifə və məsuliyyətini 
müəyyənləşdirən ... şərti sayılır   



a) Məcburi və vacib 
b) əsas və könüllü 
c) vacib və mürəkkəb 
d) sadə və mürəkkəb 
e) doğru cavab yoxdu 

 

 

34. Kiçik biznesi xarakterizə edən amillər hansılardır?   

a) müəssisənin yerləşməsi 
b) işçilərin sayı 
c) İstehsalın həcmi 
d) müəssisənin strukturu 
e) maliyyə nəticələri 

 

 

 35.sinergiya hara sözüdür?   

a) Yunan 
b) Latın 
c) Ingilis 
d) Fransız 
e) Alman 

 

 

 36.Sinergiya nə deməkdir?    

a) Ictimai münasibət 
b) Hüquqa malik olmaq 
c) Hüquq vermək 
d) Əməkdaşlıq 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 37.Hazırda dünyada neçə biznes inkubator fəaliyyət göstərir?   

a) 2000 
b) 500 
c) 1000 



d) 3000 
e) 2500 

 

 

 38.Biznes-inkubatorların başlıca xüsusiyyətləri nədir?   

a) iştirakçıların dəqiq seçilməsi 
b) Innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq 
c) Insan kapitalının formalaşmasına təkan vermək 
d) əmək bazarında heyətin çevikliyini təmin etmək 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

 

39. Aşağıdakılardan hansı müasir dövrün ən vacib və aktual 
problemlərindən biridir?    

a) Biznes infrastrukturunun geniş tədbiq olunması 
b) Əmtəə və xidmətlər bazarının daha dərin öyrənilməsi 
c) Biznes infrastrukturunun formalaşması və inkişafı 
d) Bazar infrastrukturunun təsnifləşdirilməsi 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

40. Qərbdə ilk dəfə “infrastruktur” termini XX əsrin əvvəllərində 
nədə istifadə olunmuşdu?   

a) Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin təhlilində 
b) Silahlı qüvvələrin hərbi qabiliyyətini təmin edən obyekt və 

qurğuların təhlilində 
c) Bazar münasibətlərinin təşkilat səviyyəsinin təhlilində 
d) Silahlı qüvvələrin fəaliyyət mexanizminin təhlilində 
e) Doğru cavab yoxdu 

 

 



 41.Aşağıdakılardan hansı biznes infrastrukturuna aid edilən müstəqil 
bazarlardan biri deyil?  

a) Satıcı və alıcı 
b) Lisenziya 
c) Sığorta bazarı 
d) Reklam bazarı 
e) Istehsal vasitələri bazarı 

 

 

42. Əmtəə birjasının fəaliyyəti hansı qurum tərəfindən 
lisenziyalaşdırılır?   

a) Dövlət Gömrük Komitəsi 
b) Maliyyə Nazirliyi 
c) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
d) Vergi Nazirliyi 
e) Auditorlar Palatası 

 

 

43. Aşağıdakılardan hansı qiymətli kağızlar bazarına aiddir? 1. Pul 
bazarı 2. Ilkin bazar 3. Fond bazarı 4. Valyuta bazarı 5. Banklararası 
bazar   

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

 

 

44. Bunlardan hansı pul bazarına daxildir? 1. Valyuta bazarı 2. Birja 
bazarı 3. Fond bazarı 4. Emissiya 5. Banklararası bazarı   

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

 



 

45. ARDNŞ ilə nəhəng xarici neft şirkətləri arasında “Əsrin 
müqaviləsi” hansı tarixdə bağlanmışdır?    

a) 18 oktyabr 1991 
b) 20 sentyabr 1994 
c) 7 noyabr 1995 
d) 20 iyun 1992 
e) 19 dekabr 1995 

 

 

46. Investisiya fəaliyyəti haqda qanun nə vaxt verilib?   

a) 10 dekabr 1994 
b) 5 mart 1995 
c) 13 fevral 1995 
d) 5 mart 1993 
e) 13 fevral 1993 

 

 

47. Investorlar investisiya bazarında nece çıxış edə bilər? 1. əmanətçi 
2. satıcı 3. alıcı 4. debitor 5. kreditor   

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

 

 

48. Maliyyə bazarının subyektləri nədə aparıcı rol oynayır?   

a) Bir sıra strateji əhəmiiyyətli məhsulların qeydiyatdan 
keçməsində 

b) Müsadirə olunmuş məhsulların birjada satışının təşkil 
edilməsində 

c) iqtisadi resursların dövriyyəsinin başa çatdırılmasında 
d) Səmərəli idarəetmə strukturunun yaradılmasında 
e) Doğru cavab yoxdur 



 

 

 49.Innovasiya fəaliyyəti bir qayda olaraq ... bağlıdır:   

a) Kapitalla 
b) Nəzəriyyə ilə 
c) Müəyyən şərtlərlə 
d) Risklə 
e) Mürəkkəb şərtlərlə 

 

 

50. Fond birjası iştirakçılarına aid deyil?    

a) makler 
b) broker 
c) diler 
d) aqent 
e) menecer 

 

 

51. Qeyd edilənlərdən hansı qiymətli kağızdır?   

a) emitent 
b) istiqraz 
c) pul 
d) kapital 
e) xarici valyuta 

 52.Qeyd edilənlərdən hansı biznes infrastrukturuna aid edilmir?   

a) maliyyə bazarı 
b) innovasiya bazarı 
c) sığorta şirkətləri 
d) konsaltinq şirkətləri 
e) ictimai təşkilatlar 

53. Biznes infrastrukturu neçə bazardan ibarətdir?    

a) 18 
b) 15 
c) 10 
d) 20 



e) 17 

54. Qiymətli kağızlar və xarici valyuta qiymıtlərinin müəyyən 
edilməsi necə adlanır?   

a) məzənnə 
b) korrupsiya 
c) əmsal 
d) kreditor 
e) kulisa 

 

 

55. Bir ölkənin pul vahidini digər ölkənin pul vahidində əks etdirən 
qiymət necə adlanır?   

a) valyuta klirinqi 
b) qiymət yaradılması 
c) marja 
d) valyuta kursu 
e) devalvasiya 

 

 

56. Aşağıdakılardan hansı xarici mühitin xüsusisyyətlərindən biridir? 

a) Qeyri- müəyyənlik 
b) Qeyri-səmimilik 
c) Xarici ticarət 
d) İnflyasiya 
e) Valyuta məzənnələri 

 

 

57. Aşağıdakılardan hansı biznesə birbaşa təsir göstərən xarici mühit 
amilidir?   

a) Əmək ehtiyatları 
b) İstehlakçılar 
c) Rəqiblər 
d) Qanunlar 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 



 

58. Aşağıdakılardan hansı biznesə birbaşa təsir göstərən xarici mühit 
amili deyil?   

a) Rəqiblər 
b) İstehlakçılar 
c) Qanunlar 
d) Texnologiya 
e) Əmək ehtiyatları 

 

 

59.Aşağıdakılardan hansı biznesə dolayı təsir göstərən xarici mühit 
amilidir?   

a) Rəqiblər 
b) Qanunlar 
c) Elmi-texniki tərəqqi 
d) Texnologiya 
e) İstehlakçılar 

 

 

60. Biznesə aid deyil ?  

a) Məqsəd 
b) İşçilərin ixtisası 
c) Əmək ehtiyatları 
d) Vəzifələr 
e) Texnologiya 

 

 

 61.Təşkilati quruluş nəyin ardınca gəlir?   

a) Müəssisənin məqsədinin 
b) Müəssisənin vəzifəsinin 
c) Müəssisənin maraqlarının 
d) Müəssisənin xüsusiyyətlərinin 
e) Müəssisənin strategiyasının 

 

 



62. Aşağıdakılardan hansı biznesin təbii coğrafi mühitinin tərkibinə 
aiddir?   

a) İqlim 
b) Torpaq 
c) Bioloji 
d) Material xammal 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 

 

63. Təbii –coğrafi mühit deyəndə nə başa düşülür:   

a) Biznesin uğurlu aparılacağı konkret ölkə 
b) Biznesin həyata keçirildiyi təbii şərait və ekoloji vəziyyət 
c) Biznesin fəaliyyəti üçün yararlı olan işgüzar fəaliyyət 
d) Sosial mədəni mühit və ekoloji vəziyyət 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

64. İnsanın ən nəzərə çarpan əlaməti nədir?   

a) Onun daxili aləmidir 
b) Xarakteridir 
c) Mədəniyyətidir 
d) Onun zahiri görünüşüdür 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 65.Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağıdakılardan hansından asılıdır?   

a) Məhsulun keyfiyyətindən 
b) İqtisadi artım və tənəzzüldən 
c) Sahibkarın peşəkar fəaliyyətindən 
d) Dövlətin iqtisadi siyasətindən 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

66. Aşağıdakılardan hansı ehtiyat bazarlarına aid deyil?   



a) Əmək 
b) Kapital 
c) İnnovasiya 
d) İnformasiya 
e) Torpaq 

 

 

67. Bu gün totalitarizmin neçə əsas forması mövcuddur?   

a) 3 
b) 4 
c) 2 
d) 1 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

68. Aşağıdakılardan hansı totalitarizmin 3 əsas formasından biridir?    

a) Sosializm 
b) Proletarizm 
c) Marksizm 
d) Kommunizm 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

69.Aşağıdakılardan hansı dəyişən daxili makroiqtisadi amillərdən 
biri deyil ?  

a) Valyuta məzənnələri 
b) İnflyasiya 
c) İşsizlik 
d) Vergitutmanın səviyyəsi 
e) Kapital qoyuluşu 

70. Aşağıdakılardan hansı dəyişən daxili makroiqtisadi amillərdən 
biridir?   

a) İnflyasiya 
b) Valyuta məzənnələri 
c) Xarici ticarət 
d) Mal və kapitalın idxalı 



e) Dünya bazarındakı konyuktura 

 71.Müəssisənin makromühitinə nə aiddir?    

a) tədarükçü, istehlakçı, xarici partnyorlar 
b) iqtisadi, təbii, elmi-texniki, siyasi, mədəni mühit 
c) rəqiblər,vasitəçolər,dövlət orqanları 
d) xarici partnyorlar, mədəni, iqtisadi, daxili sahibkarlıq mühiti 
e) mədəni, istеhlаkçı, fərdi, istеhsаl 

 

 

72. Müəssisənin mikromühitinə nə aiddir?   

a) alıcılar,rəqiblər 
b) xarici partnyorlar, dövlət orqanları, banklar 
c) rəqiblər, dövlət orqanları, istehlakçı cəmiyyətləri 
d) alıcılar, banklar, vasitəçilər 
e) alıcılar, xarici partnyorlar, vasitəçilər 

 

 

73. Biznesin xarici mühitinə aid edilmir?   

a) rəqiblər 
b) istehsal 
c) təbii mühit 
d) iqtisadi mühüt 
e) siyasi amillər 

 

 

74. Hansı amil daxili mühit amillərinə aid deyil?   

a) müəssisə məqsədləri 
b) müəssisə strukturu 
c) müəssisə texnoloqiyası 
d) heyət 
e) vergi qoyma səviyyəsi 

 

 

75. Biznes xarici mühitlə daim qarşılıqlı əlaqə ilə səciyyələnən ...   



a) qapalı sistemdir 
b) daxili sistemdir 
c) açiq sistemdir 
d) tarixi sistemdir 
e) qeyri müəyyən sahədir 

 

 

 

 

 

 

76. Sahibkarlıq fəaliyyəti nəyə əsaslanır?   

a) Ümumdövlət proqramlarına 
b) Təşkilati-hüquqi formalara 
c) Müxtəlif mülkiyyət formalarına 
d) Qarşılıqlı fəaliyyətə 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 77.Nə bazar iqtisadiyyatının səmərəli təşkili üçün mühüm zəmin 
sayılır?   

a) Sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif növlərinin fəaliyyət 
göstərməsi 

b) Tam şərikli və səhmdar cəmiyyət kimi fəaliyət göstərməsi 
c) Ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb edilməsi 
d) Milli investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

78. Kollektiv sahibkarlığın ən geniş yayılmış formaları hansılardır? 
1. Təsərrufat yoldaşlıq 2. Faktoring 3. Lizinq 4. Təsərrüfat cəmiyyət 
5. Françayzing   

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



e) 1,5 

 

 

79. Şərikli müəssisə neçə şəxs tərəfindən müqavilə əsasında təsis 
edilir?   

a) azı iki fiziki və hüquqi şəxs 
b) Azı bir şərik və payçı 
c) Bir şəxs 
d) ən azı iki payçı 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 80.Tam şərikli necə təşkilatdır?   

a) Çox mürəkkəb 
b) Nisbətən sadə və qapalı 
c) Nisbətən mürəkkəb olmayan 
d) Çox riskli 
e) Ixtisaslaşmış 

 

 

81. Səhmdar cəmiyyəti neçə şəxs tərəfindən yaradıla bilər?   

a) Azı iki fiziki və ya hüquqi şəxs 
b) Azı üç fiziki və ya hüquqi şəxs 
c) Azı bir şərik və payçı 
d) Azı dörd fiziki şəxs 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

82. Səhmdar cəmiyyətin yaradılmasında dövlət müəssisəsi iştirak 
etdikdə hansı qurumun rəyi olmalıdır?   

a) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
b) Vergi Nazirliyi 
c) Maliyyə Nazirliyi 
d) Milli Bank 
e) Milli Məclis 



 83.Səhmdar cəmiyyətində abunə yazılışı nə əsasında həyata 
keçirilir?   

a) Biznes planı 
b) Məsləhət 
c) Arzu və təkliflər 
d) Təsis planı 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

84. Imtiyazlı səhmin ümumi məbləği cəmiyyətin nizamnamə 
fondunun neçe faizindən çox ola bilməz?   

a) 15 
b) 18 
c) 13 
d) 10 
e) 20 

 

 

85. Ehtiyat fondunun minimum və maksimum həddi nizamnamə 
fondunun neçe faizindən çox olmamalıdır?   

a) 15 %dən az, 25%dən çox 
b) 10%dən az, 15%dən çox 
c) 10%dən az, 20%dən çox 
d) 20%dən az, 30%dən çox 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 86.Məhdud məsuliyyətli şirkətin çatışmazlığı nədən ibarətdir?   

a) Səhmdarların məhdud məsuliyyəti 
b) Mülkiyyət hüququnun dəyişməsinin əlverişliliyi 
c) Birdən çox insanın təcrübə və bacarığının birləşməsi 
d) Güclənmiş dövlət tənzimlənməsi 
e) Vergi planlaşdırmasında mobillik 

 

Bölmə: 06#01 Ad 06#01  



Suallardan 24 

Maksimal faiz 24 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

87. İnformasiya mənşə etibarı ilə hansı dilə aiddir?   

a) Fransız 
b) İngilis 
c) Ərəb 
d) Azərbaycan 
e) Latın 

 88.İnformasiya bunlardan hansından bəhs etmir?    

a) Şəxs 
b) Zaman 
c) Fakt 
d) Hadisə 
e) Proses 

89. İnformasiyanın ən çox yayılmış növü hansıdır?   

a) Sosial informasiya 
b) Siyasi informasiya 
c) İqtisadi informasiya 
d) Dini informasiya 
e) Mədəni informasiya 

 

 

90. Xalq təsərrüfatının və onun ayrı-ayrı obyektlərinin idarə etmək 
üçün istifadə olunan məlumatlar məcmusuna nə deyilir?   

a) Sosial informasiya 
b) İqtisadi informasiya 
c) Sənaye informasiyası 
d) Kənd təsərrüfatı ilə bağlı informasiya 
e) Siyasi informasiya 

 

 

91. İnformasiya sisteminin yaradılmasını nə təşkil edir?   



a) İstifadəçiləri məmnun etmək 
b) İstifadəçilər arasında əlaqə yaratmaq 
c) İstifadəçiləri bütün növ informasiya ilə təmin etmək 
d) İstifadəçilərin marağına səbəb olmaq 
e) İstifadəçiləri lazımi informasiya ilə təmin etmək 

92. İdarəetmə sistemlərinə aid deyil   

a) Siyasi 
b) Texniki 
c) Bioloji 
d) Sosial 
e) İqtisadi 

 

 93.Sahibkarlıq fəaliyyəti qeyri-mümkündür:   

a) İnformasiya ölçüsü olmadan 
b) İnformasiya obyekti olmadan 
c) İnformasiya təminatı olmadan 
d) İnformasiya subyekti olmadan 
e) İnformasiya texnikası olmadan 

 

 

 94.Biznesdə informasiya dedikdə hansı obyektlərə yönəlmiş 
məlumat nəzərdə tutulmur?   

a) Adamlara 
b) Zamana 
c) Məqsədlərə 
d) Prosesə 
e) Situasiyalara 

 

 

95. Sahibkarlıqda istifadə olunan informasiya növlərinə aiddir 1. 
təcili 2.cari 3.maddi 4. Relevant 5. Işgüzar   

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



 

 

 96.Daxili informasiya aşağıdakı məlumatı əhatə edir:    

a) Mənfəət və zərər haqqında 
b) Məhsulun keyfiyyəti haqqında 
c) Texnologiya haqqında 
d) Istehsal xərcləri haqqında 
e) Lisenziya haqqında 

97. Xarici informasiyaya daxildir   

a) Regionun iqtisadi vəziyyəti haqda məlumat 
b) Rəqiblər haqda məlumat 
c) İstehlakçılar haqda məlumat 
d) Patent və lisenziyalar haqda məlumat 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 98.Xarici informasiyaya aid deyil:   

a) İstehsal xərcləri haqda məlumat 
b) Regionun iqtisadiyyatının vəziyyəti haqda məlumat 
c) Patentler haqda informasiya 
d) Lisenziya haqda informasiya 
e) Biznesin mənafelərinə toxunan xəbərlər 

 99.Biznesdə informasiyaya tələbi 2 əsas istiqamətə bölmək olar: 1. 
Mədəniyyət 2. Məqsədyönlü 3. Kəmiyyətcə 4. Keyfiyyətcə 5. 
səmərəliliyi   

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

100. İnformasiyanın dəyəri dedikdə nə nəzərdə tutulur?   

a) Faydalılıq 
b) Tamamlıq 
c) Mötəbirlik 
d) Dezinformasiya 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 

 



 101.İnformasiyanın keyfiyyətinə nələr aiddir?   

a) Artıqlıq 
b) Mənimsəmə 
c) Dəqiq 
d) Yenilik-köhnəlik 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 

 

102 .... informasiya sistemlərinin işlənməsinə daha böyük 
əhəmiyyət verilir   

a) Informasiya mədəniyyətinin mövcudluğu ilə 
b) Kompüterlərin geniş tətbiqi ilə 
c) Informasiya mübadiləsinin qurulmasi ilə 
d) Elektron biznesin inkişafı ilə 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 103.Infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrı nеçə əsаs istiqаmətə bölünür?   

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

 104.EDİ - nədir?   

a) Fondların elektron mübadiləsi 
b) Məlumatların elektron mübadiləsi 
c) Ümumdünya “Hörümçək Toru” 
d) Xidmət növü 
e) Uzaqda yerləşən terminal protokolu 

 

 

105. EFT nədir?   

a) Fondların elektron mübadiləsi 
b) Məlumatların elektron mübadiləsi 
c) Ümumdünya “Hörümçək Toru” 



d) Xidmət növü 
e) Uzaqda yerləşən terminal protokolu 

  

 106.Telnet nədir?    

a) Fondların elektron mübadiləsi 
b) Məlumatların elektron mübadiləsi 
c) Ümumdünya “Hörümçək Toru” 
d) Xidmət növü 
e) Uzaqda yerləşən terminal protokolu 

 107.www nədir?   

a) Fondların elektron mübadiləsi 
b) Məlumatların elektron mübadiləsi 
c) Ümumdünya “Hörümçək Toru” 
d) Xidmət növü 
e) Uzaqda yerləşən terminal protokolu 

 108.E-mail nədir?    

a) Fondların elektron mübadiləsi 
b) Məlumatların elektron mübadiləsi 
c) Ümumdünya “Hörümçək Toru” 
d) Xidmət növü 
e) Uzaqda yerləşən terminal protokolu 

109. Dünya təcrübəsi göstərir ki, informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarından geniş istifadə nəyə xidmət edir?   

a) Əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artmasına 
b) Ölkənin hərtərəfli inkişafına 
c) Dövlət nəzarətinin artırılmasına 
d) Müəssisələrin işğüzar reputasiyasının artmasına 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

110. Informasiya biznesinə informasiya bazarının hansı aspektlər 
kimi baxmaq olar: 1) Sosial 2) Texniki 3) Texnoloji 4) İqtisadi 5) 
Coğrafi   

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



e) 2,3,5 

 

111Aşağıdakılardan hansına görə biznesdə böyük 
uğursuzluqlar baş verə bilər?   

a)  Iqtisadiyyatın vəziyyətinə 
b) Strateji tərəfdaşın seçilməsindəki səhv 
c) Bazar münasibətlərinə keçməsinə 
d) Iqtisadi müstəqilliyə 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

112. Iqtisadi təhlukəsizliyin təmin edilməsi nəyin əsas şərtidir?   

a) Ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin 
b) Normal iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 
c) Sahibkarın iqtisadi azadlığının 
d) Rəqiblərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

113. iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi nədən çox asılıdır?    

a) Beynəlxalq təcrübədən 
b) Strateji tərəfdaşın düzgün seçilməsindən 
c) ölkə başçısının risk etmək qabiliyyətindən 
d) Xüsusi heyətin peşəkarlığından 
e) Qanunvericilik bazasının təkmil olmasından 

 

 

 114.“Kommersiya sirri” haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?    

a) 1998 
b) 2000 
c) 2001 
d) 1997 
e) 1995 

 

 



115. “Kim çalışırsa hamısını mühafizə etsin, heç nəyi mühafizə edə 
bilmir” bu kəlam kimə məxsusdur?   

a) Adam Smitt 
b) David Rikardo 
c) Otto Bismark 
d) Aristotel 
e) Devid İston 

 

 

116.Əkskəşfiyyatın fəaliyyət obyekti kimi müəssisənin fəaliyyətinin 
..... çıxış edir    

a) Xarici mühiti 
b) Daxili mühiti 
c) Hüquqi mühiti 
d) Texnoloji muhiti 
e) Iqtisadi mühiti 

 

 

117. İnformasiya məkanında baş verən dəyişikliklərin mahiyyəti kim 
tərəfindən daha tam açıqlanmışdır?   

 

a) P. Druker 
b) E.Toffel 
c) D. Rikardo 

A. Smit 

T. Perkinç 

 

118. E.Toffel «Müharibə və antimüharibə» əsərində göstərir ki, .....   

a) qlobal informasiya infrastrukturu yaradılıb 
b) dünya iqtisadiyyatlnda informasiyanln rolu prinsipcə 

dəyişmişdir 
c) etibarlı informasiya sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsas 

təminatıdır 
d) İnformasiya mühüm strateji resursa çevrilir 
e) düzgün cavab yoxdur 



 

 

 119.Biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində hansı orqan və 
təşkilatlar iştirak edirlər?   

a) dövlət orqanları 
b) Vergilər Nazirliyi 
c) Dövlət Gömrük Komitəsi 
d) kommersiya əsasında biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

üzrə xidmət göstərən xüsusi firma və təşkilatlar 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

120. Biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində hansı orqan və 
təşkilatlar iştirak etmir?    

a) İqtisadi inkişaf nazirliyi 
b) dövlət orqanları 
c) Vergilər Nazirliyi 
d) Dövlət Gömrük Komitəsi 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

121. Qərb biznesmenləri təhlükəsizlik sisteminin saxlanmasına öz 
gəlirlərinin neçə faizini sərf edirlər?   

a) 10 
b) 15 
c) 25 
d) 35 
e) 40 

 

 

 122.Əkskəşfiyyat nədir?   

a) özünün konfidensial informasiyanın cəsusdan qorunması 
b) iqtisadi cəsusluq 
c) lokal firmadaxili şəbəkə 
d) təhlükəsizliyin təmin edilməsinin mövcud alt sistemi 



e) mühafizənin praktiki problemləri ilə məşğul olan qurum 

 

 

 

 

 

123. Bazara gözlənilməz güclü rəqabətin daxil olması nəticəsində nə 
baş verə bilər?  

a) Rəqabətli kəşfiyyat 
b) Bazarın düzgün tədqiq olunmaması 
c) Biznesdə böyük uğursuzluqlar 
d) Sənaye cəsusluğu 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

124. Müasir rəqabət mübarizəsi şəraitində sahibkarlıq 
müəssisələrinin müvəffəqiyyətlə işlənməsi üçün nə müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir?   

a) Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi 
b) Iqtisadı mühitin yaxşılaşdırılması 
c) Səriştəli rəhbərlərin iqtisadi siyasəti 
d) Rəqabətli kəşfiyyatın aparılması 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 125.Hansı ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin əsas şərti iqtisadi 
təhlükəsizliyin təmin edilməsidir?   

a) Keçid dövrünü yaşayan 
b) b. Ərzaq təhlükəsizliyi olan 
c) Inkişaf etməkdə olan 
d) Keçid dövrünü yaşayan və ərzaq təhlükəsi olan 
e) Doğru cavab yoxdur 

 



126. Yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələrin iqtisadi təhlukəsizliyinin 
təmin edilməsində nə əhəmiyyətli rol oynayır?   

a) iqtisadi mühitin yaxşılaşdırılması 
b) Xidmət sahəsinin genişləndirilməsi 
c) Kiçik sahibkarlara dövlət dəstəyi 
d) Informasiya texnologiyalarının təchizatı 
e) e. Düzgün cavavb yoxdur 

127. Biznesin təhlükəsizliyi hansı tədbirlərin həyata keçirilməsini 
nəzərdə tutur?   

a) Hüquqi 
b) Inzibati 
c) Təşkilati idarəetmə 
d) Tərbiyəvi və xüsusi 
e) Bütün cavablar doğrudur 

128. Biznesdə risk nə ilə əlaqədardır?    

a) Iqtisadiyyatın vəziyyəti 
b) Siyasi qeyri-stabilliyi 
c) Təbii fəlakət 
d) Rəqiblərin qeyri-qanuni hərəkətləri 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 129.Aşağıdakilardan hansı mühafizəsinə ehtiyac duyulan sənaye 
informasiyalarından biridir?   

a) EHM-nin proqram təminatı 
b) Məhsulun satış planı 
c) Kontraktlar 
d) Işgüzar yazışmalar 
e) Müştərilərin siyahısı 

 

 

130. Aşağıdakilardan hansı mühafizəsinə ehtiyac duyulan 
kommersiya informasiyalarından biridir?    

a) Xörəyin hazırlanma resepti 
b) işgüzar razılaşmalar 
c) Konstruktor sənədləşməsi 
d) EHM-in proqram təminatı 
e) Doğru cavab yoxdur 

 



 

131. Aşağıdakilardan hansı mühafizəsinə ehtiyac duyulan 
kommersiya informasiyalarından biri deyil?    

a) Kontraktlar 
b) Məhsulun satış planı 
c) Xörəyin hazırlanma resepti 
d) Rəqabətqabiliyyətinin təhlili 
e) əməkdaşların əmək haqqı 

 132.Mühafizə tədbirləri hazırlayarkən müəyyənləşdirmək vacib 
deyil:  

a) Informasiya kimi maraqlandira bilər 
b) Hansı informasiyanın mühafizəsinə ehtiyac var 
c) Informasiyaların mühafizəsi neçəyə başa gəlir 
d) Informasiyanın həyat müddəti nə qədərdir 
e) tam və etibarlı informasiya varmı 

133. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin işgüzar informasiyasının 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi prinsiplərindən biri deyil?   

a) Mühafizə sisteminin etibarlılığı 
b) Mühafizənin sadəliyi 
c) Mühafizənin neçəyə başa gəlməsi 
d) Mühafizə sisteminin nəzarət altında olması 
e) düzgün cavab yoxdur 

134. Biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində ..... böyük itkilərə 
gətirib çıxarır   

a) Diletantlıq 
b) tolerantlıq 
c) diverfikasiya 
d) lokallaşma 
e) Doğru cavab yoxdur 

135. Müasir rəqabət mübarizəsi şəraitində sahibkarlıq 
müəssisələrinin müvəffəqiyyətlə işlənməsi üçün nə müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir?   

a) Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi 
b) iqtisadı mühitin yaxşılaşdırılması 
c) Səriştəli rəhbərlərin iqtisadi siyasəti 
d) Rəqabətli kəşfiyyatın aparılması 
e) Doğru cavab yoxdur 

136. Hansı məlumat kommersiya sirri deyil ?   



a) müqavilələr haqqında məlumat 
b) məhsulun satışı planları 
c) marketinq üzrə tədbirlər 
d) işçilərin sayı 
e) mövzu və bank əməliyyatları haqqında məlumat 

137. Birbaşa və ya dolayı yolla bilərəkdən və ya bilməyərəkdən 
yayılması müəssisə və ya özəl şəxsi zərərə gətirə bilən məlumatı 
təyin еdin?   

a) bençmarkinq 
b) françayzinq 
c) kommеrsiya sirri 
d) sənaye şpionajı 
e) biznesin təhlükəsizliyi 

138. Kommersiya sirrinə aid edilə bilməz?   

a) təsis sənədlərində olan informasiya 
b) sazişlər haqqında məlumatlar 
c) xörəyin hazırlanma prosesi 
d) işgüzar yazışmalar 
e) kreditlər haqqında məlumat 

 

139. Ümumdünya internet şəbəkəsinin formalaşması, şəbəkə 
texnologiyasının geniş yayılması nəyə səbəb olmuşdur?    

a) qlobal informasiya infrastrukturunun yaradılmasına 
b) informasiyanın mühüm strateji resursa çevrilməsinə 
c) informasiyanın əmtəəyə, xidmətə çevrilməsinə 
d) informasiya və bilik bazarının yaradılmasına 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

140. «Təhlükəsizlik texnologiyası» mövzusunda beşinci beynəlxalq 
forum neçənci ildə və harada keçirilmişdir?    

a) 2002-ci il Kiyev şəhərində 
b) 2000-ci ildə Moskva şəhərində 
c) 2003-cu ildə Ankara şəhərində 
d) 2004-cu ildə Naxçıvanda 
e) 2001-ci ildə İstanbul şəhərində 



141. 2000-ci ildə Moskva şəhərində keçirilmiş «Təhlükəsizlik 
texnologiyası» mövzusunda beşinci beynəlxalq forumda hansı 
mövzuda dəyirmi masa olmuşdur?   

a) İnformasiya mühüm strateji resurs kimi 
b) internet şəbəkəsinin formalaşması və inkişafı 
c) Sahibkarlığın təhlükəsizliyinin informasiya-analitik 

təminatı 
d) Azərbaycanda təhlükəsizlik texnologiyası 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

142. Kompleks mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinin başlıca 
məqsədi nəyi təmin etməkdir? 1. mövcud çətinlikləri aradan 
qaldırmaq 2. müəssisənin hazırki vaxtda dayanaqlı və maksimum 
effektiv fəaliyyətini 3. iş yerlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək 4. 
gələcəkdə biznesin inkişafının yüksək potensialını 5. kommersiya 
sirrini qorumaq   

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

 

 

143. Müəssisənin kommersiya sirri sayılan informasiyalara aiddir :    

a) elmi-texniki işləmlər 
b) kəşflər (nou-hau) 
c) müəssisənin maliyyə əməliyyatları 
d) strukturu və heyəti 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

 144.Müəssisənin kommersiya sirri sayılan informasiyalara aid deyil 
:    

a) elmi-texniki işləmlər 
b) kəşflər (nou-hau) 
c) müəssisənin maliyyə əməliyyatları 



d) strukturu və heyəti 
e) mariflənmə və tərbiyəvi tədbirlər 

145. Biznesin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nəyi mütləq bilmək 
lazımdır? 1. tələb olunan vəsaitin məbləğini 2. müəssisədə texniki 
təhlükəsizlik şərtlərini 3. yaradılan sistemin nə qədər etibarlı 
olacağını 4. əməyin mühafizəsi ilə bağlı məsələləri 5. müəssisədə 
təşkilatı idarəetməni    

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

 146.Rəqabət şəraitində nə çox vacibdir?   

a) mühafizəyə olan tələbatın müəyyən edilməsi 
b) rəqiblərin fəaliyyətini öyrənmək və özünün biznes 

planlarını onlardan gizli saxlamaq 
c) avadanlığın və rabitə xəttinin mühafizəsi 
d) rəqiblərin bilavasitə aksiyaları 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

147. Hansı mərhələdə mühafizə tədbirlərinin reallaşmasının dəyəri 
müəyyənləşdirilir?   

a) Mühafizəyə olan tələbatın müəyyən edilməsi; 
b) Xüsusi zəifliyin qiymətləndirilməsi; 
c) Əks tədbirlərin işlənib hazırlanması; 
d) Əks tədbirlərin reallaşdırılması. 
e) Rəqiblərin qiymətləndirilməsi; 

 

 

148. Əkskəşfiyyat fəaliyyətinin məqsəd və obyektinin 
müəyyənləşdirilməsi nəyə imkan verir?   

a) normal iqtisadi inkişaf səviyyəsinə 
b) müəssiədə texniki təhlükəsizliyə 
c) işçi heyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
d) əkskəşfiyyat bölmələrinin mümkün vəzifələrini 

müəyyənləşdirməyə 



e) düzgün cavab yoxdur 

 

149. Aşağıdakılardan hansılar əkskəşfiyyat bölmələrinin vəzifəsinə 
aiddir? 1. Təhlükəli insanlara qarşı mübarizə 2. iqtisadi cəsuslara 
qarşı mübarizə; 3. Qanuna zidd hərəkət edən vətəndaşların 
cəzalandırılmasında dəstək 4. ayrı-ayrı əməkdaşlara qarşı cinayətin 
baş verməsi; 5. cinayət xarakterli edən şəxslərin sənədləşdirilməsində 
məhkəmə və nəzarətedici orqanlara kömək göstərmək   

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

 150.Nəyin prioritet məsələ kimi dövlətin iqtisadi siyasətində 
əksolunması məntiqli hesab edilərdi?   

a) rəqabətli kəşfiyyatın aparılması 
b) daxili sənaye cəsusluğuna qarşı mübarizə 
c) qoruyucu tədbirlər sisteminin yaradılması 
d) sahibkarların təhlükəsisliyinin təmin edilməsi 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

 

151. Konsepsiya nədir?   

a) Ətraf mühiti lazımınca qiymətləndirmə vasitəsidir 
b) Firmanın bütün rollarının çoxluğunu birləşdirən davranış 

xəttidir 
c) Gələcəkdə mükəmməl planlar hazırlamaq üçün əlverişli 

zəmindir 
d) Müəssisədə şöbələrarası koordinasiya əlaqəsidir 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

152. Məqsədlər nədir?   



a) Firmanın bütün kollektivinin davranış xəttidir 
b) Fəaliyyət strategiyasını müəyyənləşdirmək 
c) Müəssisənin öz fəaliyyətində cəhd etdiyi əsas nəticələrdir 
d) Rəqabət üstünlüyünə nail olmaq 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

153. Aşağıdakılardan hansı müəssisə fəaliyyətinin əsas 
məqsədlərindən biridir?  

a) Planlılıq 
b) Rentabellik 
c) Motivasiya 
d) Ixtisas və təcrübə 
e) Məhsuldarlığa cəhd 

 

 

154. Bu təminedici məqsəd deyil   

a) Ödəniş qabiliyyəti 
b) Planlılıq 
c) Motivasiya 
d) Ixtisas və təcrübə 
e) Məhsuldarlığa cəhd 

 

 

 155.Ticarət müəssisəsinin yerləşdirilməsində aşağıdakı amili nəzərə 
almaq məqsədəuyğun deyil:   

a) Əmək resurslarının mövcudluğu 
b) Icarə şərtləri 
c) Regionun istehlak profili 
d) Piyada axını 
e) Ümumi fon 

 

 

156. Istehsal müəssisəsinin yerləşdirilməsində aşağıdakı amili nəzərə 
almaq məqsədəuyğundur:   



a) Anbar yerlərinin olması 
b) Icarə şərtləri 
c) Sahənin qiyməti 
d) Əmək resurslarının mövcudluğu 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 

 

 157.Aşağıdakılardan hansı müəssisənin şəhər kənarında 
yerləşdirilməsinin üstün cəhətidir?   

a) Şəhərə nisbətən torpaq aşağı qiymətədir 
b) Istirahət üçün kifayət qədər şərait vardır 
c) tikintiyə icazə almaq nisbətən asandır 
d) Nəqliyyat təminatı şəhərlə müqayisədə problem deyil 
e) Cavablarin hamisi düzgündür 

 

 

158. Etalon strategiyası nə ilə bağlıdır?   

a) Məhsul 
b) Bazar 
c) Səhə daxilində firmanın vəziyyəti 
d) Texnologiya 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 

 

 159.Strateji qərarlar müəssisəyə ..... imkan verir   

a) Mövcud vəziyyəti və imkanları hərtərəfli təhlil etməyə 
b) Əsas diqqəti fəaliyyətin düzgün həyata keçirilməsinə 

yönəltməyə 
c) Ətrafdakı tələblərə və vacib amillərə istiqamətlənməyə 
d) Bazar ilə bağlı məsələləri həll etməyə 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 160.Dar mənada missiya nədir?   

a) təşkilatın qabaqcadan təyin olunmuş şəkildə fəaliyyəti 



b) təşkilatın arzu və istəkləri 
c) təhlil əsasında aparılan strategiya 
d) müəssisənin nə üçün fəaliyyət göstərməsi mənasının 

formalaşdırılmış təsdiqidir 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

161. Geniş mənada missiya əks etdirir   

a) firmanın bütün qollarının çoxluğunu 
b) təkidlə çəkilən xərclərin həcminin azaldılması 
c) təşkilatın qabaqcadan təyin olunmuş şəkildə fəaliyyət 

göstərməsini 
d) təşkilatın səmərəli fəaliyyət göstərməsini 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

 

 

162. Həyat tsikllərinin yaranması nə ilə əlaqədardır?   

a) Biznesin daxili qanunauyğunluqlar əsasında fəliyyət 
göstərməsi ilə 

b) Biznesin daxili və xarici mühitindəki dəyişikliklərlə 
c) Biznesdə özünəməxsus fəaliyyət strategiyası işlənib 

hazırlanması ilə 
d) Müəssisənin mütəmadi olaraq istehsalı modernləşdirilməsi ilə 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 163.Hər bir mərhələ üçün özünəməxsus fəaliyyət strategiyası və 
taktikasının işlənib hazırlanması nə üçün zəruri şərtdir? 1. 
Müəssisənin fəaliyyətinin effektivliyi 2. Rəqabət qabiliyyətinin 
yüksək olması 3. Ixtisaslı kadr potensialının yaradılması 4. Təşkilatın 
yetkinliyi 5. Müəssisələrarası münasibətin yaranması   

a) 1,3 



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

 

 

164. Biznesin yaranması ..... bağlıdır   

a) Işgüzar mühitdə möhkəmlənməklə 
b) Biznesin daha çox hissəsinin ələ keçirilməsi ilə 
c) Şirkətin sərbəst böyüməsi ilə 
d) Bazarda boş yerin tutulması ilə 
e) Daxili ziddiyyət və münaqişələrin kəskinləşməsi ilə 

 

 

 165.Bərqərar olma ...   

a) Bazarda işgüzar mühitdə möhkəmlənməkdir 
b) Bazarda boş yerdə bərqərar olmadır 
c) Şirkətin sərbəst fəaliyyət göstərməsidir 
d) Şirkətdə münaqişələrin kəskinləşməsidir 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 166.Böyümə ...    

a) Dayanıqlı struktur, səlis idarəetmə əsasında şirkətin inkişafının 
baş verməsidir 

b) Biznesin imkanları çərçivəsində bazarın daha çox 
hissəsinin ələ keçirilməsidir 

c) Kapitalın başqa fəaliyyət sahəsinə yönəldilməsidir 
d) Konkret biznesin həyat dövrəsinin bir mərhələdən digərinə 

keçməsidir 
e) Şirkətin sərbəst böyüməsi nəticəsində fəaliyyətin durulma və 

durğunlaşmasıdır 

 

 

167. Tənəzzül mərhələsində təşkilatın əsas vəzifəsi nədir?   



a) Riski kifayət qədər qiymətləndirməkdir 
b) Yaşamaq uğrunda mübarizədir 
c) Yeni fəaliyyət sahələrinin yaradılması və genişlənməsini təmin 

etməkdir 
d) Bazarda işgüzar mühitdə möhkəmlənməkdir 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

168. Biznesin inkişafında iki inkişaf forması fərqlənir 1. Tənəzzül 2. 
Təkamül 3. Stabil vəziyyət 4. Inqilabi inkişaf 5. Demokratik inkişaf   

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

 

 

169. Işgüzar tsikl ..... kimi biznes fəaliyyətinin müxtəlif 
mərhələlərinin ardıcıl həyata keçirilməsidir 1. Istehsal prosesi 2. 
Bazarın öyrənilməsi 3. Tələbin vəziyyəti 4. Dövriyyə 5. Istehsal və 
məhsulların reallaşdırılması   

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

 

 

 170...... bazarın öyrənilməsi, istehsal və məhsulların reallaşdırılması 
kimi biznes fəaliyyətinin müxtəlif mərhələlərinin ardıcıl həyata 
keçirilməsidir    

a) Məhsulun həyat tsikli 
b) Müəssisənin həyat tsikli 
c) Işgüzar tsikl 
d) Doğru cavab yoxdur 

 



 

171. ..... satışın vaxtı və həcmi bütövlüklə nəğd pulun və istehsalat 
gəlirinin hərəkətində dəyişikliklərlə səciyyələnir   

a) Biznes növünün həyat tsikli 
b) Biznesin tsiklik inkişafı 
c) Işgüzar tsikl 
d) Məhsulun həyat tsikli 
e) Müəssisənin həyat tsikli 

 

 

 172.Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin itirilməsi dedikdə nə başa 
düşülür?1. Biznes növünün dəyişdirilməsi 2. Kreditorların 
tələblərinin ödənilməsi imkanlarının olmaması 3. Balansın qeyri-
qənaətbəxş strukturunun formalaşması 4. Işgüzar əməliyyatların 
ixtisarı 5. Məhsul və xidmətin tükənməsi   

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

 

 

 173.Biznes növlərinin həyat tsikli özündə beş mərhələni əks etdirir. 
Bu mərhələlərə aid deyil:   

a) Tənəzzül mərhələsi 
b) Biznes növünün dəyişdirilməsi mərhələsi 
c) Işgüzar əməliyyatların ixtisarı mərhələsi 
d) Yetkinlik mərhələsi 
e) Genişlənmə mərhələsi 

 

 

174. Tənəzzül mərhələsi nə ilə səciyyələnir?    

a) Məhsulun bazarda sürətlə mənimsənilməsi 
b) Gəlirin və satışın sürətlə azalması 
c) Satışın aşağı templə artması 
d) Potensial alıcıların əmtəə ilə təmin olunması ilə 



e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

175. Inkişaf mərhələsi nə ilə xarakterizə olunur 1. Satışın aşağı 
templə artması ilə 2. Potensial alıcıların əmtəə ilə təmin olunması ilə 
3. Məhsulun bazarda sürətlə mənimsənilməsi ilə 4. Gəlirin və satışın 
sürətlə azalması ilə 5. Gəlirin sürətlə artması ilə   

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

 

 

 176.Bazara daxil olma mərhələsi nə ilə xarakterizə olunur?   

a) Məhsulun bazara yeridilməsi ərzində satışın aşağı templə 
artması ilə 

b) Gəlirin və satışın sürətlə azalması ilə 
c) Gəlirin sürətlə artması ilə 
d) Bütün potensial alıcıların əmtəə ilə təmin olunması ilə 

əlaqədar satış tempi aşağı düşməsi ilə 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

177. Nə müəssisəni birbaşa müflisləşməyə aparır?   

a) Biznes coğrafiyasının dəyişdirilməsi 
b) Vaxtlı vaxtında müxtəlif mərhələlərin tələblərinə reaksiya 

verməmək 
c) “Müəssisənin müflisləşməsi və iflası haqqında” qanun 
d) Balansın qeyri-qənaətbəxş formalaşması 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

178. Etibarlı vəziyyətə malik olan biznes növü hansı sahədə 
ixtisaslaşaraq mənfəət əldə edir?   



a) Əlverişli 
b) Rəqiblərin eyni səviyyədə olduğu 
c) Dar və nisbətən qorunmuş 
d) Rəqabətli 
e) Geniş həcmli 

 

 

 179.Müəssisənin müflisliyinin qarşısının alınması üçün aparılan 
tədbirlər sistemı?   

a) sinergiyq 
b) sanasiya 
c) stimulyasiya 
d) sponsorluq 
e) sanksiya 

 

 

180. Məhsulun həyat tsiklinə daxil deyil?   

a) daxil olma mərhələsi 
b) artım mərhələsi 
c) satış mərhələsi 
d) yetkilnllik mərhələsi 
e) enmə mərhələsi 

 

 

181. Məhsulun həyat tsikli 4 mərhələdən keçir?   

a) tətbiq, ucalma, inkişafın ekspansiyası 
b) mənimsəmə, tətbiq, ucalma, süqut 
c) bazara daxil olma.inkişaf, yetkinlik, süqut 
d) mənimsəmə, ucalma, ekspansiya, süqut 
e) ucalma, inkişaf, ekspansiya, süqut 

 

 

 

 



 

182. Biznes aləmində mövcüd olan strategiyanınbütün növlərini neçə 
qrupda ümumiləşdirmək olar?  

a) 3 
b) 4 
c) 2 
d) 1 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

183. Biznes strategiyasının seçilməsi nə tələb edir?   

a) Maliyyə vəsaiti 
b) Əlverişli şərait 
c) Dəqiq, qərəzsiz informasiya 
d) Təhlükəsiz əmək şəraiti 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 184.Hücum strategiyasının variantları ..... kifayət qədərdir    

a) Müəssisənin işgüzar strategiyasında 
b) Coxməqsədli strategiyasında 
c) Dünya biznes praktikasında 
d) Regional biznes praktikasında 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 185.Bazarda mövqeyin saxlanması hansı strategiyaya aiddir?   

a) Hücum 
b) Müdafiə 
c) Çoxməqsədli 
d) Biznes növünün dəyişdirilməsi 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 



186. Rəqiblərin yeni icadları, keyfiyyət dəyişiklikləri nəzərdən 
qaçmışdır, daha doğrusu firma artıq “mürgüləmişdir”. Bu hansı 
strategiyaya aiddir?   

a) Hücum 
b) Çoxməqsədli 
c) Müdafiə 
d) Qaymağın çıxarılması 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 187.Sahibkarlıq strategiyaları arasında ən risklisi hansıdır?   

a) Kütləvi zərbə 
b) Cəld və gözlənilmədən hücum 
c) Yaradıcılıq imitasiyası 
d) Ixtisaslaşmış ixtisas strategiyası 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 188.Repuytinq nədir?   

a) Müəssisənin firma üsulu 
b) İşgüzar reputasiyanın yaranma mexanizmi 
c) Qudvil 
d) Müəssisənin missiyası 
e) Müəssisənin şəxsi işgüzar reputasıyası 

 

 

189. Bu, işgüzar reputasiyanın pilləsinə aid deyil   

a) Müəssisənin missiyası 
b) Müəssisənin firma üsulu 
c) Firmanın imici 
d) İşgüzar reputasiyanın dəyəri 
e) Müəssisənin şəxsi işgüzar reputasiyası 

 

 

190. Bu “reputinq”in əsas işçi anlayışı deyil?    



a) üsul 
b) Imic 
c) Mənfi rəyin yaranması 
d) Işgüzar reputasiya 
e) Qudvil 

 

 

 191.“Repuytinqin” məqsədi nədir?   

a) Ictimaiyyətlə iş aparma 
b) Müəssisənin gəlirini artirmaq 
c) Gəlir və xərcləri balanslaşdırmaq 
d) İstehlakçının axtarışı və satış üzrə səylərini heçə endirmək 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

 192.Müasir bazarda işin aparılmasının neçə prinsipi məlumdur?   

a) 5 
b) 8 
c) 7 
d) 4 
e) 3 

 

 

 193.Bu, firmanın işgüzar reputasiyanın tərkib hissəsi deyil   

a) Firmanın vizual obrazı 
b) Merketinq 
c) Pablik rileyşn 
d) Menecment 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

194. Vizual obraza aid deyil:    

a) Loqotip 
b) əmtəə nişanı 
c) Firmadaxili reklam 



d) Yerin dizaynı 
e) Firma üslubu 

 

 

 195.Pablik rileyşn mühüm kompanentidir   

a) idarəedici fəaliyyətin 
b) Təşkilati fəaliyyətin 
c) Ictimai sahələrin 
d) Sosial statusun 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

196. «Public relations» nə deməkdir?   

a) istehlakçıların stimullaşdırılması 
b) ictimai münasibətlər 
c) tanınmış əmtəə nişanı 
d) ictimai fəaliyyət 
e) müəssisə imicinin yaradılması 

 

 

 197.Xüsusi maliyyə və digər şirkətlər tərəfindən aparılan qısa 
müddətli və uzun müdddətli icarənin xüsusi növü necə adlanır?   

a) lizinq 
b) libor 
c) liveric 
d) lider 
e) likvidlik 

 

 

 198.Aşağıdakılardan hansı bazarda işin aparlması prinsipinə aiddir?    

a) Məqsədyönlü ol 
b) Sadə və yaddaqalan ol 
c) Real imkana malik ol 
d) Saxtakar ol 
e) Doğru cavab yoxdur 



 

 

199. Pablik rileyşn nədir?   

a) Firmanın vizual obrazının qiyməti 
b) ən zəif imic yaradan faktor 
c) müəssisə haqqında ictimai rəyin təşkili üzrə çoxtərəfli 

fəaliyyət 
d) Məhsulun satışının buraxılması üzrə reklam 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

200. Birbaşa reklaam, xüsusən kütləvi informasiya vasitələrində, 
nədir?   

a) ən zəif imic yaradan faktor 
b) Firma rəhbərlərinin və əməkdaşlarının zahiri görünüşü 
c) Effektiv menecment 
d) Aktiv işləyən texnologiya 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

201. Firmanın nailiyyəti nə ilə bağlıdır? 1. Təşkilatın 
idarəedicilərinin 2. Cəmiyyətin və onun işlədiyi 3. Kollektiv və 
partnyorlar 4. Insan birliklərinin səhhəti, stabilliyi 5. Göstərdiyi 
münasibət   

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

 

 

202. Ingilis dilindən hərfi tərcümədə “pablik rileyşn” termini nə 
deməkdir?    

a) İctimaiyyətlə əlaqə 
b) Işgüzar reputasiya 



c) əməkdaşlıq 
d) kommersiya münasibətləri 
e) doğru cavab yoxdur 

 

Bölmə: 12#01 Ad 12#01  

Suallardan 21 

Maksimal faiz 21 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

 

203. Biznesin başlıca tərkib hissəsi nədir?   

a) Işçilərin qiymətləndirilməsi 
b) Kadrların idarəedilməsi 
c) Peşəkar vərdişlərin səciyyəsi 
d) Əmək resurslarının formalaşması 
e) Işçilərin stimullaşdırılması 

 

 

204. Teylor nəyi əsas stimul kimi görürdü?   

a) Məsuliyyət dərəcəsini 
b) Əmək haqqını 
c) Sosial statusu 
d) Xidmətdə irəliləyişi 
e) İşdə müvəffəqiyyəti 

 

 

205. Kadrların idarə olunması funksiyalar hansı metod vasitəsi ilə 
həyata keçirilmir?  

a) İqtisadi texniki 
b) Sosial psixoloji 



c) Iqtisadi 
d) Təşkilati 
e) Inzibati 

 

 

206. Təşkilatı metodlar hansı xarakter daşıyır?   

a) Aktiv 
b) Passiv 
c) Spesifik 
d) Strateji 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 207.Hansı metodun məğzi icraçıların qarşısına məqsəd, 
məhdudiyyət qoyulmasındadır   

a) İnzibati 
b) İqtisadi 
c) Təşkilatı 
d) Sosial psixoloji 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

208. Bu metod sərəncam ilə konkret tapşırıqlar əsasında işçi 
heyətinin fəaliyyətinin idarə olunması və tənzimlənməsidir   

a) İnzibati 
b) İqtisadi 
c) Təşkilatı 
d) Sosial psixoloji 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

209. Qrup üzvlərinin daha üstün tutulan sayı neçə nəfərdir?   

a) 3 
b) 9 
c) 5 



d) 4 
e) 8 

 

 

 210.Aşağıdakılardan hansı qrupun inkişaf mərhələsinə aid deyil?   

a) Vərdişlərə yiyələnmə 
b) Ideal qrup 
c) Parçalanma 
d) Çevik və effektiv qrupun yaranması 
e) Daxili harmoniya 

 

 

211. Işçilərin işgüzar keyfiyyətlərinin vəzifə və ya iş yeri tələblərinə 
uyğunluğunun müəyyənləşdirmə prosesi necə adlanır?    

a) Kollektivin formalaşması 
b) Yeni qrupun yaradılması 
c) Qiymətləndirmə meyarları 
d) Işçilərin qiymətləndirilməsi 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 212.Insan fəaliyyətinə müsbət təsir vasitəsi necə adlanır?   

a) optimallaşma 
b) konsepsiya 
c) misiya 
d) mоtivasiya 
e) strateqiya 

213. Kаdrlаrın idаrə оlуnmаsındа nеçə аlt sistеm vаr?   

a) 1 
b) 3 
c) 4 
d) 6 
e) 2 

 214.Qrуpуn nеçə inkişаf mərhələsi vаrdır?   

a) 1 
b) 4 



c) 6 
d) 7 
e) 3 

 

 

215. Mаslоnуn еhtiyаclаr pirаmidаsı nеçə səviyyədən ibarətdir?   

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

 

 

216. Motivasiya metodu neçə kateqoriyaya ayrılır?   

a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 2 
e) 7 

 

 

217. İdaraetmədə motivasiya nə deməkdir?   

a) maddi təminat 
b) mənəvi həvəsləndirmə 
c) təlabatın təyini 
d) təlabatın təmin edilməsi məqsədi ilə işçilərə təsir 
e) istehsalın yüksəldilməsi 

 

 

218. İdarəetmənin obyekti nədir?   

a) idarəetmənin yönəldiyi ünsürdür 
b) təşkilati struktur 
c) idarəetmə aparatının işciləri 
d) işci heyəti ilə məşgul olan bölmələrin cəmi 
e) Düzgün cavab yoxdur 



 

 

219. İdarəetmənin subyekti nədir?   

a) idarəetmənin yönəldiyi ünsürdür 
b) işci heyəti ilə məşgul olan bölmələrin cəmi 
c) qərarların hazırlanması və həyata keçirilməsilə bilavasitə 

məşğul olan menecer və yaxud idarəetmə aparatının 
işçisidir 

d) kadrların bərqərar olunması və peşəkarlıq baxımından inkişafı 
metodologiyası 

e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

220. Motivasiya .... mühüm vəzifəsidir   

a) marketinqin 
b) Biznesin 
c) iqtisadiyyat 
d) menecmentin 
e) əməyin iqtisadiyyatının 

 

 

221. Motiv nədir?    

a) Xarici sövqedici qüvvə 
b) Nəticə 
c) Daxili sövqedici qüvvə, cazibə, daxili vadaretmə qüvvəsi 
d) Cazibə qüvvəsi 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

222. Motivasiyanın mahiyyəti nədir?    

a) əməyin qiymətləndirilməsi 
b) konkret mərhələdə işçilər üçün məqbul olan, insan 

davranışı motivlərinə uyğun gələn stimulların seçilməsidir 
c) Ehtiyacların müəyyən edilməsi 
d) Düzgün cavab yoxdur 



 

 

 223.Müasir motivasiya nəzəriyyələrinin məqsədi?   

a) Işcilərin fəaliyyət və məsuliyyətinin artırılmasıdır 
b) konket istehsalat üçün işçi heyətin strukturunu 

müəyyənləşdirmək 
c) əmək haqqının tənzimlənməsidir 
d) işdən yayınma hallarının qarşısını almaq 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

 

 

 224.Sivil əmlak bazarını …… qiymətləndirmə fəaliyyəti olmadan 
təsəvvür etmək mümkün deyil    

a) Məsləhətçi rolunu oynayan 
b) İntellektual fəaliyyət növü olan 
c) Vasitəçilərə və fiziki şəxslərə xidmət edən 
d) Ticari əməliyyatları həyata keçirən 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 225.Hansı səbəbdən əmlak bazarı ilə qiymətləndirmə fəaliyyətinin 
inkişafında qeyri-paralellik müşahidə olunmuşdur?   

a) Formal və qeyri formal 
b) Rəsmi və qeyri rəsmi 
c) Obyektiv və subyektiv 
d) Sosial və iqtisadi 
e) Doğru cavab yoxdu 

 

 

226. Qiymətləndirmə necə fəaliyyət növüdür?   

a) Riyazi üsul və həndəsi fiqurlarla həyata keçirilən 



b) Alıcıların razılığı ilə həyata keçirilən 
c) Rəqabətli 
d) İntellektual 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

227. Hansı fərmanla qiymətləndirmə fəaliyyəti xüsusi fəaliyyət növü 
kimi təsbit olundu    

a) 5 sentyabr 1996, 603 N-li 
b) 4 oktyabr 1997, 637 N-li 
c) 25 oktyabr 1998, 607 N-li 
d) 10 may 2000, 627 N-li 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 228.Hazırda hansı məqsədlər üçün əmlakın qiymətləndirilməsi 
prosesi həyata keçirilir?   

a) Birləşdirmə 
b) Bölüşdürmə 
c) Sığorta 
d) Icarəyə vermə 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 

 

 229.Böyük Britaniyada əmlakın qiymətləndirilməsinin neçə 
metodundan istifadə edilir?   

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 

 

 

 230.Xərc metodunu başqa cür necə adlandırırlar?   

a) Müqayisəli saziş 
b) Podrat metodu 



c) xərclərin toplanması metodu 
d) Xərclərin çıxılması metodu 
e) investisiya 

 

 

231. Bazar iqtisadiyatına keçidin ilk mərhələsində daşınmaz əmlak 
obyektlərinin qiymətləndirilməsi zamanı ən çox istifadə olunan 
metod hansıdır?    

a) Bazar metodu 
b) Gəlir metodu 
c) Podrat metodu 
d) xərc metodu 
e) Qalıq metodu 

 

 

 232.Biznesin qiymətləndirilməsinə bazar dəyər yanaşması hansı 
metod vasitəsilə həyata keçirilir? 1. müqavilə üzrə idarəetmə metodu 
2. sövdələşmə metodu 3. sahə spesifik metodu 4. kapital bazarı 
metodu 5. standart bazar metodu   

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

 

 

233. Bazar metoduna başqa sözlə nə deyilir?   

a) investisiya 
b) müqayisəli satış metodu 
c) Xərc 
d) Gəlir 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

234. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə kimlər məşğul ola bilər?   



a) yalnız fiziki şəxslər 
b) yalnız hüquqi şəxslər 
c) fiziki və hüquqi şəxslər 
d) düzgün cavab yoxdur 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

235. Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanun nəyi müəyyən edir?   

a) qiymətləndirmə fəaliyyətinin dairəsini 
b) məcburi qiymətləndirmə hallarının dairəsini 
c) qiymətləndiricinin hüquqlarını 
d) qimətləndiricinin vəzifələrini 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

236. Azərbaycan Respublikasında xüsusi fəaliyyət növlərinin 
lisenziyalaşdırılması işləri hansı qanunla tənzimlənir?    

a) ”Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanunla 
b) ”Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə lisenziya verilməsi 

haqqında” qanunla 
c) ”Xüsusi razılıq tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısının 

təsdiq edilməsi haqqında” qanunla 
d) düzgün cavab yoxdur 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

 

 

 

237. Bunlardan hansı ABŞ-da yayılmış 3 metoddan biridir?   

a) xərc 
b) podrat 
c) investisiya 
d) müqayisə 
e) düzgün cavab yoxdur 



 

 

238. Biznesin qiymətləndirilməsinə ağıdakılardan hansılar aiddir   

a) gələcəkdə müəssisənin gəlir almasına imkan verən mülkiyyət 
huququnun texnologiyası 

b) rəqabət qabiliyyəti 
c) material və qeyri maddi aktivlərin aşkarlanması 
d) material və qeyri maddi aktivlərin aydınlaşdırılması 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

239. Aşağıdakılardan hansı xərc metodunun üstünlüklərindən biridir? 
  

a) gələcəkdə alınan gəlirlərdən istifadə etməyi təmin etmir 
b) köhnəlmə hesablanmasını mürəkkəbləşdirir 
c) torpağın başqa məqsədlərə istifadə edilməsi 
d) estetik xarakteristikaya malik obyektin tikintisini çətinləşdirir 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

 240.Azərbaycan Respublikasının “Qiymətləndirmə fəaliyyəti 
haqqında” qanun hansı tarixdə qəbul olunmuşdur ?   

a) 25 iyun 1998-ci il 
b) 31 avqust 2001-ci il 
c) 26 noyabr 1995- ci il 
d) 18 oktyabr 1991-ci il 
e) 30 dekabr 1918-ci il 

 

 

241. Qanuna görə aşağıdakılardan hansı qiymətləndiricinin hüquq və 
vəzifələrindən biri deyil ?   

a) qiymətləndirmənin metod və formalarını müstəqil seçmək 
b) dövlət və kommersiya sirlərini tələb etmək 
c) qiymətləndrimə zamanı sifariçşidən zəruri sənədləri tələb 

etmək 



d) müqavilə əsasında qiymətləndriməyə mütəxəssisləri cəlb 
etmək 

e) düzgün variant yoxdur 

 

 

 242.Nə üçün qiymətləndirmə fəaliyyəti sahəsinə münasibət 
birmənalı olmamışdır?    

a) Bu fəaliyyət spesifik olduğundan 
b) Çətin bir peşə növü hesab edildiyindən 
c) Geniş təcrübənin olmamasından 
d) Döğru cavab yoxdur 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

 243.Sahibkarlıq növü kimi qiymətləndirmə ...... xüsusi maraq 
doğurur   

a) Yeni fəaliyyət növü kimi 
b) Qiymətləndirmə fəaliyyətinin təşəkkülü və inkişafı 

baxımından yanaşmaq 
c) Sivil əmlak bazarı kimi 
d) Intellektual fəaliyyət növü kimi 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

 244.Sahibkarlıq fəaliyyəti kimi qiymətləndirmə fəaliyyəti öz 
başlaınğıcını …… götürmüşdür   

a) 1996 
b) 1998 
c) 1997 
d) 1995 
e) 2001 

 

 

 245.Hazırda hansı məqsədlər üçün əmlakın qiymətləndirilməsi 
prosesi həyata keçirilir?    



a) Vergiyə cəlb etmə 
b) Girovqoyma 
c) Özəlləşdirmə 
d) Alqi satqi 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

246. Sahibkarlıq fəaliyyətində əmlaklar hansı hallarda 
qiymətləndirilə bilər?    

a) əmlakın sığortalanmasında 
b) müəssisə ləğv edildikdə 
c) müəssisənin əsas fondları yenidən qiymətləndirildikdə 
d) əmlak nizamnamə kapitalında pay şəklində qoyulduqda 
e) bütün cavablar doğrudur 

 

 

247. Obyektləri qiymətləndirmə zamanı hansı zəruri məsələləri 
araşdırmaq lazımdır? 1. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətindən 
asılılığını 2. Obyektin funksiyalarının nədən ibarət olmasını 3. 
Səhmdar cəmiyyəti haqqında qanunauyğunluğu 4. Mülkiyyətin hansı 
formaya və hüquqa malik olmasını 5. Obyektin bazar qiymətinə 
hansı əsas amillərin təsir etməsini   

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

 

 

 248.Qiymətləndirici kimdir?    

a) AR-nın hüquqi aktlarının tələbinə uyğun lisenziya alaraq 
sifariş əsasında hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus eləcə də 
digər statuslu əmlakın qiymətləndirilməsini həyata keçirən 
şəxsdir 

b) Öz itisasına aid suallar üzrə məsləhət verən 
c) Elmi tədqiqat təşkilatlarının kommersiya əsasında fəaliyyət 

göstərən işçiləri 



d) Özəlləşdirmədə yaxından iştirak edən dövlət qulluqçusu 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

249. Biznesin qiymətləndirilməsi hüquqi şəxs kimi nəyi ifadə edir?    

a) Material və qeyri maddi aktivlərin satışını 
b) Texnologiyalara tələbat 
c) müəssisənin dəyərinin müəyyənləşdirilməsini 
d) Fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin tutulmasını 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 250.Özəlləşdirmə prosesində əsas və vacib məsələlərdən biri nədir?   

a) Alqı-satqı əməliyyatları 
b) Əmlakın obyektiv və düzgün qiymətləndirilməsi 
c) Vergi ödəmələrinin hesablanması 
d) Sığortalanma hesablanması 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 251.Aşağıdakılardan hansı Böyük Britaniyada əmlakın 
qiymətləndirilməsində istifadə edilən metodlardandır?   

a) Müqayisə 
b) İnvestisiya 
c) Qalıq 
d) Podrat 
e) Bütün cavablar doğrudur 

 

 

252. Aşağıdakılardan hansı Böyük Britaniyada əmlakın 
qiymətləndirilməsində istifadə edilən metodlara aid deyil?    

a) Müqayisə 
b) Investisiya 
c) Qalıq 
d) Podrat 



e) Bazar 

 

253. Biznesin qiymətləndirilməsinə xərc yanaşması necə 
reallaşdırılır?    

a) Nəzəriyyənin praktikada öz həllini tapması ilə 
b) Aktivlərdən vergi faizləri çıxılmaqla 
c) aktivlərin toplanması metodunu tətbiq etməklə 
d) Xərclərin nəticəsi qiymətləndirilməklə 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 254.Biznesin qiymətləndirilməsinə xərc yanaşması metodunun iki 
modifikasiyası var: 1. Təbii fəlakətinin nəticəsinin 
qiymətləndirilməsi üçün 2. Müəssisədə vergi dərəcələrinin 
qiymətləndirilməsi üçün 3. Müəssisənin texnoloji imkanlarının 
qiymətləndirilməsi üçün 4. müəssisənin ləğv edilən dəyərinin 
qiymətləndirilməsi üçün 5. fəaliyyət göstərən müəssisənin dəyərini 
qiymətləndirmək üçün   

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

 255.Xərc metodundan hansı hallarda istifadə etmək olar?   

a) yeni tikintinin nərticəsi təhlil olunduqda 
b) torpaqdan istifadə müqayisə edildikdə 
c) vergi ödəmələri hesablandıqda 
d) xüsusi təyinatlı bina və qurğular qiymətləndirildikdə 
e) bütün cavablar doğrudur 

 256.Xərc metodundan hansı hallarda istifadə etmək olmaz?    

a) yeni tikintinin nərticəsi təhlil olunduqda 
b) torpaqdan istifadə müqayisə edildikdə 
c) vergi ödəmələri hesablandıqda 
d) xüsusi təyinatlı bina və qurğular qiymətləndirildikdə 
e) doğru cavab yoxdur 

257. Xərc metodu hansı obyektlərin qiymətləndirilməsi üçün istifadə 
edilir?    



a) mürəkkəb strukturlu və tipik olmayan 
b) Sadə strukturlu və tipik olmayan 
c) Mürəkkəb strukturlu və tipik olan 
d) Sadə və funkksional xüsusiyyətləri olan 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 258.Xərc yanaşmasının neçə əsas üsulu var?   

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 

 

 

259.Aşağıdakılardan hansı xərc yanaşmasının üsullarındandır? 1. 
müəssisənin balansının təhlilinə əsaslanan aktivlərin xalis balans 
dəyəri 2. qeyri aktivlərin bərpa dəyəri 3. maddi aktivlərin xalis bazar 
dəyəri 4. qeyri maddi aktivlərin xalis bazar dəyəri 5. ləğvetmə dəyəri 
  

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

260. Aşağıdakılardan hansı xərc yanaşmasının üsullarına aid deyil? 
1. müəssisənin balansının təhlilinə əsaslanan aktivlərin xalis balans 
dəyəri 2. qeyri aktivlərin bərpa dəyəri 3. maddi aktivlərin xalis bazar 
dəyəri 4. qeyri maddi aktivlərin xalis bazar dəyəri 5. ləğvetmə dəyəri 
  

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

261. Əmlakın hansı dəyər formaları müəyyən edilir? 1. Inventar 2. 
Bazar 3. Uçot 4. Qalıq 5. Bərpa   

a) 1,2,3 
b) 2,3,4 
c) 3,4,5 



d) 1,2,5 
e) 1,3,5 

 

 

262. Qiymətləndirmə fəaliyyəti subyektləri tərəfindən əmlaka 
qoyulmuş qiymət necə adlanır?    

a) Inventar dəyəri 
b) Bazar dəyəri və ya qiymətləndirmə dəyəri 
c) Uçot dəyəri 
d) Inventar və uçot dəyəri 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

263. Uçot dəyəri hansı dəyərdir?    

a) Fiziki şəxslərin əmlak vergisinin hesablandığı 
b) Qiymətləndirmə fəaliyyəti subyektləri tərəfindən 

müəyyənləşdirilən 
c) mühasibat uçotu və statistika hesabatlarında göstərilən 
d) Dövlət orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

264. Azərbaycan Respublikasında əmlakın qiymətləndirilməsi 
fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini müəyyən edən və bu sahədə 
yaranan təşkilati, iqtisadi və hüquqi münasibətləri tənzimləyən qanun 
hansıdır ?   

a) “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanunu 

b) “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanunu 

c) “Müəssisələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 
d) “Müflsiləşmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 265.Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti nə vaxt təsis 
edilmişdir?   

a) 29 dekabr 1998-ci il 



b) 30 noyabr 1998-ci il 
c) 27 avqust 1999-cu il 
d) 16 sentyabr 1999-cu il 
e) 19 oktyabr 1999-cu il 

266. Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti kimlərin təşəbbüsü 
ilə təsis edilmişdir?   

a) qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki 
şəxslərin 

b) iqtisadçı alim və mütəxəssislərin 
c) [ dövlət təşkilatları nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə 
d) düzgün cavab yoxdur 
e) bütün cavablar doğrudur 

 267.Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti nə vaxt ictimai birlik kimi dövlət 
qeydiyyatına alınmışdır?   

a) 12 fevral 1999-cu ildə 
b) 17 mart 2000-ci il 
c) 9 aprel 2000-ci il 
d) 17 aprel 2000-ci il 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

268. İşgüzar söhbət nədir?   

a) işgüzar münasibətdir 
b) söhbətin xüsusi formasıdır 
c) müqavilə formasıdır 
d) işgüzar etiketdir 
e) razılıq formasıdır 

 

 

269. Biznesdə əliəyriliyin nəticələrini “Sərbəst sahibkarın qayəsi” 
kitabında çox dəqiq izah edən amerikan alimi kimdir?   

a) K.Rəndoll 
b) Lora Neş 
c) Kolxberq 
d) A.Smit 
e) D.Rikardo 

 270.Etiket həmçinin ...... olan tələbləri də ehtiva edir   

a) geyimə 



b) yeriş-duruşa 
c) zahiri görünüşə 
d) nitqə 
e) bütün cavablar doğrudur 

 271.“söhbəti öz mülkiyyətiniz tək əldə etməyə çalışmayın” ifadəsi 
kimə məxsusdur?    

a) Artur Rok 
b) Tom Perkins 
c) Siseron 
d) E. Toffel 
e) Platon 

 

 

 272.Biznes etikasının ilk ümümi prinsipi nədir?   

a) sosiallığı 
b) qanuniliyi 
c) fərqliliyi 
d) xüsusiliyi 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

273. Kollektivdə konkret vəziyyət, əhval ruhiyyə, davranış nədən 
çox asılıdır?   

a) Yaranmış sosial psixoloji vəziyyətdən 
b) sahibkar və ya menecerin davranışından 
c) sahibkarlığın sosiallıq səviyyəsindən 
d) işlək hüquqi normalardan 
e) korporativ mədəniyyətdən 

 

 

 274.Büdcə kəsri nə deməkdir?   

a) investisiya siyasətinin vergi siyasətindən üstünlüyü 
b) istehsalata qoyulan müxtəlif vergi güzəştləri 
c) dövlət məsrəflərinin onun gəlirlərini üstələməsidir 
d) bir büdcə fondunun digərindən əskikliyi 
e) Düzgün cavab yoxdur 



 

 

275. Qiymət nəyə biləvasitə təsir göstərir 1. Rentabellik səviyyəsinə 
2. Mənfəətin formalaşmasına 3. Rəqabət mübarizəsinin xarakterinə 
və nəticəsinə 4. İstehsalın həcminə 5. Məhsulun sifariş portfelinə   

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

 

 

276. Bazar münasibətləri şəraitində qiymət hansı rolu oynayır?   

a) aliciları razı salmaq 
b) istehsalın tənzimləyicisi 
c) satıcının mənfəəti 
d) biliklərin qiymətləndirilməsi 
e) düzgün cavab yoxdur 

277. Dünya təcrübəsi göstərir ki, təkcə nə cəmiyyətin ümümi tələbini 
ödəyə bilməz?    

a) Sosial mexanizm 
b) Iqtiadi mexanizm 
c) Bazar mexanizmi 
d) Təbii inhisarçılıq 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

278. Iqtisadiyyatı yelkənli gəmiyə hansı iqtisadçı bənzədir?   

a) Druker 
b) V.İ.Leontyev 
c) K.Porrer 
d) A.Smit 
e) D. Rikardo 

 

 



 279.Iqtisadiyyatda külək funksiyasını nə yerinə yetirir?   

a) Mənəvi maraq 
b) Maddi maraq 
c) Dövlət 
d) Sahibkar 
e) Doğru cavab yoxdur 

 

 

280. Iqtisadiyyatda sükan funksiyasinı …. yerinə yetirir.    

a) Dövlətin iqtisadi sistemi 
b) Dovləti siyasi sistemi 
c) Dövlətin sosial sistemi 
d) Dövlət strukturları 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

281. Aşağıdakılardan biri bazar iqtisadiyyatında əsas tənzimləyici 
alətlərdən biridir:   

a) Infilyasiya 
b) rəqabət 
c) Milli gəlir 
d) Büdcə kəsiri 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 282.Aşağıdakılardan hansı dövlətin mühüm funksiyalarından 
biridir?   

a) Milli təhlükəsizlik tələbi 
b) Informasiya sisteminin təhlükəsizliyini təmin etmək 
c) Rəqabətin müdafiəsi 
d) Keyfiyyətli idarəetmə qərarları qəbul etmək 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 283.Aşağıdakılardan hansılar işsizliyin növüdür? 1. Friksion 2. 
Funksional 3. Struktur 4. Dövri 5. Mərhələli   

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

 



 

 

 

 

 284.Maliyyələşmə mənbələri adətən neçə kateqoriyaya bölünür ?  

a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 4 
e) D/c yox 

 

 

285. Malyyələşdirmə mənbələri adətən hansı kateqoriyayya bölünür? 
1.ümumi 2.xüsusi 3.malyyə ehtiyyatları 4.maliyyə münasibətləri 
5.borc   

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

 

 

 286.Aşağıdakılardan hansılar cari aktivlərə aiddir ? 1.nağd pullar 
2.debitor hesablar 3.bank depoziti 4.veksellə ödəniş 5.istiqrazlar   

a) 1,2,4 
b) 1,2,5 
c) 1,2,3 
d) 3,4,5 
e) doğru cavab yoxdur 

 

 

287. Rusiya terminalogiyasına görə françayrez nə deməkdir ?   

a) əmlaka malik olmaq 
b) hüquqa malik olmaq 



c) ad-sana malik olmaq 
d) kapitala sahib olmaq 
e) yüksək etikaya malik olmaq 

 

 

 288.Françayzi öz fəaliyyətini neçə aparır?   

a) debitor borcları hesabına 
b) mal göndərənin kreditor borcu hesablana 
c) səmərəli maliyyə aləti olan faktorinq kimi 
d) françayzerin əmtəə nişanı altında 
e) doğru cavab yoxdur 

 

 

289. Françayzinqin mahiyyəti nədir ?   

a) şəbəkə hissələrinin satışıdır 
b) daha çox iştirakçının cəlb olunmasıdır 
c) ictimaiyyətlə əlaqə qurmaq 
d) öz biznesini aparmaq 
e) doğru cavab yoxdur 

 

 

 290.Françayzi öz fəaliyyətini neçə aparır? 1.françayzerin əmtəə 
nişanı altinda 2.françayzilərin qurultayını nə təşkil edir 3.öz üslubunu 
françayzerlə eyniləşdirir 4.əmtəə bazarında onun ad-sanından istifadə 
edir 5.françayzer uğurlu biznes təşkil edir   

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

 

 

291. Şəbəkələrin mahiyyiti nədir: 1.öz biznesini aparmaq 2.şəbəkə 
hissələrinin satışı 3.daha çox iştirakçının cəlb olunması 4.münaqişə 
yaratması   



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

 292.Vençur kapitalı sxemində sahibkar nə axtarışı aparır   

a) ixtisaslı kadrlar 
b) külli miqdarda kapital 
c) cəlbedici biznes lahiyəsi 
d) xüsusi investisiya növü 
e) doğru cavab yoxdur 

 

 

 293.Vençur kapitalı xüsusi investisiya növü olaraq ..... strategiyasını 
aparır   

a) 3-5 illik mərhələdə 
b) 2-5 illik mərhələdə 
c) 5-7 illik mərhələdə 
d) 3-6 illik mərhələdə 
e) düzgün cavab yoxdur 

 

 

294. Aşağıdakılardan hansı françayzerin müstəsna hüquqlarına aid 
deyil? 1. əmtəə nişanı 2. firma üslubu 3. mülkü hüquq 4. patent 5. 
müqavilə   

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

 

 

295.Qeyd edilənlərdən hansı şəxsi maliyyələşdirmə mənbələrinə aid 
edilmir?   

a) bank krediti 
b) Amortizasiya 



c) səhmlərin satışı 
d) aktivlərin satışı 
e) partnyorların vəsaitləri 

 

 

 296.Qeyd edilənlərin hansı maşın və avadanlığın icarə forması deyil 
?  

a) rentinq 
b) çarter 
c) xayrinq 
d) lizinq 
e) faktorinq 

 

 

297. Texnologiya və əmtəə nişanına dair lisenziya satışı sistemi necə 
adlanır?   

a) faktorinq 
b) vençur 
c) marketinq 
d) françayzinq 
e) lizinq 

298. İnflyasiyanın neçə növü mövcuddur?   

a) 5 
b) 3 
c) 10 
d) 8 
e) 6 

299. Aşağıdakılardan hansı müəsisənin şəxsi vəsaitini əsas l 
mənbəyidir?   

a) Əlavə kapital 
b) Ehtiyat kapitalı 
c) Nizamnamə kapitalı 
d) Səmərəli kapital 
e) Düzgün cavab yoxdur 

 

 



300. Françayzinq əsasən həyata keçirilən kiçik və böyük biznesin 
inteqrasiya formasıdır?  

a) franşızanın alınması 
b) lisenziya 
c) nou-hau 
d) əmtəə nişanı 
e) patent 

 


