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1252  Ekoloji biznesin әsasları

Tәsviri

[Tәsviri]

Müәllif

Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ

İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr

40

Bölmәlәri qarışdırmaq
Köçürmәyә qadağa
Ancaq irәli
Son variant

BÖLMӘ: 01 03
Ad

01 03

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: İnzibatiamirlik sistemindәn azad sahibkarlığa әsaslanan yeni iqtisadi sistemә keçid
hansı qanunla tәnzimlәnir (Çәki: 1)
tәlәblә tәklifin mütәnasibliyi qanunu
mülkiyyәt formasının dәyişilmәsi qanunu
azad sahibkarlıq qanunu
bazar qanunu
dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi qanunu
Sual: Biznesin mәnası nәdir ? (Çәki: 1)
sahibkarlıq

fәaliyyәt
iş
tәşәbbüskarlıq
gәlir

BÖLMӘ: 02 01
Ad

02 01

Suallardan

3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji biznesin neçә mühiti vardır (Çәki: 1)
4
6
2
7
5
Sual: Hüquqi tәsirin әn mühüm sahәlәri neçәdir (Çәki: 1)
6
5
4
8
9
Sual: Beynәlxalq hüquq neçә mәsәlәni әhatә edir (Çәki: 1)
3
4
7
8
6

BÖLMӘ: 02 02
Ad

02 02

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji biznesin tәbiiçoğrafi mühitinә daxildir (Çәki: 1)
bioloji
torpaqların mәhsuldarlığı
ilin fәsillәrinin müddәti
әhalinin yaş vә cins tәrkibi
tәhsil sәviyyәsi

BÖLMӘ: 03 03
Ad

03 03

Suallardan

13

Maksimal faiz

13

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji biznes bazarının infrastrukturuna daxildir (Çәki: 1)
kapital bazarı
broker şirkәtlәri
ticarәt palataları
elektron ticarәt sistemlәri
informasiya texnologiyası vә kommunikasiya vasitәlәri
Sual: Ekoloji biznesin infrastruktur elementidir (Çәki: 1)
innovasiya – investisiya bazarı
baza texnologiyaları
pul vәsaiti
binalar
qurğular
Sual: Ekoloji biznes bazarının maliyyә bazarına daxildir (Çәki: 1)
pul bazarı
bank bazarı
torpaq bazarı
tәkrar maliyyә bazarı
әmlak bazarı
Sual: Ekoloji biznes bazarının maliyyә bazarının tәsnifatına dair çatışmayan cәhәtlәri
sadalayan qrup iqtisadçılar (Çәki: 1)
6
5
7
3
4

Sual: Azәrbaycanın ekoloji vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına dair qısamüddәtli kredit
qoyuluşlarının yekuna görә faizi (Çәki: 1)
67
69
78
73
80
Sual: Azәrbaycanın ekoloji vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına dair uzunmüddәtli kredit
qoyuluşlarının yekuna görә faizi (Çәki: 1)
15
40
51
27
33
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarı aşağıdakı şәrtlәr daxilindә mövcuddur
(Çәki: 1)
transaksion xәrclәrin tam varlığı
transaksion xәrclәrin yarı yoxluğu
transaksion xәrclәrin yoxluğu
transaksion xәrclәrin yarı varlığı
transaksion xәrclәrin tam yoxluğu
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarı aşağıdakı şәrtlәr daxilindә mövcuddur
(Çәki: 1)
hәrhansı vergilәrin istisna olmaması
hәrhansı vergilәrin tam istisna olmaması
hәrhansı vergilәrin yarı istisna olması
hәrhansı vergilәrin istisna olması
hәrhansı vergilәrin yarı istisna olmaması
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarı aşağıdakı şәrtlәr daxilindә mövcuddur
(Çәki: 1)
qeyrimüәyyәn sayda alıcılar
qeyrimüәyyәn sayda satıcılar
çox sayda alıcı vә satıcıların mövcudluğu
az sayda alıcıların mövcudluğu
az sayda satıcıların mövcudluğu
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarı aşağıdakı şәrtlәr daxilindә mövcuddur
(Çәki: 1)
bazara qeyribәrabәr sayda daxil olma
hüquqi vә fiziki şәxslәrin bazara bәrabәr daxil olması

bazara daxil olmamaq
bazardan bәrabәr sayda çıxmaq
bazardan çıxmaq
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarı aşağıdakı şәrtlәr daxilindә mövcuddur
(Çәki: 1)
informasiyaların eyni anlaşıqlığı
informasiyaların müxtәlif cür anlaşıqlığı
informasiyaların anlaşılmamazlığı
informasiyaların çıxarılması
informasiyaların mәhvi
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarı aşağıdakı şәrtlәr daxilindә mövcuddur
(Çәki: 1)
qeyribәrabәr gözlәmәlәr
bәrabәr gözlәmәlәr
fәaliyyәt göstәrәn bütün şәxslәrdә bәrabәr gözlәmәlәr
tam gözlәmәlәr
yarı gözlәmәlәr
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarı aşağıdakı şәrtlәr daxilindә mövcuddur
(Çәki: 1)
maliyyә çәtinliklәri ilә әlaqәdar xәrclәrin olmaması
xәrclәrin olması
xәrclәrin qaytarılması
xәrclәrin alınması
xәrclәrin alınmaması

BÖLMӘ: 03 02
Ad

03 02

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji biznes bazarında qiymәtli kağızlar bazarını neçә hissәyә bölmәk olar (Çәki:
1)
3
5
2
6
7

BÖLMӘ: 04 02
Ad

04 02

Suallardan

30

Maksimal faiz

30

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә dövlәtin yerinә yetirdiyi funksiyaların sayı (Çәki: 1)
5
4
3
6
7
Sual: İnflyasiya nә demәkdir (Çәki: 1)
istehlak qiymәtlәridir
istehlak qiymәtlәrinin artım sürәtinin әhalinin gәlirinin artım sürәtinin üstәlәmәsidir
istehsal qiymәtlәridir
sıfır әmsalıdır
üstün әmsalıdır
Sual: Pozitiv şәrait nә demәkdir (Çәki: 1)
neytral proseslәrdir
ölkә iqtisadiyyatına müsbәt tәsir edәn pozitiv proseslәrdir
neqativ proseslәrdir
artım proseslәrdir
mәnfi proseslәrdir
Sual: Neqativ şәrait nә demәkdir (Çәki: 1)
neytral proseslәrdir
ölkә iqtisadiyyatına mәnfi tәsir edәn neqativ proseslәrdir
müsbәt proseslәrdir
pozitiv proseslәrdir
әskik proseslәrdir
Sual: Dövlәt büdcәsi kәsiri nә demәkdir (Çәki: 1)
dovlәt mәsariflәrinin onun gәlirini üstәlәmәsidir
neytral vәziyyәtdir
kompleks vәziyyәtdir
dövlәt mәsariflәrinin onun gәlirini üstәlәmәmәsidir
pozitiv vәziyyәtdir

Sual: İqtisadiyyatın tәmizlәnmәsindә iqtisadi metoda aiddir (Çәki: 1)
resursların yenidәn bölgüsü
pul bölgüsü
maddi vәsait
maliyyә vәsaiti
sosial dönüm
Sual: İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә inzibati metoda aiddir (Çәki: 1)
tәbii inhisatçılıq
әqli inhisarçılıq
әmәk inhisarçılıq
maddi inhisarçılıq
mәnәvi inhisarçılıq
Sual: İnzibati metodun tәtbiq olunduğu sahәlәr (Çәki: 1)
6
5
4
3
2
Sual: İqtisadi metodun tәtbiq olunduğu sahәlәr (Çәki: 1)
8
7
6
5
4
Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri özündә әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
dövlәt
fiskal
Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri özündә әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
dövlәt
elmitexniki
Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri özündә әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya

innovasiya
kompleks
dövlәt
investisiya
Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri özündә әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
dövlәt
qiymәt
Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri özündә әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
dövlәt
amortizasiya
Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәri özündә әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
dövlәt
kreditpul
Sual: Ekoloji biznesin tәnzimlәnmısindәn ötrü lazımdır (Çәki: 1)
müvafiq hüquqi baza yaradılmalıdır
iqtisadi baza yaradılmalıdır
sosial baza yaradılmalıdır
maddi texniki baza yaradılmalıdır
texniki baza yaradılmalıdır
Sual: Antiinhisar siyasәti iqtisadiyyatın tәrkib hissәsidir (Çәki: 1)
dövlәt tәnzimlәnmәsinin
korporativ tәnzimlәnmәsinin
inhisarçı tәnzimlәnmәsinin
sәnaye tәnzimlәnmәsinin
sahәsi tәnzimlәnmәsinin
Sual: Azәrbaycan Respublikasında tәbii inhisarçiların siyahısına daxildir (Çәki: 1)
aqrar sahәsindәki müәssisәlәr
yüngül sәnayesindәki müәssisәlәr
yanacaqenetgetika sahәsindәki müәssisәlәr

yeyinti sahәsindәki müәssisәlәr
kәnd tәsәrrüfatındakı müәssisәlәr
Sual: Azәrbaycan Respublikasında tәbii inhisarçiların siyahısına daxildir (Çәki: 1)
aqrar sahәsindәki müәssisәlәr
yüngül sәnayesindәki müәssisәlәr
nәqliyyat sahәsindәki müәssisәlәr
yeyinti sahәsindәki müәssisәlәr
kәnd tәsәrrüfatındakı müәssisәlәr
Sual: Azәrbaycan Respublikasında tәbii inhisarçiların siyahısına daxildir (Çәki: 1)
aqrar sahәsindәki müәssisәlәr
yüngül sәnayesindәki müәssisәlәr
rabitә sahәsindәki müәssisәlәr
yeyinti sahәsindәki müәssisәlәr
kәnd tәsәrrüfatındakı müәssisәlәr
Sual: Azәrbaycan Respublikasında tәbii inhisarçiların siyahısına daxildir (Çәki: 1)
aqrar sahәsindәki müәssisәlәr
yüngül sәnayesindәki müәssisәlәr
kommunal xidmәtlәri sahәsindәki müәssisәlәr
yeyinti sahәsindәki müәssisәlәr
kәnd tәsәrrüfatındakı müәssisәlәr
Sual: Dövlәt büdcәsi nәdir (Çәki: 1)
әn mühüm maliyyә sәnәdidir
әn mühüm qeyrimaliyyә sәnәdidir
dövlәt sәnәdidir
qeyridövlәt sәnәdidir
şәxsi sәnәddir
Sual: İnvestisiya sәnәdlәrinә aiddir (Çәki: 1)
pul vәsaiti
torpaq
su
nou  haw
bina
Sual: İnvestisiya sәnәdlәrinә aiddir (Çәki: 1)
mәqsәdli bank әmanәtlәri
torpaq
su
nouhaw
bina

Sual: İnvestisiya sәnәdlәrinә aiddir (Çәki: 1)
kreditlәr
torpaq
su
nou haw
bina
Sual: İnvestisiya sәnәdlәrinә aiddir (Çәki: 1)
sәhmlәr
torpaq
su
nou haw
bina
Sual: İnvestisiya sәnәdlәrinә aiddir (Çәki: 1)
daşınan vә daşınmaz әmlak
torpaq
su
nou haw
bina
Sual: Qiymәt nәdir (Çәki: 1)
dәyәrin pul ilә ifadәsidir
dәyәrin mәnәvi ifadәsidir
dәyәrin fizik ifadәsidir
dәyәrin maddi ifadәsidir
dәyәrin iqtisadi ifadәsidir
Sual: Qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinin hәyata keçirilәn metodları (Çәki: 1)
5
4
6
2
3
Sual: Qiymәtlәr sistemi әlamәtinә görә tәsniflәşir (Çәki: 1)
4
5
6
7
3

BÖLMӘ: 04 03
Ad

04 03

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: İnvestisiya qoyuluşundan gözlәnilәn gәlirin hәçminә birbaşa vә bilavasitә tәsir
göstәrәn (Çәki: 1)
8
7
6
5
4
Sual: Unvestisiya fәallığına dövlәtin tәsir etdiyi amillәr (Çәki: 1)
kredit maliyyә vә vergi siyasәti
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
tәbitәin mühafizәsi siyasәti
Sual: Unvestisiya fәallığına dövlәtin tәsir etdiyi amillәr (Çәki: 1)
müxtәlif güzәştlәrlәr
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
tәbitәin mühafizәsi siyasәti
Sual: Unvestisiya fәallığına dövlәtin tәsir etdiyi amillәr (Çәki: 1)
amortizasiya siyasәti
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
tәbitәin mühafizәsi siyasәti
Sual: Investisiya fәallığına dövlәtin tәsir etdiyi amillәr (Çәki: 1)
xarici investisiyalar üçün әlverişli amillәr
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
atmosfer siyasәti
Sual: Investisiya fәallığına dövlәtin tәsir etdiyi amillәr (Çәki: 1)

elmin texniki siyasәti
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
tәbitәin mühafizәsi siyasәti
Sual: Ekoloji bizneslә qiymәt siyasәti nә demәkdir (Çәki: 1)
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin әn başlıca tәrkib hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin ikincidәrәcәli hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin qanunauyğun hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin qanunsuz hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin üçüncü dәrәcәli hissәsidir

BÖLMӘ: 05 01
Ad

05 01

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji sahibkarlıq nәdir (Çәki: 1)
insan fәallığının potensialıdır
insan fәallığının bir cәhdidir
insan fәallığının qeyriciddi hissәsidir
insan fәallığının ciddi hissәsidir
insan fәallığının sığortasıdır
Sual: Ekoloji biznesin әsas prinsiplәri öz әksini tapmışdır (Çәki: 1)
“Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasında”
“Tәbiәtin mühafizәsi qanununda”
“Azad ticarәtә dair qanunda”
“Biznesin әsasları qanununda”
Ticarәt palatasının qәrarlarında

BÖLMӘ: 05 03
Ad

05 03

Suallardan

33

Maksimal faiz

33

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
müәssisәlәr üçün ekoloji tәhlükәsizliyin prioeritetlәri
tәşkilatlar üçün ekoloji tәhlükәsizliyin prioritetlәri
firmalar üçün ekoloji tәhlükәlәrin prioritetlәri
şirkәtlәr üçün ekoloji tәhlükәsizliyin prioritetlәri
bölmә üçün ekoloji tәhlükәsizliyin prioritetlәri
Sual: Sahibkarlıq fәaliyәti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
mükәmmәllәşdirmә prosesi
qeyrimükәmmәl proses
qanunsuz proses
qanuni proses
istehsal prosesi
Sual: Sahibkarlıq fәaliyәtti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
personalın tәhsili vә tәbiәtin mühafizә tәdbirlәrindә iştirakının kütlәviliyi
qeyrikütlәvilik
qanuni kütlәvilik
qeyriqanuni kütlәvilik
sadә kütlәvilik
Sual: Sahibkarlıq fәaliyәtti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
әvvәlcәdәn qiymәtlәndirmә
sonradan qiymәtlәndirmә
düzgün qiymәtlәndirmә
sadә qiymәtlәndirmә
mürәkkәb qiymәtlәndirmә
Sual: Sahibkarlıq fәaliyәtti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
mәhsul vә xidmәtlәr
istehsal
istehlak
nәqliyyat
planlaşdırma
Sual: Sahibkarlıq fәaliyәtti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
istehlakçılara mәslәhәtlәr
istehsalçılara mәslәhәtlәr
planlaşdırıcılara mәslәhәtlәr
nәqliyyatçılara mәslәhәt
ticarәtçilәrә mәslәhәtlәr
Sual: Sahibkarlıq fәaliyәtti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)

inteqrallaşmış menecment
qeyriinteqral menecment
marketinq
ticarәt
planlaşdırma
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
biosferin mühafizәsi
atmosferin mühafizәsi
hidrosferin mühafizәsi
litosferin mühafizәsi
mantiyenin mühafizәsi
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
tәbii ehtiyatların qorunmasına yardım
kömürün qorunmasına yardım
neftin qorunmasına yardım
tarfun qorunmasına yardım
yanar şiştin qorunmasına yardım
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
tullantıların saxlanması vә istifadәsi
mәhsulların saxlanması
әmtәnin saxlanması
tәbii qazın saxlanması
suyun saxlanması
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
enerjiyә qәnaәt
suya qәnaәt
torpağa qәnaәt
mәhsula qәnaәt
qara qәnaәt
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
riskin azaldılması
riskin artması
riskin neytrallaşması
riskin sürәtlәnmәsi
riskә qayıtmaq

Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
tәhlükәsiz xidmәt vә mәhsullar
tәhlükәli xidmәt vә mәhsuldar
neytral vәziyyәt
riskli pozulması
sabit vәziyyәt
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
әtraf mühitin bәrpası
әtraf mühitin pozulması
torpağın bәrpası
suyun bәrpası
riskin bәrpası
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
ictimaiyyәtin mәlumatlandırılması
regionun mәlumatlandırılması
rayonun mәlumatlamdırılması
ictimaiyyәttin kәnarlaşdırılması
şәhәrin mәlumatlandırılması
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
rәhbәrliyin mәsuliyyәti vә borcu
insanın borcu
şәxsin mәsuliyyәtsizliyi
şәxsin borcu
borca qalmaq
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
audit vә mәruzәlәr
menecment
marketinq
sahibkarlıq
regionun mәlumatlandırılması
Sual: Ekoloji tәlәblәr vә mәhdudiyyәtlә bağlı olan әsas sahibkarlıq növü mәsәlәlәri
özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
ekoloji texnika, avadanlıq, cihaz vә qurğuların istehsalı
zәrәrli mәhsul istehsalı
neytral mәhsul istehsalı

duz cavab yoxdu
tullantılı mәhsul istehsalı
Sual: Ekoloji tәlәblәr vә mәhdudiyyәtlә bağlı olan әsas sahibkarlıq növü mәsәlәlәri
özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
aztullantılı yeni texnologiya vә yeni mәhsulların hazırlanması
çoxtullantılı texnologiyanın tәdbiqi
neytral mәhsul istehsalı
tullantılı texnologiyanın tәdbiqi
neytral texnologiyanın tәdbiqi
Sual: Kömәkçi ekoloji sahibkarlıq növü әlaqәdardır (Çәki: 1)
ehtiyatların keyfiyyәt vә xüsusiyyәtlәrinin tәkrarardıcıl istifadәsi ilә
ehtiyatların qeyritәkrar ardıcıl istifadәsi ilә
ehtiyatların keyfiyyәtsizliyi ilә
ehtiyatların qeyrineytrallığı ilә
ehtiyatların neytrallığı ilә
Sual: Kömәkçi ekoloji sahibkarlıq növü әlaqәdardır (Çәki: 1)
utilizasiya ilә
qeyriutilizasiya ilә
istehsalla
istehlakla
pulla
Sual: Kömәkçi ekoloji sahibkarlıq növü әlaqәdardır (Çәki: 1)
faydalı qazıntıların daha dәrin emalı, saflaşdırılması
faydalı qazıntıların sadә emalı
yarısaflaşdırma
dәrin saflaşdırma
neytral vәziyyәt
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә tәsnif edilir (Çәki: 1)
istehsal ekoloji bizneslә
sahәvi ekoloji bizneslә
qeyrisahıvi ekoloji bizneslә
istehlak tipli ekoloji bizneslә
ticarәt tipli ekoloji bizneslә
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә tәsnif edilir (Çәki: 1)
kommersiya ekoloji bizneslә
sahәvi ekoloji bizneslә
qeyrisahәvi ekoloji bizneslә
istehlak tipli ekoloji bizneslә

ticarәt tipli ekoloji bizneslә
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә tәsnif edilir (Çәki: 1)
maliyyә ekoloji biznesi ilә
qeyrimaliyyә ekoloji bzinesi ilә
bank biznesi ilә
ticarәt biznesi ilә
nәqliyyat biznesi ilә
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә tәsnif edilir (Çәki: 1)
ekomarketinqlә
ekomenecmentlә
ekosahibkarlıqla
ekobizneslә
ekoticarәtlә
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә tәsnif edilir (Çәki: 1)
ekomәlumatla
ekokәşfiyyatla
ekobizneslә
ekoturizmlә
ekoticarәtlә
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә tәsnif edilir (Çәki: 1)
ekoloji sığorta
ekoloji bizneslә
ekoloji turizmlә
ekoloji ticarәtlә
ekoloji istehsalla
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә tәsnif edilir (Çәki: 1)
ekoloji lizinqlә
ekoloji turizmlә
ekoloji ticarәtlә
ekoloji istehsalla
ekoloji istehlakla
Sual: Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyini müәyyәn etmәk olar (Çәki: 1)
cәmiyyәt sәviyyәsindә
ailә sәviyyәsindә
qrup sәviyyәsindә
küçә sәviyyәsindә
sex sәviyyәsindә

Sual: Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyini müәyyәn etmәk olar (Çәki: 1)
region sәviyyәsindә
mәhәllә sәviyyәsindә
küçә sәviyyәsindә
dalan sәviyyәsindә
hәyәt sәviyyәsindә
Sual: Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyini müәyyәn etmәk olar (Çәki: 1)
firma sәviyyәsindә
zavod sәviyyәsindә
fabrik sәviyyәsindә
sex sәviyyәsindә
istehsalat sәviyyәsindә
Sual: Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyini müәyyәn etmәk olar (Çәki: 1)
müәssisә sәviyyәsindә
mәhәllәlәr sәviyyәsindә
küçә sәviyyәsindә
hәyәt sәviyyәsindә
dalan sәviyyәsindә

BÖLMӘ: 05 02
Ad

05 02

Suallardan

3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

Sual: Xartiya nә demәkdir (Çәki: 1)
әsasәn istәkdir
әsasәn qanundur
әsasәn mәramnamәlidir.
әsasәn istehsaldır
planlaşdırmadir
Sual: Ekoloji sahibkarlığın formaları (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

1%

Sual: Ekoloji sahibkalığın növlәri (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

BÖLMӘ: 06 02
Ad

06 02

Suallardan

27

Maksimal faiz

27

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Müasir idarәetmә sferasına tendensiyalar xarakterikdir (Çәki: 1)
3
4
5
2
6
Sual: Ekoloji menecment nәdir (Çәki: 1)
strateji menecmentin bir hissәsidir
marketinqdir
sadә idarәetmәdir
adi idarәetmәdir
neytral işdir
Sual: Ekoloji menecmentin әsası ibarәtdir (Çәki: 1)
ekoloji balans vә ekoloji nәzarәt
balanslaşdırma
mühasibat
ekoloji büdcә
istehsalat
Sual: Ekoloji menecmentin әsası ibarәtdir (Çәki: 1)
ekoloji üçot vә ekoloji audit
balanslaşdırma
ekoloji büdcә
istehlak
istehsalat

Sual: Ekoloji menecmentin әsası ibarәtdir (Çәki: 1)
әtraf mühitin keyfiyyәtinin idarә edilmәsi
әtraf mühitin keyfiyyәtsizliyi
çirklәnmә
istehsal
istehlak
Sual: Ekoloji menecmentin funksiyalarının qruplaşması (Çәki: 1)
4
5
2
3
6
Sual: Ekoloji menecmentin prinsiplәri (Çәki: 1)
3
6
7
8
10
Sual: Ekoloji menecmentin vәzifәlәri (Çәki: 1)
3
4
6
8
9
Sual: Ekoloji menecmentdә ekoloji siyasәtin vә öhdәliklәrin әsaslandırılmasının fәaliyyәt
növlәri (Çәki: 1)
2
3
5
6
8
Sual: Ekoloji fәaliyyәtin planlaşdırılması növlәri (Çәki: 1)
3
4
2
10
9
Sual: Ekoloji menecmentdә әtraf mühitin vә tәbii resurslardan istifadәnin idarә
olunmasının fәaliyyәt qrupları (Çәki: 1)

3
4
2
6
7
Sual: Ekoloji menecmentdә daxili ekoloji monitorinq vә ekoloji nәzarәtin fәaliyyәt qrupları
(Çәki: 1)
3
4
1
7
6
Sual: . Ekoloji menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin nәticәlәrinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
qrupları (Çәki: 1)
2
4
3
5
6
Sual: Ekoloji menecment sisteminin yenidәn baxılıb tәkmillәşdirilmәsi qrupları (Çәki: 1)
9
10
6
8
5
Sual: Ekoloji menecment sistemi özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
ekoloji siyasәti
ümumi siyasәti
iqtisadi siyasәti
sosioloji siyasәti
siyasәti
Sual: Ekoloji menecment sistemi özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
qәbul olunmuş ekoloji siyasәtә uyğun planlaşdırmanı
marketinqi
menecmenti
mentaliteti
sosiologiyanı
Sual: Ekoloji menecment sistemi özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
düzgün cavab yoxdur

ekoloji marketinqi
ekoloji siyasәti
ekoloji sosiologiyanı
ekoloji auditi
Sual: Ekoloji menecment sistemi özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
alınmış nәtixәlәrin nümayişi vә onların ardıcıl tәkmillәşdirilmәsini
istehsalı
istehlakı
uçotu
marketinqi
Sual: Ekoloji menecment inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
ekoloji menecmentin infrastrukuru
ekoloji marketinqin infrastrukuru
ekoloji auditin infrastrukuru
ekoloji uçot
ekoloji inkişaf
Sual: Ekoloji menecment inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
mentalitet
çoxluq
azlıq
dayamçılıq
gerilik
Sual: Ekoloji menecment inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
ekoloji mәdәniyyәt
ekoloji dağımçılıq
iqtisadi dayanıqlıq
sosioloji dayanıqlıq
yüksәk mәdәniyyәt
Sual: Ekoloji menecment inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
ekoloji tәsir
ekoloji әkstәsir
ekoloji davamiyyәt
ekoloji әksdavamiyyәt
ekoloji dağınıqlıq
Sual: Ekoloji menecment inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
ekoloji şәraitin monitorinqi
menecment
marketinq

ekoloji şәraitin pozulması
ekoloji şәraitin yenilmәsi
Sual: Ekoloji menecment inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
resursların mövcudluğu
resursların azlığı
resursların çoxluğu
resursların çatızmazlığı
resursların yoxluğu
Sual: Ekoloji menecment inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
informasiya tәminatı sistemi
informasiyanın yoxluğu
informasiyanın çatışmazlığı
informasiyanın azlığı
informasiyanın çoxluğu
Sual: Ekoloji menecment inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
hüquq tәminatı
iqtisadi tәminat
sosioloji tәminat
mәnәvi tәminat
maddi tәminat
Sual: Ekoloji menecment inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
cәmiyyәtin ekoloji inkişafının ümumi tendensiyası
әkstendensiya
ümumi әkstendensiya
aşağı tendensiya
yuxarı tendensiya

BÖLMӘ: 06 01
Ad

06 01

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

Sual: Ekoloji menecment konsepsiyasına aiddir (Çәki: 1)
6
7
10

1%

4
9

BÖLMӘ: 06 03
Ad

06 03

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin tәşkili növlәri (Çәki: 1)
6
7
8
10
9
Sual: Menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin tәşkili növlәri (Çәki: 1)
6
7
8
9
10
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
müәssisәnin fәaliyyәti barәsindә işçilәrin mәlumatlandırılması
müәssisә barәsindә mәlumatın tam olmaması
qeyrimotivasiya
tam mәlumatsızlıq
maariflәndirmәmәk
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
motivasiya
qeyrimotivaisya
maariflәndirmәnin olmaması
tam mәlumatsızlıq
başa düşmәmәk
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
ekoloji maariflәndirilmә
ekoloji maariflәndirilmәmәk
qeyrir motivasiya

başa düşmәmәk
neytrallıq
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
işçilәrin fәaliyyәtә hazırlanması
işçilәrin faәliyyәtә hazırlanmaması
qeyri motivasiya
başa düşmәmәk
neytrallıq
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
müәssisә fәaliyyәinin ekoloji aspektlәri barәdә mәlumatlandırılma
mәlumatlandırılmamaq
qeyrimotivasiya edilmәsi
neytrallıq
beynәlxalq rәyin formalaşmaması
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
motivasiya edilmәsi
neytrallıq
qeyrimotiviasiya edilmәsi
beynәlxalq rәyin formalaşmaması
planlaşdırma
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
müsbәt beynәlxalq rәyin formalaşdırılması
mәnfi beynәlxalq rәyin formalaşdırılması
neytral rәyin formalaşdırılması
planlı rәyin formalaşdırılması
planlı rәyin formalaşadırılmaması
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
müәssisәnin müsbәt ekoloji imicinin formalaşdırılması
mәnfi imicin formalaşdırılması
mәnfi imicin formalaşdırılmaması
neytral imiicin formalaşdırılması
planlı imicin formalaşdırılmaması

BÖLMӘ: 07 02
Ad

07 02

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Tәbiәtdәn istifadәnin vә әtraf mühitin mühafizәsinin idarә olunması üsullarının
qrupları (Çәki: 1)
3
4
2
5
6
Sual: Tәbiәtdәn istifadәnin vә әtraf mühitin mühafizәsinin idarә olunmasının birinci qrup
üsulları (Çәki: 1)
6
5
8
7
4
Sual: Tәbiәtdәn istifadәnin vә әtraf mühitin mühafizәsinin idarә olunmasının ikinci qrup
üsulları (Çәki: 1)
3
2
5
6
4
Sual: Tәbiәtdәn istifadәnin vә әtraf mühitin mühafizәsinin idarә olunmasının üçüncü qrup
üsulları (Çәki: 1)
2
3
4
6
5

BÖLMӘ: 07 03
Ad

07 03

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Subsidiyalar (Çәki: 1)
yeni ekoloji tәlәblәtin yerinә yetirilmәsinә imkan verәn dövlәt yardımıdır
tәhlükәsizlik yardımıdır
tәhlükә yaradan yardımdır
qrantdır
ssudadır

BÖLMӘ: 08 02
Ad

08 02

Suallardan

14

Maksimal faiz

14

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Müәyyәn әlamәtlәrә malik ictimai münasibәtlәr hüquqi tәnzimlәnmәnin predmetlәri
(Çәki: 1)
5
6
7
3
4
Sual: Qanunvericilikdә әtraf mühitin mühafizәsi nәzәrdә tutulur. (Çәki: 1)
3
5
7
6
4
Sual: Ekologiya hüququnun mәnbәlәri qruplaşma әsaslarına görә aparılır (Çәki: 1)
4
5
8
7
2
Sual: Ekologiya hüququnun mәnbәlәri sistemini әmәlә gәtirәn normativ hüquqi aktlar
qrupu (Çәki: 1)
7
8
9
5
4

Sual: Tәbiәtdәn istifadә hüququnun növlәri (Çәki: 1)
torpaqdan istifadә hüququ
biosferdәn istifadә hüququ
yer nüvәsindәn istifadә hüququ
dağdan istifadә hüququ
mantiyadan istifadә hüququ
Sual: Tәbiәtdәn istifadә hüququnun növlәri (Çәki: 1)
yerin tәkindәn istifadә hüququ
biosferdәn istifadә hüququ
yer nüvәsindәn istifadә hüququ
mantiyadan istifadә hüququ
dağdan istifadә hüququ
Sual: Tәbiәtdәn istifadә hüququnun növlәri (Çәki: 1)
sudan istifadә hüququ
biosferdәn istifadә hüququ
yer tәkindәn istifadә hüququ
mantiyadan istifadә hüququ
dağdan istifadә hüququ
Sual: . Tәbiәtdәn istifadә hüququnun növlәri (Çәki: 1)
atmosferdәn istifadә hüququ
biosferdәn istifadә hüququ
yer tәkindәn istifadә hüququ
mantiyadan istifadә hüququ
dağdan istifadә hüququ
Sual: Tәbiәtdәn istifadә hüququnun növlәri (Çәki: 1)
bitkilәrin istifadә hüququ
dәnizdәn istifadә hüququ
dağdan istifadә hüququ
mantiyadan istifadә hüququ
yerdәn istifadә hüququ
Sual: Su obyektlәri hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilә bilәr (Çәki: 1)
10
15
5
9
11
Sual: Meşә fondundan istifadә növlәrә bölünür (Çәki: 1)

6
8
7
5
4
Sual: Heyvanlar alәminin obyektlәrindәn istifadәnin növlәri (Çәki: 1)
5
10
8
7
6
Sual: Ekoloji hüquq pozuntularına görә mәsuliyyәtin funksiyaları (Çәki: 1)
4
6
5
3
2
Sual: Beynәlxalq ekologiya hüququnun obyektlәri (Çәki: 1)
yer kürәsinin tәbiәti vә yerәtrafı kosmik mәkandır
müәssisәlәrdir
zavodlardır
fermer tәsәrrüfatlarıdır
fabriklәrdir

BÖLMӘ: 08 03
Ad

08 03

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekologiya hüququnun predmetini yaradan münasibәtlәr (Çәki: 1)
tәbiәt obyektlәri vә ehtiyatları ilә bağlı mülkiyyәt münasibәtlәri
qeyrimülkiyyәt münasibәtlәri
insan münasibәtlәri
ticarәt münasibәtlәri
hüquqi münasibәtlәr
Sual: Ekologiya hüququnun predmetini yaradan münasibәtlәr (Çәki: 1)

tәbiәtdәn istifadә üzrә münasibәtlәr
qeyrimülkiyyәt münasibәtlәri
insan münasibәtlәri
ticarәt münasibәtlәri
hüquqi münaisbәtlәr
Sual: Ekologiya hüququnun predmetini yaradan münasibәtlәr (Çәki: 1)
әtraf mühitin mühfizәsi üzrә münasibәtlәr
audit
uçot
fiziki şәxslәrin münasibәti
hüquqi şәxslәrin münasibәti
Sual: Ekologiya hüququnun predmetini yaradan münasibәtlәr (Çәki: 1)
fiziki vә hüquqi şәxslәrin ekoloji hüquqlarının vә qanuni maraqlarının müdafizәsi
üzrә münasibәtlәr
audit
uçot
fiziki şәxslәrin münasibәti
hüquqi şәxslәrin münasibәti

BÖLMӘ: 09 03
Ad

09 03

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması (Çәki: 1)
tәsәrrüfat fәaliyyәtinә nәzarәt vә ekoloji әsaslandırma sistemidir
ekoloji uçot
ekoloji nәzarәt
ekoloji marketinq
ekoloji audit
Sual: Tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәti lisenziyalaşdırılır (Çәki: 1)
tәhlükәli vә digәr tullantılarla әlaqәli fәaliyyәt
ekoloji uçot
ekoloji nәzarәt
ekoloji marketinq
ekoloji audit

Sual: Tәbiәti mühafizә sahәsindә lisenziyalaşdırılır (Çәki: 1)
yeraltı sәrvәtlәrdәn istifadә
ekoloji uçot
ekoloji nәzarәt
ekoloji marketinq]
ekoloji audit
Sual: Tәbiәti mühafizә sahәsindә lisenziyalaşdırılır (Çәki: 1)
su obyektlәrindәn istifadә
ekoloji uçot
ekoloji nәzarәt
ekoloji marketinq
ekoloji audit
Sual: .Tәbiәtdәn istifadәdinin lisenziyalaşdırılması sisteminә daxil olan icarәlәr qrupu
(Çәki: 1)
tullantıların yerlәşdirilmәsi vә atılmasında görә
tullantıların emalına görә
tullantıların nәqlinә görә
tullantıların basdırılmasına görә
tullantıların sovrulumasına görә
Sual: Tәbiәtdәn istifadәdinin lisenziyalaşdırılması sisteminә daxil olan icarәlәr qrupu
(Çәki: 1)
tәbiәtdәn kompleks istifadәyә görә
qeyrikompleks istifadәyә görә
seçmә istifadәyә görә
sәmәrәsiz istifadәyә görә
sәmәrәli istifadәyә görә
Sual: Sudan istifadә lisenziyası әhatә edir (Çәki: 1)
su obyekti, su istifadәçilәri
qeyrisu obyektlәri
qeyrisu istifadәçilәri
istehsalçılar
istehlakçılar
Sual: Sudan istifadә lisenziyası әhatә edir (Çәki: 1)
su obyektlәrindәn istifadәnin mәqsәd vә üsulları
su obyektlәrindәn istifadәnin mәqsәdsizliyi
su obyektlәrindәn istifadәnin mümkünsüzlüyü
üsulların müәyyәnlәşdirilmәmәsi
istehsalçılar
Sual: Sudan istifadә lisenziyası әhatә edir (Çәki: 1)

lisenziyanın fәaliyyәt müddәti
lisenziyanın son müddәti
lisenziyanın әhatә dairәsi
lisenziyanın lazımlılığı
lisenziyanın yoxluğu
Sual: Sudan istifadә lisenziyası әhatә edir (Çәki: 1)
su obyektlәrinin vә tәbii mühitin qorunmasına vә sudan sәmәrәli istifadәyә dair
tәlәblәr
sudan sәmәrәsiz istifadәnin xüsusiyyәtlәri
su obyektlәrinә olan münasibәt
sudan istifadәnin xüsusiyyәtlәri
suyun çirklәnmә sәbәblәri

BÖLMӘ: 10 03
Ad

10 03

Suallardan

29

Maksimal faiz

29

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Ekoloji sertifikatlaşmanın aparıldığı istiqamәtlәr (Çәki: 1)
texnoloji proseslәr
texniki proseslәr
ictimai proseslәr
sosioloji proseslәr
mәdәniyyәt proseslәri
Sual: Ekoloji sertifikatlaşmanın aparıldığı istiqamәtlәr (Çәki: 1)
istehsal vә istehlak tullantıları
ekoloji uçot
monitorinq
audit
ekspertiza
Sual: Ekoloji sertifikatlaşmanın aparıldığı istiqamәtlәr (Çәki: 1)
xәbәrdarlığa yönәlmiş iş vә xidmәtlәr
ekoloji uçot
monitorinq
audit
ekspertiza

Sual: Ekoloji sertifikatlaşmanın aparıldığı istiqamәtlәr (Çәki: 1)
әtraf mühit obyektlәri
daxili obyektlәr
xarici obyektlәr
yeraltı obyektlәr
yerüstü obyektlәr
Sual: Ekoloji sertifikatlaşmanın aparıldığı istiqamәtlәr (Çәki: 1)
tәbii ehtiyatlar
tәbii şәrait
ekoloji uçot
ekoloji monitorinq
ekoloji ekspertiza
Sual: Ekoloji sertifikatlaşma sisteminin vәzifәlәri (Çәki: 1)
insanlara vә mühitә tәsirin qarabaqcadan xәbәr verilmәsi
qabaqcadan xәbәrdarlığın olmaması
texnoloji proseslәr
әtraf mühit obyektlәri
tәbii ehtiyatlar
Sual: Ekoloji sertifikatlaşma sisteminin vәzifәlәri (Çәki: 1)
tәbiiresurs potensialından sәmәrәli istifadә
qabaqcadan xәbәrdarlığın olmaması
texnoloji proseslәr
әtraf mühit obyektlәri
tәbii şәrait
Sual: Ekoloji sertifikatlaşma sisteminin vәzifәlәri (Çәki: 1)
tәhlükәli iş, xidmәt vә mәhsullardan mәnfi tәsirin qarşısının alınması
qabaqcadan xәbәrdalığın olmaması
texnoloji proseslәr
әtraf mühit obyektlәri
tәbii şәrait
Sual: Ekoloji sertifikatlaşma sisteminin vәzifәlәri (Çәki: 1)
istehlakın qorunması
istehsalın qorunması
әtraf mühit obyektlәri
tәbii resurs
tәbii şәrait
Sual: Ekoloji sertifikatlaşma sisteminin vәzifәlәri (Çәki: 1)
ixracın stimullaşdırılması

idxalın stimullaşdırılması
tәbii resurs
tәbii şәrait
әtraf mühit obyektlәri
Sual: Ekoloji sertifikatlaşma sisteminin vәzifәlәri (Çәki: 1)
dünya bazarına ölkәnin inteqrasiyası
tәbii resurs
tәbii şәrait
әtraf mühit obyektlәri
texnoloji proseslәr
Sual: Ekoloji sertifikatlaşma sisteminin formalaşması üçün lazımdır (Çәki: 1)
ekoloji sertifikatlaşmaya mәxsus obyektlәrin nomenklaturasının müәyyәn olunması
ekoloji uçot
ekoloji audit
ekoloji monitorinq
ekoloji ekspertiza
Sual: Ekoloji sertifikatlaşma sisteminin formalaşması üçün lazımdır (Çәki: 1)
müvafiq norma vә standartlarının hazırlanması
ekoloji uçot
ekoloji audit
ekoloji monitorinq
ekoloji ekspertiza
Sual: Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
әtraf mühitә vә sağlamlığı zәrәr verәn tәsirin qabaqcadan xәbәr verilmәsi
zәrәr verәn tәsirin bilinmәmәsi
zәrәr verәn tәsirin neytrallaşdırılması
zәrәr verәn tәsirin aradan götürülmәsi
zәrәr verәn tәsirin mәhvi
Sual: Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
tәbiiresurs potensialından sәmәrәli istifadә
tәbii şәraitdәn sәmәrәli istifadә
әtraf mühitdәn sәmәrәsiz istifadә
tәbii şәraitdәn sәmәrәsiz istifadә
tәbiiresurs potensialından sәmәrәsiz istifadә
Sual: Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
istehlakçılara zәrәr verәn mәhsullardan qorunmaq
zәrәr verәn mәhsulların istehsalının dayandırılması
zәrә verәn mәhsulların istehlakının dayandırılması

zәrәrsiz mәhsulların çox miqdarda istehsalı
zәrәrsiz mәhsulların çox miqdarda istehlakı
Sual: Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
әtraf mühitә mәnfi tәsirin qraşısının alınması
әtraf mühitә müsbәt tәsirin qarşısnın alınması
әrtaf mühitә tәsirin neytrallaşması
әtraf mühitin istifadәsi
әtraf mühitin qeyriistifadәsi
Sual: Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
milli mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtinin artırılması
rәqabәtә fikir verilmәmәsi
rәqabәtin lәğvi
rәqabәtin olmaması
rәqabәtin mәnasızlığı
Sual: Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
ölkә iqtisadiyyatına dünya bazarına inteqrasiyası
inteqrasiyanın olmaması
inteqrasiyanın lәğvi
inteqrasiyanın neytrallığı
inteqrasiyanın dünya bazarını dağıtması
Sual: Dövlәt ekoloji sertifikatlaşma sisteminin formalaşması üçün lazımdır (Çәki: 1)
ekoloji sertifikatlaşmaya mәxsus olan obyektlәrin nomenklaturasının
müәyyәnlәşmәsi
obyektlәrin nomenklaturasının müәyyәnlәşdirilmәsi
obyektlәrin lәğvi
obyektlәrin dağılması
obyektlәrin neytrallaşdırılması
Sual: Dövlәt ekoloji sertifikatlaşma sisteminin formalaşması üçün lazımdır (Çәki: 1)
normativmetodik sәnәdlәr paketinin vә ekoloji tәlәblәrin norma vә standartlarının
hazırlanması
norma vә starndartların hazırlanması
norma vә standartların neytrarllaşdırılması
norma vә standartların lәğvi
norma vә standartların normallaşdırılması
Sual: Sertifikatlaşma keçirәn iştirakçılar arasında mәsuliyyәtin bölündüyü qruplar (Çәki:
1)
7
6
5

4
3
Sual: Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
müәssisә vә tikililәrin yerlәşmә, layihәlәşmә, tikinti vә istismarı vaxtı tәbiәti
mühafizә qanunvericiliyinin tәlәblәrinin icbari qaydada reallaşdırılması
tәbiәti mühafizә qanunvericiliyinin tәlәblәrinin pozulması
qanunvericiliyә riayәt olunmaması
qanunvericiliyin reallaşdırılmaması
heç bir cavab düz deyildir
Sual: Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
tullantıların yerlәşmә, emal, daşınma vә basdırılma vaxtı ekoloji tәhlükәsizliyin
tәminatı
tullantıların lәğvinin neytrallaşdırılması
tullantıların lәğvinin dayandırılması
tullantıların lәğvinin tәminatı
heç bir cavab düz deyildir
Sual: Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
әtraf mühit obyektlәrinin çirklәnmәsinin qarşısının alınması
çirklәnmәnin genişlәndirilmәsi
çirkabların neytrallaşdırılması
çirklәnmәnin dayandırılması
heç bir cavab düz deyildir.
Sual: Sertifikatlaşmanın әsas mәqsәdi (Çәki: 1)
tәhlükәli mәhsul, texnologiya vә s.nin idxalının qarşısının alınması
tәhlükәli mәhsul ixracı
tәhlükәli texnologiya ixracı
tәhlükәli mәhsulun istifadәsi
heç bir cavab düz deyildir
Sual: Ekoloji standart vә deklarasiya ondan ötәridir ki, (Çәki: 1)
obyektin yüksәk sәviyyәdә olduğunu tәsdiklәmәk
ekoloji audit
ekoloji uçot
ekoloji menecment
düzgün cavab yoxdur
Sual: Ekoloji standart vә deklarasiya ondan ötәridir ki, (Çәki: 1)
sığorta, kredit vә vergi güzәşlәrilә tәminat
ekoloji audit
ekoloji uçot
ekoloji menecment

düzgün cavab yoxdur
Sual: Ekoloji standart vә deklarasiya ondan ötәridir ki, (Çәki: 1)
sәnaye obyektlәrinin ekoloji tәhlükәsizliyini tәsdiklәmәk
ekoloji audit]
ekoloji uçot
ekoloji menecment
düzgün cavab yoxdur

BÖLMӘ: 10 02
Ad

10 02

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Sertifikatlaşma keçirәn iştirakçılar arasında mәsuliyyәtin qruplaşması (Çәki: 1)
4
9
5
3
2
Sual: Ekoloji sertifikatlaşmanın aparılmasında maraqlı olan müәssisә vә tәşkilatların
qruplaşması (Çәki: 1)
6
5
7
4
9
Sual: Ekoloji müәssisәnin inkişaf strategiyasına daxil olan qruplar (Çәki: 1)
10
9
8
11
12
Sual: Ekoloji müәssisәnin inkişaf strategiyasına daxil olan qruplar (Çәki: 1)
5
6
3

4
2

BÖLMӘ: 11 03
Ad

11 03

Suallardan

30

Maksimal faiz

30

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Firmaların rәqabәtlilik mühitindә idarә olunması konsepsiyasındakı prioritetlәr
(Çәki: 1)
satışın tәşkili
satışın lәğvi
satışın inkişafı
satışın azaldılması
heç bir cavab düz deyildir
Sual: Firmaların rәqabәtlilik mühitindә idarә olunması konsepsiyasındakı prioritetlәr
(Çәki: 1)
tәlәbatın tәhlili
tәlәbatın tәhlil olunmaması
tәlәbatın neytrallaşdırılması
tәlәbatın azaldııması
düzgün cavab yoxdur
Sual: Firmaların rәqabәtlilik mühitindә idarә olunması konsepsiyasındakı prioritetlәr
(Çәki: 1)
rәqiblәrin tәhlili
rәqiblәrin tәhlil olunmaması
rәqiblәrin neytrallaşdırılması
rәqiblәrin lәğvi
düzgün cavab yoxdur
Sual: Firmaların rәqabәtlilik mühitindә idarә olunması konsepsiyasındakı prioritetlәr
(Çәki: 1)
strateji marketinq
strateji audit
strateji uçot
strateji istehsal
düzgün cavab yoxdur

Sual: Firmaların rәqabәtlilik mühitindә idarә olunması konsepsiyasındakı prioritetlәr
(Çәki: 1)
istehsalat planlaşdırılması
istehlak planlaşdırılma
mәdәni planlaşdırılma
sosial planlaşdırılma
düzgün cavab yoxdur
Sual: Firmaların rәqabәtlilik mühitindә idarә olunması konsepsiyasındakı prioritetlәr
(Çәki: 1)
texnikiiqtisadi planlaşdırma
sosial planlaşdırma
mәdәni planlaşdırma
texniki idarәetmә
düzgün cavab yoxdur
Sual: Firmaların rәqabәtlilik mühitindә idarә olunması konsepsiyasındakı prioritetlәr
(Çәki: 1)
strateji planlaşdırma
strateji audit
strateji uçot
strateji tәşkiletmә
düzgün cavab yoxdur
Sual: Firmaların rәqabәtlilik mühitindә idarә olunması konsepsiyasındakı prioritetlәr
(Çәki: 1)
strateji idarәetmә
strateji uçot
strateji audit
strateji tәşkiletmә
düzgün cavab yoxdur
Sual: Strateji planlaşdırmanın mәrhәlәlәri (Çәki: 1)
strategiyanın qiymәtlәndirilmәsi
strategiyanın tәhlili
strategiyanın mәqsәdi
strategiyanın hazırlanması
düzgün cavab yoxdur
Sual: Strateji planlaşdırmanın mәrhәlәlәri (Çәki: 1)
strategiyanın reallaşdırılması
strategiyanın tәhlili
strategiyanın mәqsәdi
strategiyanın hazırlnaması
düzgün cavab yoxdur

Sual: Strateji planlaşdırmanın mәrhәlәlәri (Çәki: 1)
strategiyanın seçilmәsi
strategiyanın tәhlili
strategiyanın mәqsәdi
strategiyanın hazırlanması
düzgün cavab yoxdur
Sual: Strateji planlaşdırmanın mәrhәlәlәri (Çәki: 1)
strateji alternativlәrin tәhlili
strategiyanın mәqsәdi
strategiyanın hazırlanması
strategiyanın perspektivi
düzgün cavab yoxdur
Sual: Meyarlara görә mәqsәdlәrin tәsnifatı (Çәki: 1)
mәqsәdlәrin müәyyәnlәşmәsinә görә
mәnәviyyata görә
sosioloji mәqsәdlәrә görә
strategiyaya görә
düzgün cavab yoxdur
Sual: Meyarlara görә mәqsәdlәrin tәsnifatı (Çәki: 1)
miqdarına görә
mәqsәdә görә
mәnәviyyata görә
sosioloji mәqsәdlәrә görә
düzgün cavab yoxdur
Sual: Meyarlara görә mәqsәdlәrin tәsnifatı (Çәki: 1)
priaritetliliyinә görә
sosioloji mәqsәdlәrә görә
mәnәviyyata görә
strategiyaya görә
düzgün cavab yoxdur
Sual: Meyarlara görә mәqsәdlәrin tәsnifatı (Çәki: 1)
istiqamәtliliyinә görә
sosioloji mәqsәdlәrә görә
mәnәviyyata görә
strategiyaya görә
düzgün cavab yoxdur
Sual: Meyarlara görә mәqsәdlәrin tәsnifatı (Çәki: 1)
xarakterizә görә

sosioloji mәqsәdlәrә görә
mәnәviyyata görә
strategiyaya görә
düzgün cavab yoxdur
Sual: Strateji planlaşdırmaya tәsir edәn amillәr (Çәki: 1)
iqtisadi amillәr
iqtisadi funksiyalar
iqtisadi tәhlil
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Meyarlara görә mәqsәdlәrin tәsnifatı (Çәki: 1)
siyasi amillәr
siyasi funksiyalar
siyasi tәhlil
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Sosioloji planlaşdırmaya tәsir edәn amillәr (Çәki: 1)
bazar amillәri
bazar funksiyaları
bazar tәhlili
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Sosioloji planlaşdırmaya tәsir edәn amillәr (Çәki: 1)
texnoloji amillәr
texnoloji funksiyalar
texnoloji tәhlil
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Sosioloji planlaşdırmaya tәsir edәn amillәr (Çәki: 1)
rәqabәt amillәrı
texnoloji funksiyalar
texnoloji tәhlil
bütün cavablar düzgümdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Sosioloji planlaşdırmaya tәsir edәn amillәr (Çәki: 1)
rәqabәt amillәr
rәqabәt funksiyaları
rәqabәtin tәhlili

bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Sosioloji planlaşdırmaya tәsir edәn amillәr (Çәki: 1)
sosial amillәr
sosial funksiyalar
sosial tәhlil
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Sosioloji planlaşdırmaya tәsir edәn amillәr (Çәki: 1)
beynәlxalq amillәr
beynәlxalq funksiyalar
beynәlxalq tәhlil
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Strateji planlaşdırma mәqsәdlәri üçün lazımlı funksioanl zonalar (Çәki: 1)
menecment
uçot
audit
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Strateji planlaşdırma mәqsәdlәri üçün lazımlı funksional zonalar (Çәki: 1)
istehsalat
uçot
audit
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Strateji planlaşdırma mәqsәdlәri üçün lazımlı funksional zonalar (Çәki: 1)
marketinq
uçot
audit
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Strateji planlaşdırma mәqsәdlәri üçün lazımlı funksional zonalar (Çәki: 1)
maliyyә
uçot
audit
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur

Sual: Strateji planlaşdırma mәqsәdlәri üçün lazımlı funksional zonalar (Çәki: 1)
kadr potensialı
uçot
audit
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur

BÖLMӘ: 12 03
Ad

12 03

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji bizneslә ekoloji maliyyәnin asılı olduğu amillәr qrupu (Çәki: 1)
10
9
8
6
5
Sual: Maliyyә menecmenti özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
ekoloji müәssisәnin maliyyә siyasәtinin işlәnmәsini vә realizәsini
uçot
audit
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Maliyyә menecmenti özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
ekoloji müәssisәnin maliyyә mәsәlәlәri haqda qәrar qәbul etmәk
uçot
audit
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Maliyyә menecmenti özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
ekoloji müәssisәnin maliyyә hesabatının tәhlil
üçot
audit
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur

Sual: Maliyyә menecmenti özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
uçot
audit
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Maliyyә menecmenti özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
kapital xәrclәrinin qiymәtlәndirilmәsi
uçot
audit
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Maliyyә menecmenti özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
maliyyә planlaşdırılması vә nәzarәt
uçot
audit
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Maliyyә menecmenti özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
ekoloji müәssisәnin idarәetmә aparatının tәşkili
uçot
audit
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur

BÖLMӘ: 12 02
Ad

12 02

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji müәssisәnin maliyyәsi qruplaşdırılır (Çәki: 1)
4
2
7
6
5

Sual: Ekoloji müәssisәnin kapital növlәri (Çәki: 1)
5
4
6
3
2
Sual: Ekoloji müәssisәnin maliyyә fondları qrupları (Çәki: 1)
7
6
5
4
2
Sual: Ekoloji müәssisәnin maliyyә ehtiyatları mәnbәlәri (Çәki: 1)
4
2
6
8
10
Sual: Ekoloji müәssisәnin idarәsi üçün istifadә edilәn informasiyaları qrupları (Çәki: 1)
7
5
9
3
12
Sual: Maliyyә ehtiyatları axınının tәşkil edәn qruplar (Çәki: 1)
4
5
6
7
8
Sual: Maliyyә menecmenti vәzifәlәrinә daxildir (Çәki: 1)
5
6
7
9
8

Sual: Ekoloji müәssisә maliyyәsinin әsas mәnbәlәri (Çәki: 1)
12
14
13
15
16
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1%

Sual: Ekoloji lizinq üçün sәciyyәvi olan әsas xüsusiyyәtlәr (Çәki: 1)
әmlak vә onun istehsalçısının seçilmәsi
ekoloji menecment
ekoloji marketinq
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Ekoloji lizinq üçün sәciyyәvi olan әsas xüsusiyyәtlәr (Çәki: 1)
әmlak satıcısı әmlakın xüsusi olaraq lizinqә verilmәk üçün alındığını bilir
ekoloji menecment
ekoloji marketinq
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Ekoloji lizinq üçün sәciyyәvi olan әsas xüsusiyyәtlәr (Çәki: 1)
әmlak mülkiyyәtçisinin yanından ötәrәrk birbaşa istifadәyә verilir vә istifadәçinin
istismarına götürülür
ekoloji menecment
ekoloji marketinq
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Ekoloji lizinq üçün sәciyyәvi olan әsas xüsusiyyәtlәr (Çәki: 1)
әmlak istifadәçisinin nöqsan aşkar etdikdә öz iradlarını mülkiyyәtçiyә yox, heç bir
әlaqәsinin olmadığı satıcıya birbaşa yönәldir.
ekoloji menecment
ekoloji marketinq
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur

Sual: Ekoloji lizinq üçün sәciyyәvi olan әsas xüsusiyyәtlәr (Çәki: 1)
lizinq verәn әmlakı şәxsi istifadәyә yox, xüsusi olaraq onu müvәqqәti istifadәyә
vermәk üçün әldә edir
ekoloji menecment
ekoloji marketinq
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Ekoloji lizinq üçün sәciyyәvi olan әsas xüsusiyyәtlәr (Çәki: 1)
lizinq müqavilәsinin bütün müddәti әrzindә әmlak lizinq verәnin mülkiyyәti olaraq
qalır
ekoloji menecment
ekoloji marketinq
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Ekoloji lizinq üçün sәciyyәvi olan әsas xüsusiyyәtlәr (Çәki: 1)
әmlak mülkiyyәtçisi onu müvәqqәti istifadәyә verdiyi üçün mükafat alır
ekoloji menecment
ekoloji marketinq
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Ekoloji lizinq üçün sәciyyәvi olan әsas xüsusiyyәtlәr (Çәki: 1)
әmlak istifadәçisinin vaxtından әvvәl vә ya müqavilәnin müddәti bitdikdәn sonra onu
öz mülkiyyәtinә almaq hüququ var
ekoloji menecment
ekoloji marketinq
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Ekoloji lizinqin formaları (Çәki: 1)
qısamüddәtli
ortamüddәtli
supermüddәtli
maksimal müddәtli
minimal müddәtli
Sual: Ekoloji lizinqin formaları (Çәki: 1)
uzunmüddәtli
ortamüddәtli
supermüddәtli
maksimal müddәtli

minimal müddәtli
Sual: Ekoloji lizinqin nöqsanları (Çәki: 1)
3
4
5
8
7
Sual: Ekoloji lizinq sazişinin әsas müqayisәli üstünlüklәri (Çәki: 1)
12
11
13
14
15
Sual: Ekoloji lizinqin hüquqi tәminatının sәviyyәlәri (Çәki: 1)
lizinq әmәliyyatlarını tәnzimlәyәn xüsusi qanunları olan ölkәlәri
ekoloji lizinqin tәtbiq edilmәdiyi ölkәlәr
ekoloji lizinqin neytral olduğu ölkәlәr
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Ekoloji lizinqin hüquqi tәminatının sәviyyәlәri (Çәki: 1)
xüsusi qanunvericilik aktları olan ölkәlәr
ekoloji lizinqin tәtbiq edilmәdiyi ölkәlәr
ekoloji lizinqin neytral olduğu ölkәlәr
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Ekoloji lizinqin hüquqi tәminatının sәviyyәlәri (Çәki: 1)
xüsusi qanunları vә qanunvericilik aktları olmayan ölkәlәr
ekoloji lizinqin tәtbiq edilmәdiyi ölkәlәr
ekoloji lizinqin neytral olduğu ölkәlәr
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür

BÖLMӘ: 13 02
Ad

13 02
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2
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2

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji lizinq şirkәtlәrinin növlәri (Çәki: 1)
3
4
5
7
6
Sual: Ekoloji lizinqin faydalı olan ümumi tәmayüllәr (Çәki: 1)
3
4
5
6
7

BÖLMӘ: 14 02
Ad

14 02

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Real fәaliyyәt göstәrәn ekoloji tәşkilatın sosialpsixoloji cәhәtdәn nә olduğunu
göstәrәn qruplaşma (Çәki: 1)
3
4
5
6
7
Sual: İnsan resurslarının idarә edilmәsinin kompleks mәsәlәlәr üzrә qruplaşması (Çәki:
1)
7
6
8
10
12
Sual: Ekoloji biznesdә ekoloji söhbәt nәdir (Çәki: 1)
söhbәtin xüsusi formasıdır
söhbәtin qeyriadi formasıdır

söhbәtin neytral formasıdır
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Ekoloji biznesdә işgüzar etika kodeksinin tәrkib hissәsi (Çәki: 1)
8
7
6
5
4

BÖLMӘ: 15 02
Ad

15 02

Suallardan

5
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5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji biznesin qiymәtlәndirmә istiqamәtlәri (Çәki: 1)
sahibkarlıq növü kimi
biznes növü kimi
qazanc növü kimi
alqısatqı növü kimi
işgüzarlıq növü kimi
Sual: Ekoloji biznesin qiymәtlәndirmә istiqamәtlәri (Çәki: 1)
sahibkarları qiymәtlәndirmә fәaliyyәtindәn istifadә etmәsi
biznes növü kimi
qazanc növü kimi
alqısatqı növü kimi
işgüzarlıq növü kimi
Sual: Ekoloji biznesdә qanuna görә qiymәtlәndiricinin hüquq vә vәzifәlәri qruplaşması
(Çәki: 1)
4
5
6
8
9
Sual: Ekoloji biznesdә qiymәtlәndiricinin qanuni vәzifәlәri qrupları (Çәki: 1)
10

12
13
8
9
Sual: Ekoloji biznesdәki sahibkarlıq fәaliyyәtindә әmlakların qiymәtlәndirmә halları (Çәki:
1)
6
8
9
10
11
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Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji biznesdә әmlakın mәcburi qaydada qiymәtlәndirilmәsi (Çәki: 1)
dovlәt әmlakının dәyәri özәllәşdirmә vaxtı müәyyәn edildikdә
dövlәt әmlakının dәyәri müәyyәn edilmәdikdә
dövlәt әmlakının dәyәri ölçülmәdikdә
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Ekoloji biznesdә әmlakın mәcburi qaydada qiymәtlәndirilmәsi (Çәki: 1)
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakın girov mәqsәdlәri üçün istifadә olunduqda
girov tәtbiq edilmәdikdә
girov lәğv edildikdә
girov olmadıqda
bütün cavablar sәhvdir
Sual: Ekoloji biznesdә әmlakın mәcburi qaydada qiymәtlәndirilmәsi (Çәki: 1)
dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı satildıqda vә ya borc kimi başqasına verildikdә
әmlak satılmadıqda
әmlak borca verilmәdikdә
bütün cavablar sәhvdir
bütün cavablar düzdür
Sual: Әmlakın dәyәr formaları (Çәki: 1)

inventar dәyәri
әmtәә dәyәr
mәhsul dәyәri
satınalma dәyәri
әmlakın dәyәrsizlәşdirilmәsi
Sual: Әmlakın dәyәr formaları (Çәki: 1)
bazar vә ya qiymәtlәndirmә dәyәri
әmtәә dәyәr
mәhsul dәyәri
qeyribazar dәyәri
düzgün cavab yoxdur
Sual: Әmlakın dәyәr formaları (Çәki: 1)
uçot dәyәri
әmtәә dәyәr
mәhsul dәyәri
qeyribazar dәyәri
düzgün cavab yoxdur
Sual: Xәrc metodunun әsas üsulları (Çәki: 1)
aktivlәrin xalis balans dәyәri
neytral balans dәyәri
sırf balans dәyәri
qeyribalans dәyәri
aktiv balans dәyәri
Sual: Xәrc metodunun әsas üsulları (Çәki: 1)
maddi aktivlәrin xalis bazar dәyәri
neytral balans dәyәri
sırf balans dәyәri
qeyribalans dәyәri
aktiv balans dәyәri
Sual: Xәrc metodunun әsas üsulları (Çәki: 1)
әvәzetmә dәyәri
neytral balans dәyәri
sırf balans dәyәri
qeyriәvәzetmә dәyәri
aktiv dәyәri
Sual: Xәrc metodunun әsas üsulları (Çәki: 1)
aktivlәrin bәrpa dәyәri
lәğv dәyәri

mәnfi dәyәri
müsbәt dәyәri
bütün cavablar sәhvdir
Sual: Xәrc metodunun әsas üsulları (Çәki: 1)
lәğvetmә dәyәri
neytral dәyәr
mәnfi dәyәri
müsbәt dәyәri
cavablar yoxdur
Sual: Beynәlxalq ekoloji biznes faәliyyәti mәsәlәlәrinin ardıcıl hәllini tәlәb edir (Çәki: 1)
beynәlxalq ticarәtin yeni forma vә metodlarının öyrәnilmәsi
idxal
ixrac
kommersiya
istehsal
Sual: Beynәlxalq ekoloji biznes faәliyyәti mәsәlәlәrinin ardıcıl hәllini tәlәb edir (Çәki: 1)
Kommersiya әmәliyyatlarına dair müqavilәlәrin bağlanması
istehsal
idxal
ixrac
kommersiya
Sual: Beynәlxalq ekoloji biznes faәliyyәti mәsәlәlәrinin ardıcıl hәllini tәlәb edir (Çәki: 1)
ticarәtvasitәçilik strukturunun funksiyası
uçot
ixrac
idxal
istehsal
Sual: Beynәlxalq ekoloji biznes faәliyyәti mәsәlәlәrinin ardıcıl hәllini tәlәb edir (Çәki: 1)
beynәlxalq әmtәә birjalarında әmәliyyatların tәşkili
istehlak
uçot
ixrac
idxal
Sual: Beynәlxalq ekoloji biznes faәliyyәti mәsәlәlәrinin ardıcıl hәllini tәlәb edir (Çәki: 1)
texnologiya vә xidmәtlәrin satışının tәşkili
idxal
ixrac
uçot

istehsal
Sual: Beynәlxalq ekoloji biznes faәliyyәti mәsәlәlәrinin ardıcıl hәllini tәlәb edir (Çәki: 1)
beynәlxalq istehsaltexniki әlaqәlәrin qurulması
idxal
ixrac
uçot
istehsal
Sual: Beynәlxalq ekoloji biznes faәliyyәti mәsәlәlәrinin ardıcıl hәllini tәlәb edir (Çәki: 1)
antiinhisar tәnzimlәnmәnin forma vә vasitәlәri
uçot
ixrac
idxal
istehlak
Sual: Ekoloji biznesdә birbaşa metoddan istifadә halları (Çәki: 1)
3
4
5
6
7
Sual: Beynәlxalq ekoloji biznesdә mәqsәdlәr (Çәki: 1)
tәchizatın genişlәndirilmәsi
ixrac
idxal
içot
istehsal
Sual: Beynәlxalq ekoloji biznesdә mәqsәdlәr (Çәki: 1)
resursların әldә edilmәsi
ixrac
idxal
uçot
istehlak
Sual: Beynәlxalq ekoloji biznesdә mәqsәdlәr (Çәki: 1)
diversifikasiya
ixrac
idxal
uçot
istehsal

Sual: Ekoloji biznesdә beynәlxalq әlaqәlәrin növlәri (Çәki: 1)
istehsal
ixrac
әmtәә
uçot
istehlak
Sual: Ekoloji biznesdә beynәlxalq әlaqәlәrin növlәri (Çәki: 1)
idxal
istehsal
әmtәә
uçot
istehlak

BÖLMӘ: 16 02
Ad

16 02

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji biznesdәki innovasiya fәaliyyәtinin növlәri (Çәki: 1)
5
6
8
4
2
Sual: Ekoloji biznesdәki innovasiya fәaliyyәtindә hәyata keçirilәn yeniliklәr (Çәki: 1)
2
3
4
6
8
Sual: Ekoloji biznesdәki innovasiya fәaliyyәtindә mövcud olan madditexniki yeniliklәr
(Çәki: 1)
3
4
2
6
9

Sual: Ekoloji biznesdәki innovasiya fәaliyyәtindә mövcud olan sosial yeniliklәr (Çәki: 1)
5
4
3
6
7
Sual: Ekoloji biznesdәki innovasiya prosesi müxtәlif qruplar tәrәfindәn yerinә yetirilәn
neçә proseslәrdәn ibarәtdir. (Çәki: 1)
3
4
7
9
2
Sual: İnnovasiya prosesinin neçә mәrhәlәsi vardır (Çәki: 1)
6
8
12
5
3
Sual: Ekoloji müәssisәnin innovasiya strategiyası seçilәrkәn neçә mәsәlәnin hәlli
lazımdır. (Çәki: 1)
4
6
8
2
3
Sual: Ekologiyada innovasiya biznesin hәyata keçirәn tәşkilati hüquqi formalar neçә
çürdür (Çәki: 1)
6
10
14
5
4
Sual: İnnovasiya sferalarında dövlәt orqanlarının neçә çür funksiyası vardır (Çәki: 1)
8
10
12
6
4

Sual: Müasir idarәetmә sferasına tendensiyalar xarakterikdir (Çәki: 1)
3
4
5
2
6

BÖLMӘ: 16 03
Ad

16 03

Suallardan

3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji biznesdә innovasiyanın texniki nәticәlәri (Çәki: 1)
mәhsulun çeşidi tәzәlәnir vә rәqabәt qabiliyyәti yüksәlir
mәhsulun çeşidi tәzәlәnmir
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti yüksәlmir
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Ekoloji biznesdә innovasiyanın iqtisadi nәticәlәri (Çәki: 1)
istehsalı sәmәrәliliyi yüksәlir
Istehsalın sәmәrәliliyi azalır
Istehsalın sәmәrәliliyi artmır
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar düzdür
Sual: Ekoloji biznesdә innovasiyanın sosial nәticәlәri (Çәki: 1)
yeniliklәr әhәmiyyәtli sosial nәticәlәrlә sәciyyәlәnir
sosial nәticәlәr yoxdur
sosial nәticәlәr әhәmiyyәtli deyildir
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür

BÖLMӘ: 17 02
Ad

17 02

Suallardan

28

Maksimal faiz

28

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Ekoloji menecment nәdir (Çәki: 1)
strateji menecmentin bir hissәsidir
marketinqdir
sadә idarәetmәdir
adi idarәetmәdir
neytral işdir
Sual: Ekoloji menecmentin әsası ibarәtdir (Çәki: 1)
ekoloji balans vә ekoloji nәzarәt
balanslaşdırılma
mühasibat
ekoloji büdcә
istehsal
Sual: Ekoloji menecmentin әsası ibarәtdir (Çәki: 1)
ekoloji uçot vә ekoloji audit
balanslaşdırılma
ekoloji büdcә
istehsalat
istehlak
Sual: Ekoloji menecmentin әsası ibarәtdir (Çәki: 1)
әtraf mütinin keyfiyyәtinin idarә edilmәsi
әtraf mühitin keyfiyyәtsizliyi
çirklәnmә
istehsal
istehlak
Sual: Ekoloji menecmentin funksiyalarının qruplaşması (Çәki: 1)
4
5
2
3
6
Sual: Ekoloji menecmentin prinsiplәri (Çәki: 1)
3
6
7
8
10

Sual: Ekoloji menecmentin vәzifәlәri (Çәki: 1)
4
6
8
9
3
Sual: Ekoloji menecmentdә ekoloji siyasәtin vә öhdәliklәrin әsaslandırılmasının fәaliyyәt
növlәri (Çәki: 1)
2
3
5
6
7
Sual: Ekoloji fәaliyyәtin planlaşdırılması növlәri (Çәki: 1)
3
4
2
6
7
Sual: Ekoloji menecmentdә әtraf mühitin vә tәbii resurslardan istifadәnin idarә
olunmasının fәaliyyәt qrupları (Çәki: 1)
3
4
2
6
7
Sual: Ekoloji menecmentdә daxili ekoloji monitorinq vә ekoloji nәzarәtin fәaliyyәt qrupları
(Çәki: 1)
3
4
1
7
6
Sual: Ekoloji menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin nәticәlәrinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
qrupları (Çәki: 1)
2
4
3
5
6

Sual: Ekoloji menecmentin sisteminin yenidәn baxxılıb tәkmillәşdirilmәsi qrupları (Çәki:
1)
9
10
6
8
5
Sual: Ekoloji menecmentin sistemi özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
ekoloji siyasәti
ümumi siyasәti
iqtisadi siyasәti
sosioloji siyasәti
idarәetmә siyasәti
Sual: Ekoloji menecmentin sistemi özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
qәbul olunmuş ekoloji siyasәtә uyğun planlaşdırmanı
marketinqi
menecmenti
mentaliteti
sosiologiyanı
Sual: Ekoloji menecmentin sistemi özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
ekoloji menecmentlә fәaliyyәtin tәşkilini
ekoloji marketinqi
ekoloji siyasәti
ekoloji sosiologiyanı
ekoloji auditi
Sual: Ekoloji menecmentin sistemi özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
daxili yoxlamalar vә hәyata keçirilәn fәaliyyәtin korrektә olunmasını
uçotu
auditi
marketinqi
istehsalı
Sual: Ekoloji menecmentin sistemi özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
fәaliyyәt nәticәlәrinin tәhlili vә ekoloji menecment sisteminә yenidәn baxılmanı
marketinqi
uçotunu
auditi
istehlakı

Sual: Ekoloji menecmentin sistemi özündә birlәşdirir (Çәki: 1)
alınmış nәticәlәrin nümayiş vә onların ardıcıl tәkmillәşdirilmәsi
istehsalı
istehlakı
uçotu
marketinqi
Sual: Ekoloji menecmentin inkişafının müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
ekoloji menecmentin infrastrukturu
ekoloji marketinqin infrastrukturu
ekoloji auditin infrastrukturu
ekoloji uçot
ekoloji inkişaf
Sual: Ekoloji menecmentin inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
mentalitet
çoxluq
azlıq
dayanıqlıq
gerilik
Sual: Ekoloji menecmentin inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
ekoloji mәdәniyyәt
ekoloji dağınıqlıq
iqtisadi dayanıqlıq
sosioloji dayanıqlıq
yüksәk mәdәniyyәt
Sual: Ekoloji menecmentin inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
ekoloji şәratin monitorinqi
menecment
marketinq
ekoloji şәraitin pozulması
ekoloji şәraitin yenilәnmәsi
Sual: Ekoloji menecmentin inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
resursların mövcudluğu
resursların yoxluğu
resursların azlığı
resursların çoxluğu
resursların çatırmazlığı
Sual: Ekoloji menecmentin inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
informasiya tәminatı sistemi

informasiyanı yoxluğu
informasiyanın çatışmazlığı
informasiyanın çoxluğu
informasiyanın azlığı
Sual: Ekoloji menecmentin inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
informasiya tәminatı sistemi
informasiyanın yoxluğu
informasiyanın çoxluğu
informasiyanın çatışmazlığı
informasiyanın azlığı
Sual: Ekoloji menecmentin inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
hüquq tәminatı
iqtisadi tәminatı
sosioloji tәminat
mәnәvi tәminat
maddi tәminat
Sual: Ekoloji menecmentin inkişafını müәyyәn edәn amillәr (Çәki: 1)
cәmiyyәtin ekoloji inkişafının ümumi tendensiyası
әkstendensiya
ümumi әkstendensiya
aşağı tendensiya
yuxarı tendensiya

BÖLMӘ: 17 01
Ad

17 01

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji menecment konsepsiyasına aiddir (Çәki: 1)
6
7
4
10
9

BÖLMӘ: 17 03
Ad

17 03

Suallardan

9

Maksimal faiz

9

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin tәşkili növlәri (Çәki: 1)
6
7
8
10
9
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
müәssisәnin fәaliyyәti barәsindә işçilәrin mәlumatlandırılması
müәssisә barәsindә mәlumatın tam olmaması
qeyri – motivasiya
tam mәlumatsızlıq
maariflәndirilmәmәk
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
motivasiya
qeyrimotivasiya
maariflәndirmәnin olmamsı
tam mәlumatsızlıq
başa düşmәmәk
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
ekoloji maariflәndirmә
ekoloji maariflәndirmәmәk
qeyri motivasiya
başa düşmәmәk
neytrallıq
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
ekoloji maariflәndirmә
ekoloji maariflәndirilmәmәk
qeyri motivasiya
başa düşmәmәk
neytrallıq
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
işçilәrin fәaliyyәtә hazırlanması

motivasiya
qeyri motivasiya
başa düşmәmәk
neytrallıq
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
motivasiya edilmәsi
neytrallıq
qeyrimotivasiya edilmәsi
beynәlxalq rәyin formalaşması
planlaşdırma
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
müsbәt beynәlxalq rәyin formalaşdırılması
mәnfi beynәlxalq rәyin formalaşdırılması
neytral rәyin formalaşdırılması
planlı rәyin formalaşdırılması
planlı rәyin formalaşdırılmaması
Sual: Ekoloji menecmentdә işçi heyәtinin idarә olunması prinsiplәri (Çәki: 1)
müәssisәnin müsbәt ekoloji imicinin formalaşdırılması
mәnfi imicin formalaşdırılması
neytral imicin formalaşdırılması
planlı imicin formalaşdırılması
planlı imicin formalaşdırılmaması

BÖLMӘ: 18 02
Ad

18 02

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Su obyektlәr hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilә bilәr (Çәki: 1)
10
15
5
9
11
Sual: Meşә fondundan istifadә növlәrә bölünür (Çәki: 1)
6

8
7
5
4
Sual: Heyvanlar alәminin obyektlәrindәn istifadәnin növlәri (Çәki: 1)
5
10
8
7
6
Sual: Ekoloji hüquq pozuntularına görә mәsuliyyәtin funksiyaları (Çәki: 1)
4
6
5
3
2
Sual: Beynәlxalq ekologiya hüququnun obyektlәri (Çәki: 1)
yer kürәsinin tәbiәti vә yerәtrafı kosmik mәkanlar
müәssisәlәrdir
zavodlardır
fermer tәsәrrüfatlarıdır
fabriklәrdir

BÖLMӘ: 18 03
Ad

18 03

Suallardan

9

Maksimal faiz

9

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Tәbiәtdәn istifadә fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması (Çәki: 1)
tәsәrrüfat fәaliyyәtinә nәzarәt vә ekoloji әsaslandırma sistemidir
ekoloji uçot
ekoloji nәzarәt
ekoloji marketinq
ekoloji audit
Sual: Tәbiәti mühafizә sahәsindә lisenziyalaşdırılır (Çәki: 1)
tәhlükәli vә digәr tullantılarla әlaqәli fәaliyyәt

ekoloji uçot
ekoloji nәzarәt
ekoloji marketinq
ekoloji audit
Sual: Tәbiәti mühafizә sahәsindә lisensiyalaşdırılır (Çәki: 1)
yeraltı sәrvәtlәrdәn istifadә
ekoloji uçot
ekoloji nәzarәt
ekoloji marketinq
ekoloji audit
Sual: Tәbiәti mühafizә sahәsindә lisenziyalaşdırılır (Çәki: 1)
su obyektlәrindәn istifadә
ekoloji uçot
ekoloji nәzarәt
ekoloji marketinq
ekoloji audit
Sual: Tәbiәtdәn istifadәnin lisenziyalaşdırılması sisteminә daxil olan icarәlәr qrupu (Çәki:
1)
tullantıların yerlәşdirilmәsi vә atılmasına görә
tullantıların emalına görә
tullantıların nәqlinә görә
tullantıların basdırılmasına görә
tullantıların sovrulmasına görә
Sual: Tәbiәtdәn istifadәnin lisenziyalaşdırılması sisteminә daxil olan icazәlәr qrupu
(Çәki: 1)
tәbiәtdәn kompleks istifadәyә görә
qeyrikompleks istifadәyә görә
seçmә istifadәyә görә
sәmәrәsiz istifadәyә görә
sәmәrәli istifadәyә görә
Sual: Sudan istifadә lisenziyası әhatә edir (Çәki: 1)
su obyekti, su istifadәçilәri
qeyrisu obyektlәri
qeyrisu istifadәçilәri
istehsalçılar
istehlakçılar
Sual: Sudan istifadә lisenziyası әhatә edir (Çәki: 1)
su obyektlәrindәn istifadәnin mәqsәd vә üsulları
su obeyktlәrindәn istifadәnin mәqsәdsizliyi

su obyektlәrindәn istifadәnin mümkünsüzlüyü
üsulların müәyyәnlәşdirilmәsi
istehsalçılar
Sual: Sudan istifadә lisenziyası әhatә edir (Çәki: 1)
lisenziyanın fәaliyyәt müddәti
lisenziyanın son müddәti
lisneziyanın әhatә dairәsi
lisneziyanın lazımlığı
lisenziyanın yoxluğu

BÖLMӘ: 19 03
Ad

19 03

Suallardan

26

Maksimal faiz

26

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Sudan istifadә lisenziyası әhatә edir (Çәki: 1)
su obyektlәrinin vә tәbii mühitin qorunmasına vә sudan sәmәrәli istifadәyә dair
tәlәblәr
sudan sәmәrәsiz istifadәnin xüsusiyyәtlәri
su obyektlәrinә olan münasibәt
sudan istifadәnin xüsusiyyәtlәri
suyun çirklәnmә sәbәblәri
Sual: Ekoloji sertifikatlaşmanın aparıldığı istiqamәtlәr (Çәki: 1)
texnoloji proseslәr
texniki proseslәr
ictimai proseslәr
sosioloji proseslәr
mәdәniyyәt proseslәri
Sual: Ekoloji sertifikatlaşmanın aparıldığı istiqamәtlәr (Çәki: 1)
xәbәrdarlığa yönәlmiş iş vә xidmәtlәr
ekoloji uçot
monitorinq
audit
ekspertiza
Sual: Ekoloji sertifikatlaşmanın aparıldığı istiqamәtlәr (Çәki: 1)
әtraf mühit obyektlәri

daxili obyektlәr
xarici obleyektlәr
yeraltı obyektlәr
yerüstü obyektlәr
Sual: İnvestisiya fәallığına dövlәtin tәsir etdiyi amillәr (Çәki: 1)
xarici investisiyalar üçün әlverişli şәrait
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
tәbiәtin mühafizәsi siyasәti
Sual: İnvestisiya fәallığına dövlәtin tәsir etdiyi amillәr (Çәki: 1)
elmitexniki siyasәti
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
tәbiәtin mühafizәsi siyasәti
Sual: Ekoloji biznesdә qiymәti siyasәti nә demәkdir (Çәki: 1)
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin әn başlıca tәrkib hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin ikincidәrәcәli hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin qanunauyğun hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin qanunsuz hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin üçüncüdәrәcәli hissәsidir
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
müәssisәlәr üçün ekoloji tәhlükәsizliyin priaritetlәri
tәşkilatlar üçün ekoloji tәhlükәsizliyin prioritetlәri
firmalar üçün ekoloji tәhlükәsizliyin priaritetlәri
şirkәtlәr üçün ekoloji tәhlükәsizliyin priaritetlәri
bölmә üçün ekoloji tәhlükәsizliyin prioritetlәri
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
mükәmmәllәşdirmә prosesi
qeyrimükәmmәl proses
qanunsuz proses
qanuni proses
istehsal prosesi
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
personalın tәhsili vә tәbiәtin mühafizә tәdbirlәrindә iştirakının kütlәliyi
qeyrikütlәvilik
qanuni kütlәvilik

qeyriqanuni kütlәvilik
sadә kütlәvilik
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
әvvәlcәdәn qiymәtlәndirmә
sonradan qiymәtlәndirmә
düzgün qiymәtlәndirmә
sadә qiymәtlәndirmә
mürәkkәb qiymәtlәndirmә
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
mәhsul vә xidmәtlәr
istehsal
istehlak
nәqliyyat
planlaşdırma
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
istehlakçılara mәslәhәtlәr
istehsalçılara mәslәhәtlәr
planlaşdırıcılara mәslәhәtlәr
nәqliyyatçılara mәslәhәtlәr
ticarәtçilәrә mәslәhәtlәr
Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasının әn vacib prinsipinә aiddir (Çәki: 1)
inteqrallaşmış menecment
qeyriinteqral menecment
marketinq
ticarәt
planlaşdırma
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәt münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
biosferin mühafizәsi
atmosferin mühafizәsi
hidrosferin mühafizәsi
litosferin mühafizәsi
mantiyanın mühafizәsi
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәt münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
tәbii ehtiyatların qorunmasına yardım
kömürün qorunmasına yardım
neftin qorunmasına yardım

torfun qorunmasına yardım
yanar şitin qorunmasına yardım
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәt münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
tullantıların saxlanması vә istifadәsi
mәhsulların saxlanması
әmtәәnin saxlanması
tәbii qazın saxlanması
suyun saxlanması
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәt münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
enerjiyә qәnaәt
suya qәnaәt
torpağa qәnaәt
mәhsula qәnaәt
qara qәnaәt
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәt münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
riskin azaldılması
riskin artması
riskin neytrallaşması
riskin sürәtlәnmәsi
riskә qayıtmaq
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәt münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
tәhlükәsiz xidmәti vә mәhsullar
tәhlükәli xidmәt vә mәhsullar
neytral vәziyyәt
riskli vәziyyәt
riskin pozulması
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәt münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
әtraf mühitin bәrpası
әtraf mühitin pozulması
torpağın bәrpası
suyun bәrpası
riskin bәrpası
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәt münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)

ictimaiyyәtin mәlumatlandırılması
regionun mәlumatlandırılması
rayonun mәlumatlandırılması
ictimaiyyәtin kәnarlandırılması
şәhәrin mәlumatlandırılması
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәt münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
rәhbәrliyin mәsuliyyәti vә borcu
insanın borcu
şәxsin mәsuliyyәtsizliyi
şәxsin borcu
borca qalmaq
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәt münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşması prinsiplәri
(Çәki: 1)
audit vә mәruzәlәr
menecment
marketinq
sahibkarlıq
sığorta
Sual: Ekoloji tәlәbәlәr vә mәhdudiyyәtlәrlә bağlı olan әsas sahibkarlıq növü mәsәlәlәri
özündә birlәşdirir. (Çәki: 1)
ekoloji texniki, avadanlıq, cihaz vә qurğuların istehsalı
zәrәrli mәhsul istehsalı
zәrәrli qurğu istehsalı
neytral mәhsul istehsalı
tullantılı mәhsul istehsalı
Sual: Ekoloji tәlәbәlәr vә mәhdudiyyәtlәrlә bağlı olan әsas sahibkarlıq növü mәsәlәlәri
özündә birlәşdirir. (Çәki: 1)
aztullantılı yeni texnologiya vә yeni mәhsulların hazırlanması
çoxtullantılı texnologiyanın tәtbiqi
neytral mәhsul istehsalı
tullantılı texnologiyanın tәtbiqi
neytral texnologiyanın tәtbiqi

BÖLMӘ: 19 02
Ad

19 02

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Qiymәt nәdir (Çәki: 1)
dәyәrin pul ilә ifadәsidir
dәyәrin mәnәvi ifadәsidir
dәyәrin fiziki ifadәsidir
dәyәrin maddi ifadәsidir
dәyәrin iqtisadi ifadәsidir
Sual: Qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinin hәyata keçirilәn metodları (Çәki: 1)
5
4
6
2
3
Sual: Qiymәtlәr sistemi әlamәtlәrә görә tәsniflәşir (Çәki: 1)
4
5
6
7
3
Sual: Xartiya nә demәkdir (Çәki: 1)
әsasәn istәkdir
әsasәn qanundur
әsasәn mәramnamәlidir
әsasәn istehsaldır
әsasәn istehlakdır.
Sual: Ekoloji sahibkarlığın formaları (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Ekoloji sahibkarlığın növlәri (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

BÖLMӘ: 19 01

Ad

19 01

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Ekoloji sahibkarlıq nәdir? (Çәki: 1)
insan fәallığının potensialıdır
insan fәallığının bir cәhdidir.
insan fәallığının qeyriciddi hissәsidir
insan fәallığının ciddi hissәsidir
insan fәallığının sığortasıdır
Sual: Ekoloji biznesin әsas prinsiplәri öz әksini tapmışdır (Çәki: 1)
“sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasında
“Tәbiәtin mühafizәsi qanununda”
“Azad ticarәtә dair qanunda”
“Biznesin әsasları qanununda”
Ticarәt palatasının qәrarlarında
Sual: Ekoloji biznes bazarında kredit bazarını neçә hissәyә bölmәk olar (Çәki: 1)
3
4
5
2
8
Sual: Azәrbaycanın ekoloji vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına dair qısamüddәtli kredit
qoyuluşlarının yekuna görә faizi (Çәki: 1)
67
69
78
73
80
Sual: Dövlәt büdcәsi nәdir? (Çәki: 1)
әn mühüm maliyyә sәnәdidir
әn mühüm qeyrimaliyyә sәnәdidir
dövlәt sәnәdidir
qeyridövlәt sәnәdidir
şәxsi sәnәddir

Sual: Menecmentdә ekoloji fәaliyyәtin tәşkili növlәri: (Çәki: 1)
6
7
8
10
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Sual: Biznesin mәnası nәdir ? (Çәki: 1)
sahibkarlıq
fәaliyyәt
iş
tәşәbbüskarlıq
gәlir

BÖLMӘ: 20 01
Ad

20 01

Suallardan

50

Maksimal faiz

50

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

3%

Sual: Azad sahibkarlığa әsaslanan yeni iqtisadi sistem hansı qanunla tәnzimlәnir (Çәki:
1)
tәlәblә tәklifin mütәnasibliyi qanunu
mülkiyyәt formasının dәyişilmәsi qanunu
azad sahibkarlıq qanunu
bazar qanunu
dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi qanunu
Sual: “Ekoloji biznesin әsasları” fәnni bakalavr pillәsindә iqtisadçı ekoloqların
hazırlanmasında hanıs fәndir (Çәki: 1)
ikinci dәrәcәli fәndir
әsas fәnlәrdәn biridir
kömәkçi fәnlәrdәn biridir
texniki fәnlәrdәn biridir
ümumtәbii fәnlәrdәn biridir
Sual: “Ekoloji biznesin әsasları” fәnni nәyi öyrәnir (Çәki: 1)
ekoloji sahәdә sahibkalığın xüsusiyyәtlәrini
şәxsi vә kollektiv tәşәbbüskarlığın tәzahürünü
hüquqi norma çәrçivәsini
iqtisadi norma çәrçivәsini

iş normasını
Sual: Ekoloji biznesin mәnası (Çәki: 1)
sahibkarlıq
fәaliyyәt
iş
[tәşәbbüskarlıq
gәlir
Sual: Ekoloji biznesin mühitlәri neçәdir (Çәki: 1)
c
6
2
7
5
Sual: Hüquqi tәsirin neçә sahәsi vardır? (Çәki: 1)
6
5
4
8
9
Sual: Beynәlxalq hüququn hәll etdiyi mәsәlәnin sayı neçәdir? (Çәki: 1)
3
4
7
8
6
Sual: Ekoloji biznesin tәbiiçoğrafi mühiti nәdir? (Çәki: 1)
bioloji
torpaqların mәhsuldarlığı
ilin fәsillәrinin müddәti
әhalinin yaş vә cins tәrkibi
tәhsil sәviyyәsi
Sual: Ekoloji biznes bazarının infrastrukturu nәdir? (Çәki: 1)
kapital bazarı
broker şirkәtlәri
ticarәt palataları
elektron ticarәt sistemlәri
informasiya texnologiyası vә kommunikasiya vasitәlәri

Sual: Ekoloji biznesin infrastruktur elementi sayılır? (Çәki: 1)
innovasiya – investisiya bazarı
baza texnologiyaları
pul vәsaiti
binalar
qurğular
Sual: Ekoloji biznes bazarının maliyyә bazarıdır (Çәki: 1)
pul bazarı
bank bazarı
torpaq bazarı
tәkrar maliyyә bazarı
әmlak bazarı
Sual: Ekoloji biznes bazarının maliyyә bazarının tәsnifatına dair çatışmayan cәhәtlәri
sadalayan iqtisadçıların qrupu hansıdır? (Çәki: 1)
6
5
7
3
4
Sual: Azәrbaycanın ekoloji vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına dair qısamüddәtli kreditin
faizi (Çәki: 1)
67
69
78
73
80
Sual: Azәrbaycanın ekoloji vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasına dair uzunmüddәtli kreditin
faizi (Çәki: 1)
15
40
51
27
33
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarının mövcudluğu şәrtlәri (Çәki: 1)
transaksion xәrclәrin tam varlığı
transaksion xәrclәrin yarı yoxluğu
transaksion xәrclәrin yoxluğu
transaksion xәrclәrin yarı varlığı
transaksion xәrclәrin tam yoxluğu

Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarının mövcudluğu şәrtlәri (Çәki: 1)
hәrhansı vergilәrin istisna olmaması
hәrhansı vergilәrin tam istisna olmaması
hәrhansı vergilәrin yarı istisna olması
hәrhansı vergilәrin istisna olması
hәrhansı vergilәrin yarı istisna olmaması
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarının mövcudluğu şәrtlәri (Çәki: 1)
qeyrimüәyyәn sayda alıcılar
qeyrimüәyyәn sayda satıcılar
çox sayda alıcı vә satıcıların mövcudluğu
az sayda alıcıların mövcudluğu
az sayda satıcıların mövcudluğu
Sual: . Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarının mövcudluğu şәrtlәri (Çәki: 1)
bazara qeyribәrabәr sayda daxil olma
hüquqi vә fiziki şәxslәrin bazara bәrabәr daxil olması
bazara daxil olmamaq
bazardan bәrabәr sayda çıxmaq
bazardan çıxmaq
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarının mövcudluğu şәrtlәri (Çәki: 1)
informasiyaların eyni anlaşıqlığı
informasiyaların müxtәlif cür anlaşıqlığı
informasiyaların anlaşılmamazlığı
informasiyaların çıxarılması
informasiyaların mәhvi
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarının mövcudluğu şәrtlәri (Çәki: 1)
qeyribәrabәr gözlәmәlәr
bәrabәr gözlәmәlәr
fәaliyyәt göstәrәn bütün şәxslәrdә bәrabәr gözlәmәlәr
tam gözlәmәlәr
yarı gözlәmәlәr
Sual: Ekoloji biznes bazarının tәkmil kapital bazarının mövcudluğu şәrtlәri (Çәki: 1)
maliyyә çәtinliklәri ilә әlaqәdar xәrclәrin olmaması
xәrclәrin olması
xәrclәrin qaytarılması
xәrclәrin alınması
xәrclәrin alınmaması
Sual: Ekoloji biznes bazarında qiymәtli kağızlar bazarının hissәlәrinin sayı (Çәki: 1)
3

5
2
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Sual: Ekoloji biznes bazarında kredit bazarının hissәlәrinin sayı (Çәki: 1)
3
4
5
2
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Sual: Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә dövlәt funksiyalarının sayı (Çәki: 1)
5
4
3
6
7
Sual: İnflyasiya anlayışı hansıdır? (Çәki: 1)
istehlak qiymәtlәridir
istehlak qiymәtlәrinin artım sürәtinin әhalinin gәlirinin artım sürәtinin üstәlәmәsidir
istehsal qiymәtlәridir
sıfır әmsalıdır
sıfır әmsalıdır
Sual: Pozitiv şәrait dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
neytral proseslәrdir
ölkә iqtisadiyyatına müsbәt tәsir edәn pozitiv proseslәrdir
neqativ proseslәrdir
artım proseslәrdir
mәnfi proseslәrdir
Sual: Neqativ şәrait anlayışı hansıdır? (Çәki: 1)
neytral proseslәrdir
ölkә iqtisadiyyatına mәnfi tәsir edәn neqativ proseslәrdir
müsbәt proseslәrdir
pozitiv proseslәrdir
әskik proseslәrdir
Sual: Dövlәt büdcәsi kәsiri haqqında mәlumatı göstәr (Çәki: 1)
dovlәt mәsariflәrinin onun gәlirini üstәlәmәsidir
neytral vәziyyәtdir
kompleks vәziyyәtdir

dövlәt mәsariflәrinin onun gәlirini üstәlәmәmәsidir
pozitiv vәziyyәtdir
Sual: İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә iqtisadi metodlardan biridir: (Çәki: 1)
resursların yenidәn bölgüsü
pul bölgüsü
maddi vәsait
maliyyә vәsaiti
sosial dönüm
Sual: İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә inzibati metodlardan biri göstәrilir: (Çәki: 1)
tәbii inhisatçılıq
әqli inhisarçılıq
әmәk inhisarçılıq
maddi inhisarçılıq
mәnәvi inhisarçılıq
Sual: İnzibati metod әhatә etdiyi sahәlәr (Çәki: 1)
6
5
4
3
2
Sual: İqtisadi metodun әhatә etdiyi sahәlәr (Çәki: 1)
8
7
6
4
5
Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәrini әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
fiskal
dövlәt
Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәrini әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
dövlәt
elmitexniki

Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәrini әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
dövlәt
investisiya
Sual: . Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәrinni әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
dövlәt
qiymәt
Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәrini әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
dövlәt
amortizasiya
Sual: Ekoloji biznesdә iqtisadi siyasәt tәdbirlәrini әks etdirmәlidir (Çәki: 1)
kommunikasiya
innovasiya
kompleks
dövlәt
kreditpul
Sual: Ekoloji biznesin tәnzimlәnmısi üçündür (Çәki: 1)
müvafiq hüquqi baza yaradılmalıdır
iqtisadi baza yaradılmalıdır
sosial baza yaradılmalıdır
maddi texniki baza yaradılmalıdır
texniki baza yaradılmalıdır
Sual: Antiinhisar siyasәti tәrkib hissәsidir (Çәki: 1)
dövlәt tәnzimlәnmәsinin
korporativ tәnzimlәnmәsinin
inhisarçı tәnzimlәnmәsinin
sәnaye tәnzimlәnmәsinin
sahәsi tәnzimlәnmәsinin
Sual: Azәrbaycan Respublikasında tәbii inhisarçiların siyahısı ibarәtdir (Çәki: 1)
aqrar sahәsindәki müәssisәlәr

yüngül sәnayesindәki müәssisәlәr
yanacaqenetgetika sahәsindәki müәssisәlәr
yeyinti sahәsindәki müәssisәlәr
kәnd tәsәrrüfatındakı müәssisәlәr
Sual: Azәrbaycan Respublikasında tәbii inhisarçiların siyahısı ibarәtdir (Çәki: 1)
aqrar sahәsindәki müәssisәlәr
yüngül sәnayesindәki müәssisәlәr
nәqliyyat sahәsindәki müәssisәlәr
yeyinti sahәsindәki müәssisәlәr
kәnd tәsәrrüfatındakı müәssisәlәr
Sual: Azәrbaycan Respublikasında tәbii inhisarçiların siyahısı ibarәtdir (Çәki: 1)
aqrar sahәsindәki müәssisәlәr
yüngül sәnayesindәki müәssisәlәr
rabitә sahәsindәki müәssisәlәr
yeyinti sahәsindәki müәssisәlәr
kәnd tәsәrrüfatındakı müәssisәlәr
Sual: Azәrbaycan Respublikasında tәbii inhisarçiların siyahısı ibarәtdir (Çәki: 1)
aqrar sahәsindәki müәssisәlәr
yüngül sәnayesindәki müәssisәlәr
kommunal xidmәtlәri sahәsindәki müәssisәlәr
yeyinti sahәsindәki müәssisәlәr
kәnd tәsәrrüfatındakı müәssisәlәr
Sual: Göstәrilәnlәrin hansı dövlәt büdcәsinә aiddir (Çәki: 1)
әn mühüm maliyyә sәnәdidir
әn mühüm qeyrimaliyyә sәnәdidir
dövlәt sәnәdidir
qeyridövlәt sәnәdidir
şәxsi sәnәddir
Sual: İnvestisiya sәnәdlәrinә daxildir (Çәki: 1)
pul vәsaiti
torpaq
su
nou  haw
bina
Sual: İnvestisiya sәnәdlәrinә daxildir (Çәki: 1)
mәqsәdli bank әmanәtlәri
torpaq
su

nou haw
bina
Sual: İnvestisiya sәnәdlәrinә daxildir (Çәki: 1)
kreditlәr
torpaq
su
nou haw
bina
Sual: İnvestisiya sәnәdlәrinә daxildir (Çәki: 1)
sәhmlәr
torpaq
su
nou haw
bina
Sual: İnvestisiya sәnәdlәrinә daxildir (Çәki: 1)
daşınan vә daşınmaz әmlak
torpaq
su
nou haw
bina
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Sual: İnvestisiya qoyuluşundan gözlәnilәn gәlirin hәçminә tәsir göstәrir (Çәki: 1)
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Sual: Unvestisiya fәallığına dövlәtin tәsirinә aid amillәr (Çәki: 1)
kredit maliyyә vә vergi siyasәti
torpaq siyasәti
su siyasәti

atmosfer siyasәti
tәbitәin mühafizәsi siyasәti
Sual: Unvestisiya fәallığına dövlәtin tәsirinә aid amillәr (Çәki: 1)
müxtәlif güzәştlәrlәr
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
tәbitәin mühafizәsi siyasәti
Sual: Unvestisiya fәallığına dövlәtin tәsirinә aid amillәr (Çәki: 1)
amortizasiya siyasәti
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
tәbitәin mühafizәsi siyasәti
Sual: . Unvestisiya fәallığına dövlәtin tәsirinә aid amillәr (Çәki: 1)
xarici investisiyalar üçün әlverişli amillәr
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
tәbitәin mühafizәsi siyasәti
Sual: Unvestisiya fәallığına dövlәtin tәsirinә aid amillәr (Çәki: 1)
elmin texniki siyasәti
torpaq siyasәti
su siyasәti
atmosfer siyasәti
tәbitәin mühafizәsi siyasәti
Sual: Göstәricilәrin hansı qiymәtә aiddir (Çәki: 1)
dәyәrin pul ilә ifadәsidir
dәyәrin mәnәvi ifadәsidir
dәyәrin fizik ifadәsidir
dәyәrin maddi ifadәsidir
dәyәrin iqtisadi ifadәsidir
Sual: Qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinin metodları (Çәki: 1)
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Sual: Qiymәtlәr sistemi әlamәtinә görә qruplaşır (Çәki: 1)
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Sual: Qiymәt siyasәti еkoloji biznesdә nәdir? (Çәki: 1)
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin әn başlıca tәrkib hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin ikincidәrәcәli hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin qanunauyğun hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin qanunsuz hissәsidir
dövlәtin ümumi iqtisadi siyasәtinin üçüncü dәrәcәli hissәsidir
Sual: Fәaliyyәtdә еkoloji sahibkarlıq nә demәkdir? (Çәki: 1)
insan fәallığının potensialıdır
insan fәallığının bir cәhdidir
insan fәallığının qeyriciddi hissәsidir
insan fәallığının ciddi hissәsidir
insan fәallığının sığortasıdı
Sual: Ekoloji biznesin әsas prinsiplәri özünü tapmışdır (Çәki: 1)
“Sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyasında”
“Tәbiәtin mühafizәsi qanununda”
“Azad ticarәtә dair qanunda”
“Biznesin әsasları qanununda”
Ticarәt palatasının qәrarlarında
Sual: Prinsiplәrә görә sahibkarlıq fәaliyyәti xartiyası hansıdır? (Çәki: 1)
müәssisәlәr üçün ekoloji tәhlükәsizliyin prioeritetlәri
tәşkilatlar üçün ekoloji tәhlükәsizliyin prioritetlәri
firmalar üçün ekoloji tәhlükәlәrin prioritetlәri
şirkәtlәr üçün ekoloji tәhlükәsizliyin prioritetlәri
bölmә üçün ekoloji tәhlükәsizliyin prioritetlәri
Sual: Prinsiplәrә görә sahibkarlıq fәaliyәti xartiyası göstәricisi hansıdır? (Çәki: 1)
mükәmmәllәşdirmә prosesi
qeyrimükәmmәl proses
qanunsuz proses
qanuni proses
istehsal peosesi
Sual: Prinsiplәrә görә sahibkarlıq fәaliyәti xartiyası göstәricisi hansıdır? (Çәki: 1)
personalın tәhsili vә tәbiәtin mühafizә tәdbirlәrindә iştirakının kütlәviliyi

qeyrikütlәvilik
qanuni kütlәvilik
qeyriqanuni kütlәvilik
sadә kütlәvilik
Sual: Prinsiplәrә görә sahibkarlıq fәaliyәti xartiyası göstәricisi hansıdır? (Çәki: 1)
әvvәlcәdәn qiymәtlәndirmә
sonradan qiymәtlәndirmә
düzgün qiymәtlәndirmә
sadә qiymәtlәndirmә
mürәkkәb qiymәtlәndirmә
Sual: Prinsiplәrә görә sahibkarlıq fәaliyәti xartiyası göstәricisi hansıdır? (Çәki: 1)
mәhsul vә xidmәtlәr
istehsal
istehlak
nәqliyyat
planlaşdırma
Sual: Prinsiplәrә görә sahibkarlıq fәaliyәti xartiyası göstәricisi hansıdır? (Çәki: 1)
istehlakçılara mәslәhәtlәr
istehsalçılara mәslәhәtlәr
planlaşdırıcılara mәslәhәtlәr
nәqliyyatçılara mәslәhәt
ticarәtçilәrә mәslәhәtlәr
Sual: Prinsiplәrә görә sahibkarlıq fәaliyәti xartiyası göstәricisi hansıdır? (Çәki: 1)
inteqrallaşmış menecment
qeyriinteqral menecment
marketinq
ticarәt
planlaşdırma
Sual: Aşağıdakılardan hansı xartiyaya uyğundur (Çәki: 1)
әsasәn istәkdir
әsasәn qanundur
әsasәn mәramnamәlidir.
әsasәn istehsaldır
әsasәn istehsaldır
Sual: Ekoloji sahibkarlığın formaları neçәdir (Çәki: 1)
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Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşmasının
prinsiplәri hansılardır (Çәki: 1)
biosferin mühafizәsi
atmosferin mühafizәsi
hidrosferin mühafizәsi
litosferin mühafizәsi
mantiyenin mühafizәsi
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşmasının
prinsiplәri hansılardır (Çәki: 1)
tәbii ehtiyatların qorunmasına yardım
kömürün qorunmasına yardım
neftin qorunmasına yardım
tarfun qorunmasına yardım
yanar şiştin qorunmasına yardım
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşmasının
prinsiplәri hansılardır (Çәki: 1)
tullantıların saxlanması vә istifadәsi
mәhsulların saxlanması
әmtәnin saxlanması
tәbii qazın saxlanması
suyun saxlanması
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşmasının
prinsiplәri hansılardır (Çәki: 1)
enerjiyә qәnaәt
suya qәnaәt
torpağa qәnaәt
mәhsula qәnaәt
qara qәnaәt
Sual: [Yeni sual]İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin
reallaşmasının prinsiplәri hansılardır (Çәki: 1)
riskin azaldılması
riskin artması
riskin neytrallaşması
riskin sürәtlәnmәsi
riskә qayıtmaq
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşmasının
prinsiplәri hansılardır (Çәki: 1)

tәhlükәsiz xidmәt vә mәhsullar
tәhlükәli xidmәt vә mәhsuldar
neytral vәziyyәt
riskli pozulması
neytral vәziyyәt
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşmasının
prinsiplәri hansılardır (Çәki: 1)
әtraf mühitin bәrpası
әtraf mühitin pozulmas
torpağın bәrpası
suyun bәrpası
suyun bәrpası
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşmasının
prinsiplәri hansılardır (Çәki: 1)
ictimaiyyәtin mәlumatlandırılması
regionun mәlumatlandırılması
rayonun mәlumatlamdırılması
ictimaiyyәttin kәnarlaşdırılması
şәhәrin mәlumatlandırılması
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşmasının
prinsiplәri hansılardır (Çәki: 1)
rәhbәrliyin mәsuliyyәti vә borcu
insanın borcu
şәxsin mәsuliyyәtsizliyi
şәxsin borcu
borca qalmaq
Sual: İqtisadiyyatın tәbiәtә mәsuliyyәtli münasibәti mәsәlәlәrinin reallaşmasının
prinsiplәri hansılardır (Çәki: 1)
audit vә mәruzәlәr
menecment
marketinq
sahibkarlıq

Sual: Ekoloji sahibkalıq növlәri neçәdir (Çәki: 1)
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Sual: Sahibkarlığın ekoloji tәlәblәr vә mәhdudiyyәtlә bağlı olan әsas sahibkarlıq növü
(Çәki: 1)
ekoloji texnika, avadanlıq, cihaz vә qurğuların istehsalı
zәrәrli mәhsul istehsalı
neytral mәhsul istehsalı
neytral mәhsul istehsalı
tullantılı mәhsul istehsalı
Sual: aztullantılı yeni texnologiya vә yeni mәhsulların hazırlanması (Çәki: 1)
aztullantılı yeni texnologiya vә yeni mәhsulların hazırlanması
çoxtullantılı texnologiyanın tәdbiqi
neytral mәhsul istehsalı
tullantılı texnologiyanın tәdbiqi
neytral texnologiyanın tәdbiqi
Sual: Kömәkçi ekoloji sahibkarlıq növü (Çәki: 1)
ehtiyatların qeyritәkrar ardıcıl istifadәsidir
ehtiyatların keyfiyyәtsizliyi ilә
ehtiyatların neytrallığı ilә
ehtiyatların qeyrineytrallığı ilә
ehtiyatların keyfiyyәt vә xüsusiyyәtlәrinin tәkrarardıcıl istifadәsidir
Sual: Sahibkarlıqda кömәkçi ekoloji növ hansıdır? (Çәki: 1)
utilizasiya
qeyriutilizasiya
istehsal
istehlak
pul
Sual: Sahibkarlıqda кömәkçi ekoloji sahibkarlıq növünә aiddir (Çәki: 1)
faydalı qazıntıların daha dәrin emalı, saflaşdırılması
faydalı qazıntıların sadә emalı
yarısaflaşdırma
dәrin saflaşdırma
neytral vәziyyәt
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә qruplaşdırılır (Çәki: 1)
istehsal ekoloji bizneslә
sahәvi ekoloji bizneslә
qeyrisahıvi ekoloji bizneslә
istehlak tipli ekoloji bizneslә
ticarәt tipli ekoloji bizneslә
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә qruplaşdırılır (Çәki: 1)
kommersiya ekoloji bizneslә

sahәvi ekoloji bizneslә
qeyrisahәvi ekoloji bizneslә
istehlak tipli ekoloji bizneslә
ticarәt tipli ekoloji bizneslә
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә qruplaşdırılır (Çәki: 1)
maliyyә ekoloji biznesi ilә
qeyrimaliyyә ekoloji bzinesi ilә
bank biznesi ilә
ticarәt biznesi ilә
nәqliyyat biznesi ilә
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә qruplaşdırılır (Çәki: 1)
ekomarketinqlә
ekomenecmentlә
ekosahibkarlıqla
ekobizneslә
ekoticarәtlә
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә qruplaşdırılır (Çәki: 1)
ekomәlumatla
ekokәşfiyyatla
ekobizneslә
ekoturizmlә
ekoticarәtlә
Sual: .Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә qruplaşdırılır (Çәki: 1)
ekoloji sığorta
ekoloji bizneslә
ekoloji turizmlә
ekoloji ticarәtlә
ekoloji istehsalla
Sual: Ekoloji sahibkarlıq fәaliyyәt sahәsinә görә qruplaşdırılır (Çәki: 1)
ekoloji lizinqlә
ekoloji sığorta
ekoloji bizneslә
ekoloji ticarәtlә
ekoloji istehsalla
Sual: Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyi müәyyәn olunur (Çәki: 1)
cәmiyyәt sәviyyәsindә
ailә sәviyyәsindә
qrup sәviyyәsindә

küçә sәviyyәsindә
sex sәviyyәsindә
Sual: Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyi müәyyәn olunur (Çәki: 1)
region sәviyyәsindә
mәhәllә sәviyyәsindә
küçә sәviyyәsindә
dalan sәviyyәsindә
hәyәt sәviyyәsindә
Sual: Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyi müәyyәn olunur (Çәki: 1)
firma sәviyyәsindә
zavod sәviyyәsindә
fabrik sәviyyәsindә
sex sәviyyәsindә
istehsalat sәviyyәsindә
Sual: Ekoloji sahәnin sәmәrәliliyi müәyyәn olunur (Çәki: 1)
müәssisә sәviyyәsindә
mәhәllәlәr sәviyyәsindә
küçә sәviyyәsindә
hәyәt sәviyyәsindә
dalan sәviyyәsindә
Sual: Müasir idarәetmә sferasına aid tendensiyalar (Çәki: 1)
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Sual: Ekoloji sahibkarlıqda еkoloji menecment nәdir ? (Çәki: 1)
strateji menecmentin bir hissәsidir
marketinqdir
sadә idarәetmәdir
adi idarәetmәdir
neytral işdir
Sual: Ekoloji menecment konsepsiyasının sayı (Çәki: 1)
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