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Fənn 2401 - Antiböhranlı idarəetmə

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Sevda R.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 43

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101 
Ad 0101 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Hüquqi və fiziki şəxslərin öz borc öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında ödəyə bilməməsi nə 
adlanır? (Çəki: 1)

Müflisləşmə
Satış
Ucuzlaşma
Varlanma
Tarazlıq

Sual: Müflisləşmənin zəmin yaratdığı proseslərdəndir? (Çəki: 1)
Ölkə iqtisadiyyatın çökməsi
Ölkədaxili vəziyyətin ağırlaşması
Məhsullara olan maya dəyərinin aşağı düşməsi
Ayrı-ayrı investor və borclular arasındakı münasibətlərini tənzimlənməsi yolu ilə növbəti 

iqtisadi yüksəlişə
Ölkənin xaricdəki nüfuzunun pisləşməsi



Sual: Sahibkara və biznesmenlər müflisləşmə prosesini necə dəyərləndirməlidirlər? (Çəki: 1)
Yalnızca 1 dəfə baş verən maliyyə yatırımı
hər zaman onları izləyən bir kölgə kimi
İdarəetmənin gücləndirilməsi
Müəssisyə maliyyə vəsaitlərinin kəskin axını
Ucuzlaşdırma siyasəti 

Sual: Müəssisələr müflisləşdirmədən qaçınmaq üçün nə etməlidir? (Çəki: 1)
Haqsız rəqabətdən istifadə etməlidir
Qiymətlərin kəskin yüksəltməlidir
Qiymətlərin kəskin ucuzlaşdırmalıdır
İdmançı kimi hər zaman formada qalmalıdır
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müflisləşmənin həll etdiyi məsələlərdəndir: (Çəki: 1)
İstehlakçılara az və ya tamamilə lazım olmayan məhsul istehsalçıları sıradan çıxarır
Müəssisədə struktur dəyişikliklərinə zəmin yaradır
Əmək resurslarının çevik hərəkətinə şərait yaradır
Müflisləşmə qorxusu biznesmenləri daha çox sahibkar kimi davranmağa sövq edir.
Bunların hamısı

Sual: Müflisləşmə nələrə şərait yaradır? (Çəki: 1)
Səmərəli marketinq siyasətinin yeridilməsi
Alıclıların tələbatlarının daha dərindən öyrənilməsi
Alıcıq qabiliyyətinin düzgün araşdırılması
Səmərəli marketinq siyasətinin yeridilməsi. Alıclıların tələbatlarının daha dərindən 

öyrənilməsi 
Səmərəli marketinq siyasətinin yeridilməsi. Alıclıların tələbatlarının daha dərindən 

öyrənilməsi . Alıcıq qabiliyyətinin düzgün araşdırılması

Sual: Müflisləşmənin təsirin hiss olunduğu sahələrdəndir: (Çəki: 1)
təsərrüfat subyektləri arasındakı rəqabət mübarizəsini gücləndirir
Ucuzlaşmaya səbəb olur
Şirkətlərin bağlanması inhisarlaşma ilə sıx əlaqədar gedən proseslərdir
Doğru cavab yoxdur
Təsərrüfat subyektləri arasındakı rəqabət mübarizəsini gücləndirir .Ucuzlaşmaya səbəb 

olur 

Sual: Müflisləşminin mənfi cəhətlərinə aiddir: (Çəki: 1)
İşsizlərin sayının azalması
İctimai rifah halının yaxşılaşması
İşsizlər “ordusunun” yaranması
Ucuz qiymətlərdən istifadı
İşsizlərin sayının azalması. İctimai rifah halının yaxşılaşması 

Sual: Sanasiya nədir? (Çəki: 1)
sağlamlaşdırma
Ucuzlaşdırma
Böhran



Qiymət artımı
Dövlət müdaxiləsi

Sual: Müflisləşmə proseduruna hansı elemetlər daxildir? (Çəki: 1)
Sanasiya
Müəssisələrin yenidən qurulması
 Sanasiya.Müəssisələrin yenidən qurulması 
Qiymətdən düşmə
Sanasiya. Qiymətdən düşmə

Sual: Sanasiyanın tərifi aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
Qiymətləri azaltmaq yolu ilə rifahın yaxşılaşdırıması
Borcların dövlət orqanları tərəfindən sıfırlanması
Borclulardan vergi tutlmasının dayandırılması
Borclu sahibkarların vətəndaşlıqdan çıxarılması
Borclunun ləğv edilməsinin qarşısının alınması üçün kreditorlar və başqa şəxslərin maliyyə 

yardımı ilə borclunun yenidən təşkil edilməsi

Sual: “Antiböhranlı idarəetməsi” anlayışına daxildir: (Çəki: 1)
Müflisləşmə
Iflas 
Sanasiya
Müəssisələrin yenidən qurulması
Bunların hamısı

Sual: “Antiböhranlı idarəetməsi” anlayışına daxil deyil: (Çəki: 1)
İflas
Sanasiya
Qiymətdən düşmə
Müflisləşmə
Bunların hamısı

Sual: Börhranlı vəziyyətə düşdükdə müəssisənin balansında hansı dəyişiklik baş verir? (Çəki: 
1)

qeyri-qənaətbəxş quruluş yaranır
Heç nə baş vermir
Aktiv və passivlər silinir
Doğru cavab yoxdur
Bunların hamısı

Sual: Borclu əmlak və öhdəliklərinə böhranlı vəziyyətdə nə baş verir? (Çəki: 1)
Onların həcmi azalır
Borclu şəxslər borclu olduqları şəxslər qarşısında öz borclarını ödəyə bilmir
Borclar bu halda əvəzsiz silinir
Onların həcmi azalır. Borclar bu halda əvəzsiz silinir
Doğru cavab yoxdur

Sual: Biznes anlayışına daxildir: (Çəki: 1)
Hakimiyyətə daxil olmaq



İnhisarlar yaratmaq
Hər zaman itirmək riski ilə qarşılaşmaq
Dövlətin pul gəlirlərini mənimsəmək
Doğru cavab yoxdur

Sual: Biznes fəaliyyətindəki qeyri-müəyyənlik hansı mərhələləri əhatə edir? (Çəki: 1)
Yalnız istehsal
Yalnız satış
İstehsal və satış
Xammalla təminat mərhələsi
xammalla təminat mərəhələsindən satış mərhələsinədək

Sual: Daha uğurlu fəaliyyət göstərən firmanın gəliri hardan olur? (Çəki: 1)
uğursuz fəlaliyyətli müəssisələrin
Qaçaqmalçılığın
Inhisarlaşmanın
Brokerlikdən
Qaçaqmalçılığın. Inhisarlaşmanın 

Sual: Səhmdar və kreditorların hesablamaları nə vaxt özünü doğruldur? (Çəki: 1)
Bazar tamamilə ələ keçirildikdə
Fəaliyyətsizlik halında
Onların gəlirləri ödəmələrini həyata keçirməyə imkan versin
Gəlirlər çox olduğu şəraitdə
Xərclərin azaldılması şəraitində

Sual: Faizlə istifadə və ödəmələrin gözlənilən orta çəkisinin səhm və borc kapitalına olan 
nisbəti nədir? (Çəki: 1)

Maya dəyəri
kapital dəyəri
Amortizasiya dəyəri
Ucuzlaşma dəyəri
Dəyərdən düşmə

BÖLMƏ: 0102 
Ad 0102 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Əgər firmanın mənfəəti onun kapital dəyərindən aşağı düşürsə, nə halı baş verir? (Çəki: 
1)

Firma müflisləşməyə başlayır
Firma varlanmağa başlayır
Xüsusi bir hal yaranmır
Firmanın məhsulları qiymətdən düşür



Firma bazardakı seqmentlərini uduzur

Sual: Səhm kapitalının dəyərinin aşağı düşməsi hansı nəticələri verə bilər? (Çəki: 1)
Səhmlərin qiyməti aşağı düşür
Vəsaitin geri qaytarılması riski çoxalır
Nəğv vəsaitlə bağlı firmada problemlər yaranır
Səhmlərin qiyməti aşağı düşür. Vəsaitin geri qaytarılması riski çoxalır 
Səhmlərin qiyməti aşağı düşür. Vəsaitin geri qaytarılması riski çoxalır və Nəğv vəsaitlə 

bağlı firmada problemlər yaranır

Sual: Likvidlik nədir? (Çəki: 1)
pula çevrilmə qabiliyyəti
Qiymətdən düşmə
Keyfiyyətdən düşmə
Ucuzlaşmış maya dəyəri
Doğru cavab yoxdur

Sual: Firmanın qiyməti nədir? (Çəki: 1)
Firmanın istehsal etdiyi məhsulların maya dəyəri
Ucuzlaşmış maya dəyəri
Qiymətdəndüşmə dəyəri
hal-hazırki dövrdə kreditor və səhmdarlara ödəniləcək məbləğ 
 Doğru cavab yoxdur 

Sual: Kreditorlara olan öhdəliklərin aşağı düşməsi nə deməkdir? (Çəki: 1)
səhm kapitalının aşağı düşməsi
Firmanın varlanması
Səhmlərin bahalaşması
Səhmlərin ucuzlaşması
Keyfiyyətdən düşmə

Sual: Mənfəətin aşağı düşməsinin nəticələrindəndir: (Çəki: 1)
Cari öhdəliklərin yerinə yetirilə bilməməsi
Qısamüddətli öhdəliklərin yerinə yetirilə bilməməsi
Uzunmüddətli öhdəliklərin yerinə yetirilə bilməməsi
Tədiyyə qabiliyyətinin aşağı düşməsi
Bunların hamısı 

Sual: Dövlət müəssisəsinin məhsuluna bazarda tələbat yoxdursa, onda hansı tədbir 
görülməldir? (Çəki: 1)

Firma başlanmalıdır
İstehsal istiqaməti dəyişdirilməlidir
Qiymətləri aşağı salmalıdır
Müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişdirilməlidir
Doğru cavab yoxdur

Sual: Texniki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş istehsalatların özəlləşdirilməsinə necə yanaşılır? 
(Çəki: 1)

səmərəli olmayan addım kimi



Doğru addım kimi
Lüzumsuz hərəkət
Gələcək üçün dəyərli yatırım
İnvestisiya qoyuluşu

Sual: İri sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi alternativ nə ola bilər? (Çəki: 1)
sahibkar lahiyələri əsasında dövlət müəssisələrinin kommersiyalaşdırılması
Alternativ yoxdur
Özəl firmaların özəlləşdiriləməsi
Firmanın səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsi
Səhm kapitalının bazarda ucuzlaşması

Sual: Kommersiyalaşma müəssisələri üçün menecerlərə hansı tələb qoyulur? (Çəki: 1)
Test imtahanı
müsabiqə
Təsadüfi seçim
Doğru cavab yoxdur
Müvəqqəti seçim 

Sual: Müflisləşmə sisteminə daxildir: (Çəki: 1)
Metodiki təminat
Təşkilati quruluş
Iştirakçılar
Məqsəd və prinsiplər
Bunların hamısı

Sual: Müflisləşmə sisteminə daxil deyil: (Çəki: 1)
Metodiki təminat
pulla yardım
Məqsəd və prinsiplər
Sosial müdafiə
Kadr hazırlığı

Sual: Müflisləşmə sisteminin prinsiplərinə aiddir: (Çəki: 1)
Müflisləşmə zamanı bütün təsərrüfat subyektlərinə qarşı eyni mövqe seçilir
Borc öhdəliklərinin ödənilməsində dəqiq firmalar üçün sağlamlaşdırma sistemi yaradılır
Maliyyə çətinliyi olan prespektivli müəssisələrin saxlanılması
Iflas zamanı müsabiqə kütləsi bölüşdürülməsinin qaydası və növbəliyinin gözlənilməsi
Bunların hamısı

Sual: Müflisləşmə sisteminin prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Müflisləşmə zamanı bütün təsərrüfat subyektlərinə qarşı eyni mövqe seçilir
Borc öhdəliklərinin ödənilməsində dəqiq firmalar üçün sağlamlaşdırma sistemi yaradılır
Maliyyə çətinliyi olan prespektivli müəssisələrin saxlanılması
Iflas zamanı müsabiqə kütləsi bölüşdürülməsinin qaydası və növbəliyinin gözlənilməsi
Bunların heç biri

Sual: Müflisləşmə sisteminin prinsipləri hansı yollarla həyata keçirilir? (Çəki: 1)
bazar iqtisadiyyatın tələblərin uyğun olaraq iqtisadiyyatın quruluşu dəyişdirilə bilər



Müəssisələrin mənfəətli işləməsinə xidmət edir
Real şəkildə müflisləşmənin qarşısının alınmasına cəhd edilir
Sanasiya və ləğvetmə ədbirləri həyata keçirilir
Bunların hamısı 

Sual: Firmaya təsir göstərən xarici amillər şərti olaraq neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)
2
3
4
5
Bölünmür

Sual: Xarici amillər şərti olaraq hansı hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)
Dolayı, aşağı
birbaşa, dolayı
Birbaşa və daimi
Daimi və müvəqqəti
Xarici amillər qruplara bölünmür

Sual: Xarici amillərin birbaşa qrupuna hansılar aiddir? (Çəki: 1)
əmək resursları
material resursları
kapital resursları
əmək resursları, material resursları 
əmək resursları, material resursları və kapital resursları

Sual: Xarici amillərin dolayı qrupuna hansılar aiddir? (Çəki: 1)
Iqtisadi vəziyyət
Sosial-mədəni amillər
Elmi-texniki tərəqqi
Iqtisadi vəziyyət Sosial-mədəni amillər 
 Iqtisadi vəziyyət Sosial-mədəni amillər və Elmi-texniki tərəqqi

Sual: Müəssisə öz fəaliyyəti ərzində ..... Boşluğu tamamlayın. (Çəki: 1)
çoxlu sayda xammal və material təchizatçıları ilə əlaqədə olur.
Yalnız 1 şirkətlə müqavilət bağlamaq hüququna malik olur
Bütün rəqib firmaları ilə sıx əlaqələr qurur.
Doğru cavab yoxdur
Bütün cavablar daxildir.
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Sual: Müəssisə geniş təkrar istehsala malik olmaq üçün nəyə sahib olmalıdır? (Çəki: 1)
kapitalla təchil olunmalıdır
Maliyyə vasitələrindən imtina etməlidir
Əsas diqqəti rəqiblərin sıradan çıxarılmasına verməlidir
Doğru cavab yoxdur
Bunların hamısı

Sual: Borc kapitalı alarkan müəsissə aşağıdakılardan hansına üstünlük verməlidir? (Çəki: 1)
Yeni kreditorlara
Daimi kreditorlara
Həm yeni, həm də daimi kreditorlara
Öz kapitalından istifadə etməlidir
Borc almamalıdır

Sual: Müəssisənin mənfəətlilik potensialının yüksəlməsi nədən asılıdır? (Çəki: 1)
Müəssisə rəhbərliyindən
Bazardakı inhisarlaşma səviyyəsindən
İstehlakçıların miqdarından
Doğru cavab yoxdur
Bunların hamısı

Sual: İstehsal və mənfəət arasındakı hansı əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)
düz mütənasib
Tərs mütənasib
Korleasiya
Onların tamamilə fərqli və əlaqəsiz anlayışlardır
Doğru cavab yoxdur

Sual: İstehsalın artması mənfəətə necə təsir göstərir? (Çəki: 1)
Mənfəətin həcmində tərəddüdlər yaşanır 
Mənfəət azalır
Mənfəət istehsaldan asılı deyil 
Mənfəət də artır
Doğru cavab yoxdur

Sual: Rəqabətin uğurla aparılması mənfəətin ........ səbəb olur. Doğru cavabı tapın. (Çəki: 1)
Artımına səbəb olur
Azalmasına səbəb olur
Dəyişiklik olmur
Mənfəət və rəqabət əlaqəsiz elementlərdir
Doğru cavabı seçin.

Sual: Biznes fəaliyyətini çərçivəyə salan amillərdəndir: (Çəki: 1)
Mülkiyyət
Vergi
Kredit
Antiinhisar



Bunların hamısı

Sual: Qanunlar biznesin fəaliyyətini yaxşılaşdırmırsa, onda hansı hal baş verir? (Çəki: 1)
zəncirvari neqativ halların baş verir
Yaxşılaşma qeydə alınır
Tarazlıq əldə olunur
Bunların hamısı
Bunların heç biri

Sual: Son illər dolayı amillərə hansı parametrlər təsir göstərir? (Çəki: 1)
İqtisadi vəziyyəti nizamlayan parametrlər
Beynəlxalq vəziyyəti nizamlayan parametrlər
 İqtisadi vəziyyəti nizamlayan parametrlər. Beynəlxalq vəziyyəti nizamlayan parametrlər 
Lokal vəziyyəti nizamlayan parametrlər
 İqtisadi vəziyyəti nizamlayan parametrlər və Lokal vəziyyəti nizamlayan parametrlər

Sual: Qiymətlərin sürətlə artması: (Çəki: 1)
Məcmu tələbi artırır
məcmu tələbi azaldır
Tələbdə dəyişikliklər müşahidə olunmur
Təklifdə müsbət təsir göstərir
Doğru cavab yoxdur

Sual: Rəqabət mübarizəsində uğur qazanmaq üçün firma hansı suallara cavab verməlidir? 
(Çəki: 1)

Anoloji məhsulun ən böyük istehlakçısı kimdir?
Onların işləri necə gedir?
Rəqib şirkətin məhsulunun əsas texniki xarakteristikası haqda rəy necədir?
Rəqib məhsulların qiymət səviyyəsi necədir?
Bunların hamısı

Sual: İşsizliyin artması səbəb olur: (Çəki: 1)
Rifahın yüksəlməsinə
Ucuz qiymət taktikasına keçməyə
Keyfiyyətli istehsalatı təmin etməyə
Alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə
Alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə

Sual: İşsizliyin dolayı təsirlərindəndir: (Çəki: 1)
Müəssisələrin satış həcminin azalması
Mənfəətin həcminin azalması
Mənfəətin həcminin yüksəlməsi
Qiymətlərin aşağı düşməsinə
 Müəssisələrin satış həcminin azalması. Mənfəətin həcminin azalması 

Sual: Valyuta məzənnəsinin süni şəkildə saxlanılması firmalara necə təsir edir? (Çəki: 1)
müflisləşməyə səbəb olur
Varlanmaya səbəb olur
Haqsız rəqabəti gücləndirir



İctimai rifah halını yaxşılaşdırır
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müəssislərin müflisləşməsinin xarici səbəblərinin təsirinin azaltmaq üçün hər bir 
müəssisənin idarəetmə reaksiyası necə olmalıdır? (Çəki: 1)

Reaktiv şəkildə
Hiperaktiv şəkildə
Aktiv şəkildə
Planlı şəkildə
Aktiv şəkildə. Planlı şəkildə 

Sual: İstehsal sisteminin funksional sahələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Kadr funksiyası
Maliyyə və mühasibat uçotu
Maddi-texniki təchizat
Məhsulun yayılması və ya satışı
Bunların hamısı

Sual: İstehsal sisteminin funksional sahələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Kadr funksiyası
Marketinq
Istehsal
Maliyyə və mühasibat uçotu
Bunların hamısı

Sual: İstehsal sisteminin funksional sahələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Kadr funksiyası
Maliyyə və mühasibat uçotu
idarəetmə təhlili
Məhsulun yayılması və satışı
Marketinq

Sual: Maddi – texniki təminatın mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sisteminin resursla təminatı
Ucuzlaşmış xammalın alınması
Yeni işçilərin işə qəbulu
Bazarın araşdırılması
Doğru cavab yoxdur. 

Sual: Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sisteminin resursla təminatı
Məhsul və istehsalın tərəqqisinin sürətləndirilməsi
Ucuzlaşmış xammalın alınması
Yeni işçilərin işə qəbulu
Bazarın araşdırılması

BÖLMƏ: 0201 
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Maliyyə və mühasibat uçotunun mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sisteminin resursla təminatı
Ucuzlaşmış xammalın alınması
Yeni işçilərin işə qəbulu
Biznesin pul təsərrüfatına aid olan aspektləri
Doğru cavab yoxdur

Sual: Marketinqin mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sisteminin resursla təminatı
Ucuzlaşmış xammalın alınması
Yeni işçilərin işə qəbulu
Bazarın araşdırılması
Doğru cavab yoxdur

Sual: İstehsal sisteminin neçə funksional sahəsi var? (Çəki: 1)
4
5
6
7
8

Sual: Yeni yaranmış müəssisələrin müflisləşməsi daha çox hansı amillərin təsiri ilə olur? (Çəki: 
1)

İstismar
Xarici amillər
Daxili amillər
Hərtərəfli
Heçbiri

Sual: Yeni müəssisələrdə sahibkarlıq bacarıqlarının zəif olması nə ilə nəticələnir? (Çəki: 1)
müflisləşmə ilə
Ucuzlaşma ilə
Infilyasiya ilə
Qiymətlərin artımı ilə
İflas ilə

Sual: Kadrlarla iş funksiyasının zəif aparılmasının nəticələrindəndir: (Çəki: 1)
İstehsalın mədəni səviyyəsinin itirilməsinə
Yeni işçi heyətin mədəni səviyyəsinin aşağı olmasına
Psixoloji iqlimin pozulmasına
Hər üç halda
Heç biri



Sual: Müəssisənin bazarla işinin düzgün qurulmaması nəyə səbəb olur? (Çəki: 1)
Rəqabətdən yaxa qurtarmağa
maliyyə çətinliklərinin yaranmasına
Varlanmaya
Qiymətdən düşməyə
Doğru cavab yoxdur

Sual: Xarici mütəxəssislər müəssisənin müflisləşməsində amillərin payını necə dəyərlən-
dirirlər? (Çəki: 1)

1/3 – xarici amillər, 2/3 – daxili amillər
2/3 – xarici amillər, 1/3 – daxili amillər
½ - xarici amillər, ½ -daxili amillər
Xarici və daxili amillərin təsiri yoxdur
Doğru cavab yoxdur

Sual: Azərbaycan şəraitində isə müflisləşmədə amillərin payı necə bölüşdürülür? (Çəki: 1)
1/3 – xarici amillər, 2/3 – daxili amillər
2/3 – xarici amillər, 1/3 – daxili amillər
½ - xarici amillər, ½ -daxili amillər
Xarici və daxili amillərin təsiri yoxdur
Doğru cavab yoxdur

Sual: Xarici ölkələrin təcrübəsinə əsasən, böhran daxili səbəblərdən əmələ gələrsə, onda hansı 
addım atılır? (Çəki: 1)

Rəhbərlik işdən azad edilir
Rəhbərliyə mükafat təyin edilir
Müəsissənin borcları ləğv edilir
Rəhbərliyə kənardan mütəxəssis dəvət edilir
Rəhbərliyə ümumi töhmət verilir

BÖLMƏ: 0202
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Sual: Xarici ölkələrin təcrübəsinə əsasən, böhran xarici səbəblərdən əmələ gələrsə, onda hansı 
addım atılır? (Çəki: 1)

qabiliyyətli işçi firmanın öz kadrları arasından seçilir
Kənardan mütəxəssislər dəvət edilir
Rəhbərlik işdən azad edilir
Rəhbərliyə mükafat təyin edilir
Müəsissənin borcları ləğv edilir

Sual: Yeni rəhbər seçərkən önəm verilən əlamətlərdəndir: (Çəki: 1)
Onun skeptik insan olması



özünə inamlı olması
Heç kimə etibar etməməsi
Heç kimə borc verməməsi
Heçkimin fikrinə əhəmiyyət verməməsi

Sual: Yeni rəhbər ilk öncə müəssisədə hansı addımı atmalıdır? (Çəki: 1)
yeni strategiyanı tərtib və təsdiq etməli
Köhnə qərarların icrasına önəm verməli
Borcluların daha biraz başını qatmalı
Qiymətləri tənzim etməli
Köhnə işçi heyəti işdən azad etməlidir

Sual: Xarici və daxili mənfi faktorların təsiri özünü ilk öncə nədə göstərir? (Çəki: 1)
müflisləşmənin əlamətləri yaranmağa başlayır
Varlanmanın ilkin əlamətləri yaranır
Qiymətlər aşağı düşməyə başlayır
Bunlardan heç biri
Bunların hamısı

Sual: Müəssisənin gələcək böhran vəziyyəti haqda ilk ciddi xəbərdarlıq aşağıdakılardan 
hansıdır? (Çəki: 1)

Sahibkar iflas edir
Müəssisə bağlanır
müxtəlif maliyyə quruluşlarının və alıcıların mənfi reaksiyası 
Bunların hamısı
Xarici faktorların təsiri zəifləməyə başlayır

Sual: Böhran haqqında məlumat verən əlamətlərdəndir: (Çəki: 1)
Idaretmə strukturlarında baş verən dəyişikliklər
Yuxarı təbəqələrdə psixoloji iqlimin dəyişilməsi
Ucuzlaşmanın təsirinin güclənməsi
Idaretmə strukturlarında baş verən dəyişikliklər. Yuxarı təbəqələrdə psixoloji iqlimin 

dəyişilməsi
 Idaretmə strukturlarında baş verən dəyişikliklər. Ucuzlaşmanın təsirinin güclənməsi

Sual: Müəssisənin iflasının ilk xəbərçisidir: (Çəki: 1)
Sahibkarın ölkəni tərk etməsi
Qiymət artımı
 Sahibkarın ölkəni tərk etməsi. Qiymət artımı
Yuxarı təbəqələrdə baş verən münaqişələr
Bunların hamısı

Sual: Firma müflisləşməyə başlamışsa, ilk öncə dəyişən göstərici hansıdır? (Çəki: 1)
maliyyə göstəriciləri
Idarəetmə göstəriciləri
Mühasibat göstəriciləri
Qiymətləndirmə göstəriciləri
Məhsul göstəriciləri



Sual: AR qanunvericiliyinə əsasən hansı müddətə öhdəliklərini yerinə yetirməyə müəssisə 
müflisləşməyə başlamış hesab olunur? (Çəki: 1)

2 həftə
16 iş günü
5 qeyri-iş günü
5 ay
3 ay

Sual: Müəssisənin böhranlı vəziyyətinə dəlalət edən amillərdəndir: (Çəki: 1)
Mühasibat və maliyyə hesabatlarının göndərilməsi
Mühasibat balansı elementlərinin dəyişilməsi
Aktiv və passiv arasındakı proporsionallığın itməsi
Məhsullara qeyri real qiymətlərin təyin edilməsi
Bunların hamısı

BÖLMƏ: 0203
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Suallardan 10
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Aşağıdakılardan hansı daha çox şübhə doğurur? (Çəki: 1)
eyni auditor firması ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq
Sahibkarın varlanması
İnhisarçılıq təhsilinin alınması
Sahibkarın ölkəni tərk etməsi
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müəssisədə debitor borclarının səviyyəsinin yüksəlməsi nəyin xəbərdarlığı ola bilər? 
(Çəki: 1)

vəziyyətin ciddi olmasının
Böhranın keçib-getməsini
Qiymət artımının gözlənildiyini
İnhisarçılığın səviyyəvi artımını
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin əsas meyarlarındandır? (Çəki: 1)
Likvidlik əmsalının əhəmiyyətsizləşməsi
Tədiyyə qabiliyyəti
Likvidlik
Tədiyyə qabiliyyəti. Likvidlik
 Likvidlik əmsalının əhəmiyyətsizləşməsi. Likvidlik

Sual: Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti haqda fikir söyləmək üçün əsas diqqət nəyə verilməlidir? 
(Çəki: 1)

Sahibkarın şəxsiyyətinə



Sahibkarın beynəlxalq əlaqələrinə
tədiyyə qabiliyyəti əmsalına
Beynəlxalq investisiyaların həcminə
Xarici yatırımlara

Sual: Tədiyyə qabiliyyəti necə hesablanır? (Çəki: 1)
Tədiyyə əmsalları toplanır
Tədiyyə əmsalları çıxılır
xüsusi kapital aktivlərə faiz nisbəti tapılır
Xüsusi kapital aktivlərə vurulur
Xüsusi kapitaldan 100 çıxılıb, fərq aktivlərə vurulur

Sual: Müəssisənin tədiyyə əmsalı neçə faizdən yüksək olarsa, narahatçılığa əsas yoxdur? 
(Çəki: 1)

40%
30%
50%
70%
95-99%

Sual: Likvidlik nədir? (Çəki: 1)
Müəssisənin uzunmüddətli borcları
Pul kapitalı
Dəyərsizləşmə əmsalı
Müəssisənin uzunmüddətli öhdəliklərini ödəmə qabiliyyəti
Doğru cavab yoxdur

Sual: Likvidlik nəyə imkan yaradır? (Çəki: 1)
Müəssisənin qiymət artımının gözlənildiyi
Müəssisənin öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsini
Gözlənilən böhranın yetişdiyini
Müəssisənin öhdəliklərini yerinə yetirə bilməsi
Dəyərdən düşmə

Sual: Aşağıdakılardan hansılar arasında asılılıq mövcuddur? (Çəki: 1)
müsəssisənin gəlirliliyi ilə likvidliyi
Varlanma ilə müflisləşmə arasında
Müsəssisənin gəlirliliyi ilə likvidliyi. Varlanma ilə müflisləşmə arasında
Likvidlik ilə dəyərsizləşmə əmsalları arasıda
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti necə müəyyən olunur (Çəki: 1)
Onun qısa müddətə olan borclarına olan maliyyə qarşılığı
 Çətin vəziyyətlərdən çıxa bilməsi
 Dəyərsizləşməyə qarşı alına biləcək tədbirlərin məcmusu
 Onun qısa müddətə olan borclarına olan maliyyə qarşılığı. Çətin vəziyyətlərdən çıxa 

bilməsi
 Onun uzun müddətli öhdəliklərini ödəmə qabiliyyəti
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Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətində likvidliyinin yüksək, gəlirliliyinin az olduğu hal ola 
bilərmi? (Çəki: 1)

Ola bilməz
Sahibkarın istəyi ilə ola bilər
Ola bilər
İdarəçilik qərarlarından asıldır
 Sahibkarın istəyi ilə ola bilər. İdarəçilik qərarlarından asıldır

Sual: Likvidlik əmsalı necə hesablanır? (Çəki: 1)
Pul vəsaitləri + tez reallaşmayan qiymətli kağızlar bölünsün 100
Pul vəsaitləri + inhisarlaşmadan gəlir
Pul vəsaitləri + likvidlik mənfisi
Pul vəsaitləri + tez reallaşan qiymətli kağızlar bölünsün qısa müddətli borclar
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müəssisənin pul vəsaitlərinin həcmi 2,0 milyon manat, tez reallaşan qiymətli kağızlarının 
həcmi 1,0 milyon manat və qısamüddətli borcunun həcmi isə 1,5 milyon manatdır. Müəssisənin 
likvidlik əmsalını hesablayın. (Çəki: 1)

20 milyon manat
0,2 milyon manat
5 milyon manat
15+ 2 milyon manat
0,2

Sual: Dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalının düsturuna aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çəki: 1)
Qısa müddətli borc
Pul vəsaitləri
Tez reallaşan qiymətli kağızlar
Debitor borcları
Bunların hamısı

Sual: Dövriyyə kapitalı necə hesablanır? (Çəki: 1)
Cari aktivlərdən pul vəsaitləri çıxılır
Cari aktivlərlə qısa müddətli borclar arasındakı fərqlər
Cari aktivlər üstəgəl pul vəsaitləri
Doğru cavab yoxdur
Manevretmə əmsalı əsasında

Sual: Manevretmə əmsalı: (Çəki: 1)
Dövriyyə kapitalı üstəgəl xüsusi kapital
Kapital çıxılsın maya dəyəri



Məhsulun həcmi çıxılsın dövriyyə həcmi
Dövriyyə kapitalı bölünsün xüsusi kapital
Doğru cavab yoxdur

Sual: Kredit müddətinin düsturunda surətdə hansı elementlərin cəmi olmalıdır? (Çəki: 1)
Borc + kredit müddəti
Borc + kredit çatışmazlığı
Borcun orta qalığı + müddətin uzunluğu
Dəyərsizləşmə + Borcun orta qalığı
Doğru variant yoxdur

Sual: Kredit müddəti əmsalının məxrəci hansı elemenlə tamamlanır? (Çəki: 1)
Borcun orta qalığı
Dəyərsizləşmə
Müddətinin uzunluğu
dövriyyə məbləği
Pul vəsaiti

Sual: V = P / K – bu düstur nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)
firmanın qiyməti
Firma öhdəliklərinin orta qiymətini
Firma aktivlərini
Firma passivlərini
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Firmanın qiymətinin aşağı düşməsi səbəb olur: (Çəki: 1)
Mənfəətin aşağı düşməsinə
Öhdəliklərin orta dəyərinin artmasına
Öhdəliklərin azalması
Mənfəətin aşağı düşməsinə. Öhdəliklərin azalması
Mənfəətin aşağı düşməsinə. Öhdəliklərin orta dəyərinin artmasına
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Sual: Müəssisədə hansı bölmələrin təhlili müflisləşmə haqqında məlumat verir? (Çəki: 1)
Maliyyə vəziyyəti
Komersiyya vəziyyəti
Istehsal vəziyyəti
 Maliyyə vəziyyəti. Komersiyya vəziyyəti. Istehsal vəziyyəti
Mühasibat vəziyyəti



Sual: Dəqiq qiymətləndirmə düsturu kimin adı ilə bağlıdır? (Çəki: 1)
E.Altman
Artur Konan Doyl
Albert Enşteyn
Adam Smitt
David Rikardo

Sual: Müəssisənin müflisləşmədən uzaqlaşma əmsalının daha yüksək götürülməsinin səbəbi 
aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)

 Infilasiya
Dəyərsizləşmə
Faydalanma
Qiymətsizləşmə
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müəssisənin müflisləşməsi neçə mərhələdə baş verir? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Müflisləşmənin 1-ci mərhələsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Aşkar qiymətdən düşmə
Gizli qiymətdən düşmə
Aşkar qiymət artımı
Gizli qiymət artımı
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müflisləşmənin 1-ci mərhələsində hansı tədbirlər görülür? (Çəki: 1)
Kosmetik tədbirlər görülür
Müəssisə bağlanılır
Rəhbərlik ölkəni tərk edir
 Müəssisə bağlanılır. Rəhbərlik ölkəni tərk edir
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müflisləşmənin 2-ci mərhələsində nə baş verir? (Çəki: 1)
Likvidlik artır
Nəğd vəsaitlə bağlı çətinliklər yaranır
Müəssisə bağlanılır
 Likvidlik artır. Müəssisə bağlanılır
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müəssisənin öz borclarını ödəyə bilməməsi hansı mərhələdə baş verir? (Çəki: 1)
 2
1
3
1 və 2-ci mərhələlər arasındakı qeyri-müəyyənlikdə
Bu proses ümumiyyətlə baş vermir



Sual: Müflisləşmənin 3-cü mərhələsində nə baş verir? (Çəki: 1)
Kosmetik tədbirlərə tələb yaranır
Müəssisə bağlanılır
Gizli qiymətdən düşmə
Bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin pozulması
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Müflisləşmənin 3-cü mərhələsində baş verən proseslərdəndir: (Çəki: 1)
Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin pozulması
Kreditorların qanunvericilik çərçivəsində tələbləri
Müflisləşmə prosedurlarnın başlanması
Bunların hamısı
Bunların heç biri
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Sual: Müflisləşmənin ilkin çağlarında əl atılan tədbirlərdəndir: (Çəki: 1)
Rəhbərliyin dəyişdirilməsi
Müəssisənin təşkilati quruluşunun dəyişdirilməsi
Xərclər üzrə sərt nəzarətin qoyulması
Iş mədəniyyətinin dəyişdirilməsi
Bunların hamısı

Sual: Müflisləşməyə qarşı görülən ilkin tədbirlərdən deyil? (Çəki: 1)
Rəhbərliyin dəyişdirilməsi
Müəssisənin bağlanması
Müəssisənin təşkilati quruluşunun dəyişdirilməsi
Xərclər üzrə sərt nəzarətin qoyulması
Iş mədəniyyətinin dəyişdirilməsi

Sual: İlkin tədbirlərlə yanaşı daha hansı tədbirlər görülməlidir? (Çəki: 1)
Taktiki addımlar atılır
Beynəlxalq əhəmiyyətli addımlar atılır
Ucuzlaşdırma taktikası irəli sürülür
Strateji tədbirlər
Bunlardan heç biri

Sual: Müəssisənin müflisləşməsi hansı halda məhkəmədənkənar yolla həll edilir? (Çəki: 1)
Razılaşma əldə olunmadıqda
Razılaşma əldə olunduqda
Məsələ məhkəmə ilə həll olunmadıqda



Dəyərsizləşmə başladıqda
Doğru cavab yoxdur.

Sual: AR qanunvericiliyinə əsasən borclu müəssisəyə qarşı hansı tədbirlər görülə bilər? (Çəki: 
1)

Ləğvetmənin qarşısını almaq üçün müəssisənin yenidən qurulması
Kreditorların nəzarəti altında borclu müəssisələrin ləğv edilməsi
Barışıq sazişinin təxirə salınması
Borcun ödənilməsinə güzəştlərin tətbiqi
Bunların hamısı

Sual: AR qanunvericiliyinə əsasən borclu müəssisəyə qarşı hansı tədbirlər görülə bilməz? 
(Çəki: 1)

Ləğvetmənin qarşısını almaq üçün müəssisənin yenidən qurulması
Kreditorların nəzarəti altında borclu müəssisələrin ləğv edilməsi
Barışıq sazişinin təxirə salınması
Borcun ödənilməsinə güzəştlərin tətbiqi
Ləğvetmənin qarşısını almaq üçün müəssisənin yenidən qurulması.Barışıq sazişinin təxirə 

salınması

Sual: Müəssisənin təsis sənədlərinə əsasən, məhkəməyə müraciət kimin qərarı ilə olur? (Çəki: 
1)

Tərəflərdən birinin razılığı ilə
Tərəflərdən ikincisinin məcburi razılığı ilə
Tərəflərdən daha geniş imkanlara malik olanının təşəbbüsü kifayətdir
Tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən
Doğru cavab yoxdur

Sual: Məhkəmə prosedurunu başlamaq üçün borclu müəssisə məhkəməyə hansı sənədlərlə 
müraciət etməlidir? (Çəki: 1)

Mülkiyyət hüququnun subyektləri haqda məlumat
Işin icraata qəbul olunduğu günə olan mühasibat balansı
Debitor borclarının siyahısı
Kreditor borclarının siyahısı
Bunların hamısı

Sual: Əgər təyin olunmuş vaxta qədər sənədlər məhkəməyə təqdim olunmazsa, onda hansı 
tədbir görülməlidir? (Çəki: 1)

Müəssisə rəhbəri cəzalandırılmalıdır
Müəssisə rəhbəri həbs olunmalıdır
Kadrlar şöbəsi tamamilə işdən azad edilməlidir
Müəssisə rəhbəri cərimələndirilməlidir
Doğru cavab yoxdur

Sual: Qanunvericiliyə əsasən, müsabiqə icraatına başlandıqdan sonra, məhkəmə 
aşağıdakılardan hansılarına məlumat verir? (Çəki: 1)

Müəssisə təsisçilərinə 
Maliyyə orqanlarına 
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına
Müəssisə təsisçilərinə. Maliyyə orqan. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına 



Mühasibatlığa

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qanunvericiliyə əsasən, müsabiqə icraatına başlandıqdan sonra, məhkəmə 
aşağıdakılardan hansılarına məlumat vermir? (Çəki: 1)

Müəssisə təsisçilərinə 
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına
Maliyyə orqanlarına 
 Mühasibatlığa
Müəssisə təsisçilə Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına.Maliyyə orqanlarına 

Sual: Müsabiqə icraatı nədir? (Çəki: 1)
Məhkəmə proseduru
İşə təyin olunma kodeksi
Məhkəmə proseduru. İşə təyin olunma kodeksi
Müflisləşmiş müəssisənin könüllü və ya məcburi ləğv edilməsi proseduru
Bunlardan heç biri

Sual: Müsabiqə icraatında əsas rolu nə oynayır? (Çəki: 1)
Məhkəmə qərarı
Müsabiqə təşkilatçısı
Məhkəmə hakimi
Bunların hamısı
Bunların heç biri

Sual: Müsabiqə icraatında və yenidənqurma tədbirlərinin aparılmasında ən fəal rol kimə 
məxsusdur? (Çəki: 1)

Debitorlar yığıncağına
Kreditorlar yığıncağına
Müəssisə təşkilatçılarına
Debitorlar yığıncağına. Müəssisə təşkilatçılarına
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müsabiqə kütləsinin formalaşmasının əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
Sahibkarın əmlakı
Borclu xərcləri
Borcverən əmlakı
Borclu əmlakı
Borclu xərcləri.Borclu əmlakı



Sual: Ləğvetmə planına aşağıdakılardan hansılar daxildir? (Çəki: 1)
Müəssisə rekvizitləri
Nizamnamə fondunun tərkibi
Müəssisənin maliyyə vəziyyəti
Ləğvetmənin neqativ sosial nəticələrinin qaşısının alınması tədbirləri
Bunların hamısı

Sual: Ləğvetmə planına aşağıdakılardan hansılar daxil deyil? (Çəki: 1)
Müəssisə rekvizitləri
Nizamnamə fondunun tərkibi
Müəssisənin kommersiya vəziyyəti
Ləğvetmənin neqativ sosial nəticələrinin qaşısının alınması tədbirləri
Bunların hamısı

Sual: Ləğvetmə planına əsasən borclu müəssisədə nələr baş verir? (Çəki: 1)
Müəssisə əmlakı satılır
Yeni əmlak satın alınır
Kreditorların tələbləri ödənilir
Debitorlara əlavə pul vəasiti ayrılır
Müəssisə əmlakı satılır. Kreditorların tələbləri ödənilir

Sual: Müflisləşmə icraatının hər hansı mərhələsində barışıq sazişi kimlərlə bağlanır? (Çəki: 1)
Borcverən ilə
Borclu ilə
Sahibkarlar arası
Bank rəhbərliyi ilə
Sahibkarlar arası. Bank rəhbərliyi ilə 

Sual: Barışıq sazişi əsasən hansı formada bağlanır (Çəki: 1)
Söz verilməsi yolu ilə
yazılı şəkildə 
And içmə ilə
Söz verilməsi yolu ilə. Yazılı şəkildə 
Bunlardan heç biri

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Barışıq sazişi səbəb ola bilər? (Çəki: 1)
Borclardan imtina edilməsinə
Borcların azaldılmasına
Borcların ödənilə vaxtının təxirə salınmasına
Yalnız borclardan imtina edilməsinə və borcların azaldılmasına 



Bunların hamısı

Sual: Barışıq sazişi həll edə bilmir? (Çəki: 1)
Borclardan imtina edilməsinə
Borcların azaldılmasına
Borcların ödənilə vaxtının təxirə salınmasına
borcların tamamilə ləğvinə
Bunların hamısını

Sual: Beynəlxalq təcrübədə iflasın neçə növü var? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Qəsdən iflasa uğrama nə deməkdir? (Çəki: 1)
Rəhbərliyin arzusu ilə müəssisənin ləğvi
Borcların vaxtında geri qaytarılması
Müəssisənin yalandan müflisləşmə elan etməsi
rəhbərlik tərəfindən bilərək müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin aşağı salınması
Bunlardan heç biri

Sual: Saxta iflas nədir? (Çəki: 1)
Rəhbərliyin arzusu ilə müəssisənin ləğvi
Borcların vaxtında geri qaytarılması
Müəssisənin yalandan müflisləşmə elan etməsi
rəhbərlik tərəfindən bilərək müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin aşağı salınması
Bunlardan heç biri

Sual: Müəssisənin iflasına səbəb olan forsmajor hallara aiddir: (Çəki: 1)
Təbii fəlakətlər
Siyasi hadisələr
Iqtisadi hadisələr
Siyasi hadisələr. Iqtisadi hadisələr 
Bunların hamısı

Sual: Borclunun əmlakının idarə edilməsi zamanı müəssisənin idarə edilməsi kimə keçir? (Çəki: 
1)

Arbitraj rəhbərinə
Qonşu müəssisə rəhbərinə
Bu halda müəssisə sadəcə ləğv edilir
Rəhbərlik təsisçilərdən alına bilməz
Doğru cavab yoxdur

Sual: Hansı addım ilə müəssisənin yenidən qurulması 1-ci mərhələdə başa çatmış olur? (Çəki: 
1)

məhkəməyə müraciət ilə
Inhisarçılığa keçid ilə



Bank kreditinin alınması ilə
Rəhbərliyin işdən azad edilməsi ilə
Bank kreditinin alınması ilə. Rəhbərliyin işdən azad edilməsi ilə 

Sual: Borclu müəssisənin yenidən qurulmasının ikinci variantı hansıdır? (Çəki: 1)
Dotasiyalaşdırma
Sanasiya
Kapitallaşdırma
Maliyyələşdirmə
Dotasiyalaşdırma. Kapitallaşdırma 

Sual: Aşağıdakılardan hansı borclu müəssisələrin yenidən təşkilində daha çox istifadə edilir? 
(Çəki: 1)

Məhkəmə qaydası ilə
sanasiya
Kapitallaşdırma
Kəskin maliyyələşdirmə
Bunlardan heç biri

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəssisələrin yenidən qurulmasının 1-ci mərhələsində əsas söz sahibi kimlərdir? (Çəki: 
1)

Sanasiya həyata keçirən şəxs
Bank müdiri
Rəhbər şəxs
 debitorlar bazarı
Kreditorlar yığıncağı

Sual: Müəssisələrin yenidən qurulmasının 1-ci mərhələsində əsas söz sahibi kimlərdir? (Çəki: 
1)

Sanasiya həyata keçirən şəxs
Kreditorlar yığıncağı
debitorlar bazarı
Rəhbər şəxs
Bank müdiri

Sual: Sanasiya həyata keçirən şəxsə hansı tələb qoyulur? (Çəki: 1)
3 il əmək haqqısız işləməli
Həftə sonları əlavə iş saatlarının tətbiqi
12 ay ərzində kreditorların tələb etdikləri məbləğin ən azı 1/3 hissəsini ödəməlidir
3 il əmək haqqısız işləməli. Həftə sonları əlavə iş saatlarının tətbiqi 



Bunlardan heç biri

Sual: Müəssisənin böhranlı vəziyyətdə idarə edilməsinin əsas elementlərindədir: (Çəki: 1)
Maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılması
Böhranlı idarəetmənin tətbiqi
Aşağı qiymətlər strategiyası
Böhranlı idarəetmənin tətbiqi. Aşağı qiymətlər strategiyası 
Maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılması. Böhranlı idarəetmənin tətbiqi 

Sual: Müəssisənin böhranlı idarəedilməsinin neçə taktikası var? (Çəki: 1)
2
3
5
6
7

Sual: Müəssisənin böhranlı idarəedilməsinin hansı taktikaları var? (Çəki: 1)
Müdafiə
Hücum
Borclanma
Müdafiə. Hücum 
Müdafiə. Borclanma 

Sual: Müdafiə taktikasına daxildir: (Çəki: 1)
Xərclərin ixtisarı
Heyətin ixtisar edilməsi
Yüksək qiymətlər 
Deriləşdirmə
Xərclərin ixtisarı . Heyətin ixtisar edilməsi 

Sual: Hücum taktikasına daxildir: (Çəki: 1)
Xərclərin ixtisarı
Heyətin ixtisar edilməsi
Yüksək qiymətlər 
Deriləşdirmə
Yüksək qiymətlər . Deriləşdirmə 

Sual: Müdafiə taktikasında əsas fikir verilən əlamətlərdəndir: (Çəki: 1)
operativ vəzifələrin yerinə yetirilməsi
Subyektiv qərarların tətbiqi
Maliyyələşdirməyə diqqətin verilməsi
Subyektiv qərarların tətbiqi. Maliyyələşdirməyə diqqətin verilməsi 
Operativ vəzifələrin yerinə yetirilməsi. Maliyyələşdirməyə diqqətin verilməsi

Sual: Müflisləşmiş müəssisənin sağlamlaşdırılmasıda hansı taktikadan istifadə dsaha çox 
səmərə verir? (Çəki: 1)

Hücum
Müdafiə
Qaymaqyığma



Dəyərsizləşdirmə
Hücum. Müdafiə 

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəssisənin kompleks təhlili zamanı nələr həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Müəssisənin potensialı
Istehsal proqramları
Gəlirlər
İnnovasiyaları
Bunların hamısı

Sual: Müəssisənin kompleks təhlili zamanı nələr həyata keçirilmir? (Çəki: 1)
Müəssisənin potensialı
İnvestisiyalaşma
İstehsal proqramları
Gəlirlər
İnnovasiyaları

Sual: Müflisləşmə sisteminin sivil tipinə aiddir: (Çəki: 1)
Borclular
Kreditorlar
Dövlət hakimiyyət orqanları
Borclular. Kreditorlar və Dövlət hakimiyyət orqanları 
Borclular. Kreditorlar 

Sual: Müflisləşmə sisteminin sivil tipinə aid deyil: (Çəki: 1)
Kreditorlar
Borclular
Kreditorlar. Borclular 
Dövlət hakimiyyət orqanları
Bunların heç biri

Sual: Dövlət hakimiyyət orqanları müflisləşmə sistemində hansı təminatları yaradır? (Çəki: 1)
Hüquqi
Sosial
Fiziki
Hüquqi. Sosial 
Maliyyə

Sual: Dövlət hakimiyyət orqanları müflisləşmə sistemində hansı təminatları yaratmır? (Çəki: 1)



Hüquqi
Sosial
Fiziki
 Maliyyə
Fiziki. Maliyyə 

Sual: Borclu müəssisənin sanasiyasında ən mühüm sənəd hansıdır? (Çəki: 1)
Maliyyə sənədləri
Mühasibat sənədləri
Biznes-plan
Proqramlaşdırma planı
Maliyyə sənədləri. Mühasibat sənədləri 

Sual: Sanasiya biznes-planında nələr təhlil olunur? (Çəki: 1)
Müəssisədə dəyişikliklər
Yaranmış böhrandan çıxış yolları
Müflisləşmədən yararlanma yolları
Müflisləşmədən çıxış yolları
Müəssisədə dəyişikliklik. Yaranmış böhrandan çıxış yolları. Müflisləşmədən çıxış yolları 

Sual: Sanasiya biznes-planında nələr təhlil olunmur? (Çəki: 1)
Müəssisədə dəyişikliklər
Yaranmış böhrandan çıxış yolları
Müflisləşmədən yararlanma yolları
Müflisləşmədən çıxış yolları
Varlanma tədbirləri

Sual: Qərb firmalarının biznes-planında hansı sferalardakı dəyişliklər əks olunur? (Çəki: 1)
Marketinq
Idarəçilik prinsipləri
Bunların hamısı
Istehsal
İstehsal və marketinq 

BÖLMƏ: 0502 
Ad 0502 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Biznes-plan nədir (Çəki: 1)
firmanın inkişafının kompleks planı
10 illik iqtisadiyyatı dirçəltmə planı
Böhranla mübarizə proqramı
Fəaliyyətin genişləndirilməsi planı
20 illik iqtisadiyyatı dirçəltmə planı



Sual: Biznes-plan hansı dövrlər üçün hazırlanır (Çəki: 1)
2-8 il
3-5 il 
5-10 il
Sadəcə 5 aylıq
Bütün fəaliyyət dövrü üçün

Sual: Sanasiya biznes-planı hansı dövrlər üçün hazırlanır (Çəki: 1)
5- 10 aylıq
18-24 aylıq
9-18 aylıq
Fəaliyyətin ilk 5 ili üçün
Fəaliyyətsizlik dövrü üçün

Sual: Sanasiya biznes-planının neçə vəzifəsi var (Çəki: 1)
4
6
2
Doğru cavab yoxdur
8

Sual: Biznes-planın birinci vəzifəsi kimlər üçün zəruridir (Çəki: 1)
Müəssisə heyətinə
Rəhbərliyə
Kreditorlara
Hər biri
Heç biri

Sual: Biznes-planın birinci planına daxil deyil (Çəki: 1)
Məhsul satışının əsaslandırılması
Məhsul istehsalının əsaslandırılması
Müəssisənin böhran vəziyyətindən çıxarılması
Böhransızlaşdırmaya keçid
Müəssisənin böhran vəziyyətindən çıxarılmaması

Sual: Biznes-planın birinci planına daxildir (Çəki: 1)
Məhsul satışının əsaslandırılması
Məhsul istehsalının əsaslandırılması
Müəssisənin böhran vəziyyətindən çıxarılması
Böhransızlaşdırmaya keçid
Məhsul satışının və istehsalın əsaslandırılması, böhran vəziyyətindən çıxarılması

Sual: Biznes-planın birinci planına daxildir (Çəki: 1)
Məhsul satışının əsaslandırılması
Satış bazarında sabit tarazlaşmanın əldə edilməsi
Məhsul satışının əsaslandırılması və satış bazarında sabitlik
Böhransızlaşdırmaya keçid
Sanasiya keçid 



Sual: Biznes-planın ikinci vəzifəsinə daxildir (Çəki: 1)
Məhsul satışının əsaslandırılması
Məhsul istehsalının əsaslandırılması
Müəssisənin böhran vəziyyətindən çıxarılması
Müəssisənin böhran vəziyyətindən çıxarılmasına yönəldilən maliyyələşdirmə mənbələrini 

buna əsaslandırmaq
Böhransızlaşdırmaya keçid

Sual: Sanasiya biznes-planında əsas diqqət hansı vəzifəyə verilir (Çəki: 1)
Biznes-planın 1-ci vəzifəsinə
Biznes-planın 2-ci vəzifəsinə
Hər ikisinə
Uğurlu seçim vəzifəsinə
Heç birinə 

BÖLMƏ: 0503 
Ad 0503 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Biznes-planda tərtibində hansı şəxsin iştirakı vacibdir (Çəki: 1)
Bank işçilərinin
Rəhbərlik işçilərinin
Biznesmenlər
Sanasiya həyata keçirən şəxsin
Dövlət məmuru

Sual: Biznes-planın xülasəsinin həcmi nə qədər olmalıdır (Çəki: 1)
12 A4
14 A4
10 A4
4 A4
Bunlardan heç biri

Sual: Xülasənin sonuncu səhifəsində nələr olmalıdır (Çəki: 1)
 Firmanın bu günə qədər olan balanslarının yekunu
Firmanın bağlanma səbəbləri
Qiymətlər haqda ümumi məlumat
Firmanın gələcək layihələrdən gözlədiyi maliyyə nəticələri
Firmanın bazar payı haqda ümumi məlumat

Sual: Xülasənin sonuncu səhifəsində aşağıdakılardan hansı olmamalıdır (Çəki: 1)
Firmanın bazar payı haqda ümumi məlumat 
Firmanın bu günə qədər olan balanslarının yekunu



Firmanın bağlanma səbəbləri
Qiymətlər haqda ümumi məlumat
Bunların hamısı

Sual: Marketinq strategiyasında nələr araşdırılır (Çəki: 1)
Planlaşdırma planı təkrar olunur
Keçmiş fəaliyyət araşdırılır
Planlaşdırılan satış həcminə nail olma yolları
Bazarların məcmu təklifləri
Bunların heç biri

Sual: Marketinq strategiyasında nələr araşdırılmır (Çəki: 1)
Planlaşdırma planı təkrar olunur
Keçmiş fəaliyyət araşdırılır
Bazarların məcmu təklifləri
Hamısı
Planlaşdırılan satış həcminə nail olma yolları

Sual: Marketinq strategiyası hazırlanarkən əsas diqqət nəyə verilir (Çəki: 1)
Dəyərsizləşmə vahidinə
Likvidlik əmsalına
Böhrandan çıxış yolları
Qiymətqoymaya
Tədiyyə əmsalına

Sual: Məhsul və xidmətə qoyulan qiymət nəyə cavab verməlidir (Çəki: 1)
Likvidliyə
Tədiyyə balansına
Dəyərsizləşdirməyə
Bazar konyunkturasına
Bunlardan heç birinə

Sual: Bazarda möhkəmlənmək üçün sahibkar bunu edə bilər (Çəki: 1)
Dividentdən əl çəkməyə
Bazar payından imtinaya
Qiyməti aşağı salmağa
Dəyərsizləşdirməyə
Likvidliyə

Sual: Firma öz istehsal gücünü artırmaq üçün neçə variantdan istifadə edə bilər (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Firma hansı üsullarla öz istehsal gücünü artıra bilər (Çəki: 1)
Daxili maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə
Lisenziya vasitəsilə



Digər firmalarla birləşmə ilə
Əlavə işçi qüvvəsi və avadanlığın cəlb edilməsi
Bunların hamısı

Sual: Firma hansı üsullarla öz istehsal gücünü artıra bilər (Çəki: 1)
Daxili maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə
Lisenziya vasitəsilə
Digər firmalara müharibə elan etməklə
İnhisarçılığa başlamaqla
Daxili maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə lisenziyaların vasitəsilə artıra bilər

Sual: Firma hansı üsullarla öz istehsal gücünü artıra bilməz (Çəki: 1)
Daxili maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə
İnhisarçılığa başlamaqla
Lisenziya vasitəsilə
Digər firmalarla birləşmə ilə
Əlavə işçi qüvvəsi və avadanlığın cəlb edilməsi

Sual: Firmanın sağlamlaşdırılması prosesində aşağıdakılardan hansı təkmilləşdirilməlidir (Çəki: 
1)

İdarə etmə sistemi
Maliyyələşmə mənbələri
Yeniləşmə
İnnovasiyalardan imtina
Bunlardan heç biri 

Sual: Biznes-planın maliyyə strategiyası bölməsində nələr əks olunur (Çəki: 1)
Firmanın maliyyə potensialı
Mənfəət haqda proqnozlar
Zərərlər haqda proqnozlar
Tədiyyə qabiliyyətliliyi
Bunların hamısı

Sual: Biznes-planın maliyyə strategiyası bölməsində nələr əks olunur (Çəki: 1)
Firmanın maliyyə potensialı
Mənfəət-zərər haqda proqnozlar
Tədiyyə qabiliyyətliliyi
Bunların hər biri
Bunların heç biri

Sual: Biznes-planın maliyyə strategiyası bölməsində nələr əks olunmur (Çəki: 1)
Firmanın maliyyə potensialı
Marketinq planları
Mənfəət haqda proqnozlar
Zərərlər haqda proqnozlar
Tədiyyə qabiliyyətliliyi

Sual: Müəssisədə sanasiya planı nə üçün hazırlanır (Çəki: 1)
Firmanın ləğvi üçün



Müflisləşdirmənin qarşısının alıması üçün
Yeni maliyyə mənbələri tapmaq üçün
Yeni firma birlikləri formalaşdırmaq üçün
Balans nəticələrini dəqiqləşdirmək üçün

Sual: Müflisləşdirmənin qarşısının alınması üçün müəssisədə nə hazırlanır (Çəki: 1)
Son 2 il üçün biznes-planları
Gələcək 2 il üçün biznes-planları
Sanasiya planı
Maliyyələşdirmə anketləri
Balans çıxarışları

Sual: Obyektlərin investisiya cazibədarlığını neçə mərhələ ilə hesablayırlar (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

BÖLMƏ: 0601 
Ad 0601 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Obyektlərin investisiya cazibədarlığınının birinci mərhələsində nə baş verir (Çəki: 1)
Yeni maliyyə mənbələri tapılır
İnvestisiyadan imtinaya cəhd olunur
Obyektlərin cazibədarlıq dərəcəsi müəyyənləşdirilir
Müəssisənin fəaliyyəti dayandırılır
Bunlardan heç biri 

Sual: İnvestisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsinin ikinci mərhələsində nələr baş verir 
(Çəki: 1)

İnvestorların həmin müəssisəyə sərmayə qoyulmasının daha səmərəli olması
Böhrandan çıxış yollarının araşdırılması
Yeni innovasiyaların tətbiqi
Lisenziyanın ləğvi
Bunların hamısı

Sual: Ekspert qiymətləndirilməsi ilə nə müəyyənləşdirilir (Çəki: 1)
Müəssisənin aktivləri
Müəssisənin passivləri
Büdcə kəsri
Müəssisənin potensialını göstərən göstəricilər
Bunlardan heç biri



Sual: Ekspert kimi kimlər çıxış edə bilər (Çəki: 1)
Elmi təcrübəli istehsalçılar
Satıcılar
Maliyyəçilər
Mühasiblər
İstehsalçı və satıcılar

Sual: Əgər mülkiyyətçinin fərdi səmərəliliyi orta səmərəlilikdən yüksəkdirsə (Çəki: 1)
Onda bu səhmin mülkiyyətçisi yüksək mənfəət götürməyi nəzərdə tutmalıdır
Mənfəət az olacaqdır
Əlavə maliyyələşməyə ehtiyac var
Mənfəət çox olacaqdır
Bunlardan heç biri

Sual: Əgər müəssisənin investisiya cazibədarlığı 0-dırsa, onda (Çəki: 1)
Müəssisə böhranla qarşı-qarşıyadır deməkdir
Əlavə nizamnamə kapitalına ehtiyac vardır
Müflisləşmiş hesab olunur
Əlavə maliyyələşməyə ehtiyac var
Bunlardan heç biri

Sual: S = (F/ H) * 100 - bu düstür nəyi ifadə edir (Çəki: 1)
Obyektin investisiya cazibədarlığı əmsalı
Likvidlik əmsalı
Tədiyyə qabiliyyəti əmsalı
Büdcə kəsri
Bunlardan heç biri

Sual: Obyektin investisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsində əsas parametr hansıdır (Çəki: 
1)

İstehlak sifarişi
Istehsal gücü
ƏDV
Likvidlik əmsalı
Bunlardan heç biri

Sual: Hər bir sahibkar öz səhm qarşılığında neçə cür gəlir istəyir (Çəki: 1)
Yalnız 1
2
3
4
5

Sual: Hər bir sahibkar öz səhmi qarşılığında hansı hansı formada gəlirləri əldə etmək istəyir 
(Çəki: 1)

Divident
Əlavə mənfəət
Qiymətli kağızların məzənnəsindəki fərq formasında
Divident və əlavə mənfəət



Bunlardan heç biri

Sual: Müəssisənin rəqabət üstünlüyü səviyyəsi necə müəyyən olunur (Çəki: 1)
Bazar gücləri ilə
Müqayisəli üstünlüklər
Təklif səviyyəsi ilə
Tələb səviyyəsi ilə
Bunların hamısı

Sual: Müəssisəyə üstünlüyü nələr gətirir (Çəki: 1)
əmtəə
əmtəələrə olan tələb
texnologiya
malliyə 
bunların hamısı

Sual: Müəssisənin rəqabət üstünlüyü tsikli nə ilə öyrənilir (Çəki: 1)
Hompart əyrisi
Adam Smit xətləri
Gözünməz əl nəzəriyyəsi
Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi
Bunların hamısı 

Sual: Müəssisənin həyat tsikli neçə fazadan ibarətdir (Çəki: 1)
3
4
5
6
7

Sual: Müəssisənin həyat tsiklinin ilk mərhələsi hansıdır (Çəki: 1)
Yaranma
Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi
Artımın yavaşladılması mərhələsi
Yetkinlik
Tənəzzül (Sönmə)

Sual: Müəssisənin həyat tsiklinin ikinci mərhələsi hansıdır (Çəki: 1)
Yaranma
Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi
Artımın yavaşladılması mərhələsi
Yetkinlik
Tənəzzül (Sönmə)

Sual: Müəssisənin həyat tsiklinin üçüncü mərhələsi hansıdır (Çəki: 1)
Yaranma
Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi
Artımın yavaşladılması mərhələsi
Yetkinlik



Tənəzzül (Sönmə)

Sual: Müəssisənin həyat tsiklinin dördüncü mərhələsi hansıdır (Çəki: 1)
Yaranma
Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi
Artımın yavaşladılması mərhələsi
Yetkinlik
Tənəzzül (Sönmə)

Sual: Müəssisənin həyat tsiklinin beşinci mərhələsi hansıdır (Çəki: 1)
Yaranma
Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi
Artımın yavaşladılması mərhələsi
Yetkinlik
Tənəzzül (Sönmə)

Sual: Müəssisənin böhranlı vəziyyətdən çıxarılmasında mühüm rol oynayır (Çəki: 1)
İdarəetmənin təşkilati quruluşunun dəyişdirilməsi
Maliyyə bazarı
Lisenziyanın verilmə şərtləri
Firmanın ləğvi
Bunlardan heç biri

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İdarəetmənin təşkilati quruluşunu müəyyən edən parametrlər hansılardır (Çəki: 1)
Idarəetmə sisteminin iyerarxiya səviyyəsinin sayı
İdarəetmə funksiyaları üzrə heyətin sayı
Xətti idarəetmə heyətinin sayı
Hər bir səviyyədə struktur bölmələrinin sayı
Bunların hamısı

Sual: İdarəetmənin təşkilati quruluşunu müəyyən edən parametrlər hansılardır (Çəki: 1)
İdarəetmə sisteminin iyerarxiya səviyyəsinin sayı
İşdən çıxarılmış heyətin sayı
Üfüqi idarəetmə heyətinin sayı
Hər bir səviyyədə struktur bölmələrinin sayı
İdarəetmə sisteminin iyerarxiya səviyyəsi və struktur bölmələrinin sayı 

Sual: Müəssisənin təşkilati quruluşunun yenidən qurulması neçə istiqamətdə aparılmalıdır 
(Çəki: 1)



2
3
4
5
6

Sual: Müəssisənin təşkilati quruluşunun yenidən qurulması hansı istiqamətlərdə aparılmalıdır 
(Çəki: 1)

Gələcək dövrdə istehsalın genişləndirilməsini təmin edən təşkilati quruluşa keçmək
Operativ fəaliyyətə xidmət edən təşkilati quruluşa keçmək
Səmərəli idarəetmə və nəzarəti təmin edən təşkilati quruluşa keçmək
Bunların hamısı
Bunların heç biri

Sual: Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan neçə qayda var (Çəki: 1)
2
3
4
9
12

Sual: Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan qaydalara aiddir (Çəki: 1)
Idarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində sadə olmalıdır
İdarəetmənin təşkilati quruluş sxemi mümkün qədər aydın olmalıdır
Hər bir işçiyə yazılı iş təlimatları verilməlidir
Əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır
Bunların hamısı

Sual: Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan qaydalara aiddir (Çəki: 1)
Idarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində sadə olmalıdır
Tabeçilik və məsuliyyət xətti aydın görünməlidir
Hər bir işçiyə yazılı iş təlimatları verilməlidir
Əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır
Bunların hamısı

Sual: Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan qaydalara aid deyil (Çəki: 1)
İdarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində mürəkkəb olmalıdır
İdarəetmənin təşkilati quruluş sxemi mümkün qədər qarışıq olmalıdır
Hər bir işçiyə yazılı iş təlimatları verilməlidir
İdarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində mürəkkəb və qarışıq olmalıdır
Əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır

Sual: Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan qaydalara aid deyil: (Çəki: 1)
Idarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində sadə və mürəkkəb olmalıdır
İdarəetmənin təşkilati quruluş sxemi mümkün qədər aydın və anlaşıqsız olmalıdır
Hər bir işçiyə yazılı iş təlimatları və əmək haqları verilməlidir
Mümkün qydaların hanısı 
əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır



Sual: Müəssisənin təşkilati quruluşu xidmət etməlidir: (Çəki: 1)
Sahibkara daha çox gəlir gətirməyə
Rəqibləri kənarlaşdırmaya
Müəssisənin təşkilati potensialından səmərəli istifadəyə
Idarəetmə əməyinin texniki təminatı
əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır

Sual: Təşkilati potensiala daxildir: (Çəki: 1)
Idarəetmə heyəti
Idarəetmə əməyinin texniki təminatı
İnformasiya təminatı
Bunların heç biri
Bunların hamısı

Sual: İdarəetmə potensialının qiymətləndirilməsi nəticəsində rəhbərlik təşkilati quruluşun 
dəyişdirilməsi haqda hansı qərarları ala bilər? (Çəki: 1)

Müəsissənin saxlanacağı, ləğv olunacağı ya da birləşdiriləcəyi ilə bağlı qərarlar
Müəsissənin yeni kadrlarla möhkəmləndirmək
Idarəetmə əməyini yeni hesablama və təşkilati texnika ilə təmin edilməsi
Müəssisənin bazar paylarının satılması
Bunların hamısı

Sual: Sistemin təkmilləşdirilməsi üçün seçilən məsləhətçilər nələrin həllinə kömək edə bilərlər? 
(Çəki: 1)

Müəssisənin ümumi vəziyyətinin öyrənilməsi
Müəssisənin səmərəli inkişaf problemlərinin üzə çıxarılması
Problemlərin həll olunmasın istiqamətlərinin axtarılması
Bunların heç biri
Bunların hamısı

Sual: Sistemin təkmilləşdirilməsi üçün seçilən məsləhətçilər aşağıdakılardan nələrin həllinə 
kömək edə bilərməzlər? (Çəki: 1)

Müəssisənin ümumi vəziyyətinin öyrənilməsi
Müəssisənin səmərəli inkişaf problemlərinin üzə çıxarılması
Problemlərin həll olunmasın istiqamətlərinin axtarılması
Bunların hamısı
Bunların heç biri

Sual: Müəssisənin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi nə əsasında qəbul olunur? (Çəki: 
1)

Sistemli yanaşma
Müqayisəli yanaşma
Reqressiv yanaşma
Proqressiv yanaşma
Doğru cavab yoxdur

Sual: İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi lahiyəsinin tətqbiqini kim həyata keçirməlidir? 
(Çəki: 1)

Maliyyə institutu
Kreditorlar



Müəssisə rəhbəri
İnvestorlar
Doğru cavab yoxdur

Sual: İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi lahiyəsinin tətqbiqini kim həyata keçirilə bilməz? 
(Çəki: 1)

Müəssisə rəhbəri 
Maliyyə institutu
Kreditorlar
İnvestorlar
Bunların hamısı 

Sual: Mövcud idarəetmə sisteminin təhlili bizə hansı məlumatları verir? (Çəki: 1)
Mövcud sistemin qiymətləndirilməsi
Təşkilari quruluş strukturunun inkişaf prioritetlərini
Idarəetmə sisteminin uzunmüddətli konsepsiyalarını
Bunların heç biri
Bunların hamısı

Sual: Mövcud idarəetmə sisteminin təhlili bizə hansı məlumatları verə bilməz? (Çəki: 1)
Mövcud sistemin qiymətləndirilməsi
Təşkilari quruluş strukturunun inkişaf prioritetlərini
İdarəetmə sisteminin uzunmüddətli konsepsiyalarını
Mövcud sistemin səmərəliyinin qiymətləndirilməsinə
Rəhbərliyin fəaliyyətsizliyini

Sual: Təhlil zamanı əsas diqqət nəyə verilməlidir? (Çəki: 1)
Mövcud sistemin səmərəliyinin qiymətləndirilməsinə
Qabaqçıl təcrübənin önə çıxarılmasına
Idarəetmə sisteminin mövcud inkişaf istiqamətlərinin öyrənilməsi
İdarəetmə sisteminin uzunmüddətli konsepsiyalarını
Bunların hamısı

BÖLMƏ: 0603 
Ad 0603 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Idarəetmə sisteminin əsasını təşkil edir: (Çəki: 1)
Təşkilati quruluş
Maliyyələşmə
İnvestisiyalaşma
Təşkilati quruluşun məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirmək
Bunlardan heç biri



Sual: İdarəetmənin təşkilati quruluşunun lahiyələndirilməsinin beşinci mərhələsində nə baş 
verir? (Çəki: 1)

Rəhbərlik dəyişdirilir
Yeni maliyyə mənbələri axrarılır
idarəetmənin təşkilati quruluşunun variantları hazırlanır
Bunların hamısı
Bunlardan heç biri

Sual: İdarəetmənin təşkilati quruluşunun lahiyələndirilməsinin yeddinci mərhələsində nə baş 
verir? (Çəki: 1)

Rəhbərlik dəyişdirilir
Yeni maliyyə mənbələri axrarılır
idarəetmənin təşkilati quruluşunun variantları hazırlanır
təşkilati quruluş lahiyəsinin tətbiqi tətbiqi proqramı hazırlanır
Bunlardan heç biri

Sual: Azərbaycanda formalaşdırılan bank sistemi neçə səviyyəlidir? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Azərbaycandakı bank sisteminin 1-ci səviyyəsini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı
Digər bütün özəl banklar
Dünya Bankı
Doğru cavab yoxdur

Sual: Azərbaycanın bank sisteminin 2-ci səviyyəsinə aiddir: (Çəki: 1)
Kommersiya bankları
Maliyyə-kredit qurumları
Dünya Bankı
Kommersiya bankları və maliyyə-kredit qurumları
Bunların hamısı

Sual: Sərbəst pul vəsaitlərinin bir yerə cəmləşdirilməsi və onların bölüşdürülməsi nələr 
vasitəsilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Dünya Bankı
İnvestisiya Bankı
Kommersiya bankları
Beynəlxalq Bank
Bunların hamısı

Sual: Azərbaycandan neçə növ bank fəaliyyət göstərir (Çəki: 1)
2
3
4



5
6

Sual: Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank növlərindəndir (Çəki: 1)
aqrar sənaye bankları
əmanət bankları
sənaye – investisiya bankları
beynəlxalq banklar
bunların hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank növlərindən deyil (Çəki: 1)
Əmanət bankları
Sənaye - investisiya bankları
Qlobal miqyaslı banklar
Beynəlxalq banklar
Bunların hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı bankların iflasa uğramasının səbəblərindəndir (Çəki: 1)
Yeni kapital iştirakçılarının uğursuz axtarılması
Bank xərclərinin artması
Bankların ali rəhbərliyinin rüşvətxorluğu
Qeyri-peşəkar idarəedici orqan
Bunların hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı bankların iflasa uğramasının səbəblərindən deyil (Çəki: 1)
Yeni kapital iştirakçılarının uğursuz axtarılması
Bank xərclərinin artması
Bankların ali rəhbərliyinin rüşvətxorluğu
Qeyri-peşəkar idarəedici orqan
Uğurlu unvestisiya qərarları

Sual: Azərbaycan banklarının müflisləşmə səbəblərindəndir (Çəki: 1)
Likvidlik problemləri
Aktivlər problemi
İnvestor problemi
Marketinq bazarının yaxşı araşdırılmaması
Likvidlik və aktivlər problemi

Sual: Azərbaycan bankları, adətən, neçə səbəbdən iflasa uğruyur (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Bank biznesi riskinin spesifik xüsusiyyəti (Çəki: 1)
Çoxlu maliyyələşmə tələb etməsi
İdarəolunun risk növü olması
Rəhbərlik səbəbindən baş verməsi



İnvestorların uğursuz cəhdləri
Bunların hamısı

Sual: Bank biznesinin daxili və xarici mühitini əhatə edən səbəblərdəndir (Çəki: 1)
Sosial-siyasi şərait
Ümumiqtisadi vəziyyət
Menecmentin səviyyəsi
Bankın strategiyası
Bunların hamısı

Sual: Bank biznesinin daxili və xarici mühitini əhatə edən səbəblərlərı aid deyil (Çəki: 1)
Sosial-siyasi şərait
Ümumiqtisadi vəziyyət
İnvestorların uğursuz cəhdləri
Menecmentin səviyyəsi
Bankın strategiyası

Sual: Ölkədaxili ümumiqtisadi vəziyyət hansı parametrlərlə müəyyən olunur (Çəki: 1)
Tədiyyə balansının vəziyyəti
Məcmu istehsal
Dövlət istehlakı
Infliyasiyanın səviyyəsi
Bunların hamısı

Sual: Ölkədaxili ümumiqtisadi vəziyyət hansı parametrlərlərlə müəyyən olunmur (Çəki: 1)
Likvidlik səviyyəsinin yüksək olması
Tədiyyə balansının vəziyyəti
Məcmu istehsal
Dövlət istehlakı
Infliyasiyanın səviyyəsi

Sual: Bankların fəaliyyətinə daha çox hansı risklər təsir göstərir (Çəki: 1)
İnfliyasiya
Faiz dərəcələri
Valyuta riskləri
Kapital riskləri
Bunların hamısı

BÖLMƏ: 0701 
Ad 0701 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qiymətli kağızların risk əmsalının 1-ə bərabər olması nəyi göstərir? (Çəki: 1)



Riskin yüksək olduğunu
Riskin aşağı olduğunu
Riskin orta olduğunu
Bunların hər biri
Bunların heç biri

Sual: Iqtisadi (işgüzar) tsikl : (Çəki: 1)
Milli məhsul,gəlir və məşğulluğun tərəddüdlü hərəkətidir.
Adətən iki-on il müddətində davam edir.
Iqtisadiyyatın əksər sektorlarında iqtisadi aktivliyin geniş miqyaslı artması ilə səciyyələnir.
azalması ilə səciyyələnir.
Yuxarıdakıların hamısı.

Sual: Tsiklik tərəddüdlər nə zaman baş verir ? (Çəki: 1)
hər gün
mütləq hər il
heç vaxt
işgüzar aktivlik dəyişdikdə
işgüzar aktivlik sabit qaldıqda

Sual: ABŞ-da müşahidə edilən iqtisadi tsiklilərin ümumi cəhətlərinin öyrənilməsi yolunda ilk 
ciddi addımları atmışlar : (Çəki: 1)

Artur Brens
Kler Mitçell
Artur Brens və Kler Mitçell
Şumpeter
Şumpeter və Adam Smit

Sual: iqtisadi tsikillərə aiddir : (Çəki: 1)
Millətlərin məcmu iqtisadi aktivliyində tərəddüdlərin tipidir.
Çoxsaylı iqtisadi fəaliyyət növlərində müşahidə edilən yüksəliş periodudur.
Bütün iqtisadiyyatın tənəzzül və bir müddətdən sonra yüksəliş mərhələsinə qədəm 

qoyduğu fazaya keçir.
Iqtisadi tsikillərin davamlılığı bir neçə illə on-oniki il arasında olur.
Hamısı aiddir.

Sual: İqtisadi tsikil fazalarının : (Çəki: 1)
Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanan,lakin həmişə dövri deyildir.
Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanan və dövridir.
Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanmayan,lakin dövridir.
Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanmayan və dövri deyildir.
Bir-birini əvəz etmir.

Sual: “ Öz təbiətinə görə iqtisadi tsikl daha çox epidemik xəstəliklər dalğası,hava tərəddüdləri 
və ya uşağın hərarətinin tərəddüdünü xatırladır.” fikirləri kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

Darvin
Samuelson
Keyns
Mitçell
Humboldt



Sual: İn-yan nəzəriyyəsi nəyi iddia edirdi? (Çəki: 1)
Kainatda birtərəfli heç nə yoxdur.
 Kainatda hər şey yalnız birtərəflidir.
Kainatda heç nə bir-biri ilə əlaqədar deyil.
Kainatda heç nə bir-birin tamamlamır.
Hamısı düzdür.

Sual: U-sin nəzəriyyəsinə zidd olan fikri göstərin. (Çəki: 1)
Şərqdə mövcud olub.
In-yan nəzəriyyəsi ilə sıx əlaqədardır.
Nəzəriyyənin nümayəndələri əksliklərin iki növünü qeyd edirlər.
Emprik materializmin təzahürüdür.
Dini cərayan idi.

Sual: İn-yan nəzəriyyəsi sutka tsiklin necə əks etdirirdi? (Çəki: 1)
Səhər – axşam – gündüz – gecə
Səhər – gündüz – axşam – gecə
Səhər – gecə – gündüz– axşam
Səhər – axşam – gecə – gündüz
Heç biri.

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İqtisadi tsikil fazaları hansılardır? (Çəki: 1)
Zirvə ,resessiya,resessiyanın ən aşağı nöqtəsi və yüksəliş.
resessiya,resessiyanın ən aşağı nöqtəsi və yüksəliş.
Zirvə ,resessiya,resessiyanın ən aşağı nöqtəsi.
resessiyanın ən aşağı nöqtəsi və yüksəliş.
Zirvə ,resessiya.

Sual: İqtisadi aktivliyin zirvə nöqtəsində : (Çəki: 1)
Iqtisadiyyat tam məşğulluq, istehsal isə potensial səviyyədə olur.
Qiymətlər səviyyəsi artmağa meyllidir.
Işgüzar aktivliyin artımı ətalət vəziyyətindədir.
Hamısı.
Heç biri.

Sual: Resessiyaların hamısına aid tipik xüsusiyyətlər: (Çəki: 1)
İstehlak xərcləri azalır,yığım artır.
ÜDM artır.
Müəssisələrin binalar və avadanlığa kapital qoyuluşu kəskin artır.



əməyə tələb artır.
Işsizlik kəskin azalır.

Sual: Hansı fikir doğrudur? (Çəki: 1)
Istehsal azaldıqca inflyasiya azalır.
Xammala tələbin aşağı düşməsi nəticəsində onların qiyməti qalxır.
İstehsal azaldıqca inflyasiya artır.
Istehsalla inflyasiya arasında əlaqə yoxdur.
Hamısı

Sual: Hansı fikir yanlışdır? (Çəki: 1)
Resessiya zamanı müəssisələrin gəlirləri kəskin surətdə aşağı düşür.
Resessiya zamanı adi müəssisələrin səhmlərinin qiyməti aşağı düşür.
Resessiya zamanı faiz dərəcələri aşağı düşür.
Resessiya zamanı kreditlərə tələb azalır.
Resessiya zamanı faiz dərəcələri artır.

Sual: Yüksəliş fazasında : (Çəki: 1)
Istehsal artaraq potensial səviyyəyə yaxınlaşır.
Məşğulluq aşağı düşür.
Müəssisənin gəlirləri azalır.
Müəssisənin gəlirləri həmişə sabit qalır.
Faiz dərəcələri aşağı düşür.

Sual: Istehsal artaraq potensial səviyyəyə yaxınlaşır,məşğulluq isə tam məşğulluq səviyyəsinə 
qədər artır. (Çəki: 1)

Zirvə fazasında
Resessiya fazasında
Ressesiyanın ən aşağı nöqtəsi fazasında
Yüksəliş fazasında 
Heç biri

Sual: Resessiya ilə eyni mənanı ifadə edir. (Çəki: 1)
Yüksəliş
Zirvə
Tənəzzül
Qalxma 
Heç biri

Sual: “Tsiklik tərəddüdlər get-gedə hamarlanması və iqtisadi inkişafın dalğavari deyil,düzxətli 
olması”. Ifadəsi hansı alimə məxsusdur? (Çəki: 1)

Keyns
Juqlyar
Mitçell
Corc Vaşinqton
Eynşteyn 

Sual: Resessiyanın (tənəzzülün) olub olmadığını yoxlamağın ən yaxşı yolu nədir? (Çəki: 1)
Çoxlu indikatorların yoxlanılması



Sahibkarlarla görüş
Prezidentin fərmanlarını araşdırmaq
Marketoluqların işinin yoxlanılması
Hamısı

BÖLMƏ: 0703 
Ad 0703 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İşgüzar tsikl hansı parametrlərdən asılıdır? (Çəki: 1)
ÜDM
Gəlir
Işsizlik
Ticarət
Hamısı

Sual: İşgüzar tsikl hansı parametrlərdən asılı deyildir? (Çəki: 1)
ÜDM
Gəlir
Işsizlik
Ticarət
Təşkilatı quruluş 

Sual: Hansı fikir doğrudur? (Çəki: 1)
Məcmu iqtisadiyyat dedikdə iqtisadi qüvvələrin ayrılıqda öyrənilməsi başa düşülür.
Məcmu iqtisadiyyatda baş verən tərəddüdlər fərdi sahələrdəki tərəddüdlərin cəmidir.
Məcmu tələbin azalması tənəzzüllə nəticələnir.
Fərdi sahələrdəki tərəddüdlərin və məcmu tələbin azalması tənəzzüllə nəticələnir.
Heç biri

Sual: Təklif şoku nə ilə nəticələnir? (Çəki: 1)
Heç bir nəticə olmur
Iqtisadiyyat çiçəklənir
Istehsal azalır
Qiymətlər artır
Istehsal azalır və qiymətlər artır

Sual: İqtisadiyyatda uzunmüddətli artımı şərtləndirən amillər hansılardır? (Çəki: 1)
Yığım səviyyəsi
əmək resurslarının artımı
texniki irəliləyişlər
heç biri
Hamısı



Sual: İqtisadi tsiklin baza modeli nədir? (Çəki: 1)
ÜMM
ÜDM
Müəssisə gəliri
Mənfəət
Büdcə xərcləri

Sual: İqtisadi Tsikl gedişində iqtisadi parametrlərin mənasının necə dəyişməsindən asılı olaraq 
neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

3
4
2
5
6

Sual: Yüksəliş fazasında mənası və təsir gücü artan və resessiya (tənəzzül) fazasında azalan 
parametrlərə : (Çəki: 1)

Kontrtsikl parametr deyilir.
atsikl parametr deyilir.
protsikl parametr deyilir.
Hamısı
Heç biri

Sual: Kontrtsikl parametrlərə elə göstəricilər aiddirki ; (Çəki: 1)
Resessiya (tənəzzül) zamnı onların qiyməti artır.
Yüksəliş zamnı onların qiyməti azalır.
Tənəzzül zamnı onların qiyməti artır və yüksəlişdə qiyməti azalır
Tənəzzül zamnı onların qiyməti sabit qalır.
Yüksəliş zamnı onların qiyməti artır.

Sual: Hansı fikir doğrudur? (Çəki: 1)
Qiymətlər istehsaldan daha az dəyişkəndir.
Istehsal qiymətlərdən daha az dəyişkəndir.
Tələb artdıqca qiymət azalır.
Dotasiyaları ancaq kommersiya banklari verir.
Hamısı

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bankların fəaliyyətinə daha çox hansı risklər təsir göstərmir (Çəki: 1)
İnfliyasiya



Bunların heç biri
Faiz dərəcələri
Valyuta riskləri
Kapital riskləri

Sual: Valyuta riskinin aşağı endirmək üçün hansı qrup amillərdən istifadə olunur (Çəki: 1)
Maliyyə amilləri
Ümumiqtisadi amillər
Siyasi amillər
Psixoloji amillər
Bunların hamısı

Sual: Valyuta məzənnələri üzrə proqnozlar hansı müddətlərə ayrılır (Çəki: 1)
Qısamüddətli
Ortamüddətli
Uzunmüddətli
Bunlardan heç biri
Bunların hamısı

Sual: Qısamüddətli valyuta proqnozları hansı müddət üçün verilir (Çəki: 1)
1 aylıq
4 illik
1 – 180 gün arası
3-6 il arası
9 ilə qədər

Sual: Ortamüddətli valyuta proqnozları hansı müddət üçün verilir (Çəki: 1)
4 aylıq
1 illik
3-6 il arası
3 aydan – 6 ilə qədər
15 illik

Sual: Uzunmüddətli valyuta proqnozları hansı müddət üçün verilir (Çəki: 1)
1 aylıq
4 illik
1 – 180 gün arası
3 ildən çox
9 ilə qədər

Sual: Bankın etibarlılığını müəyyənləşdirmək üçün nədən istifadə olunur (Çəki: 1)
Adam Smit nəzəriyyələrindən
David Rikardo nəzəriyyələrindən
Kuk əmsalından
Bank sənədlərindən
Kreditorlardan

Sual: KƏ = BXV / BAA * 100 – Kuk əmsalı düsturunda “BAA” nəyi ifadə edir (Çəki: 1)
Bankın xüsusi vəsaitini



Bank və banklararası aktivləri
Kuk əmsalını
Bunlardan heç biri
Bunların hamısı

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sağlamlaşdırılması və yenidən qurulması üçün ilk öncə 
hansı addım atılmalıdır (Çəki: 1)

Yeni investorlar axtarılmalı
Yeni kreditorlar axtarılmalı
Müəssisənin təbii və iqtisadi şəraiti təhlil olunmalıdır
Əməkdaşlıq üçün yeni banklar axtarılmalı
Bunların hamısı

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin müflisləşməsinin qarşını almaq üçün hansı tədbirlər 
görülməlidir (Çəki: 1)

Sənaye və aqrar sahələri arasındakı qiymət proporsiyasının ləğvi
Müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması
Kəndin istehsal potensialının astırılması
Bunların hamısı
Bunların heç biri

BÖLMƏ: 0802 
Ad 0802 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin müflisləşməsinin qarşını almaq üçün görülən 
tədbirlərdən deyil (Çəki: 1)

Sənaye və aqrar sahələri arasındakı qiymət proporsiyasının ləğvi
Müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması
Kəndin istehsal potensialının astırılması
Yeni kəndli əhalinin ərazidə məskunlaşdırılması
Bunlardan heç biri

Sual: İflasa uğrayan müəssisələrin işçilərinin ödənişləri hansı qaydalarla qorunur (Çəki: 1)
İmtiyazlar
Əmək kitabçası ilə
Əmək haqqına təminat institutları ilə
Bunlardan heç biri
İmtiyazlar və əmək haqqına təminat institutları

Sual: Audit nədir (Çəki: 1)
Auditor ilə eyni məna daşıyan söz
Maliyyə öhdəliklərinin qoyulması
Müstəqil maliyyə nəzarəti institutu



Maliyyə bazarındakı tələb
Müəssisənin təklifləri məcmusu

Sual: Auditor kimdir (Çəki: 1)
Bank rəhbəri
Bağlanmış müqavilə əsasında müəssisənin maliyyə-təsərrüfat vəziyyətini yoxlayan şəxs
İdarəetmə prinsipinin təminatçısı
Maliyyələşmə prinsipinin daşıyıcısı
Müəssisənin varisi

Sual: Broker harada fəaliyyət göstərir (Çəki: 1)
Tənzimlənmə prosesində
Birjada
Məhkəmədə
Bankda
Mühasibatlıqda

Sual: Veksel nədir (Çəki: 1)
Pul vəsaiti
Valyuta növü
Qiymətli kağız növü
Idarəetmə prinsipi
Doğru cavab yoxdur

Sual: Divident nədən əldə olunan gəlirdir (Çəki: 1)
Kapitaldan
Səhmdən
Qiymətli kağızlardan
Bazar payından
Doğru cavab yoxdur

Sual: Müsabiqə təşkilatçısının hüquqlarına daxildir (Çəki: 1)
Borclunun əmlakını idarə edir və sərəncam verir
Borclunun maliyyə vəziyyətini təhlil edir
Ləğvetmə komissiyasının tərkibini formalaşdırır
Bunlardan heç biri
Bunların hamısı

Sual: Kreditorlar yığıncağı nə üçün keçirilir (Çəki: 1)
Üzvlərin bir-birini daha yaxından tanıması üçün
Birtərəfli əlaqələrin inkişafı üçün
Müttəfiqlərin tapılması üçün
Kreditorların borcluya olan tələblərini müəyyənləşdirmək üçün
Bunlardan heç biri

Sual: Kreditorların ilk yığıncağı nə zaman keçirilməlidir (Çəki: 1)
Müəssisə bağlandıqdan 2 il sonra
Maliyyələşmə tapılan kimi
Iflasdan 2 il qabaq



Iflasdan 2 il sonra
İflas elan olunduqdan 30 gün ərzində

BÖLMƏ: 0803 
Ad 0803 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kreditorlar yığıncağı nə zaman səlahiyyətli hesab olunur (Çəki: 1)
Üzvlərin hamısı iştirak etdikdə
Üzvlərin 50% - nin iştirakı ilə
Üzvlərin yalnızca 30% iştirak etdikdə
Bunların hamısı
Bunların heç biri

Sual: Kreditorlar yığıncağının qərarı ola bilər (Çəki: 1)
Müsabiqə təşkilatçısının namizədliyini məhkəmənin təsdiqinə verir
Borclu müəssisənin yenidən təşkil etməyi və ya sağlamlaşdırmağa kömək edir
Müəssisənin ləğv olunmasını tələb edir
Bunların hamısı
Bunların heç biri

Sual: Hansı halda borclu müsabiqə təşkilatçısının hüquqa zidd hərəkətlərindən şikayət 
hüququna malikdir (Çəki: 1)

Müsabiqə başa çatdıqdan sonra
Müsabiqə icraatı başladıqdan sonra
Müsabiqə icraatçı başlamazdan əvvəl
Müsabiqdən 3 ay sonra
Qərardan 2 həftə sonra

Sual: Barışıq sazişi bağlana bilər (Çəki: 1)
Məhkəmə başa çatdıqdan sonra
Böhran zamanı
Böhransızlaşdırma proqramının tətbiqi ərəfəsində
İflas haqqında işlərə baxılmasının istənilən mərhələsində
Bunların heç biri

Sual: Kreditorların hansı hissənin təsdiqi barışıq sazişi bağlanmış hesab olunur (Çəki: 1)
75%
80%
2/3 
1/3
55 %



Sual: Hansı halda barışıq sazişinə xitam verilə bilər (Çəki: 1)
Sazişin şərtləri yerinə yetirilmədikdə
Müəssisənin maliyyə vəziyyəti pisləşməyə davat etdikdə
Borclu kreditorların hüquq və mənafelərinə zərər vurduqda
Bunların hamısı
Bunların heç biri

Sual: Hansı hallarda müəssisənin yenidən qurulmasına qərar verə bilər (Çəki: 1)
Müəssisənin ödəniş qabiliyyəti bərpa olunduqda
Kreditorların borclarını tam ödəmək üçün müəssisənin fəaliyyətini dayadırmadan əmlakının 

bir hissəsini satdıqda
Bunların hər biri
Bunların heç biri
Müəssisə bağlandıqda

Sual: Müəssisənin yenidən qurulması layihəsində nələr nəzərdə tutulmaldır (Çəki: 1)
Yenidənqurmanın məqsədi
Yenidənqurmanın obyekti
Yenidənqurmanın müddəti
Kreditor yığıncağının hüquqları
Bunların hamısı

Sual: Müəssisənin yenidən qurulması dayandırıla bilər (Çəki: 1)
Məhkəmə qətnaməsi ilə
Rəhbərliyin istəyi ilə
Borcluların tələbi ilə
İnvestorların tələbi ilə
Bunlardan heç biri

Sual: Məhkəmə qərarı ilə hansı hallarda müəssisənin yenidən qurulması lahiyəsi dayandırıla 
bilər (Çəki: 1)

Hədəflərə nail olmağın qeyri-mümkünlüyü kreditorlar tərəfindən qərarlaşdırılarsa
Müəssisənin yeni fəaliyyəti kreditorların mənafelərini pozduqda
Kreditorların mənafelərini pozduqda və ya hədəflərə nail olmağın qeyri-mümkünlüyü 

kreditorlar tərəfindən qərarlaşdırılarsa
Bunların heç biri
Kreditorların sayı kifayət qədər olmadıqda

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansı fikir yanlışdır? (Çəki: 1)
 Istehlak istehsaldan daha hamar dəyişir.



İnvestision xərclər istehsaldan daha hamar dəyişir.
Xarici ticarət ÜDM-nin ən qeyri stabil komponentidir.
Heç biri 
Hamısı

Sual: “Ən dayanıqsız dəyişkənlər”ə aiddir : 1investision xərclər; 2ehtiyatlara investisiyalar; 3cari 
əməliyyatlar hesabı. (Çəki: 1)

[yeni cavab]
1
1,2
1,2,3
1,3
Heç biri

Sual: iqtisadi tsikller davametmə müddətinə görə neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Qısamüddətli tsiklilər başqa cür necə adlanır? (Çəki: 1)
İMS tsiklilər
Kitçin tsiklilər
Quartbrlu tsiklilər
Üstələyən tsiklilər
Indiqatorlar

Sual: Doğru variantı seçin. (Çəki: 1)
Qısamüddətli tsiklilər ümumi tsiklik sistemin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Tsikl sisteminin əsasında ortamüddətli iqtisadi tsiklilər dayanır.
ortamüddətli tsikllər Juqlyar tsiklləri adlanır.
Tsikl qanunauyğun fenomendir.
hamısı

Sual: Ortamüddətli tsikllər başqa cür necə adlanır? (Çəki: 1)
Juqlyar tsiklləri
Kitçin tsiklləri
Kembell tsiklləri
Semenov tsiklləri
Marks tsiklləri

Sual: Klement Juqlyar tsikllərin yaranma səbəbləri kimi nəyi göstərirdi? (Çəki: 1)
Tələbi
Təklifi
Inflyasiyanı
Kredit sferasını
Kanyukturanı 



Sual: Juqlyar ( ortamüddətli ) tsiklin davametmə müddəti nə qədərdir? (Çəki: 1)
9-10 il
2-3 il
18-19 il
9-10 ay
6-8 il

Sual: Akselerator effekti nədir? (Çəki: 1)
Istehlak mallarına tələb artması istehsal vasitələrinin təklifinin dəfələrlə artımına gətirib 

çıxarır.
Istehlak mallarına tələb artması istehsal vasitələrinin tələbin dəfələrlə artımına gətirib 

çıxarır.
Müəyyən ölkədə hazırlanan əmtəələrin həmin ölkədən çıxarılmasına qoyulan qadağa.
Təkrar idxal
Heç biri

Sual: Akseleratoru investisiyalar və istehlak tələbi arasında nisbət kimi göstərən düstur 
hansıdır? : V – akselerator , İ – investisiyalar, Y – gəlir, t- investisiyalar edilmiş il. (Çəki: 1)

V = İt / ( Yt-1 – Yt-2 )
V = ( Yt-1 – Yt-2 ) / İt
V = İt / Yt
V = İY / ( t1 – t2 )
V = İt * Yt

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Akselerator prinsipinə görə ; (Çəki: 1)
Investisiyaların həcmi ÜDM-nin dəyişməsindən birbaşa asılıdır.
Investisiyaların həcmi ÜDM-nin dəyişməsindən dolayı asılıdır.
Investisiyaların həcmi ÜMM-nin dəyişməsindən birbaşa asılıdır.
Investisiyaların həcmi ÜMM-nin dəyişməsindən dolayı asılıdır.
Hamısı

Sual: İnvestision xərclərin azalması səbəb ola bilər; (Çəki: 1)
Cari ÜDM-nin artmasına 
Cari ÜDM-nin azalmasına
Cari ÜMM-nin artmasına 
Cari ÜMM-nin azalmasına
Heç biri

Sual: Stasionar səviyyə elə səviyyədir ki; (Çəki: 1)
ÜDM tərəddüd etmir.



ÜDM dəyişməz qalır.
ÜDM intensiv dəyişir.
ÜDM tərəddüd etmir,yaxud da dəyişməz qalır.
Hamısı

Sual: “İmpuls – yayılma” mexanizminə görə; (Çəki: 1)
Impuls - iqtisadi sistem - iqtisadi tsikl.
 iqtisadi sistem - Impuls - iqtisadi tsikl.
iqtisadi sistem - iqtisadi tsikl - Impuls.
Impuls - iqtisadi sistem - iqtisadi tsikl.
iqtisadi tsikl - Impuls - iqtisadi sistem.

Sual: Təklif şoklarına aiddir; (Çəki: 1)
Texnoloji irəlliləyiş
Iqlim dəyişiklikləri
Təbii kataklizmlər.
Yeni xammal mənbələrini aşkar edilməsi.
Hamısı.

Sual: Təklif şəklarına aid deyil; (Çəki: 1)
Texnoloji irəlliləyiş
Iqlim dəyişiklikləri
Təbii kataklizmlər.
Yeni xammal mənbələrini aşkar edilməsi.
Fiskal siyasət.

Sual: Siyasi şoklara aiddir; (Çəki: 1)
Pulun təklifi.
Fiskal siyasət.
Valyutanın dəyişmə kurslarındakı tərəddüdlər.
Hamısı
Heç biri

Sual: Siyasi şoklara aid deyil : (Çəki: 1)
Texnoloji irəlliləyiş
İqlim dəyişiklikləri
Texnoloji irəlliləyiş və iqlim dəyişiklikləri
Pulun təklifi.
Fiskal siyasət.

Sual: Keynsin fikrincə,iqtisadi tərəddüdlərin meydana gətirən impulsların əsas mənbəyidir: 
(Çəki: 1)

Investision xərclər
Tələb
Təklif
Qiymət
Multiplikator

Sual: Qədim şərq alimləri iqtisadi tsiklin mərhələlərin aşağıdakı kimi simvolizə etmişlər (Çəki: 1)



Su – minimal aktivlik simvolu
Metal – eniş,azalma simvolu
Od – maksimal aktivlik simvolu
Ağac – yaranış,artma simvolu
Hamısı

BÖLMƏ: 0903 
Ad 0903 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10
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Sual: Keynsin Multiplikatoru ; (Çəki: 1)
Təklifin artmasını böhranla əlaqələndirir.
Tələbin həcminin artmasını əmək haqqının aşağı düşməsi ilə izah edir.
İstehsalın həcminin artması prosesini investisiyaların artımı ilə izah edir.
İstehsalın həcminin azalması prosesini investisiyaların artımı ilə izah edir.
Heç biri.

Sual: doğru fikri seçin: (Çəki: 1)
Tələbin artması ilə istehsalda artım baş verir.
Tələbin artması ilə ehtiyatlar azalır.
Tələb azaldıqca ehtiyatlar artır.
Hər biri
Heç biri

Sual: Səhv fikri göstərin. 1Tələbin artması ilə istehsalın həcmi aşağı düşəcək. 2Tələbin artması 
ilə ehtiyatlar artacaq. 3Ressesiya (tənəzzül) zamanı firmanın ehtiyatları artacaq. (Çəki: 1)

1,2,3
1,2
3
2
1

Sual: Q-istehsal ,Qu – istehlakçılara satış üçün məhsul istehsalı,Qs- ehtiyatların yaradılması 
üçün məhsul istehsalı, İo-ehtiyatlara yönəldilməyən investisiyalar olarsa: (Çəki: 1)

Q = Qu – Qs – İo
Q = Qu – Qs + İo
Q = Qu + Qs + İo
Q = Qu – İo + Qs
Q = İo - Qu – Qs 

Sual: Q-istehsal ,Qu – istehlakçılara satış üçün məhsul istehsalı,Qs- ehtiyatların yaradılması 
üçün məhsul istehsalı, İo-ehtiyatlara yönəldilməyən investisiyalar olarsa: (Çəki: 1)

İo= Q – (Qu+Qs)
İo= Q + (Qu+Qs)



İo= Q – (Qu - Qs)
İo= Q + (Qu - Qs)
İo= Qs – (Qu+Q)

Sual: Q-istehsal ,Qu – istehlakçılara satış üçün məhsul istehsalı,Qs- ehtiyatların yaradılması 
üçün məhsul istehsalı, İo-ehtiyatlara yönəldilməyən investisiyalar olarsa: (Çəki: 1)

Qs = Q – (Qu+ İo)
Qs = Q + (Qu+ İo)
Qs = Q + (Qu - İo)
Qs = Q / (Qu+ İo)
Qs = Q – (Qu / İo)

Sual: İşgüzar tsikllərin izahına dair multiplikator – akselerator nəzəriyyəsinin inkişaf etdirilməsi 
əsasən kimin adı ilə bağlıdır.? (Çəki: 1)

 Samuelson
Devid Xyum
Fransual Kene
Keyns
Adam Smit

Sual: İqtisadi tsiklin monetar konsepsiyası iqtisadi aktivlikdə tərəddüdləri nə ilə əlaqələndirirdi? 
(Çəki: 1)

Ölkənin xarici siyasəti ilə.
Monetar sektorlardakı dəyişikliklər ilə.
Monetar sektorlardakı sabitlik ilə.
Heç biri.
Hamısı.

Sual: R.Hautrinin fikrincə,iqtisadi tsiklin mənbəyi kimi nə çıxış edir? (Çəki: 1)
Bank kreditləri
Faizlərin azalması
Investisiyaların artımı
Məcmu tələbin artımı
Hamısı.

Sual: Yüksəliş fazasına təsir edən daxili və xarici amillər nəticəsində; (Çəki: 1)
Pul bazarında defisit yaranır.
Faiz stavkaları artır.
Investisiyaların həcmi azalır.
Hamısı
Heç biri

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 
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Sual: Yüksəliş fazasının sonunda ; (Çəki: 1)
Istehsal azalır
əmək haqqı azalır
məşğulluq azalır
qiymətlərin səviyyəsi artır.
Hamısı

Sual: Yüksəliş fazasının sonunda baş verən nəticələrə aid deyil. (Çəki: 1)
Istehsal azalır
əmək haqqı azalır
məşğulluq azalır
qiymətlərin səviyyəsi artır.
məşğulluq artır

Sual: Yüksəliş fazasının sonunda: (Çəki: 1)
Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və nominal əmək haqqı stavkası arasındakı fərq 

azalır.
Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və nominal əmək haqqı stavkası arasındakı fərq artır.
Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və faiz stavkası arasındakı fərq azalır.
Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və faiz stavkası arasındakı fərq artır.
Hamısı .

Sual: Klassik iqtisadi məktəbin əsas müddəaları; (Çəki: 1)
Kamil rəqabət
Qiymətlərin elastikliyi
əmək haqqının elastikliyi
hamısı 
heç biri

Sual: Klassik məktəbin nümayəndələrinə görə; (Çəki: 1)
Tələbdə tərəddüdlər istehsala deyil,qiymətlərər təsir göstərir,çünki məcmu tələbin əyrisi 

şaqulidir.
Tələbdə tərəddüdlər istehsala təsir etmir.
Tələbdə tərəddüdlər qiymətlərə təsir edir.
Məcmu tələbin əyrisi şaqulidir.
Tələbdə tərəddüdlər istehsala təsir edir.

Sual: Qeyri-mükəmməl informasiya nəzəriyyəsinə aid olanı seçin. (Çəki: 1)
İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla 

əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair 
səhvlərə yol verilir.

İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında tam informasiyaya malikdirlər və bununla 
əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair 
səhvlərə yol verilir

İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında heç bir informasiyaya malik deyillər və bununla 
əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair 
səhvlərə yol verilir.



İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla 
əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində tələbin səviyyəsinə dair 
səhvlərə yol verilir.

İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla 
əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair 
səhvlərə yol verilmir.

Sual: Real biznes tsikl nəzəriyyəsinə aid olanı seçin : (Çəki: 1)
Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində 

fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.
Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində 

fərdi əmək təklifi məcburi olaraq dəyişir.
Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərmir və təklifin tərəddüdlərinin 

nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.
Siyasi şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində 

fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.
Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və tələbin tərəddüdlərinin nəticəsində 

fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.

Sual: Doğru varinatı seçin. (Çəki: 1)
Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində 

fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.
İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla 

əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair 
səhvlərə yol verilir.

Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və tələbin tərəddüdlərinin nəticəsində 
fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.

İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla 
əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair 
səhvlərə yol verilmir.

hamısı

Sual: “Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin 
nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir”. Müddəaları hansı nəzəriyyəyə aiddir. 
(Çəki: 1)

Real biznes tsikl nəzəriyyəsinə
Qeyri-mükəmməl informasiya nəzəriyyəsinə
Mükəmməl biznes nəzəriyyəsinə
Real infomasiya nəzəriyyəsinə
Heç birinə

Sual: iqtsadi tsiklər davametmə müddətinə görə bölünür : (Çəki: 1)
qısamüddətli,ortamüddətli, uzunmüddətli
uzunmüddətli
qısamüddətli,ortamüddətli
ortamüddətli, uzunmüddətli
ortamüddətli

BÖLMƏ: 1002 
Ad 1002 

Suallardan 10



Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qeyri-mükəmməl informasiyanın hətta təkmil rəqabət şəraitində iqtisadi tərəddüdlərə 
təkan verə bilməsi haqqında ideya öz kökləri ilə kimə bağlıdır. (Çəki: 1)

Jan Batist Sey
Milton Fridmen
Frenses Ecort
Eli Henşer
Vasili Leontyev

Sual: Milton Fridmenin arqumenləri qısamüddətli dövrdə “inflyasiya – işsizlik” alternativinin 
mövcudluğunu izah edir. Bu nəticə əsaslandıran fakt odur ki, (Çəki: 1)

İqtisadi agentlər tam informasiyaya malik olmaya-olmaya pul ekspansiyası tərfindən 
çaşdırılmışdır.

Istehsalçılar hesab edirlər ki, qiymətlərin artımı yalnız onların məhsuluna aiddir.
Istehsalçılar qiymətlərin ümumi səviyyəsinin dəyişməsinə deyil,nisbi dəyişməsinə inanırlar.
Işçilər nominal əmək haqqının artmasını real əmək haqqının artması kimi qəbul edərək 

əməyin təklifinin artırmağa hazırdırlar.
Hamısı.

Sual: Robert Lukasın Təklif funksiyasını göstərin. Q- istehsal, Qn – işsizliyin təbii səviyyəsinə 
uyğun gələn istehsalın “təbii” səviyyəsi, P – qiymətlərin faktiki, Pe –isə gözlənilən səviyyəsi, b – 
gəlir olarsa. (Çəki: 1)

Q = Qn + b ( P – Pe )
Q = Qn - b ( P + Pe )
Q = Qn - b ( P – Pe )
Q = Qn + b / ( P – Pe )
Q = Qn / b ( P – Pe )

Sual: Robert Lukasın Təklif funksiyasında Qn necə hesablanır? (Çəki: 1)
Qn = Q – b( P – Pe )
Qn = Q + b( P – Pe )
Qn = Q – b( P + Pe )
Qn = Q + b( P + Pe )
Qn = Q – b/( P – Pe )

Sual: Real biznes Tsikl nəzəriyyəsi hansı iqtisadçının idealarından qaynaqlanır? (Çəki: 1)
Robert Barro
Antuan Monkretyen
Yozef Şumpeter
Tomas Meni
Vilyam Staffor

Sual: Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinin tərəfdarları kimlərdir? (Çəki: 1)
Con Lonq, Çarls Flosser, Edvard Preskott
Vilyam Staffor,Tomas Meni



Çarls Flosser, Tomas Meni
Antuan Monkretyen, Yozef Şumpeter
Eli Henşer, Bertil Olin.

Sual: Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinin tərəfdarları elə düşünürdülər ki: (Çəki: 1)
Tsikl tərəddüdlər təsadüfi texnoloji şoklar nəticəsində baş verir.
Tsikl tərəddüdlər təsadüfi olmayan texnoloji şoklar nəticəsində baş verir.
Tsikl tərəddüdlər təsadüfi siyasi şoklar nəticəsində baş verir.
Tsikl tərəddüdlər təsadüfi olmayan siyasi şoklar nəticəsində baş verir.
Hamısı .

Sual: Real biznes Tsikl modellerinin əsas müddəaları nədir? (Çəki: 1)
Texniki irəlliləyişlər bütövlükdə iqtisadiyyat üçün iqtisadi silkələnmələrin mənbəyidir.
Texniki şokların yayılmasına imkan verən bazar strukturu təkmil rəqabətlidir.
Texniki şokların yayılmasına imkan verən bazar strukturu qeyri-təkmil rəqabətlidir.
Hər biri
Heç biri

Sual: Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinə əsasən müsbət texnoloji şokdan dərhal sonra ; (Çəki: 1)
Istehsalın məhsuldarlığı artır.
Firmalar əməyə tələbi artırırlar.
əmək məhsuldarlığı artır. 
Məşgulluq səviyyəsi artmadıqda da belə istehsal,baş vermiş şok nəticəsində artmalıdır.
hamısı

Sual: Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinin tərəfdarlarına görə ressesiyanın (tənəzzülün) əsas 
səbəbi nədir? (Çəki: 1)

Mənfi texnoloji şoklar
Müsbət texnoloji şoklar
Texnoloji tərəqqi
Hec biri
Hamısı

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yozef Şumpeterin nəzəriyyəsi işgüzar tsikli aşağıdakı kimi izah edir. (Çəki: 1)
Iqtisadi kanyukturada dəyişikliklərə gətirə biləcək hər-hansısa yenilik,bundan sonra istehsal 

amillərinin konfiqurasiyasında dəyişikliklərin baş veməsi,daha sonra isə işgüzar tsikl.
Iqtisadi kanyukturada dəyişikliklərə gətirə biləcək hər-hansısa yenilik, daha sonra isə 

işgüzar tsikl.
Iqtisadi kanyukturada dəyişikliklərə gətirə biləcək hər-hansısa yenilik,bundan sonra işgüzar 

tsikl, daha sonra isə istehsal amillərinin konfiqurasiyasında dəyişikliklərin baş veməsi.



İstehsal amillərinin konfiqurasiyasında dəyişikliklərin baş veməsi, daha sonra isə işgüzar 
tsikl.

Heç biri.

Sual: Şpitqof “dəyişən situasiyalar” dedikdə nə nəzərdə tutudu? (Çəki: 1)
İşgüzar tsikl
Innovasiya 
Marketinq
Kanyuktura
Hamısı

Sual: Nə üçün həmkarlar ittifaqları bu gün,əmək haqqının taraz vəziyyətdə qərarlaşmasına 
maneçilik göstərən ən əsas amillərdən biridir? (Çəki: 1)

Həmkarlar ittifaqları bütövlükdə iş qüvvəsi adından çıxış edərkən administrasiyalarla 
danışıqlara girir.

Həmkarlar ittifaqları bütövlükdə iş qüvvəsi deyil,təmsil etdikləri bir qrup işçilərin adından 
çıxış edərkən administrasiyalarla danışıqlara girir.

Həmkarlar ittifaqları ancaq administrasiya işçilərindən ibarətfir.
Heç biri
Hamısı

Sual: Effektiv əmək haqqı nəzəriyyəsinə görə: (Çəki: 1)
Firmalar işçiləri maksimum səy göstərərək işləməyə stimullaşdırırlar.
Firmalar əmək haqqını tarz səviyyədən yüksək səviyyədə müəyyən edirlər.
Işçi firmanın üstünlüklərindən məhrum olmasın deyə işinin faydalılığını artırır.
Firma rəhbərliyi tələb və təklif şoklarına cavab olaraq əmək məhsuldarlığının azalmaması 

məqsədilə real əmək haqqını dəyişməz səviyyədə saxlayır.
Hamısı .

Sual: Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Xarici” nəzəriyyənin 
tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas mənbəyini iqtisadi sistemdən kənarda meydana gələn 
amillərdə görürlər. Həmin amillərə aiddir; (Çəki: 1)

Müharibə,inqilab və digər siyasi sarsıntılar.
Qızıl,uran,neft və digər resursların nəhəng yataqlarının kəşfi.
Yeni ərazilərin mənimsənilməsi.
Texnoloji yeniliklər,ixtiralar,kəşflər.
Hamısı. 

Sual: Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Daxili” nəzəriyyənin 
tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas mənbəyini iqtisadi sistemin özündə olan amillərdə görürlər. 
Həmin amillərə aiddir: (Çəki: 1)

Əsas kapitalın fiziki xidmət müddəti
Şəxsi istehlakın artımı və azalmasının istehsalın həcminə və məşğulluğa təsir göstərməsi
Əsaslı vəsait qoyuluşunun genişlənməsi.
Istehsala,tələbata və istehlaka birbaşa və müstəqim yollarla dövlətin iqtisadi siyasətinin 

təsiri.
Hamısı 



Sual: Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Xarici” nəzəriyyənin 
tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas mənbəyini iqtisadi sistemdən kənarda meydana gələn 
amillərdə görürlər. Həmin amillərə aid deyil; (Çəki: 1)

Müharibə,inqilab və digər siyasi sarsıntılar.
Qızıl,uran,neft və digər resursların nəhəng yataqlarının kəşfi.
Yeni ərazilərin mənimsənilməsi
Texnoloji yeniliklər,ixtiralar,kəşflər.
Əsas kapitalın fiziki xidmət müddəti.

Sual: Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Daxili” nəzəriyyənin 
tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas mənbəyini iqtisadi sistemin özündə olan amillərdə görürlər. 
Həmin amillərə aid deyil: (Çəki: 1)

Əsas kapitalın fiziki xidmət müddəti
Şəxsi istehlakın artımı və azalmasının istehsalın həcminə və məşğulluğa təsir göstərməsi
Əsaslı vəsait qoyuluşunun genişlənməsi.
Istehsala,tələbata və istehlaka birbaşa və müstəqim yollarla dövlətin iqtisadi siyasətinin 

təsiri.
Müharibə,inqilab və digər siyasi sarsıntılar.

Sual: Dövlətin antitsiklik tənzimlənməsi baxımından neokeynsçilər nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)
Məcmu tələbə
Məcmu təklifə
Qiymətə
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə
Xarici siyasətə

Sual: Dövlətin antitsiklik tənzimlənməsi baxımından neokonservativ yanaşmanın 
nümayəndələri nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)

Məcmu tələbə
Məcmu təklifə
Qiymətə
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə
Xarici siyasətə

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəssisənin sağlamlaşdırılması müddəti çox ola bilməz (Çəki: 1)
2 ildən
12 ildən
6 aydan
18 aydan
25 gündən



Sual: Sağlamlaşdırma başladıqdan sonra hansı müddətdə kreditorların məbləğinin ən azı üçdə 
biri ödənməlidir (Çəki: 1)

2 il
4-6 ay
12 ay
6 ay
4 ay

Sual: Hansı qanunverici orqan sağlamlaşdırmanın başqa qaydasını müəyyən edə bilər (Çəki: 
1)

AR Nazirlər Kabineti
AR Prezidenti
AR Milli Məclisi
Bunların hamısı
Bunların heç biri

Sual: Müəssisə müdiriyyəti kimin tələbi ilə sağlamlaşdırma haqqında hesabat verə bilər (Çəki: 
1)

Beynəlxalq investorların
Borc verməyə hazırlaşanların
Kreditorlar yığıncağının
Müəssisə işçilərinin
Bunlardan heç biri

Sual: “Nominal gəlirin artması əsas etibarilə qiymətlər səviyyəsinin artmasında deyil,istehsal və 
məşğulluğun artmasında təzahür olunur”. Bu fikir kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

Milton Fridmen
David Rikardo
Con Stüart Mill
Jan Batist Sey
Bertill Olin

Sual: Borclu məhkəmə icraatı başladıqdan sonra nələri edə bilər (Çəki: 1)
Müəssisədə əmlak haqda məlumat gizlədilərsə
Borclu mühasibat məlumatlarını müsabiqə təşkilatına təqdim etməzsə
Bunların hər biri
Bunların heç biri
Sənədlər tam şəffaflığı ilə göstərilərsə

Sual: Bankın sabitliyinə təsir göstərən amillərdəndir (Çəki: 1)
Bankın strategiyası
Bankın daxili siyasəti
Menecment səviyyəsi
Digər bankların etibarlılığı
Bunların hamısı

Sual: Bankın sabitliyinə təsir göstərən amillərdən deyil (Çəki: 1)
Bankın strategiyası
Rəhbərin milliyəti



Bankın daxili siyasəti
Menecment səviyyəsi
Digər bankların etibarlılığı

Sual: Sosial-siyasi sahədəki qeyri-sabitlik kommersiya banklarını nəyə məcbur edir (Çəki: 1)
Ucuzlaşmaya keçidə
Maya dəyərini azaltmağa
 Bazar payını satmağa
Xarici banklardakı müxbir hesablarda daha çox vəsait saxlamağa
Bunların hamısı

Sual: Ümumiqtisadi vəziyyət hansı parametrlərlə ifadə olunur (Çəki: 1)
Işsizliyin səviyyəsi
İnfilyasiyanın səviyyəsi
Məcmu istehsal
Bunların hər biri
Bunların heç biri

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Son 3 ildə daha çox dəyişiklikliyə məruz qalmışdır (Çəki: 1)
Kommersiya bankları
Beynəlxalq banklar
İşçi qüvvəsi bazarı
Valyuta bazarı
Bunların hamısı

Sual: Maliyyə amillərin daxildir (Çəki: 1)
Tədiyyə balansı
Infliyasiya səviyyəsi
Ölkənin xarici borcunun miqyası
Bunların hamısı
Bunların heç biri

Sual: Ümumiqtisadi amillərə daxildir (Çəki: 1)
Kapital qruplarının ixrac dinamikası
Əmtəə qruplarının ixrac dinamikası
Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi
Faiz dərəcələrinin səviyyəsi
Bunların hamısı



Sual: Psixoloji amillərə aiddir (Çəki: 1)
Valyuta məzənnəsi haqqında bankir və biznesmenlərin fikirləri
Kapital qruplarının ixrac dinamikası
Əmtəə qruplarının ixrac dinamikası
Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi
Faiz dərəcələrinin səviyyəsi

Sual: Qiymətli kağızlar portfeyli üçün aşağıdakılardan hansı əsas götürülür (Çəki: 1)
Gəlir
Artım
Etibarlılıq
Likvidlik
Bunların hamısı

Sual: Qiymətli kağızlar portfeylinə daxil deyil (Çəki: 1)
Gəlir
Tədiyyə səviyyəsi
Artım
Etibarlılıq
Likvidlik

Sual: Bankın etibarlılığını müəyyən edən ən əsas göstərici hansıdır (Çəki: 1)
Likvidlik əmsalı
Tədiyyə balansı
Valyuta səviyyəsi
Rəhbərlik
İxtisaslaşma 

Sual: Qiymətli kağızlar portfeylinin idarə edilməsinin neçə növü var (Çəki: 1)
3
4
2
6
5

Sual: Qiymətli kağızlar portfeylinin idarə edilməsi növlərindəndir (Çəki: 1)
Aktiv
Passiv
Balans
Aktiv və passiv 
Bunların heç biri

Sual: Dövlətin antitsiklik tənzimlənməsi baxımından neokeynsçilik və neokonservatizm 
konsepsiyalarını birləşdirən müddəalar hansılardır? (Çəki: 1)

1Dövlət tsiklik tərəddüdləri hamarlama iqtidarındadır.
2İqtisadi sabitliyin qorunması və ona nail olmaq məqsədilə dövlət tsiklik tərəddüdləri 

hamarlamalıdır.
3Hər iki məktəb əsas büdcə və vergi siyasətinə üstünlük verirdi.
Hər biri
İlk 2 variant



BÖLMƏ: 1103
Ad 1103

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: “Ucuz pullar” siyasətinə aiddir. (Çəki: 1)
Kreditlərə faiz dərəcələriinin aşağı düşməsi.
Bankların kredit resurslarının artması.
Kapital qoyuluşlarının artması .
Işsizliyin azalması.
Hamısı.

Sual: “Bahalı pullar” siyasətinə aiddir. (Çəki: 1)
Borcların üzərinə qoyulan tarif dərəcələrinin artması
Bankların kredit resurslarının artması.
Bunların hər biri
Bunların heç biri
Pul kütləsinin miqdarının tənzimlənməsi

Sual: “Pul kütləsinin tarqetləşməsi” nədir? (Çəki: 1)
Pul kütləsinin miqdarının tənzimlənməsi
Pul kütləsinin artması
Pul kütləsinin azalması
Pul kütləsinə tələbin olmaması
Heç biri.

Sual: Nəzarət olunan dəyişənlərə aid deyil ; (Çəki: 1)
Pul-kredit siyasətinin dəyişənləri
Vegi dərəcəsi
Əhalinin sayı
Təbiət hadisələri
Dövlət xərclərinin məbləği

Sual: İqtisadiyyatın stabilləşmə siyasətini həyata keçirən zaman meydana çıxan ən əsas 
problem qeyri-müəyyənlikdir. Gecikmələrlə əlaqədar qeyri-müəyyənlik daha ciddi problemlər 
yaradır. Aşağıdakılarla bağlı gecikmələr möcuddur: (Çəki: 1)

Problemin özünün üzə çıxarılması
Bu siyasətin həyata keçirilməsi
Stabilləşmə siyasətinin iqtisadiyyata təsiri.
Bunların hər biri
Bunların heç biri

Sual: “Ucuz pullar” siyasətinə aid deyil. (Çəki: 1)
Kreditlərə faiz dərəcələriinin aşağı düşməsi.



Bankların kredit resurslarının artması.
Kapital qoyuluşlarının artması .
Işsizliyin azalması.
Borcların üzərinə qoyulan tarif dərəcələrinin artması

Sual: “Bahalı pullar” siyasətinə aid olmayan variantı seçin (Çəki: 1)
Kapital qoyuluşlarının artması .
Kreditlərə faiz dərəcələriinin aşağı düşməsi.
Bankların kredit resurslarının artması.
Kapital qoyuluşlarının artması .
Borcların üzərinə qoyulan tarif dərəcələrinin artması 

Sual: Yüksəliş fazasının sonunda ; (Çəki: 1)
Istehsal azalır
əmək haqqı artır
məşğulluq artır
qiymətlərin səviyyəsi azalır.
Istehsal artır.

Sual: Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və nominal əmək haqqı stavkası arasındakı fərq 
azalır: (Çəki: 1)

Yüksəliş fazasının sonunda
Yüksəliş fazasının əvvəlində
Yüksəliş fazasının ortasında
Heç biri
Hamısı 

Sual: Antiböhranlı idarəetmə texnologiyası nədən ibarətdir (Çəki: 1)
Böhranı müəyyən etmək, profilaktikası aradan qardırılması 
Böhranı müəyyənləşdirmək
Böhranı yumşaltmaq
İnvetstisiyaları cəlb etmək
İnfilyasiyasiyanı müəyyən etmək

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: ödəniş qabiliyyəti olmamaq üçün … funksiya xarakterikdir. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)
indikativ
inert
adantiv
innovasiya
ətalət



Sual: Pul kütləsinin bir şəxsin əlində cəmlənməsi və minlərlə insanda pulun olmaması bazarın 
… təsir imkanınını məhdudlaşdırır. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)

əmtəə istehsalına
tələbə
əmtəə istehlakına
xammal və material almasına
 işçi qüvvəsinin dəyərinə

Sual: Bu gün əmtəəyə tələbatın olmaması … onu istehsal edən müəssisənin müflisləşməsi 
deməkdir. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)

sabah
bu gün
bir neзə gündən sonra 
bir həftədən sonra
dünən

Sual: Hüquqi və yaxud fiziki şəxsi ödəmə qabiliyyətinin olmamasının məhkəmə tərəfindən 
təsdiq edilməsi necə adlanır? (Çəki: 1)

iflas 
müflis
ödəmə qabiliyyəti 
ödəmə qabiliyyətinin olmaması
sonasiya

Sual: Müflisləşmə elementinin … normal iqtisadi sistemin fəaliyyət göstərməsinə dəlalət edir. 
(Çəki: 1)

olması 
olmaması
olacağı 
olduğu şərait
biruzə verməsi

Sual: Müflisləşmə … dəyişikliklərinə zəmin yaradır. (Çəki: 1)
struktur 
tərəfdaş
istehlakçı
tədarükçülərin
kadr

Sual: Müflisləşmə əmək resurslarının … etməsinə təkan verməklə kadrların yenidən 
hazırlanmasına – mütərəqqi peş əvə ixtisaslara yiyələnməsinə şərait yaradır.Cümləni tamamla. 
(Çəki: 1)

çevik hərəkət
cəld hərəkət
riskli hərəkət
ətalətli hərəkət
normal hərəkət



Sual: Müflisləşmə təhlükəsi iş adamlarını və investorları daha çox … davranmağa sövq edir 
(Çəki: 1)

sahibkar kimi
menecer kimi
mütəxəssis kimi
ekspert kimi
tacir kimi

Sual: Müflisləşmə təhlükəsi azad təsərrüfat subyektləri arasında gedən rəqabət mübarizəsini 
… . Cümləni tamamla (Çəki: 1)

gücləndirir 
sürətləndirir 
normallaşdırır
tənzimləyir
ləngidir

Sual: Müflisləşmə prosedurasının ençə ayrılmaz tərkib hissəsi vardır? (Çəki: 1)
2
3
4
6
8

BÖLMƏ: 1202 
Ad 1202 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müflisləşmə prosedurasının ayrılmaz tərkib hissələri hansı variantda düzgün verilir? 
(Çəki: 1)

sanasiya və yenidən qurma
sanasiya və antiböhranlı idarəetmə
sanasiya və biznes-plan
yenidən qurma və müflisləşmiş müəssisənin bir hissəsinin satılması
müflisləşmiş müəssisənin bir hissəsinin satılması və xarici idarə edicilərə verilməsi

Sual: Antiböhranlı idarəetmə məfhumu özündə aşağıdakılardan hansını birləşdirmir? (Çəki: 1)
biznes-plan
müflisləşmə
sanasiya
iflas 
yenidən qurma

Sual: Qeyri-müəyyənliyin mənbəyi təkrar istehsalın hansı mərhələsi ola bilər? (Çəki: 1)
bütün 



ancaq birinci 
I və II
ancaq sonuncu
heç biri

Sual: Müəssisənin müflisləşməsinə doğru özünə biruzə verən birinci addım nə ola bilər? (Çəki: 
1)

mənfəətin aşağı düşməsi
mənfəətin çoxalması
mənfəətin stabilləşməsi
mənfəətin tamamilə kəsilməsi 

Sual: Müflisləşmə sistemi iqtisadiyyatda çalışan bütün təsərrüfat subyektlərinin mənfəətlə 
işləməsinə yönəldilmişdir. Bu isə aşağıdakı prinsipləri gözləməklə reallaşa bilər. Hansı 
variantda bu prinsiplərdən biri düzgün əks olunmur? (Çəki: 1)

müflisləşmə zamanı bütün təsərrüfat subyektlərinə qarşı eyni prosedurlarının tətbiqi, 
onların hüquq və vəzifələrinin eyni olmaması

müflisləşmə zamanı bütün təsərrüfat subyektlərinə qarşı eyni prosedura qaydalarının 
tətbiqi, onların hüquq və vəzifələrinin eyni olması

səliqə ilə borc öhdəliklərini yerinə yetirən müəssisələrin sağlamlaşdırılması sisteminin 
yaradılması

maliyyə çətinliyi ola perspektivli müəssisələrin saxlanması
iflas zamanı müsabiqə kütləsinin bölüşdürülməsi qaydası və növbəliliyin gözlənilməsi

Sual: Təşkilata təsir göstərən xarici mühit amilləri müxtəlif xarakterik keyfiyyətlərə malik 
olduqlarına görə şərti olaraq neçə qrupa bölünürlər? (Çəki: 1)

2
3
5
6
9

Sual: Təşkilata təsir edən xarici mühit amilləri müxtəlif xarakterik xüsusiyyətlərinə görə şərti 
olaraq iki qrupa bölünməsi hansı variantda düh\zgün təsvir olunur? (Çəki: 1)

birbaşa və dolayı
makro və mikro
birbaşa və makro
dolayı və mikro
makro və mikro

Sual: Şəraitdən asılı olaraq təşkilatın xarici mühit amillərinin hansı onun müflisləşməsinin 
əsasını qoya bilər? (Çəki: 1)

hər biri
heç biri təklikdə yox
birbaşa xarici mühit amilləri
dolayı xarici mühit amilləri
birbaşa və dolayı xarici mühit amilləri

Sual: Aşağıdakı variantların hansıda müəssisənin müflisləşməsinin birbaşa xarici mühit amili 
düzgün qeyd edilməyib? (Çəki: 1)



iqtisadi vəziyyət
 əmək 
material və kapital resurslar
istehlakçılar və rəqiblər
həmkarlar ittifaqlar və qanunverici orqanlar

Sual: Aşağıdakı variantların hansında müəssisələrin müflisləşməsinin dolayı xarici mühit amili 
düzgün verilmir? (Çəki: 1)

istehlakçılar və rəqiblər
iqtisadi vəziyyət
sosial-mədəni amillər
siyasi vəziyyət
elmi-texniki tərəqqi

BÖLMƏ: 1203 
Ad 1203 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Rəqabət mübarizəsində uğur qazanmaq üçün firma aşağıdakı suallara cavab verməlidir? 
Düzgün olmayan variant hansıdır? (Çəki: 1)

analoji məhsulun ən iri istehlakçısı kimdir?
analoji məhsulun ən iri istehsalçısı kimdir? 
rəqiblərin məhsulunun əsas texniki xarakteristikası, keyfiyyətin səviyyəsi və məhsul 

haqqında alıcıların rəyi necədir?
rəqiblərin məhsullarının qiymətinin səviyyəsi necədir?
təxmini olsa da rəqiblərin qiymət siyasətinin ümumi cəhətləri hansılardır?

Sual: Xarici mühitin dolayı təsir amillərinin biznesə təsir gücü cəmiyyət … dövri yaşadıqda daha 
da artır və onun inkişafında əsas amillərə çevrilir. Cümləni tamamla. (Çəki: 1)

böhran və ya keçid
bənəzzül və ya tərəqqi
böhran və ya iflas
iflas və ya keçid
tərəqqi və ya inkişaf

Sual: Normal iqtisadiyyatda inflyasiya qiymətlərin … ilə xarakterizə olunur. (Çəki: 1)
artması 
azalması 
sabitləşməsi
çoxalması
normallaşması

Sual: İşsizliyin artması əhalinin müəyyən təbəqəsinin … qabiliyyətini aşağı salır (Çəki: 1)
alıcılıq



iş 
tədiyyə
istehlak
işgüzar

Sual: Müəssisələrin müflisləşməsinin xarici səbəblərinin təsirini azalmaq üçün o, gözlənilməyən 
dəyişikliklərə necə reaksiya verməlidir? (Çəki: 1)

aktiv və ya planlı
reaktiv və ya planlı
planlı və sərt
kəskin və reaktiv
ixtiyari və ya epizodik

Sual: Daxili mühit amilləri neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
2
3
5
6
8

Sual: Hansı variantda təşkilatın daxili mühitinin abstrakt amil düzgün verilməyib? (Çəki: 1)
təşkilati quruluş
məqsəd
vəzifələr
biznesin strategiyası
biznesin taktikası

Sual: Hansı variantda təşkilatın daxili mühitinin real amili düzgün verilmir? (Çəki: 1)
təşkilatın niyyəti və məqsədi
təşkilati quruluş
işçilər
texnologiya
xammal və material

Sual: Daxili mühitin abstrakt və real amillərinin kombinasiyası istehsal sisteminin aşağıdakı 
funksional sahələrini müəyyənləşdirir. Hansı variant səhfdir? (Çəki: 1)

istehlak 
kadr 
maliyyə və mühasibat uçotu
istehsal
marketinq

Sual: Xarici ölkə tədqiqatçılarının fikrinə görə klassik bazar iqtisadiyyatı ölkələrində 
müflisləşmənin günahının hansı hissəsi xarici və hansı hissəsi daxili amillərin üzərinə düşür? 
(Çəki: 1)

 1/3 xarici, 2/3 daxili
1/3 xarici və 283 daxili 
hamısı xarici
hamısı daxili
50:50



BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İşgüzar təşkilatın neqativ potensialını daima təkmilləşdirən və daxili fəaliyyətdən irəli 
gələn neqativ təsirləri azaldan keyfiyyətlər aşağıdakılardır. Düzgün olmayan variant hansıdır? 
(Çəki: 1)

istehsal prosesini günün tələblərinə cavab verən texnika və texnologiya ilə təchiz etmədən 
müəssisənin daxili çevikliyini təmin etmək bacarığı

kadr potensialının ixtisas və peşəkarlığını artırmaq bacarığı
fəaliyyət göstərən və perspektiv bazarlarda liderliyi ələ keçirməyə imkan verən əmtəə və 

xidmətlərin rəqabət qabiliyyətliyini təmin etmək bacarığı
potensial tələbə müvafiq olan əmtəə və xidmətlərin istehsal və satış həcmini artırmaq 

bacarığı
investisiya imkanlarından istifadə etməklə daxili çevikliyi artırmaq bacarığı

Sual: Firmanın müflisləşməsini göstərən ilkin əlamətlər arasında xüsusi yeri … göstəricilərinin 
dəyişməsi tutur (Çəki: 1)

maliyyə 
gəlir
istehsal
mənfəət
mühasibat

Sual: Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə görə müəssisə cari öhdəliklər 
neçə ay ərzində yerinə yetirə bilmirsə, ona müflisləşmə prosedurası tətbiq edilməlidir? (Çəki: 1)

3
6
9
10
12

Sual: Uzun müddət bir auditor firması ilə əməkdaşlıq etmək hansı vəziyyətin yaranacağından 
xəbər verir (Çəki: 1)

böhranlı 
normal
sabit
böhransız
təhlükəli

Sual: Auditorun cözlənilmədən dəyişdirilməsi gələcəkdə vəziyyətin necə olacağından xəbər 
verir? (Çəki: 1)

böhranlı 
sabit 



təhlükəli
normal
qeyri-sabit

Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən neçə mühüm göstərici vardır? (Çəki: 1)
2
4
5
6
8

Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən mühüm göstəricilər aşağıdakı 
variantlardan hansında düzgün verilir? (Çəki: 1)

tədiyyə qabiliyyət və likvidlik
tədiyyə qabiliyyət və ödəniş qabiliyyət
ödəniş qabiliyyəti və likvidlik
likvidlik və rəqabətlilik
likvidlik və risk qabiliyyəti

Sual: Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti onun … müddətli öhdəliklərini ödəmə bacarığı kimi 
müəyyən edilir (Çəki: 1)

uzun
ortaq
perspektiv
qısa
gələcək

Sual: Borc kapitalının xüsusi çəkisinin çox olması müəssisənin hansı vəziyyətindən xəbər verir? 
(Çəki: 1)

tədiyyə qabiliyyətsiz 
tədiyyə qabiliyyətli
ödəniş qabiliyyətli
böhran 
 sabit

Sual: Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti haqqında fikir söyləmək üçün hansı əmsaldan istifadə 
edilir? (Çəki: 1)

tədiyyə qabiliyyəti
mütləq likvidlik
manevr etmə
heç birindən 
hamısından

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Likvidlik müəssisənin öz … müddətli öhdəliklərini ödəmə bacarığına deyilir (Çəki: 1)
qısa
uzun
illik
orta
cari

Sual: Tədiyyə qabiliyyəti əmsalı faiz nisbətindən\ xüsusi kapitalın aktivlərə … yolu ilə müəyyən 
edilir (Çəki: 1)

bölünməsi 
toplanması 
yenidən baxılması
vurulması
əlavələr edilməsi

Sual: Mütləq likvidlik əmsalı pul vəsaitini və tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların … qısa 
mülddətli borclara bölünməsi yolu ilə müəyyən edilir (Çəki: 1)

cəminin 
nisbətinin 
vurulmasının
hasilinin
bölünməsinin 

Sual: Manevretmə əmsalı dövriyyə kapitalının özünün xüsusi kapitala … kimi hesablanır (Çəki: 
1)

nisbəti 
əlavəsi
nisbi əlavəsi
vurulması
münasibəti

Sual: Müəssisənin müflisləşməsi neçə mərhələyə bölünür? (Çəki: 1)
3
4
6
7
9

Sual: Müəssisənin müflisləşməsinin I mərhələsi necə adlanır? (Çəki: 1)
gizli
şübhəli 
təhlükəli
aşkar
qismən

Sual: Müəssisənin müflisləşməsinin II mərhələsində hansı vəsait üzrə çətinliklər yaranır? (Çəki: 
1)



nəqd
passiv 
xüsusi
aktiv
borc 

Sual: Müəssisənin müflisləşməsinin III mərhələsində onun bütün … fəaliyyət pozulur (Çəki: 1)
maliyyə-təsərürfat
istehsal-təsərrüfat
istehsal-satış
istehsal-istehlak
maliyyə-pul

Sual: Müflisləşmənin ilkin çağlarında vəziyyətdən çıxmaq üçün bir sıra universal tədbirlərə əl 
atılır. Hansı variant düzgün deyil? (Çəki: 1)

xərclər üzərinədəki nəzarət liberallaşır
xərclər üzərində sərt nəzarət qoyulur
iş mədəniyyəti dəyişdirilir
məhsul və xidmətlərin nomenklaturası ixtisar edilir
marketinq fəaliyyəti gücləndirilir

Sual: Azərbaycan Respublikasında kreditorların ümumi tələblərinin məbləği borclu müəssisənin 
nizamnamə fondunun … faizindən çox hissəsinin təşkil etdikdə və borclu müəssisə tərəfindən 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi günündən … ay keçdikdə onlar borclunun təsis sənədlərinin 
yerləşdiyi ərazinin mülki (iqtisadi) məhkəməsinə ərizə ilə müracit edə bilərlər (Çəki: 1)

10% və 2 ay
20% və 1 ay 
10% və 6 ay
10: və 4 ay
20% və 4 ay

BÖLMƏ: 1303 
Ad 1303 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müflisləşmə prosedurasının başlanması haqqında kimlər ərizə ilə məhkəməyə müraciət 
edə bilər? (Çəki: 1)

borclunun özü və ya prokurorluq
borclu və müəssisənin tərəfdaşları
borclu və istehlakçılar
debitorlar və istehlakçılar
heç biri



Sual: Kreditorlar və borclunun razılığı ilə borclu müəssisənin müflisləşməsi məhkədən kənar 
yolla həll edilə … (Çəki: 1)

bilər 
bilməz
bilər qismən
bilməsi çətindir
bilməsi mümkün deyil

Sual: Müflisləşmə prosedurasının başlanmasında mühüm məsələ … tərəfindən bu addımın 
atılacağının müəyyənləşdirilməsidir (Çəki: 1)

kim
məhkəmə
prokurorluq 
tədarükçülər
istehlakçılar

Sual: Müəssisə həm cari öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədikdə, həm də gələcək … əvvəlcədən 
görə bilmədikdə məhkəməyə müraciət edə bilər (Çəki: 1)

təhlükəni
əlverişli imkanları
rəqiblərin məqsədlərini
şəraiti
təhlükəli vəziyyəti

Sual: Müflisləşmə prosedurasını başlamaq üçün borclu müəssisə hansı sənədləri məhkəməyə 
təqdim etməməlidir? (Çəki: 1)

işin icraata qəbul olunduğu günə müəssisənin tədiyyə balansını
mülkiyyət forması və mülkiyyət hüququnun subyektləri haqqında məlumatda daxil olmaqla 

müəssisənin rekvizitlərini
işin icraata qəbul olunduğu günə mühasibat balansını
debitor və kreditor borcunun siyahısı, borclunun maliyyə və əmlak vəziyyəti haqqında 

başqa lazımi məlumatları
heç birini

Sual: Əgər məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmuş müddətə bu sənədlər təqdim olunmarsa, 
onda lazımi sənədlər onun hesabına … xidmətinə tapşırılır (Çəki: 1)

müstəqil auditor
əvvəlki auditor
müstəqil ekspertə
müvafiq mütəxəssisə
yenidən müəssisənin özünə

Sual: Müsabiqə icraatı dedikdə müflisləşmiş müəssisənin könüllü və ya məcburi şəkildə … 
edilməsi prosedurası başa düşülür (Çəki: 1)

ləğv
sanasiya 
könüllü ləğs
yenidən təşkil
restruktruzasiya



Sual: Məhkəməsiz iflas prosesinə yalnız müəssisə tərəfindən başlana bilər (Çəki: 1)
borclu
tərəfdaş 
investor
debitor
rəqib

Sual: Borclu müəssisə kreditorların yığıncağı barəsində kreditorlara bildiriş … (Çəki: 1)
göndərməlidir
göndərməməlidir
verməlidir
verməməlidir
çatdırmalıdır

Sual: Kreditorların yığıncağı iflas prosesinə başlanma qərarından sonra ən geci … gün ərzində 
keçirilməlidir (Çəki: 1)

21
28
30
35
45

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kreditorların ilkin yığıncağında iflas haqqında qərar təsdiqlənir və … inzibatçısı təyin 
olunur (Çəki: 1)

əmlak
mülkiyyət 
məhkəmə
təsərrüfat
istehsal

Sual: Əmlak inzibatçısı təminatlı kreditorların tələblərini kreditorun seçdiyi aşağıdakı metodla 
ödəyir. Hansı variant düzgün deyil? (Çəki: 1)

təminat predmetinin hərac yolu ilə satılması və onun təmin etdiyi öhdəliyin ödənilməiməsi
təminat predmetinin hərac yolu ilə satılması və onun təmin etdiyi öhdəliyin ödənilməsi
təminat predmeti üzərində mülkiyyət hüququnun təminatlı kreditorlara verilməsi
təminat predmetinin təminatlı kreditorun göstərdiyi üçüncü şəxsə satılması 
 I variant



Sual: Qəsdən iflasa uğrama dedikdə müəssisənin mülkiyətçisi və ya rəhbəri tərəfindən 
müəssisənin … bilərəkdən aşağı salınması, şəxsi və digər maraqları nəzərə alınmaqla 
müəssisəyə ziyan vurmaq kimi başa düşülür. (Çəki: 1)

tədiyyə qabiliyyətinin
ödəniş qabiliyətinin
istehsal qabiliyyətinin
rəqabət qabiliyyətinin
likvidliyinin

Sual: Saxta iflas zamanı müəssisə yalandan özünü … elan edir (Çəki: 1)
müflisləşmiş
böhranlı 
rəqabət qabiliyyətsiz
ödəniş qabiliyyətsiz
rəqabət qabiliyyətli

Sual: Müflisləşmiş müəssisənin … onun strukturu və fəaliyyət istiqamətinin dəyişdirilməsi yolu 
ilə həyata keçirilə bilər (Çəki: 1)

yenidən qurulması
yenidən təşkil edilməsi
səmərələşdirilməsi
sağlamlaşdırılması
sanasiyası

Sual: Müəssisənin yenidən qurulmasının neçə yolu vardır? (Çəki: 1)
iki
altı 
səkkiz
üç
yeddi

Sual: Müəssisənin yenidən qurulmasının iki yolu hansı variantda düzgün verilmişdir? (Çəki: 1)
borclunun əmlakının kənardan idarə edilməsi və sanasiya
borclunun əmlakının daxildən idarə edilməsi və sanasiya
borclunun əmlakını özü idarə etməsi və sağlamlaşdırma
borclunun əmlakını tərəfdaş idarə etməsi və yenidən qurma
borclunun əmlakının kənardan və daxildən idarə edilməsi

Sual: Beynəlxalq təcrübəyə görə borclunun əmlakının kənardan idarə edilməsi zamanı 
müəssisənin idarə edilməsi hansı rəhbərə keçir? (Çəki: 1)

arbitraj rəhbərinə 
iqtisad məhkəməsinə
müsabiqə qalibinə
müsabiqə təşkilatçısına
əmlak inzibatçısına

Sual: Müəssisənin böhranlı vəziyyətinin idarə edilməsi zamanı neçə taktikadan istifadə edilir? 
(Çəki: 1)

2
3



5
6
9

Sual: Müəssisənin böhranlı vəziyyətinin idarə edilməsi zamanı tətbiq edilən taktikalar hansı 
variantda düzgün verilir? (Çəki: 1)

müdafiə və hücum
müdafiə və təqib
hücum və təqib
hücum və gözləmə
həmlə və müdafiə

BÖLMƏ: 1402 
Ad 1402 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəssisənin böhranlı vəziyyətinin idarə edilməsi zamanı tətbiq edilən müdafiə taktikası 
hansı variantda düzgün verilmir? (Çəki: 1)

modernləşdirmə
xərclərin ixtisarı
bəzi istehsal və idarəetmə bölmələrinin bağlanması
istehsal və satışın azaldılması
 heyətin ixtisar edilməsi

Sual: Müəssisənin böhranlı vəziyyətinin idarə edilməsi zamanı tətbiq edilən hücum taktikasına 
aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)

istehsal ehtiyatlarından qənaətlə istifadə edilməsi
qiymətlərin yüksəldilməsi
istehsal ehtiyatlarından istifadə 
modernləşdirmə
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi

Sual: Müəssisənin yenidən qurulmasının birinci formasında əsas söz sahibi kimdir? (Çəki: 1)
kreditorların yığıncağı
məşvərət şurası
sanasiya rəhbəri
arbitraj məhkəməsi
iqtisad məhkəməsi

Sual: Müəssisənin yenidən qurulmasının ikinci formasında əsas söz sahibi kimdir? (Çəki: 1)
sanasiyanı həyata keçirən şəxs
yenidən qurma rəhbəri
təşkilat rəhbləri
apelyasiya məhkəməsi



hamısı

Sual: Sanasiya rəhbəri neçə ay müddətində kreditorların tələb etdikləri məbləğin azı üçdə bir 
hissəsini ödəməlidir? (Çəki: 1)

12
16
18
20
22

Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılması onun … idarə edilməsinin mühüm 
tərkib hissəsidir (Çəki: 1)

böhranlı vəziyyətinin
normal vəziyyətinin
tənəzzül edən vəziyyətinin
tərəqqi edən vəziyyətinin
stabilləşən vəziyyətinin

Sual: Sağlamlaşdırma konsepsiyasının hazırlanması və hazırlanması və həyata keçirilməsi 
necə mərhələdən ibarətdir? (Çəki: 1)

5
3
6
7
9

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı sağlamlaşdırma konsepsiyası mərhələsinə aid deyil? 
(Çəki: 1)

müəssisənin planlaşdırma sağlamlaşdırılması
müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması
marketinq və texniki sağlamlaşdırma
idarəetmənin sağlamlaşdırılması
investisiyaların sağlamlaşdırılması

Sual: Firmanın inkişafının kompleks planı olub, öz vəsaiti və kənardan cəlb olunan vəsait 
hesabına sərmayə qoyuluşunu əlaqələndirməyə imkan verən plan necə adlanır? (Çəki: 1)

biznes-plan
 sanasiya-planı 
perspektiv plan
təqvim planı
yenidən qurma planı

Sual: Biznes-plan neçə il üçün hazırlanır? (Çəki: 1)
3-5 il
1-5 il
5-7 il
6-7 il
müddətsiz

BÖLMƏ: 1403



Ad 1403

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəssisənin sanasiya biznes-planı neçə ay müddətinə işlənib hazırlanır? (Çəki: 1)
18-24 ay
16-18 ay
18-20 ay
20-22 ay
18-26 ay

Sual: Biznes-plan …, yəni xülasədən başlanır (Çəki: 1)
axırdan
mündəricatdan 
mündəricatdan 
əvvəldən
girişdən 

Sual: Xülasənin … səhifəsi mütləq firmanın gələcəkdə layihədən gözlədiyi maliyyə nəticələrinə 
həsr olunmalıdır (Çəki: 1)

axırıncı 
axırıncıdan əvvəlki
başlanğıc
birinci
ikinci

Sual: Bazarı öyrənərkən firmanın məhsul və xidmətlərinə tələbin … üçün «Boston məsləhət 
qrupunun matrisasından» istifadə etmək məqsədəuyğundur (Çəki: 1)

səviyəsini müəyyənləşdirmək
səviyyəsinə çatmaq
səviyyəsini ödəmək
səviyyəsini hesablamaq
səviyyəsini aşağı salmaq

Sual: Firma müxtəlif üsullarla öz istehsal gücünü genişləndirə bilər. Doğru olmayan variant 
hansıdır? (Çəki: 1)

daxili və xarici maliyyə resurasları ilə mövcud istehsal güclərinin genişləndirilməsi
daxili maliyyə resursları vasitəsilə mövcud istehsal gücünün genişləndirilməsi
digər firmalarla qovuşma və lisenziya 
müştərək müəssisə yaradılması və şirkətin istehsal resurslarının birləşdirilməsi
lazım olan avadanlığın və ya istehsal sahəsinin icarəsi; podrat müqaviləsi əsasında birgə 

tikinti aparılması

Sual: … layihəsinin hazırlanması və həyata keçirilməsi müəssisənin müflisləşmədən çıxmasına 
şərait yaradan mühüm addımdır. (Çəki: 1)



sanasiya 
investisiya 
əməliyyat
biznes
innovasiya

Sual: Obyektlərin investisiya cazibədarlığının və investisiyaların səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi texnologiyası neçə hesablama mərhələsindən ibarətdir? (Çəki: 1)

2
4
5
6
9

Sual: İnvestisiya cibədarlığının birinci mərhələdə nə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)
obyektin cazibədarlığı dərəcəsi
obyektin inkişaf səviyyəsi
obyektin etibarlıq dərəcəsi
obyektin risk etmə qabiliyyəti
obyektin kadr potensialı

Sual: İnvestisiya cazibədarlığının ikinci mərhələdə isə … həmin müəssisəyə sərmayə 
qoyulmasının səmərəli olması aydınlaşdırılır (Çəki: 1)

müxtəlif investorların
müxtəlif təşkilatların
müxtəlif maliyyə institutlarının
xarici təşkilatların
dövlət orqanlarının

Sual: Bir-birinə aidiyyatı olmayan investisiya cazibədarlığı göstəricilərinin bir vahiddə 
cəmləşdirilməsi … vasitəsilə qiymətləndirilir (Çəki: 1)

 ekspertizalar 
ekspertlər 
xarici ekspertlər
hesabamalar
mütəxəssislər

BÖLMƏ: 1501 
Ad 1501 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Obyektin investisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsində əsas parametr rolunu nə 
oynayır? (Çəki: 1)

istehlak sifarişi



istehsal sifarişi
tədarük sifarişi
alıcı sifarişi
istehsal və istehlak sifarişi

Sual: Müəssisənin rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklinin neçə mərhələsi vardır? (Çəki: 1)
5
3
6
9
10

Sual: Homport əyrisinin I mərhələsi necə adlanır? (Çəki: 1)
yaranma 
ilkin 
inkişaf
hazırlıq
başlanğıc

Sual: Homport əyrisinin II mərhələsi necə adlanır? (Çəki: 1)
artımın sürətləndirilməsi
artımın yavaşıması 
tərəqqi
artım
yetkinlik

Sual: Müəssisənin rnəqabət üstünlüyünün III mərhələsi hansıdır? (Çəki: 1)
artımın yavaşıması
artımın sabitləşməsi
artımın sürətləndirilməsi
yetkinlik 
tənəzzül

Sual: Müəssisənin böhranlı vəziyyətdən çıxarılmasında mühüm rolu idarəetmənin təşkilati 
quruluşunun təkmilləşdirilməyi oynayır. Aşağıdakı variantlardan hansı idarəetmənin təşkilatı 
quruluşunu müəyyən etmir? (Çəki: 1)

müəssisənin idarəetmə sisteminin ierarxiya səviyyəsi
müəssisənin idarəetmə sisteminin ierarxiya səviyyələrinin sayı
idarəetmə funksiyaları üzrə idarəetmə heyətinin sayı
xətti idarəetmə heyətinin sayı; hər bir səviyyədə struktur bölmələrinin sayı
idarəetmə funksiyalarının mərkəzləşdirilməsi səviyyəsi

Sual: Sanasiya dövründə sağlamlaşdırmanı aparan şəxs müəssisənin idarəetmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsi proqramını hazırlamaq üçün məsləhətçilən dəvət etməlidir. Məsləhətçilər 
aşağıdakı məsələlərin həll edilməsinə kömək edə bilər. Doğru olmayan variant hansıdır? (Çəki: 
1)

gələcək problemin uğurla həll olunması
gələcək problemlərin uğurla həll olunması üçün təkmilləşdirmə
müəssisənin ümumi vəziyyətinin öyrənilməsi
müəssisənin səmərəli inkişafı probleminin üzə çıxarılması



problemin həll olunması istiqamətlərinin axtarılması

Sual: Müəssisənin idarə edilməsinin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olan 
fəaliyyətə necə bir proses kimi baxılmalıdır? (Çəki: 1)

fasiləsiz 
normal 
fasiləli
strateji
taktiki

Sual: Təşkilati quruluşun səmərəli xarakterinin meyarı kimi istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin 
keyfiyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması əsasında nəyin artırılması götürülməlidir? (Çəki: 1)

mənfəətin 
istehsal həcminin 
kadrların ixtisas səviyyəsinin 
gəlirlərin

Sual: Antiböhranlı idarəetmədə investisiya siyasətinin əsas metodları hansılardır (Çəki: 1)
İnvestisiyanın özünüödəmə müddətinin müəyyən müəyyən edilməsi
İnvestisiyaların özünüödəmə müddətinin müəyyən edilməsi
Büdcə balansının müəyyən edilməsi
Planlaşdırma
Nəzarət


