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BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Təsərrüfat yoldaşlığı və cəmiyyətin ümumi əlamətlərinə xas olmayan əlaməti göstərin. 
(Çəki: 1)

Bütün onlar hamısı hüquqi səlahiyyətə malik olan kommersiya təşkilatı hesab olunur.
Cəmiyyət və yoldaşlıq hüquqi şəxs kimi digər jəmiyyət və yoldaşlıq müəssisələrin iştirakçısı 

ola bilər.
Cəmiyyət və yoldaşlıq müəssisələri öz əmlaklarını mülkiyyətçiləri olduğuna görə jəmiyyətə 

münasibətdə onun iştirakçıları məhsuliyyət xarakterli hüquqlara malikdir.
İştirakçıları sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmalı olan yoldaşlıqda yalnız fərdi sahibkarlar 

və ya kommersiya təşkilatları iştirak edə bilərlər.
Cəmiyyət və yoldaşlıq bir nəfər tərəfəindən yaradıla bilər.

Sual: Etibara əsaslanan yoldaşlıq müəssisələrinə aşağıda qeyd olunan fərqləndirici 
xüsusiyyətlərdən hansı daxil deyildir. (Çəki: 1)

etibara əsaslanan yoldaşlıq 2 qrup iştirakçılardan tam yoldaşlardan və əmanətçilərdən 
təşkil olunur.



Etibara əsaslanan yoldaşlığın firma adına əmanətçinin adının əlavə edilməsi avtomatik 
olaraq onu tam yoldaşa çevirir.

Etibara əsaslanan yoldaşlıqda qanun əmanətçinin hüquqi vəziyyətini xüsusi olaraq 
reqlamentləşdirmir.

Etibara əsaslanan yoldaşlığın əmanət işlərinin yoldaşlığın əmlakına qoyduqları əmanətlə 
bağlı olaraq əmlak hüquqları vardır.

Etibara əsaslanan yoldaşlıq ləğv edilərkən əmanətçilər yoldaşlığın əmlakından digər 
kreditorların tələbləri ödənildikdən sonra tam yoldaşlara nisbətən öz əmlaklarını vəya ona 
ekvivalent pul vəsaiini almaqda üstünlüyə malikdirlər.

Sual: Müəssisələr birliyinin təşkili və fəaliyyət göstərməsi qeyd edilən prinsiplərdən düzgün 
olmayan variantı seçin. (Çəki: 1)

İqtisadi maraqların ümumiliyi əsasında birliklərin könüllüyü.
Birgə fəaliyyətdə iştirakçıların hüquq bərabərliyi.
Birliyin təşkilati formasının seçilməsində liderin rolunun müəyyənliliyi.
İştirakçıların və bütünlükdə birliyin özünü idarəetməsi.
İştirakçıların arasındakı münasibətlərin müqavilə əsasında təşkili.

Sual: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nöqsanı olan variantı seçin. (Çəki: 1)
Qısa müddətli xeyli vəsait jəlb edilməsi imkanı.
Bir şəxs tərəfindən yaradıla bilməsi.
cəmiyyətin üzvləri onun öhdəliklərinə görə məhdüd məsuliyyət daşıması.
Nizamnamə kapitalı qanunverijilikdə nəzərdə tutulmuş həjimdən az olmalı.
Kreditorlar üçün az cəlb edici olması.

Sual: Təşkilatın üğür qazanmasının tərkib hissələrinə hansı yanaşma məqsədə uyğün deyildir. 
(Çəki: 1)

Yaşama (mövcud olma).
Nəticəlik.
Effektivlik.
Qəbul edilən qərarların praktiki reallaşdırlması.
Ümumi nəticələrin çıxarılması.

Sual: Təşkilatın xariji mühitinə aid olmayan amili göstərin. (Çəki: 1)
Sosial mədəni amillər.
İqtisadiyyatın zəruryyəti.
Beynəlxalq hadisələr.
Elmi texniki tərəqqi.
İnsanlar.

Sual: Təşkilatın daxili mühitinə aid olmayan amilləri göstərin. (Çəki: 1)
Sosial-mədəni amillər.
Texnologiya.
İnsanlar.
Məqsəd.
Təşkilatın qur

Sual: Təşkilatın əsl mahiyyətini özündə əks etdirən yanaşma hansıdır. (Çəki: 1)
Təşkilat ümumi məqsədə və ya məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu sürətdə 

koordinasiya edilən insanlar qrupudur.



Təşkilat idarəçilik fəaliyyətinin tərkib hissəsi olub özündə ayrı-ayrı fərdlər və ya insan 
qrupları tərəfindən yerinə yetirilən kombinələşdirilmiş əmək prosesini özündə birləşdirir.

Təşkilat öz tamlığını,strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin 
xüsusiyyətidir.

Təşkilat hər biri tamın xarakteristikasına öz lövhəsini verən bir-birilə qarşılıqlı asılılıqda olan 
müəyyən bir birləşmədir;

Təşkilat korporativ siyasət işlənib hazırlanması,maliyyənin kordinasiya 
edilməsi,istehsal,bölgü,təşkilatın sərhədlərinin müəyyən edilməsi və s.məsələlri özündə 
birləşdirən bir qurumdur.

Sual: Korporasiya öz qarşısında müəyyən məqsədlər qoyan, ictimai rifaha görə fəaliyyət 
göstərən, müəyyən hüquqlara malik, hüquqi şəxs olan, daimi əsaslarla işləyən və..... (Çəki: 1)

tam məhdud məsuliyyət daşıyan işgüzar təşkilatdır
məhdud məsuliyyət daşıyan işgüzar təşkilatdır
qeyri məhdud məsuliyyət daşıyan işgüzar təşkilatdır
bütün əmlakla məsuliyyət daşıyan işgüzar təşkilatdır
yarımçıq məsuliyyət daşıyan işgüzar təşkilatdır

Sual: Müasir korporasiyaya aşağıdakı əsas əlamət xasdır... (Çəki: 1)
mülkiyyətin səhmdar forması
mülkriyyətin məhdud forması
mülkiyyətin natural forması
mülkiyyətin pul forması
mülkiyyətin dəyər forması

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



BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Müasir korporasiyaya aşağıdakı əsas əlamət xasdır... (Çəki: 1)
mülkiyyətçilərin (səhmdarların), menecerlərin və digər maraqlı tərəflərin arasında 

funksional bölgü
mülkiyyətçilərin (səhmdarların), menecerlərin və digər maraqlı tərəflərin arasında tam 

bölgü
mülkiyyətçilərin (səhmdarların), menecerlərin və digər maraqlı tərəflərin arasında qarışıq 

bölgü
mülkiyyətçilərin (səhmdarların), menecerlərin və kreditorlar arasında funksional bölgü
kreditorlar, menecerlərin və digər maraqlı tərəflərin arasında funksional bölgü

Sual: Müasir korporasiyaya aşağıdakı əsas əlamət xasdır... (Çəki: 1)
həm mülkiyyətçilər, həm də dövlət tərəfindən nəzarəti təmin edən sistemin formalaşması
həm mülkiyyətçilər, həm də dövlət tərəfindən nəzarəti təmin edən maliyyə fəaliyyətinin 

lazımi şəffaflığı
həm mülkiyyətçilər, həm də kreditorlar tərəfindən nəzarəti təmin edən maliyyə fəaliyyətinin 

lazımi davranış
həm mülkiyyətçilər, həm də maraqlı tərəflər tərəfindən nəzarəti təmin edən maliyyə 

fəaliyyətinin lazımi şəffaflıq
həm mülkiyyətçilər, həm də dövlət tərəfindən fəaliyyəti təmin edən maliyyə fəaliyyətinin 

lazımi şəffaflığı

Sual: Müasir korporasiyaya aşağıdakı əsas əlamət xasdır... (Çəki: 1)
səhmlərin yalnız birjalarda yayılması
milli və beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarında səhmlərin yayılması
milli qiymətli kağızlar bazarında qiymətli kağızların yayılması
milli qiymətli fond bazarında qiymətli kağızların yayılması
milli və beynəlxalq fond bazarında qiymətli kağızların yayılması

Sual: 1980-ci ildə nəşr olunmuş “Ensiklopedik lüğət”də korporasiya latın sözü “corporatia” -..... 
(Çəki: 1)

qruplaşmadır 
birləşmədir
müəssisədir
müəssisələr birliyidir
qovuşmadır

Sual: Bazar iqtisadiyyatı şəaitində korporativ münasibətlər müəyyən .........çərçivəsində reallaşır 
(Çəki: 1)

korporativ qurumlar
ortaqlıqlar
müüəssisələr



birləşmələr
qovuşmalar

Sual: Korporativizm – korporativ cəmiyyətdə mülkiyyətə......., yaxud şəxsi və ictimai maraqların 
ödənilməsi üzrə tərəfdaş və müqavilə münasibətləridir. (Çəki: 1)

qarşılıqlı fəaliyyət
birgə yiyələnmə
yanaşma
məhdud yanaşma
səhmli yanaşma

Sual: Korporativizm – korporativ cəmiyyətdə mülkiyyətə birgə yiyələnmə, yaxud şəxsi və ictimai 
maraqların ödənilməsi üzrə tərəfdaş və ..... (Çəki: 1)

müqavilə münasibətləridir.
qarşılıqlı münasibətlərdir
səhmli yanaşmadır
məhdud yanaşmadır
qeyri məhdud yanaşmadır

Sual: Korporativizm maraqlar balansını təmin etmək məqsədilə........ təsərrüfatçılığı nəzərdə 
tutur. (Çəki: 1)

birgə
kompromis
etik
sosial
tam

Sual: Təcrübə göstərir ki, məhz .......amili korporasiyanın cəmiyyətdəki rolunun artmasına şərait 
yaradır. (Çəki: 1)

konsensus
mülkiyyət
birləşmə
səhm
pay

Sual: korporasiya hüquqi şəxsdir və......... mülkiyyəti nəzərdə tutur. (Çəki: 1)
pullu
paylı
 intellektual
 borclu
 xüsusi 

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: 0103
Ad 0103

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Korporativ idarəetmənin dar mənasına nə daxildir?: (Çəki: 1)
birincisi, şirkətlərin səhmdarlarının maraqlarını qorumaq üçün, şirkətlərin idarəetməsində 

menecerlərin fəaliyyətinin təmin olunması
birincisi, şirkətlərin əməkdaşlarınn maraqlarını qorumaq üçün, şirkətlərin idarəetməsində 

menecerlərin fəaliyyətinin təmin olunması
birincisi, şirkətlərin səhmdarlarının maraqlarını qorumaq üçün, şirkətlərin idarəetməsində 

strateji fəaliyyətin təmin olunması
birincisi, şirkətlərin kreditorlarının maraqlarını qorumaq üçün, şirkətlərin idarəetməsində 

menecerlərin fəaliyyətinin təmin olunması
birincisi, şirkətlərin səhmdarlarının maraqlarını qorumaq üçün, şirkətlərin mpvcudluğunun 

təmin olunması

Sual: Korporativ idarəetmənin dar mənasınf nə daxildir? (Çəki: 1)
ikincisi, investorların qoyduğu sərmayəyə düşən gəlirin zəmanət mexanizminin istifadəsi
ikincisi, səhmdarların qoyduğu sərmayəyə düşən gəlirin zəmanət mexanizminin istifadəsi
ikincisi, kreditroların qoyduğu sərmayəyə düşən gəlirin zəmanət mexanizminin istifadəsi 
ikincisi, menecerlərin qoyduğu sərmayəyə düşən gəlirin zəmanət mexanizminin istifadəsi 
ikincisi, əməkdaşların qoyduğu sərmayəyə düşən gəlirin zəmanət mexanizminin istifadəsi – 

23. Korporativ idarəetmənin dar mənasınf nə daxildir?

Sual: Korporativ idarəetmənin dar mənasınf nə daxildir? (Çəki: 1)
üçüncüsü, korporativ biznes proseslərinin nəticəsində səhmdarların maraqlarının 

müdafiəsi. 
üçüncüsü, korporativ biznes proseslərinin nəticəsində menecerlərin maraqlarının 

müdafiəsi.



üçüncüsü, korporativ biznes proseslərinin nəticəsində əməkdaşların maraqlarının 
müdafiəsi.

üçüncüsü, korporativ biznes proseslərinin nəticəsində korporativ qurumun maraqlarının 
müdafiəsi.

üçüncüsü, korporativ biznes proseslərinin nəticəsində investorların maraqlarının müdafiəsi.

Sual: Korporativ idarəetmənin geniş mənası- ...............mülkiyyətə münasibətlərini tənzimləyir 
(Çəki: 1)

səhmdarların, menecerlərin
səhmdarların, əməkdaşların
səhmdarların, kreditorların
kreditorların, menecerlərin
investorların, menecerlərin

Sual: Korporativ idarəetmənin geniş mənası səhmdarların, menecerlərin mülkiyyətə 
münasibətlərini tənzimləyir və müasir ictimai-sosial quruluşda iqtisadi subyektlərin qarşılıqlı...... 
(Çəki: 1)

münasibətlərini xarakterizə edir. 
fəaliyyətini əks edir.
biznesə münasibətini əks edir.
bazara münasibətini əks edir.
bazarda rəqabəti əks edir.

Sual: Müasir iqtisadiyyatda olan korporativ qurumlar – müasir cəmiyyətin transformasiya 
islahatlarının xasiyyətlərini müəyyən edən ........ (Çəki: 1)

“xüsusi təşkilati-hüquqi strukturlardır”.
“xüsusi sosial-hüquqi strukturlardır”.
“xüsusi hüquqi-iqtisadi strukturlardır”.
“xüsusi sosial-təşkilati strukturlardır”.
“xüsusi sosial-iqtisadi strukturlardır”.

Sual: korporasiyada tarixən yaranan mülkiyyət bölgüsü korporativ idarəetmənin spesifik milli 
modellərini, bunlara müvafiq müəyyən qanunvericilik konsepsiyalarını və... (Çəki: 1)

dövlətin tənzimləmə modellərini müəyyənləşdirir
dövlətin nizamlama sistemini müəyyənləşdirir
dövlətin biznes sistemlərini müəyyənləşdirir
dövlətin biznes modellərini müəyyənləşdirir
cəmiyyətin idarəetmə strukturunu müəyyənləşdirir

Sual: korporasiyada tarixən yaranan mülkiyyət bölgüsü korporativ idarəetmənin spesifik......., 
bunlara müvafiq müəyyən qanunvericilik konsepsiyalarını və dövlətin tənzimləmə modellərini 
müəyyənləşdirir (Çəki: 1)

qurumunu
milli modellərini
cəhətlərini
milli cəhətlərini
strukurunu

Sual: Mikrosəviyyədə sərmayələrin cəlb olunmasının vacib şərtlərindən biri, sərmayədarların 
(səhmdarların, kreditorların) hüquqları müdafiə olunan korporativ idarəetmənin.... (Çəki: 1)



“şəffaf” modelidir
“mükəmməl” sistemidir
“səmərəli” snrukturudur
“rasional” davranışıdır
“qabaqcıl” modelidir

Sual: Korporativ idarəetmənin modeli............. inkişafı ilə sıx bağlıdır (Çəki: 1)
qiymətli kağızlar bazarının
menecmentin
birjaların
borc bazarının
maliyyə-kredit sahəsinin

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 
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Sual: “Maliyyə-sənaye qrupları” - nəinki kapitalın ayrı-ayrı formalarının birləşməsidir, bu, eyni 
zamanda - maliyyə mexanizminin ayrı-ayrı növlərini..................... (Çəki: 1)

inkişaf etdirənspesifik strukturdur.



birləşdirən spesifik strukturdur.
məhdudlaşdıran spesifik strukturdur.
ayıran spesifik strukturdur.
inteqyasiya edən spesifik strukturdur.

Sual: “Korporativ biznes” kateqoriyası nədir? (Çəki: 1)
O, ayrı-ayrı idarəetmə dəyişmələrin və “korporativ kapitalın” bazar mexanizmlərinin ayrı-

ayrı formalarının (səhmlər, istiqraz vərəqələri, pul, veksellər və s. ) hərəkətinin sintezir kimi 
qəbul oluna bilər

O, təşkilati-struktur dəyişmələrin və “fond” bazar mexanizmlərinin ayrı-ayrı formalarının 
(səhmlər, istiqraz vərəqələri, pul, veksellər və s. ) hərəkətinin sintezir kimi qəbul oluna bilər

O, təşkilati-struk¬tur dəyişmələrin və “korporativ idarəetmənin kapitalın” bazar 
mexa¬nizm¬lərinin ayrı-ayrı formalarının (səhmlər, istiqraz vərəqələri, pul, veksellər və s. ) 
hərəkətinin sintezir kimi qəbul oluna bilər

O, sosial-iqtisadi dəyişmələrin və “korporativ idarəetmənin” bazar mexa¬nizm¬lərinin ayrı-
ayrı formalarının (səhmlər, istiqraz vərəqələri, pul, veksellər və s. ) hərəkətinin sintezir kimi 
qəbul oluna bilər

O, təşkilati-struktur dəyişmələrin və “korporativ kapitalın” bazar mexanizmlərinin ayrı-ayrı 
formalarının (səhmlər, istiqraz vərəqələri, pul, veksellər və s. ) hərəkətinin sintezir kimi qəbul 
oluna bilər

Sual: Korporativ idarəetmənin əsas funksiyaisı nədir? (Çəki: 1)
cəmiyyəti lazımi məhsul və xidmətlərlə təmin etməkdir
maliyyə resurslarını korporasiyaya həvalə etmiş kreditorların maraqları çərçivəsində onun 

fəaliyyətinin təmin olunmasıdır
maliyyə resurslarını korporasiyaya həvalə etmiş səhmdarların maraqları çərçivəsində onun 

fəaliyyətinin təmin olunmasıdır
idarəetmə münasibələirinin mükəmməl sisteminin yaradılmasıdır
mülkiyyətçilərlə menecerlər arasında məsuliyyətin və işin bərabər bölnməsidir

Sual: Korporativizm (fəaliyyətin təşkilati forması kimi) – bazar iqtisadiyyatı ilə korporativ 
qurumların istifadə etdiyi tənzimləmə mexanizmləri arasında olan........? (Çəki: 1)

münasibətlərin qurulması sistemidir
ziddiyyətlərin həlli formasıdır.
münasibətlərin qurulması formasıdır
nizamlama prosesidir
qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasıdır

Sual: Korporasiyaların və firmaların “təşkilatdaxili məsrəfləri” onların....... (Çəki: 1)
iriləşməsinin həcmindən asılıdır
məhsul istehsalı prosesindən asılıdır
istehsal amillərindən istifadəsindən asılıdır
inkişaf məqsədlərindən asılıdır
mənfəətin həcmindən asılıdır

Sual: D. Nortun ifadəsinə görə, “institutlar – insanların qarşılıqlı hərəkətlərini təkrarlayan..... 
(Çəki: 1)

sitemdir
prosesdir
qaydalardır”
elementlərin məcmusudur



qarışıq strukturdur

Sual: Ümumi izahatda “iqtisadi institut” anlayışı ümumi maraqları olan və bu baxımdan qərar 
qəbul edən .......... (Çəki: 1)

bir qrup təşkilatları nəzərdə tutur.
üst sistemi nəzərdə tutur.
bir qrup insanları nəzərdə tutur.
bir qrup müəssisə və idarəetmə orqanlarını nəzərdə tutur.
idarəetmə sisteminin fəaliyyətinin nəzərdə tutur.

Sual: Elmin və təcrübənin korporativ inteqrasiyalara, alyanslara və tərəfdaşlığa fəal münasibəti 
təsadüfi deyil, bu, ......... (Çəki: 1)

elmi tezniki inkişafla bağlıdır.
rəqabətin transformasiya prosesləri ilə bağlıdır.
istehsal amillərinin daha da məhdudlaşması ilə bağlıdır
xarici mühitin qeyri-müəyyənliyi ilə bağlıdır
biliyin başlıca amilə çevrilməsi ilə bağlıdır

Sual: Rəqabət bazarda mübarizə forması kimi, müasir şəraitdə təkamül edə-edə öz klassik 
formasından (qiymət mexanizmindən istifadə edərək, bazarda tarazlığın yaranması), “qeyri-
mükəmməl” rəqabət formasına tərəf addımlayır. (Çəki: 1)

“-mükəmməl”
”oliqapoliya”
“azad bazar”
“qeyri-mükəmməl”
“üstün”

Sual: Rəqabət öz klassik formasından (qiymət mexanizmindən istifadə edərək, bazarda 
tarazlığın yaranması), “qeyri-mükəmməl” rəqabət formasına tərəf addımlayır. bu, nə ilə bağlıdır 
(Çəki: 1)

elmi tezniki inkişafla
istehsal amillərinin daha da məhdudlaşması ilə 
xarici mühitin qeyri-müəyyənliyi ilə 
korporativizm prosesinin fəallaşması ilə 
biliyin başlıca amilə çevrilməsi ilə

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: Rəqabət öz klassik formasından (qiymət mexanizmindən istifadə edərək, bazarda 
tarazlığın yaranması), “qeyri-mükəmməl” rəqabət formasına tərəf addımlayır. bu, korporativizm 
prosesinin fəallaşması ilə bağlıdır, onu fərqləndirən cəhət – bazarın ayrı-ayrı seqmentlərinə 
nəzarət edən iri korporasiyaların.........? (Çəki: 1)

öz aralarında bağlanan sazişlərdən istifadəsidir
fəaliyyətinin mürəkkəbliyini yaradır
inkişafında yeni istiqamətləri önə çəkir
diversifikasiya strategiyasına üstünlük verməsidir
ayrı-ayrı törəmə müəssisələrinə sərbəstlik verməsidir

Sual: İnteqrasiyaolunmuş korporativ qurumlara müxtəlif növ qurum¬lar aiddir. Onların əsas 
cəhəti – ............,daxili səmərəlilik və sazlanmış əlaqələr vasitəsilə effektli işləməsidir. (Çəki: 1)

siyasətin mükəmməlliiyi
strategiyanın uzunmüddətliliyi 
miqyasın artması
strategiyanın qısamüddətliliyi
fəaliyyətin genişlənməsi

Sual: İnteqrasiyaolunmuş korporativ qurumlara müxtəlif növ qurum¬lar aiddir. Onların əsas 
cəhəti – strategiyanın uzunmüddətliliyi, ...........və sazlanmış əlaqələr vasitəsilə effektli 
işləməsidir. (Çəki: 1)

xarci səmərəlilik
xarici məhsuldarlıq
daxili səmərəlilik
daxili etibarlılıq
baxili və xarici sabitnlik

Sual: İnteqrasiyaolunmuş korporativ qurumlara müxtəlif növ qurum¬lar aiddir. Onların əsas 
cəhəti – strategiyanın uzunmüddətliliyi, daxili səmərəlilik və............. vasitəsilə effektli 
işləməsidir. (Çəki: 1)

vasitəçilər
törəmə şirkətlər
strateji alyanslar



sazlanmış əlaqələr
mükəmməl menecment

Sual: Kiçik biznesin iqtisadiyyatda olan böyük roluna baxmayaraq rəqabətə davamlılığın 
yeganə yolu –.........................şirkətlərin yaradılmasıdır (Çəki: 1)

yığcam, mütəqərri və səmərəli
istehsal amillərini keyfiyyətli birləşdirən, səmərəli idarə olunan
nisbətən miqyaslı, yığcam və yaxşı idarə edilən
rəqabət üstünlükləri olan
rəqabət üstünlükləri olan, yığcam və yaxşı idarə edilən

Sual: iri şirkətlərin müvəffəqiyyəti, ilk növbədə................ (Çəki: 1)
sinergiyadan başlayır
diversifikasiya üstünlüyündən başlayır
miqyas üstünlüyündən başlayır
məhsuldarlığın artmasından başlayır
müəssisələrin qovuşmasından başlayır

Sual: Müəssisənin “miqyas” qənaəti................... (Çəki: 1)
istehasl amillərinin istifadəsini dəyşidirir
istehsal gücünü artırır
mənfəəti artırır
sabitliyi artırır
resursların istifadəsini artırır

Sual: İri şirkətlərin müvəffəqiyyəti, ilk növbədə miqyas üstünlüyündən başlayır yəni , malların və 
xidmətlərin bir istehsalat vahidindən (mülkiyyət verilmədən) başqa istehsalat vahidinə verilməsi 
ilə- transaksiya məsrəflərində (Çəki: 1)

artım baş verir
sabitlik baş verir
durğunluq baş verir
qənaət baş verir
yerdəyişmə baş verir

Sual: İri şirkətlərin müvəffəqiyyəti, ilk növbədə miqyas üstünlüyündən başlayır yəni , malların və 
xidmətlərin bir istehsalat vahidindən (mülkiyyət verilmədən) başqa istehsalat vahidinə verilməsi 
ilə- ............... (Çəki: 1)

sabit məsrəflərində sabitlik baş verir. 
transaksiya məsrəflərində artım baş verir.
transaksiya məsrəflərində qənaət baş verir.
dəyişən məsrəfləridə yerdəyişmə qənaət baş verir.
xammal məsrəflərində inkişaf baş verir.

Sual: Effektli və səmərəli olan korporasiyalar fəal innovasiya – satış siyasətini yeridib, yüksək 
və stabil................ (Çəki: 1)

bazarları çıxış alırlar
bazar payları alırlar
məhsul alırlar
mənfəət alırlar
menecment alırlar



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

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Məhz korporativ idarəetmə vasitəsilə dövlət iqtisadi artıma................. təsir edə bilir. (Çəki: 
1)

stimullaşdırıcı 
tənzimləyici 
 sistemləşdirici
mürəkkəb şəkildə
təşkiedici

Sual: Məhz korporativ idarəetmə vasitəsilə dövlət iqtisadi artıma tənzimləyici təsir edə bilir. Bu, 
hər şeydən əvvəl, innovasiyanı stimullaşdırmaqla, antiinflyasiya və .............aparmaqla həyata 
keçirilir. (Çəki: 1)

antiinhisar tədbirlərini
nizalamlayıcı tədbirlərini
fiskal tədbirlərini
büdcə tədbirlərini
qiymətli kağızlar bazarını



Sual: Korporasiyanın iqtisadi məzmununun təyin olunmasına iki yanaşma mövcuddur: ayrı-ayrı 
sahələrdə çalışan işçilərin........... birlikləri kimi və peşəkarlıq səviyyəsi ilə seçilən müəssisələrin 
təşkilolunma forması kimi (Çəki: 1)

fəaliyyət
peşə 
iş
istehsal
xidmət

Sual: Korporasiyanın iqtisadi məzmununun təyin olunmasına iki yanaşma mövcuddur: ayrı-ayrı 
sahələrdə çalışan işçilərin pe¬şə birlikləri kimi və peşəkarlıq səviyyəsi ilə seçilən 
müəssisələrin .................... forması kimi (Çəki: 1)

idarəetmə
 təşkilolunma
 stimullaşdırma
kordinasiyalaşdırıcı
 çulğalaşdırıcı

Sual: Miqyas effekti – .............. əməliyyatların nəticəsində əmələ gəlir (Çəki: 1)
az miqyaslı
irimiqyaslı 
yekçins miqyaslı
eyni bazar 
çoxlu bazar

Sual: Miqyas effekti istehsalatın həcminin ikiqat artırıldığı zaman ümumi 
məsrəflərin .............azalmasına və istehsal gücünün daha dolğun istifadəsi qanununa 
əsaslanır. (Çəki: 1)

20-30%
30-440%
10-20%
40-50 %
50-60%

Sual: .– məhsulun işlənməsindən, istehsalından və satışından əldə olunan üstünlüklər zamanı 
hansı effekt əmələ gəlir?. (Çəki: 1)

miqyas effekti
sinergiya effekti
inteqrasiya effekti
ponti effekti
poreto effekti

Sual: ...................– onunla bağlıdır ki, xidmətlər, mallar və sazişlər paketi dəst şəklində 
bağlanarak daha cazibəli olur. (Çəki: 1)

miqyas effekti
sinergiya effekti
inteqrasiya effekti
ponti effekti 
kompleks üstünlüklər effekti



Sual: bölmələrin sayı artdıqca risk paylanması hansı effekti verir? (Çəki: 1)
miqyas effekti
sinergiya effekti
inteqrasiya effekti
konglomerat effekti
kompleks üstünlüklər effekti

Sual: Marketinq, reklam, kollektiv paylama baxımından satışın təşkili nəyi verir? (Çəki: 1)
konglomerat effektini
istehsal sinergiyasını
inteqrasiya effekti
satış sinergiyasını 
kompleks üstünlüklər sinergiyasını

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
idarəetmə təhlili
Məhsulun yayılması və satışı
Marketinq

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
Maddi-texniki təchizat
Məhsulun yayılması və ya satışı
Bunların hamısı

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: 0301
Ad 0301

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: ..............– istehsalat güclərinin maksimal istifadəsinə, alış zamanı məsrəflərin 
azaldılmasına, əlavə xərclərin qənaətinə gətirib çıxarır. (Çəki: 1)

konglomerat effekti
istehsal sinergiyası



inteqrasiya effekti
satış sinergiyası 
kompleks üstünlüklər sinergiyası

Sual: ...................– ayrı-ayrı firmaların sərmayə imkanlarının istifadəsinin multiplikativ effektini 
xarakterizə edir (Çəki: 1)

konglomerat effekti
istehsal sinergiyası
inteqrasiya effekti
satış sinergiyası 
sərmayə sinergiyası

Sual: .................– ilk növbədə kadr potensialının artmasını göstərir, çünki kadrların öyrədilməsi, 
daxili rotasiyası və təcrübənin artması imkanları artır (Çəki: 1)

sərmayə sinergiyası. 
istehsal sinergiyası
inteqrasiya effekti
satış sinergiyası 
idarəetmə sinergiyası

Sual: İri korporativ qurumları əsas məsələlərin həllinə yönəltmək lazımdır: (Çəki: 1)
- istehsalın formalaşmasına ; - korporativ idarəetmənin effektli səmərəli sisteminin 

yaradılmasına; - ölkədə sivil kooperativ biznesin inkişafına yönəlmiş, dövlətin səmərəli 
tənzimləmə sisteminin qurulmasına . 

- sərmayədarların formalaşmasına ; - korporativ idarəetmənin effektli səmərəli sisteminin 
yaradılmasına; - ölkədə sivil kooperativ biznesin inkişafına yönəlmiş, dövlətin səmərəli 
tənzimləmə sisteminin qurulmasına . 

- investorların formalaşmasına ; - korporativ idarəetmənin effektli səmərəli sisteminin 
yaradılmasına; - ölkədə sivil kooperativ biznesin inkişafına yönəlmiş, dövlətin səmərəli 
tənzimləmə sisteminin qurulmasına . 

– qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasına ; - korporativ idarəetmənin effektli səmərəli 
sisteminin yaradılmasına; - ölkədə sivil kooperativ biznesin inkişafına yönəlmiş, dövlətin 
səmərəli tənzimləmə sisteminin qurulmasına . 

– səmərəli mülkiyyətçilərin formalaşmasına ; - korporativ idarəetmənin effektli səmərəli 
sisteminin yaradılmasına; - ölkədə sivil kooperativ biznesin inkişafına yönəlmiş, dövlətin 
səmərəli tənzimləmə sisteminin qurulmasına . 

Sual: İri korporativ qurumları əsas məsələlərin həllinə yönəltmək lazımdır: (Çəki: 1)
- səmərəli mülkiyyətçinin formalaşmasına ; - menecmentin effektli səmərəli sisteminin 

yaradılmasına; - ölkədə sivil kooperativ biznesin inkişafına yönəlmiş, dövlətin səmərəli 
tənzimləmə sisteminin qurulmasına . 

- səmərəli mülkiyyətçinin formalaşmasına ; - korporativ idarəetmənin effektli səmərəli 
sisteminin yaradılmasına; - ölkədə sivil kooperativ biznesin inkişafına yönəlmiş, dövlətin 
səmərəli tənzimləmə sisteminin qurulmasına . 

- səmərəli mülkiyyətçinin formalaşmasına ; - biznesin effektli səmərəli sisteminin 
yaradılmasına; - ölkədə sivil kooperativ biznesin inkişafına yönəlmiş, dövlətin səmərəli 
tənzimləmə sisteminin qurulmasına . 

- səmərəli mülkiyyətçinin formalaşmasına ; - bankların effektli səmərəli sisteminin 
yaradılmasına; - ölkədə sivil kooperativ biznesin inkişafına yönəlmiş, dövlətin səmərəli 
tənzimləmə sisteminin qurulmasına . 

- səmərəli mülkiyyətçinin formalaşmasına ; - birjaların effektli səmərəli sisteminin 
yaradılmasına; - ölkədə sivil kooperativ biznesin inkişafına yönəlmiş, dövlətin səmərəli 
tənzimləmə sisteminin qurulmasına . 



Sual: Çoxlu sayda mülkiyyətçilərə xas olan şirkətlərin idarə edilməsi probleminin 
mürəkkəbləşməsində keyfiyyət sıçrayışı son 30 ildə baş vermişdir. Bunlara aşağıdakılar cəbəb 
olmuşdur: (Çəki: 1)

Birinci, şirkətlərdə isnvestorların ümumi sayının artması baş verirdi. İkinci, elə iri 
səhmdarlar yaranmışlar ki, onlar bilavasitə mülkiyyətin cari idarə olunması prosesindən imtina 
edirlər. Üçüncü, mülkiyyətin idarə edilməsində muzdlu menecer¬lər daha böyük rol 
oynamağa başladılar. 

Birinci, şirkətlərdə səhmdarların ümumi sayının azalması baş verirdi. İkinci, elə iri 
səhmdarlar yaranmışlar ki, onlar bilavasitə mülkiyyətin cari idarə olunması prosesindən imtina 
edirlər. Üçüncü, mülkiyyətin idarə edilməsində muzdlu menecerlər daha böyük rol oynamağa 
başladılar 

Birinci, şirkətlərdə səhmdarların ümumi sayının artması baş verirdi. İkinci, elə iri 
səhmdarlar yaranmışlar ki, onlar bilavasitə mül¬kiyyətin cari idarə olunması prosesindən 
imtina edirlər. Üçüncü, mülkiyyətin idarə edilməsində muzdlu menecerlər daha böyük rol 
oynamağa başladılar. 

Birinci, şirkətlərdə kredtirorların ümumi sayının artması baş verirdi. İkinci, elə iri səhmdarlar 
yaranmışlar ki, onlar bilavasitə mül¬kiyyətin cari idarə olunması prosesindən imtina edirlər. 
Üçüncü, mülkiyyətin idarə edilməsində muzdlu menecerlər daha böyük rol oynamağa 
başladılar. 

Birinci, şirkətlərdə kreditorlarınümumi sayının azalması baş verirdi. İkinci, elə iri səhmdarlar 
yaranmışlar ki, onlar bilavasitə mülkiyyətin cari idarə olunması prosesindən imtina edirlər. 
Üçüncü, mülkiyyətin idarə edilməsində muzdlu menecerlər daha böyük rol oynamağa 
başladılar. 

Sual: Çoxlu sayda mülkiyyətçilərə xas olan şirkətlərin idarə edilməsi probleminin 
mürəkkəbləşməsində keyfiyyət sıçrayışı son 30 ildə baş vermişdir. Bunlara aşağıdakı cəbəb 
olmuşdur: (Çəki: 1)

elə iri səhmdarlar yaranmışlar ki, onlar bilavasitə mül¬kiyyətin cari idarə olunması 
prosesinə can atırlar. 

elə xırda səhmdarlar yaranmışlar ki, onlar bilavasitə mül¬kiyyətin cari idarə olunması 
prosesinə cəlb olunmaq istəyirlər.

elə iri səhmdarlar yaranmışlar ki, onlar bilavasitə mül¬kiyyətin cari idarə olunması 
prosesindən imtina edirlər.

elə iri investorlar yaranmışlar ki, onlar bilavasitə kreditor kimi iştirak etmək istəyirlər.
elə minaritar səhmdarlar yaranmışlar ki, onlar bilavasitə mül¬kiyyətin cari idarə olunması 

prosesindən imtina edirlər.

Sual: Çoxlu sayda mülkiyyətçilərə xas olan şirkətlərin idarə edilməsi probleminin 
mürəkkəbləşməsində keyfiyyət sıçrayışı son 30 ildə baş vermişdir. Buna aşağıdakı səbəb 
olmuşdur: (Çəki: 1)

mülkiyyətin idarə edilməsində səhmdarlar daha böyük rol oynamağa başladılar. 
mülkiyyətin idarə edilməsində banklar daha böyük rol oynamağa başladılar.
mülkiyyətin idarə edilməsində muzdlu menecerlər daha böyük rol oynamağa başladılar.
mülkiyyətin idarə edilməsində əməkdaşlar və menecerlər daha böyük rol oynamağa 

başladılar.
mülkiyyətin idarə edilməsində səhmdarlar və kreditorlar daha böyük rol oynamağa 

başladılar.

Sual: Çoxlu sayda mülkiyyətçilərə xas olan şirkətlərin idarə edilməsi probleminin 
mürəkkəbləşməsində keyfiyyət sıçrayışı son 30 ildə baş vermişdir. Buna aşağıdakı cəbəb 
olmuşdur: (Çəki: 1)

mülkiyyətdən mənimsəmə prosesinə mülkiyyətçi olmayan maqarlı tərəflər təsir göstərməyə 
can atırlar.



mülkiyyətdən istifadə prosesinə mülkiyyətçi olmayan maqarlı tərəflər təsir göstərməyə can 
atırlar.

mülkiyyətdən sərancamvermə prosesinə mülkiyyətçi olmayan maqarlı tərəflər təsir 
göstərməyə can atırlar.

mülkiyyətdən istifadə prosesinə mülkiyyətçi olmayan maqarlı tərəflər təsir göstərməyə can 
atmırlar.

mülkiyyətdən sərancamvermə prosesinə mülkiyyətçi olmayan maqarlı tərəflər təsir 
göstərməyə can atmırlar.

Sual: Holdinqlərin hansı tipləri var (Çəki: 1)
assosasiyalı
dövlət
qarışıq
təmiz
ve ya sadalananların heç biri

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: 0302
Ad 0302

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Korporativ idarəemənin effektli sisteminin yaradılmasında nə əsas üstünlük verir? (Çəki: 
1)

resurslarıncəlb edilməsi imkanı.
işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi imkanı
sərmayələrin cəlb edilməsi imkanı
kretitorların cəlb olunması imkanı
muzdlu menecerlərin çoxlu sayda cəlb edilməsi imkanı

Sual: Korporativ idarəemənin effektli sisteminin yaradılmasında nə əsas üstünlük verir? (Çəki: 
1)

şirkətin məhsuldarlığının azalması. 
şirkətin resurslarının artması.
şirkətin xərclərinin artması.
şirkətin bazarlarının artması.
şirkətin səmərəliliyinin artması.

Sual: Korporativ idarəemənin effektli sisteminin yaradılmasında nə əsas üstünlük verir? (Çəki: 
1)

şirkətin qdəyərinin artması
firmanın qiymətinin artması
kreditlərin qiymətinin azalması
kapitalın qiymətinin azalması
kapitalın qiymətinin artması

Sual: Korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və istiqamətləndirilməsi üzrə ən məzmunlu 
sənəd ilk dəfə ilin aprelində Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən 
işlənilib və təsdiqlənib. (Çəki: 1)

1996-cı
1997-cı
1999-cu
2001-ci
2007-ci

Sual: Korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və istiqamətləndirilməsi üzrə ən məzmunlu 
sənəd ilk dəfə 1999-cu ilin aprelində tərəfindən işlənilib və təsdiqlənib. (Çəki: 1)

Beynəlxalq maliyyə korporasiyası
Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Beynəlxalq Maliyyə Fondu
DünyaBankı

Sual: Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən işlənilib və təsdiqlənmiş 
korporativ idarəetmə sisteminin səmərəliliyini müəyyən edən dörd əsas prinsipə hansı biri 
daxildir? (Çəki: 1)

intizamlıq
məhsudarlıq
stimullaşdırma
doğruluq və səmimiyyət
subsidiyarlıq



Sual: Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tə¬rəfindən işlənilib və təsdiqlənmiş 
korporativ idarəetmə sisteminin səmərəliliyini müəyyən edən dörd əsas prinsipə hansı biri 
daxildir? (Çəki: 1)

məxfilik
konfedisiyallıq
şəffaflıq
stimullaşdırma
subsidiyarlıq 

Sual: Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən işlənilib və təsdiqlənmiş 
korporativ idarəetmə sisteminin səmərəliliyini müəyyən edən dörd əsas prinsipə hansı biri 
daxildir? (Çəki: 1)

məxfilik
məhsudarlıq
stimullaşdırma
hesabatvermə
intizamlıq

Sual: Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən işlənilib və təsdiqlənmiş 
korporativ idarəetmə sisteminin səmərəliliyini müəyyən edən dörd əsas prinsipə hansı biri 
daxildir? (Çəki: 1)

məxfilik
məhsudarlıq
stimullaşdırma
intizamlıq
məsuliyyətlilik

Sual: Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu kimi təşkilatların dəstəyi ilə korporativ 
idarəetmənin prinsipləri, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıqda iştirak edən ölkələrdə maliyyə 
sisteminin stabilliyini göstərən neçə əsas standartdan biri kimi qəbul edilib? (Çəki: 1)

10
8
12
14
16

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)
İdaretmə strukturlarında baş verən dəyişikliklər
 Yuxarı təbəqələrdə psixoloji iqlimin dəyişilməsi
 Ucuzlaşmanın təsirinin güclənməsi
İdaretmə strukturlarında baş verən dəyişikliklər. Yuxarı təbəqələrdə psixoloji iqlimin 

dəyişilməsi
İdaretmə 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
Heç biri

Sual: Firma müflisləşməyə başlamışsa, ilk öncə dəyişən göstərici hansıdır (Çəki: 1)
Maliyyə göstəriciləri
İdarəetmə 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: 0303
Ad 0303

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının prinsiplərinin xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, bir tərəfdən onlar beynəlxalq ........ sənəddir, digər tərəfdən isə təklif olunan 
standartlar və istifadə təcrübəsi, ölkələrin spesifikasını nəzərə alaraq məsləhətedici xarakter 
daşıyır. (Çəki: 1)

mükəmməl
kollektiv
intizamlayıcı
sivil
yekcins 

Sual: Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının prinsiplərinin xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, bir tərəfdən onlar beynəlxalq kollektiv sənəddir, digər tərəfdən isə təklif olunan 
standartlar və istifadə təcrübəsi, ölkələrin .......... nəzərə alaraq məsləhətedici xarakter daşıyır. 
(Çəki: 1)

spesifikasını
inkişafını
milli tərkibini
sivillik səviyyəsini
intizamlılıq səviyyəsini

Sual: Bu prinsiplərə görə korporativ idarəetmə sistemi bazarların .............. inkişafına 
yönəlməlidirr (Çəki: 1)

mükəmməl və intizamlı
səmərəli və şəffaf
səmərəli və mükəmməl
şəffaf və intizamlı
dolğun və intizamlı

Sual: Sərmayədarları cəlb etmək üçün (o cümlədən xarici sərmayədarları) onların qoyduğu 
kapital (Çəki: 1)

qorunmalıdır



yönəldilməlidir
digər sahələrə yatırılmalıdır
likvidliyi artırılmalıdır
stimullaşdırılmalıdır

Sual: Sərmayədarları cəlb etmək üçün (o cümlədən xarici sərmayədarları) onların qoyduğu 
kapitalın qorunması təmin olunmalıdır. Əks halda, kapital kimlər tərəfindən oğurlana bilər? 
(Çəki: 1)

şirkətin rəhbərləri, direktorlar şurasının üzvləri və səhmlərin nəzarət zərfini saxlayan 
sahibkarlar

şirkətin rəhbərləri, direktorlar şurasının üzvləri və kreditorlar
şirkətin rəhbərləri, əməkdaşlar və səhmlərin nəzarət zərfini saxlayan sahibkarlar
şirkətin əməkdaşları, direktorlar şurasının üzvləri və səhmlərin nəzarət zərfini saxlayan 

sahibkarlar
kreditorlar, direktorlar şurasının üzvləri və səhmlərin nəzarət zərfini saxlayan sahibkarlar

Sual: korporativ idarəetmənin yaradılması və təkmilləşdirilməsi dövlətin imkanlarını nəzərə 
alaraq nəy əarxalanmalıdır? (Çəki: 1)

cəmiyyətə
dövlət idarəçiliyinə
qeyri-dövlət təşkilatlarına
korporativ assiosiyalara
ana şirkətlərə

Sual: İdarəçilik sistemində əsas qayda hansıdır? (Çəki: 1)
müxtəlif orqanların yaradılmasıdır
müxtəlif orqanların yaradılması və səlahiyyətlərin verilməsidir 
müxtəlif orqanlar arasında funksiyaların aydın bölgüsüdür
müxtəlif orqanların fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunmasıdır
müxtəlif orqanlarda intizamın olmasıdır

Sual: İdarəçilik sistemində əsas qayda – müxtəlif orqanlar arasında funksiyaların aydın 
bölgüsüdür və bu tamamilə yə akiddir? (Çəki: 1)

korporativ menecmentin əsaslarının yaradılmasına da aiddir
korporativ münasibətlərinin əsaslarının yaradılmasına da aiddir
korporativ idarəetmə iştirakçılarının hüquqlarının yaradılmasına da aiddir
korporativ idarəetmə iştirakçılarının hüquqlarının qorunmasının əsaslarının yaradılmasına 

da aiddir
korporativ idarəetmənin əsaslarının yaradılmasına da aiddir

Sual: korporativ idarəetmənin səmərəli sisteminin yaradılması nəzarətedici, hüquq-mühafizə və 
tənzimləyici orqanlar üçün nəyi tələb edir. (Çəki: 1)

maliyyə və kadr resursları
intizam və maliyyəni
intizamı və kadr resusrsları
peşəkar menecerləri və maliyyəni
kadr resursları və liderləri

Sual: korporativ idarəetmənin səmərəli sisteminin yaradılması hansı orqanlar üçün maliyyə və 
kadr resursları tələb edir? (Çəki: 1)



dövlət və qeyri-dövlət
nəzarətedici, hüquq-mühafizə və tənzimləyici 
dövlət və qeyri-dövlət tənzimləyici
nəzarətedici, sosial-siyası və tənzimləyici
nəzarətedici, sosial-siyası və qeyri-dövlət

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 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

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: Tədiyyə qabiliyyəti qiymətləndirilərkən əsas diqqət nəyə verilməlidir (Çəki: 1)
Xarici kapitala
Xüsusi kapitala
Daxili investisiyaya
Ucuzlaşmış maya dəyərinə
Xarici kapitala. Xüsusi kapitala

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: mükəmməl korporativ idarəetmə sisteminin formalaşmasında mühüm rolu kimlər 
oynayırlar? (Çəki: 1)

 borcalanlar
icarədarlar
kreditorlar
birjalar
dilerlər və maklerlər

Sual: Pul vəsaitlərinin çatışmadığı bir dövrdə məhz kimlər müəssisələrə lazımi maliyyə resurları 
verirlər? (Çəki: 1)



borcalanlar
icarədarlar
kreditorlar
menecerlər
əməkdaşlar

Sual: Hancı qərarların qəbulunda da korporativ idarəetmə müstəsna rol oynayır (Çəki: 1)
strateji
operativ
qabaqlayıcı
intuitiv
investisiya 

Sual: investorlar məhz hansı şirkətin səhmlərinə sahib olmağa can atırlar. (Çəki: 1)
qabaqcıl
səmərəli komandası olan
peşəkar kadrları olan
mükəmməl korporativ idarəetməyə malik 
bazarda güclü mövreyi olan

Sual: İnvestorların hüquqlarının pozulmasında səhmdar cəmiyyətlərin rəhbərləri müxtəlif üsul 
və metodlardan istifadə edirlər, buraya hansı daxildir? (Çəki: 1)

şirkətin fəaliyyətinin nəticələri haqqında səhmdarları ftam və dolğun şəkildə 
məlumatlandırma

şirkətin fəaliyyətinin nəticələri haqqında səhmdarları fasilələrlə və natamam şəkildə 
məlumatlandırma

şirkətin fəaliyyətinin nəticələri haqqında əmıəkdaşları fasilələrlə və natamam şəkildə 
məlumatlandırma

şirkətin fəaliyyətinin nəticələri haqqında tədarükçüləri fasilələrlə və natamam şəkildə 
məlumatlandırma

şirkətin fəaliyyətinin nəticələri haqqında istehlakçıları fasilələrlə və natamam şəkildə 
məlumatlandırma

Sual: İnvestorların hüquqlarının pozulmasında səhmdar cəmiyyətlərin rəhbərləri müxtəlif üsul 
və metodlardan istifadə edirlər, buraya hansı daxildir? (Çəki: 1)

uzun müddət menecerlərə dividendlərin verilməməsi
uzun müddət idarə heyətinin üzvlərinə dividendlərin verilməməsi
uzun müddət kreditorlara dividendlərin verilməməsi
uzun müddət səhmdarlara dividendlərin verilməməsi
uzun müddət kreditorlara dividendlərin verilməsi

Sual: İnvestorların hüquqlarının pozulmasında səhmdar cəmiyyətlərin rəhbərləri müxtəlif üsul 
və metodlardan istifadə edirlər, buraya hansı daxildir? (Çəki: 1)

iri səhmdarların ümumi iclasının keçirilməsi vaxtı və ya yeri haqqında məlumatlandırmama 
və ya gec məlumatlandırma

xırda səhmdarların ümumi iclasının keçirilməsi vaxtı və ya yeri haqqında 
məlumatlandırmama və ya gec məlumatlandırma 

kreditorları ümumi iclasının keçirilməsi vaxtı və ya yeri haqqında məlumatlandırmama və 
ya gec məlumatlandırma

bank səhmdarları ümumi iclasının keçirilməsi vaxtı və ya yeri haqqında 
məlumatlandırmama və ya gec məlumatlandırma



iri institsional səhmdarların ümumi iclasının keçirilməsi vaxtı və ya yeri haqqında 
məlumatlandırmama və ya gec məlumatlandırma

Sual: İnvestorların hüquqlarının pozulmasında səhmdar cəmiyyətlərin rəhbərləri müxtəlif üsul 
və metodlardan istifadə edirlər, buraya hansı daxildir? (Çəki: 1)

müxtəlif bəhanələrlə menecerləri ümumi iclaslarda iştiraketmə qeydiyyatına almama
müxtəlif bəhanələrlə kreditrları ümumi iclaslarda iştiraketmə qeydiyyatına almama
müxtəlif bəhanələrlə səhmdarları ümumi iclaslarda iştiraketmə qeydiyyatına almama
müxtəlif bəhanələrlə kreditorları ümumi iclaslarda iştiraketmə qeydiyyata alma
razılıqla səhmdarları ümumi iclaslarda iştiraketmə qeydiyyatına alma

Sual: İnvestorların hüquqlarının pozulmasında səhmdar cəmiyyətlərin rəhbərləri müxtəlif üsul 
və metodlardan istifadə edirlər, buraya hansı daxildir? (Çəki: 1)

səhmlərin əlavə emissiyası və onların menecmentlə əlaqəsi olmayan minaritar səhmdarlar 
arasında yerləşdirmə

səhmlərin əlavə emissiyası və onların əməkdaşlarla əlaqəsi olan ortasəhmdarlar arasında 
yerləşdirmə

səhmlərin əlavə emissiyası və onların menecmentlə əlaqəsi olan xırda səhmdarlar 
arasında yerləşdirmə

səhmlərin əlavə emissiyası və onların menecmentlə əlaqəsi olan iri səhmdarlar arasında 
yerləşdirmə

səhmlərin əlavə emissiyası və onların menecmentlə əlaqəsi olan iri banklar arasında 
yerləşdirmə

Sual: İnvestorların hüquqlarının pozulmasında səhmdar cəmiyyətlərin rəhbərləri müxtəlif üsul 
və metodlardan istifadə edirlər, buraya hansı daxildir? (Çəki: 1)

iri səhmdarlardan səhmlərin aşağı qiymətlə alma təklifi və bunun həyata keçirilməsi
kreditorlara səhmlərin aşağı qiymətlə alma təklifi və bunun həyata keçirilməsi
xırda banklarasəhmlərin aşağı qiymətlə alma təklifi və bunun həyata keçirilməsi
xırda səhmdarlardan səhmlərin aşağı qiymətlə alma təklifi və bunun həyata keçirilməsi

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

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: V = P / K – bu düstur nəyi ifadə edir (Çəki: 1)
firmanın qiyməti



Firma öhdəliklərinin orta qiymətini
Firma aktivlərini
Firma passivlərini
Doğru cavab yoxdur.

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İnvestorların hüquqlarının pozulmasında səhmdar cəmiyyətlərin rəhbərləri müxtəlif üsul 
və metodlardan istifadə edirlər, buraya hansı daxildir? (Çəki: 1)

orta səhmdarların rolunu azaltmaq məqsədilə gələcəkdə səhmlərə konvertasiya oluna 
bilən istiqraz vərəqələrinin buraxılması və onların iri səhmdarlar arasında yerləşdirilməsi

xırda səhmdarların rolunu azaltmaq məqsədilə gələcəkdə səhmlərə konvertasiya oluna 
bilən istiqraz vərəqələrinin buraxılması və onların autsayder səhmdarlar arasında 
yerləşdirilməsi

insayer səhmdarların rolunu azaltmaq məqsədilə gələcəkdə səhmlərə konvertasiya oluna 
bilən istiqraz vərəqələrinin buraxılması və onların iri səhmdarlar arasında yerləşdirilməsi

iri səhmdarların rolunu azaltmaq məqsədilə gələcəkdə səhmlərə konvertasiya oluna bilən 
istiqraz vərəqələrinin buraxılması və onların minaritar səhmdarlar arasında yerləşdirilməsi

xırda səhmdarların rolunu azaltmaq məqsədilə gələcəkdə səhmlərə konvertasiya oluna 
bilən istiqraz vərəqələrinin buraxılması və onların iri səhmdarlar arasında yerləşdirilməsi

Sual: Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycan korporativ idarəetmə layihəsi əsasında 
nəyi təkif edir? (Çəki: 1)

açıq səhmdar cəmiyyəti biznesin forması kimi ləğv edilməsi
məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti biznesin forması kimi ləğv edilməsi
qapalı səhmdar cəmiyyəti biznesin forması kimi ləğv edilməsi
tam ortaqlığın biznesin forması kimi ləğv edilməsi
kommandit ortarlığın biznesin forması kimi ləğv edilməsi 

Sual: Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycan korporativ idarəetmə layihəsi əsasında 
nəyi təkif edir? (Çəki: 1)

qanunvericilikdə kreditorların səhmləri almaqda üstünlük hüquqlarının verilməsi
qanunvericilikdə menecerlərin səhmləri almaqda üstünlük hüquqlarının verilməsi
qanunvericilikdə iri səhmdarların səhmləri almaqda üstünlük hüquqlarının verilməsi
qanunvericilikdə autsayderlərin səhmləri almaqda üstünlük hüquqlarının verilməsi
qanunvericilikdə səhmdarların səhmləri almaqda üstünlük hüquqlarının verilməsi 

Sual: Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycan korporativ idarəetmə layihəsi əsasında 
nəyi təkif edir? (Çəki: 1)

qanunvericilikdə minaritarilərin цz səhmlərini şirkətə qaytarmaq hüququnun təsbit olunması
qanunvericilikdə menecerlərin цz səhmlərini şirkətə qaytarmaq hüququnun təsbit olunması
qanunvericilikdə bankların цz səhmlərini şirkətə qaytarmaq hüququnun təsbit olunmaması
qanunvericilikdə səhmdarların цz səhmlərini şirkətə qaytarmaq hüququnun təsbit olunması



qanunvericilikdə bankların цz səhmlərini şirkətə qaytarmaq hüququnun təsbit olunması

Sual: Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycan korporativ idarəetmə layihəsi əsasında 
nəyi təkif edir? (Çəki: 1)

ainsayder səhmdarlara təqib etmək hüqunun verilməsi
iri səhmdarlara təqib etmək hüqunun verilməsi
minoritar səhmdarlara təqib etmək hüqunun verilməsi
kreditor səhmdarlara təqib etmək hüqunun verilməsi
mojarotar səhmdarlara təqib etmək hüqunun verilməsi

Sual: Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycan korporativ idarəetmə layihəsi əsasında 
nəyi təkif edir? (Çəki: 1)

qanunvericilikdə yalnız təqdimolunan səhmlərin buraxılmasına icazə verilməsi
 qanunvericilikdə yalnız adlı səhmlərin buraxılmasına icazə verilməsi
qanunvericilikdə yalnız imtiyazlısəhmlərin buraxılmasına icazə verilməsi
qanunvericilikdə yalnız nominal dəyəri olmayan səhmlərin buraxılmasına icazə verilməsi
qanunvericilikdə yalnız komulyativ səhmlərin buraxılmasına icazə verilməsi

Sual: Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycan korporativ idarəetmə layihəsi əsasında 
nəyi təkif edir? (Çəki: 1)

nominal dəyəri olmayan bütün səhmlərin səsvermə hüququnun eyni olması
nominal dəyərindən asılı olmayaraq bütün səhmdarların səsvermə hüququnun eyni olması
nominal dəyərindən asılı olmayaraq bütün səhmdarların səsvermə hüququnun eyni 

olmaması
nominal dəyərinin olmamasından asılı olmayaraq bütün səhmdarların səsvermə hüqu-

qunun eyni olmaması
nominal dəyərindən asılı olmayaraq bütün səhmdarların səsvermə hüququnun olmamsı

Sual: Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycan korporativ idarəetmə layihəsi əsasında 
nəyi təkif edir? (Çəki: 1)

dividendlərin йlan edilməsi və цdənilməsinin konkret müddətinin gцstərilməməsi
faizlərin йlan edilməsi və цdənilməsinin konkret müddətinin gцstərilməsi
kapitalın йlan edilməsi və цdənilməsinin konkret müddətinin gцstərilməsi
borcların йlan edilməsi və цdənilməsinin konkret müddətinin gцstərilməsi
məhsul satışının йlan edilməsi və цdənilməsinin konkret müddətinin gцstərilməsi

Sual: Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycan korporativ idarəetmə layihəsi əsasında 
nəyi təkif edir? (Çəki: 1)

şirkətin əsas kapitalında pul olmayan əmlakın həcminə məhdudiyyətin qoyulmaması. 
şirkətin əsas kapitalında əqli olmayan əmlakın həcminə məhdudiyyət qoyulmaması
şirkətin əsas kapitalında əqli olmayan əmlakın həcminə məhdudiyyət qoyulması
şirkətin əsas kapitalında natural olmayan əmlakın həcminə məhdudiyyət qoyulması
şirkətin əsas kapitalında pul olmayan əmlakın həcminə məhdudiyyət qoyulması

Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin əsas elementləri aşağıdakılardır? (Çəki: 1)
xarici və daxili
ümumi və xüsusi
ümumi və daxili
daxili və ümumi
makrovə ümumi



BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin xarici amilinə nə daxildir? (Çəki: 1)
iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti
iqtisadiyyatın xüsusivəziyyəti
iqtisadiyyatın sabit vəziyyəti
iqtisadiyyatın bцhranlı vəziyyəti
iqtisadiyyatın xoş vəziyyəti

Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin xarici amilinə nə daxildir? (Çəki: 1)
qiymətli kağızlar bazarının genişlənməsi
qiymətli kağızlar bazarının diversifikasiyası
qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi
qiymətli kağızlar bazarının qorunması
qiymətli kağızlar bazarına nəzarət 

Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin xarici amilinə nə daxildir? (Çəki: 1)
iqtisad infrastrukturu
birja infrastrukturu
idarəetmə infrastrukturu
hüquqi infrastrukturu
informasiya infrastrukturu

Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin xarici amilinə nə daxildir? (Çəki: 1)
səhmdar, ssuda kapitalı və əmək (ələlxsus idarəedici) bazarlarının olması
borc, ssuda kapitalı və əmək (ələlxsus idarəedici) bazarlarının olması
resurs, ssuda kapitalı və əmək (ələlxsus idarəedici) bazarlarının olması
səhmdar, istehsal və əmək (ələlxsus idarəedici) bazarlarının olması
səhmdar, əmtəə kapitalı və əmək (ələlxsus idarəedici) bazarlarının olması

Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin xarici amilinə nə daxildir? (Çəki: 1)
təşkiati-hüquqi
tцvsiyəvi sənədləri
idarəedici sənədləri
təşkilatı sənədləri
normativ-hüquqi sənədləri

Sual: Xarici səbəblərin mənfi təsirini yumuşaltmaq üçün işgüzar təşkilatda hancı aşağıdakı 
keyfiyyət olmalıdır? (Çəki: 1)

ölkədə və xaricdə makroiqtisadi vəziyyəti təhliletmə bacarığı 
ölkədə və xaricdə mikroiqtisadi vəziyyəti təhliletmə bacarığı



xaricdə makroiqtisadi vəziyyəti təhliletmə bacarığı
ölkədə və makroiqtisadi vəziyyəti təhliletmə bacarığının olmaması
meqaiqtisadi vəziyyəti təhliletmə bacarığı

Sual: Xarici səbəblərin mənfi təsirini yumuşaltmaq üçün işgüzar təşkilatda hancı aşağıdakı 
keyfiyyət olmalıdır? (Çəki: 1)

potensial olmayan alıcıların aktual ehtiyac və tələbatlarını vaxtında üzə çıxartma bacarığı
potensial alıcıların aktual ehtiyac və tələbatlarını vaxtında üzə çıxartma bacarığı
potensial alıcıların aktual ehtiyac və tələbatlarını hərdən üzə çıxartma bacarığı
real alıcıların aktual ehtiyac və tələbatlarını vaxtında üzə çıxartma bacarığı
potensial alıcıların qeyri-aktual ehtiyac və tələbatlarını vaxtında üzə çıxartma bacarığı

Sual: Xarici səbəblərin mənfi təsirini yumuşaltmaq üçün işgüzar təşkilatda hancı aşağıdakı 
keyfiyyət olmalıdır? (Çəki: 1)

xammal bazarlarında iqtisadi konyukturun və strateji təsir qruplarının fəaliyyətinin təhlili 
bacarığı

istehsal amilləri bazarlarında qeyri-iqtisadi konyukturun və strateji təsir qruplarının 
fəaliyyətinin təhlili bacarığı

istehsal amilləri bazarlarında iqtisadi konyukturun və strateji təsir qruplarının fəaliyyətinin 
təhlili bacarığı

istehsal amilləri bazarlarında iqtisadi konyukturun və strateji təsir mərkəzlərinin fəaliyyətinin 
təhlili bacarığı

Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin xarici amilinə nə daxildir? (Çəki: 1)
müəssisənin ləğvetmə məsələləri
müəssisənin biznes-planı
müəssisənin strategiyalar
müəssisənin təsis sənədləri
müəssisənin qovuşması və udullması

Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin xarici amilinə nə daxildir? (Çəki: 1)
müəssiənin istehsalat vəziyyəti, onun цhdəlikləri və mülkiyyətin strukturu haqqında 

informasiyanın şəffaflığı, dəqiqilii və tamlığı 
müəssiənin maliyyə vəziyyəti, onun цhdəlikləri və mülkiyyətin strukturu haqqında 

informasiyanın şəffaflığı, dəqiqilii və tamlığı
müəssiənin maliyyə vəziyyəti, onun цhdəlikləri və mülkiyyətin strukturu haqqında 

informasiyanın məxfiliyi, qeyri-dəqiqilii və tamlığı
müəssiənin ümumi vəziyyəti, onun цhdəlikləri və mülkiyyətin strukturu haqqında 

informasiyanın şəffaflığı, dəqiqilii və tamlığı
müəssiənin maliyyə vəziyyəti, onun kreditro borcları və borcların strukturu haqqında 

informasiyanın şəffaflığı, dəqiqilii və tamlığı 
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Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin xarici amilinə nə daxildir? (Çəki: 1)
direktorlar şurası, idarə heyətinin seçilməsi və fəaliyyət göstərməsi proseduru
direktorlar şurası, menecmentin seçilməsi və fəaliyyət göstərməsi proseduru
direktorlar şurası, idarə heyətinin təyini və fəaliyyət göstərməsi proseduru
direktorlar şurası, idarə heyətinin təyini və fəaliyyət göstərməsi qaydaları
menecerlərin və əməkdaşların seçilməsi və fəaliyyət göstərməsi proseduru

Sual: Korporativ idarəetmə təcrübəsinin aşağı səviyyəsi nəyə mənfi təsir edir? (Çəki: 1)
investisiyaların cəlb olunmasına 
məhsul buraxılışına
menecmentin yüksəlməsin
məhsulun keyfiyyətinə
əməkdaşların peşəkarlığına

Sual: Korporativ idarəetmə təcrübəsinin aşağı səviyyəsi investisiyaların cəlb olunmasına mənfi 
təsir etməklə, milli səviyyədə nəyə gətirib çıxarır (Çəki: 1)

struktur dəyişiliklərinə
daha böyük problemlərin yaranmasına
artıma
yükcəlişə
durğunluğa

Sual: Korporativ idarəetmə təcrübəsinin aşağı səviyyəsi investisiyaların cəlb olunmasına mənfi 
təsir etməklə, milli səviyyədə daha böyük problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu da 
korporativ idarəetmə nəyin müəyyən olunmasını zəruri edir? (Çəki: 1)

davranların
reytinqlərinin
sisteminin
prinsiplərinin
qaydalaırnın 

Sual: Reytinqlərin təyin olunması və onun əsasında təhlilin aparılması konkret bazar mühitində 
qiymətli kağızlar emitentlərini nə etməyə imkan verir. (Çəki: 1)

diferensiallaşdırmağa
unifikasiyaya
standartlaşdırmağa
stimullaşdırmağa
modifikasiyaya

Sual: Korporativ idarəetmə reytinqinin yaradılması kimlərə lazımdır? (Çəki: 1)
əməkdaşlara, investorlara və səhmdarlara
şirkətlərin özünə, direktorlar şürasına və səhmdarlara
şirkətlərin özünə, investorlara və səhmdarlara
şirkətlərin özünə, investorlara və krediotlrar
şirkətlərin özünə, investorlara və müşahidə şürasına

Sual: Şirkətə reytinq nə üçün lazımdır? (Çəki: 1)



korporativ idarəetmə standartları haqqında informasiyanın verilməməsi hesabına 
investorların yanında müsbət fikrin yaradılması

korporativ münasibətləri və davranışı haqqında informasiyanın verilməsi hesabına 
investorların yanında müsbət fikrin yaradılması

korporativ idarəetmə standartları haqqında informasiyanın verilməsi hesabına investorların 
yanında müsbət fikrin yaradılması

korporativ idarəetmə standartları haqqında informasiyanın verilməməsi hesabına 
investorların yanında mənfi fikrin yaradılması

korporativ idarəetmə standartları haqqında informasiyanın verilməməsi hesabına 
investorların yanında müsbət fikrin yaradılması

Sual: Şirkətə reytinq nə üçün lazımdır? (Çəki: 1)
kapitalın cəlb olunması prosesində investorlara əlavə informasiyanın verilməsi
kapitalın cəlb olunması prosesində investorlara natamam informasiyanın verilməsi
kapitalın cəlb olunması prosesində investorlara məhdud informasiyanın verilməsi
kapital axını prosesində investorlara əlavə informasiyanın verilməməsi
kapitalın cəlb olunması prosesində kreditorlara natamam informasiyanın verilməsi

Sual: Şirkətə reytinq nə üçün lazımdır? (Çəki: 1)
korporativ münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi
menecerlrin fəaliyyən təkmillnin səmərələşdirilməsi
korporativ idarəetmə normalarının artırılması
korporativ idarəetmə prosedurlarının təkmilləşdirilməsi
idarə heyətinə seçillmə prosedurlarının təkmilləşdirilməsi

Sual: Potensial investorlara reytinq nə üçün lazımdır? (Çəki: 1)
şirkətin fəaliyyət göstərməsi xüsusiyyətlərinin başa düşülməsi və risklərin müvafiq 

fərqləndirici cəhətlərinin dərəcələnməsi
şirkətin fəaliyyət göstərməsi xüsusiyyətlərinin başa düşülməsi və davranışıının müvafiq 

fərqləndirici cəhətlərinin dərəcələnməsi
şirkətin fəaliyyət göstərməsi riskələrinin başa düşülməsi və qaydaların müvafiq fərqləndirici 

cəhətlərinin dərəcələnməsi
şirkətin fəaliyyət göstərməsi xüsusiyyətlərinin başa düşülməsi və risklərin müvafiq 

fərqləndirici cəhətlərinin azaldılması
şirkətin fəaliyyət göstərməsi xüsusiyyətlərinin başa düşülməsi və risklərin müvafiq 

fərqləndirici cəhətlərinin standartlaşdırılması
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Sual: Potensial investorlara reytinq nə üçün lazımdır? (Çəki: 1)
şirkət rəhbərliyi tərəfindən minaritarilər də daxil olmaqla səhmdarların uçotunun aparılması 

metodlarının başa düşülməsi
şirkət rəhbərliyi tərəfindən minaritarilər də daxil olmaqla investorların uçotunun aparılması 

metodlarının başa düşülməsi



şirkət rəhbərliyi tərəfindən orta də daxil olmaqla səhmdarların uçotunun aparılması 
metodlarının başa düşülməsi

şirkət rəhbərliyi tərəfindən minaritarilər də daxil olmaqla səhmdarların uçotunun aparılması 
metodlarının başa düşülməməsi

 bank tərəfindən minaritarilər də daxil olmaqla səhmdarların uçotunun aparılması 
metodlarının başa düşülməsi

Sual: Potensial investorlara reytinq nə üçün lazımdır? (Çəki: 1)
strateji qərarlarının qəbulu zamanı strateji və portfel kredtirolar tərəfindən əlavə 

informasiyanın alınması 
investisiya qərarlarının qəbulu zamanı strateji və portfel investorlar tərəfindən əlavə 

informasiyanın alınması
investisiya qərarlarının qəbulu zamanı strateji və portfel səhmdarlar tərəfindən əlavə 

informasiyanın alınması
innovasiya qərarlarının qəbulu zamanı real və portfel investorlar tərəfindən əlavə 

informasiyanın alınması
investisiya qərarlarının qəbulu zamanı strateji və portfel investorlar tərəfindən əlavə 

informasiyanın alınması investisiya qərarlarının qəbulu zamanı strateji və portfel investorlar 
tərəfindən əlavə informasiyanın alınması

Sual: Potensial investorlara reytinq nə üçün lazımdır? (Çəki: 1)
şirkətdə intizam səviyyəsinin dərk olunması 
şirkətdə mənfəət səviyyəsinin dərk olunması
şirkətdə şəffaflığın səviyyəsinin dərk olunması
şirkətdə diversifikasiya səviyyəsinin dərk olunması
şirkətdə səmərəlik səviyyəsinin dərk olunması

Sual: Səhmdarlar üçün reytinqlər isə səhmdarların .........haqqında informasiya almaq üçün 
lazımdır? (Çəki: 1)

mülkiyyət hüququnun qorunması dərəcəsi
dividend hüququnun qorunması dərəcəsi
mülkiyyətin özgünləşdirilməsi hüququnun qorunması dərəcəsi
mülkiyyətin özəlləşdirilməsi hüququnun qorunması dərəcəsi
mülkiyyətin alınması dərəcəsi

Sual: Korporativ idarəetmənin vahid modeli varmı? (Çəki: 1)
var
yoxdur
hazırlanır
hazırlanıb
elmi cəhətdən əsaslandırılıb

Sual: Nəzarət səhm zərfinə malik olan səhmdarlar (fiziki şəxs, ailə, alyans və ya digər kor-
porasiyalar) korporativ davranışa necə şəkildə təsir edirlər. (Çəki: 1)

zəif
mütərəqqi
natamam
güclü
davamlı



Sual: Səhmlərin mülkiyyətçiləri kimi çıxış edən institusional investorlar korporasiyaların idarə 
olunmasında nəyə can atırlar (Çəki: 1)

həlledici səs hüququna malik olmağa
paya malik olmağa
qərar verməyə
strateji qərarlar çıxarmağa
səslərini menecmentə verməyə

Sual: Fərdi investorlar idarəetməyə can atırlarmı? (Çəki: 1)
atırlar
atmırlar
hərdən
bəzən
həmişə

Sual: Fərdi investorlar idarəetməyə can atmasalar da, onları nəzərət səhm zərfinə malik olan 
səhmdarların və şirkət rəhbərliyinin necə münasibəti daima düşündürür? (Çəki: 1)

şəffaf
ədalətli
sistemli
real
səmərəli

Sual: Kimlər idarəetmənin bəzi sistemlərində mühüm rol oynayır və korporasiyanın fəaliyyətinə 
xarici nəzarət üzrə potensiala malikdirlər? (Çəki: 1)

investorlar
kreditorlar
səhmdarlar
maliyyə fondları
dilerlər

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müzdlu işçilər və digər maraqlı tərəflər nədə maqarlıdırlar? (Çəki: 1)
uzunmüddətli uğurda və korporasiyanın tədarük faəliyyətində 
uzunmüddətli uğurda və korporasiyanın istehsal fəaliyyətində
qısamüddətli uğurda və korporasiyanın son nəticələrinin əldə olunmasında
uzunmüddətli uğurda və korporasiyanın bazar mövqeyinə
uzunmüddətli uğurda və korporasiyanın son nəticələrinin əldə olunmasında

Sual: Korporativ idarəetmə strukturu etibarlı şəkildə nəyə yönəlmişdir (Çəki: 1)
menecmenti təkmilləşdirməyə



kreditorların hüquqlarının qorunmasına
menecerlərin hüquqlarının qorunmasına
səhmdarların hüquqlarının qorunmasına
əməkdaşların və menecerlərin hüquqlarının qorunmasına

Sual: Amerika korporasiyalarının səhmdar kapitalı əhəmiyyətli dərəcədə ......? (Çəki: 1)
səpələnib
mərkəzləşib
diversifikasiyalaşıb
təmərküzləşib
dərəcələnib

Sual: ABŞ-da səhmdarların ayrı-ayrır qrupu direktorlar şurasında əlahiddə nümayəndəçiliyə 
iddia edə bilrmi? (Çəki: 1)

edir
etmir
etmək istəyir
çalışır
orta mövqe tutur

Sual: ABŞ-da və İngiltərədə institusional sərmayədarlar korporasiyaların səhmlərinin təxminən 
neçə faizinə yiyələniblər. (Çəki: 1)

50
40
20-30
60
70

Sual: ABŞ_dahansı orqan aşağıdakı prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir: 1. Şura 
səhmdarların vahid kollektivinin nümayəndəsidir və onların ümumi maraqlarının reallaşmasına 
qulluq etməlidir; 2. Şirkətin səhmlərinin sahibləri – direktorları seçən yeganə qrupdur və onlar 
bu qrupun maraqlarına xidmət etməlidirlər? (Çəki: 1)

direktorlar şurası
top-menecment
səhmdarlar iclası
kreditorlar şürası
müşahidə şürası

Sual: ABŞ və İngiltərənin bir çox korporasiyalarının direktorlar şurasına «daxili» üzvlər aiddir, 
onlar necə adlanır? (Çəki: 1)

autsayder
insayder
minaritar
majaritar
diler

Sual: ABŞ və İngiltərənin bir çox korporasiyalarının direktorlar şurasına «daxili» üzvlər 
(insayder adlanan) daxildir və onlar korporasiyada işləyirlər (menecer) və ya da korporasiyanın 
idarəçiliyi ilə necə bağlı olan insanlardır? (Çəki: 1)

zəif



sıx
cuzi
sistemli
funksional

Sual: ABŞ və İngiltərənin bir çox korporasiyalarının direktorlar şurasına «daxili» üzvlər 
(insayder adlanan) daxildir və onlar korporasiyada işləyirlər (menecer) və ya da korporasiyanın 
idarəçiliyi ilə sıx bağlı olan insanlardır. Xarici üzvlər isə nə korporasiya, nə də onun idarəçiliyi ilə 
bağlı deyildirlər və necə adlanırlar? (Çəki: 1)

autsayder
insayder
minaritar
majaritar
diler

Sual: Müstəqil direktorların sayının artması səhmdarların hüquqlarının pozulmasının və 
rəhbərlik tərəfindən sui-istifadənin qarşısını ala bilirmi? (Çəki: 1)

alır
almır
alma yolllarını göstərir
hər şirkətdə bir cürdür
heç biri
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Sual: ABŞ və İngiltərədə indiyə kimi səhmdarları nə narahat edən əsas məsələdir? (Çəki: 1)
direktorlar Şurasının tərkibi və orada nümayəndəlik.
top menecderlərin insayder fəaliyyəti
dividendlərin verilməsi
səhmlərin məzənnəsə
səhmlərin paylanması

Sual: İngilis-sakson modeldə varlanma sxeminə nə daxildir? (Çəki: 1)
qiymətli kağızların alveri, sələmçilik, aktivlərin parçalanması 
səhmlərin alveri, borcların verilməsi, aktivlərin parçalanması
səhmlərin alveri, sələmçilik, aktivlərin parçalanması
səhmlərin alveri, sələmçilik, aktivlərin alınması
səhmlərin alveri, işgüzarlıq, aktivlərin parçalanması

Sual: İngilis-sakson modelində hansı maraqları üstünlük təşkil edir? (Çəki: 1)
qısamüddətli maliyyə
uzunmüddətli maliyyə



qısavüddətli istehsal
uzunmüddətli bazar
qısamüddətli sələmçilik

Sual: Avropa-Alman modeli almaniyadan başqa Avropanın digər ölkələri üçün də xarakterikdir. 
Korporasiyaların formalaşmasında alman ənənəsinin xüsusiyyətləri ondadır ki, hansı kapitallar 
sıx bağlıdır? a (Çəki: 1)

bank kapitalı birja kapitalı ilə
aqrar kapitalı sənaye kapitalı ilə
ticarət kapitalı sənaye kapitalı ilə 
bank kapitalı sənaye kapitalı ilə
bank kapitalı ticarət kapitalı ilə

Sual: Avropa-Alman modelində Səhmdar, maliyyə və işgüzar əlaqələr əsnasında sənaye ko-
nsernlərin maliyyə institutları ilə birgə sahələrarası inteqrasiya yolu ilə nəyə kecir? (Çəki: 1)

şaquli sənaye-maliyyə birləşmələrinə keçir.
üfüqi sənaye-maliyyə birləşmələrinə keçir.
konqlamerat sənaye-maliyyə birləşmələrinə keçir.
srateji alyanslara keçir.
üfüqi konsernlərə keçir.

Sual: Avropa-Alman modelində Bank hansı rol oynayır (Çəki: 1)
idarəetdici və kreditor kimi
kreditor və nəzarətdçi kimi
səhmdar və kreditor kimi
səhmdar və müşahidə şürasının üzvü kimi
müşahidə şürasının üzvü və kreditor kimi

Sual: Avropa-Alman modelində Bank hansı rol oynayır (Çəki: 1)
birc alan kimi
kreditor və nəzarətçi kimi
qiymətli kağızları alan kimi
istiraz vərəqələrinin emitenti kimi
qiymətli kağızların və borc öhdəliklərinin emitenti kimi 

Sual: Avropa-Alman modelində Bank hansı rol oynayır (Çəki: 1)
səhmdarların illik ümumi iclaslarında depozit sahibi və səsvermədə iştirak edən agent kimi. 
 müşahidə şürasının üzvi kimi
səsvermədə iştirak edən agent və müşahidə şürasının üzvi kimi 
səhmdarların illik ümumi iclaslarında depozit sahibi və müşahidə şürasının üzvi kimi
müşahidə şürasının üzvi kimi və top menecmentdə təmsilçisi olan aqent kimi

Sual: Korporativ idarəetmənin yapon modeli əsasən Yaponiyada yayılmışdır və hansı modelləi 
oxşarlığı var ? (Çəki: 1)

Amerika- İngilis
Almaniya
İtaliya
çin
Koreya 



Sual: Yapon modelinin əsas xüsusiyyəti, bir-birini tamamlayan ,,,,,,,,,,, şəbəkəsinin olmasıdır. 
(Çəki: 1)

bankın və istehsal
istehsal və maliyyə-sənaye
aqrar və maliyyə-sənaye
bankın və maliyyə-sənaye
bankın və aqrar
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Sual: Yapon korporasiyalarının bir çoxu onlarla əlaqədə olan korporasiyalar .......... ilə sıx 
maliyyə münasibətləri saxlayır. (Çəki: 1)

sistemi
şəbəkəsi
törəmə
övlad
stukturu

Sual: Yapon korporasiyalarının bir çoxu onlarla əlaqədə olan korporasiyalar şəbəkəsi ilə sıx 
maliyyə münasibətləri saxlayır. Belə şəbəkələr ümumi borc və səhm kapitalı ilə, mal satışı, 
xidmətlərlə və nə ilə xarakterizə olunur. (Çəki: 1)

formal işgüzar təmaslarla
formal münasibətlərlə
qeyri-formal işgüzar təmaslarla
qeyri-formal işgüzar ünsiyyətlə
formal işgüzar ünsiyyətlə

Sual: Yapon səhmdar şirkətlərinin idarəçiliyində əsas rolu kimin iqtisadi siyasəti oynayır? (Çəki: 
1)

korpporasiyanın
dövlətin
menecerlərin
əməkdaşların
bankların

Sual: Yapon modelinin əsas iştirakçıları kimlərdir? (Çəki: 1)
bank (əsas daxili səhmdar), korporasiya ilə əlaqədə olan (afilyasiyaolunmuş) korporasiya 

(o da əsas daxili səhmdardır), idarə heyəti və hökumət.
bank (əsas daxili səhmdar), korporasiya ilə əlaqədə olan (afilyasiyaolunmuş) korporasiya 

(o da əsas daxili səhmdardır), idarə heyəti və menecerlər.
bank (əsas daxili səhmdar), korporasiya ilə əlaqədə olan (afilyasiyaolunmuş) korporasiya 

(o da əsas daxili səhmdardır), menecerlər və hökumət.



iri səhmdar, korporasiya ilə əlaqədə olan (afilyasiyaolunmuş) korporasiya (o da əsas daxili 
səhmdardır), idarə heyəti və hökumət.

investisiya fondu (əsas daxili səhmdar), korporasiya ilə əlaqədə olan (afilyasiyaolunmuş) 
korporasiya (o da əsas daxili səhmdardır), idarə heyəti və əməkdaşlar.

Sual: Korporativ idarəetmə (və ya davranış) kodeksləri meydana çıxmağa başlamışdır. 
Bunların sırasına İngiltərədə qəbul olunan hansı kokeksi qeyd etmək olar? (Çəki: 1)

Hops kodeksini
Kedberi kodeksini
çerçil kodeksini
Hilbert kodeksini
Makqreqori koleksini

Sual: Almaniya korporativ idarəetmə qrupu tərəfindən hazırlanan «Alman korporativ 
idarəetmənin ən yaxşı təcrübəsi kodeksi» neçənci ildə yaranmışdır? (Çəki: 1)

1998
2002
2000
1996
1999

Sual: “General motors” şirkətinin direktorlar şurasının hazırladığı «Korporativ idarəetmənin 
əsas istiqamətləri və problemləri» neçənci ilə təsadüf edilir (Çəki: 1)

1998
1996
1999
2000
2002

Sual: Braziliya Korporativ İdarəetmə İnstitutu tərəfindən hazırlanan «Lazımi idarəetmə 
təcrübəsi kodeksi» neçənci ildə qəbul edilmişdir (Çəki: 1)

1998
1996
1999
2000
2002

Sual: Bir sıra ölkələrdə əgər şirkət bu və ya digər ölkədə qəbul olunmuş korporativ idarəetmə 
kodeksinə riayət etmirsə, onda onun qiymətli kağızlarının birjalarda nəyi keçməsi məsələsi 
çətinləşir? (Çəki: 1)

reytinq
listinq
səviyyə
marja
arbitraj

Sual: Beynəlxalq təcrübəyə görə bazarları inkişaf edən ölkələrdə səhmdar kapitalın 
strukturunda yüksək dərəcədə nə vardır. (Çəki: 1)

səpələnmə
təmərküzləşmə 



mərkəzləşmə
diversifikasiya
unifikasiya

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Beynəlxalq təcrübəyə görə bazarları inkişaf edən ölkələrdə səhmdar kapitalın 
strukturunda yüksək dərəcədə təmərküzləşmə vardır. Bu, o deməkdir ki, əksər şirkətlərdə bir 
baza səhmləri vardır. Ona təkcə nəzarət, səhm zərfi deyil, həm də yüksək nəzarət zərfi 
yənisəhmlərin necə faizi məxsusdur məxsusdur (Çəki: 1)

65%-dən yuxarı
75%-dən yuxarı
70%-dən yuxarı
85%-dən yuxarı
80%-dən yuxarı

Sual: Beynəlxalq təcrübəyə görə bazarları inkişaf edən ölkələrdə səhmdar kapitalın 
strukturunda yüksək dərəcədə təmərküzləşmə vardır. Bu, o deməkdir ki, əksər şirkətlərdə bir 
baza səhmləri vardır. Ona təkcə nəzarət, səhm zərfi deyil, həm də yüksək nəzarət zərfi 
(səhmlərin 75%-dən yuxarı) məxsusdur. Belə şəraitdə korporativ idarəetmə mexanizmi 
səmərəli olurmu? (Çəki: 1)

olur
olmur
çalışır
hərdən
heç biri

Sual: Səhmlər bir əldə çəmləşdikdə ümumi iclasda səsvermənin nəticələri əvvəlcədən məlum 
olurmu? (Çəki: 1)

olur
olmur
çalışır
hərdən
heç biri

Sual: Səhmlər bir əldə çəmləşdikdə ümumi iclasda səsvermənin nəticələri əvvəlcədən məlum 
olur və hər şey nəzarət səhm zərfinə və səhmlərin əhəmiyyətli hissəsinə sahib olanlarla 
kimlərlə razılaşmasından asılıdır? (Çəki: 1)

şirkət rəhbərliyinin
şirkət əməkdaşların
kreditorlarla
xırda səhmdarlarla
banklarla



Sual: Tailandın qəbul etdiyi kodeksə görə direktorlar şurasının üzvü mütləq kim olmalıdır? 
(Çəki: 1)

hüquqi şəxs
bank
fiziki şəxs
işgüzar təşkilat
kommersiya təşkilatı

Sual: Hindistanda hər bir idarə heyətinin üzvü, eyni zamanda neçə şirkətin idarə heyətinin üzvü 
ola bilər. (Çəki: 1)

12
8
10
7
6

Sual: General Motors şirkətinin hazırladığı kodeksə görə neçə ildən bir bu və ya digər üzvün 
direktorlar şurasında qalması məsələsinə baxılır? (Çəki: 1)

6
7
5
4
2

Sual: Korporativ idarəetmə kodekslərində səhmdarların hüquqlarının qorunmasına xüsusi 
önəm verilir. bunun üçün.....? (Çəki: 1)

səhmdarlar emitentin fəaliyyəti haqqında vaxtlı-vaxtında lazımi informasiya alma hüququna 
malikdirlər

kreditorlar- səhmdarlar emitentin fəaliyyəti haqqında vaxtlı-vaxtında lazımi informasiya 
alma hüququna malikdirlər

yalnız minaritar- səhmdarlar emitentin fəaliyyəti haqqında vaxtlı-vaxtında lazımi 
informasiya alma hüququna malikdirlər

yalnız direktorlar şürasında təmsil olunan səhmdarlar emitentin fəaliyyəti haqqında vaxtlı-
vaxtında lazımi informasiya alma hüququna malikdirlər

insayder və iri səhmdarlar- səhmdarlar emitentin fəaliyyəti haqqında vaxtlı-vaxtında lazımi 
informasiya alma hüququna malikdirlər

Sual: Korporativ idarəetmə kodekslərində səhmdarların hüquqlarının qorunmasına xüsusi 
önəm verilir. bunun üçün.....? (Çəki: 1)

kreditorlar emitentin idarə olunmasında iştirak etməlidirlər
səhmdarlar emitentin idarə olunmasında iştirak etməlidirlər
iri səhmdarlar emitentin idarə olunmasında iştirak etməlidirlər
bank- səhmdarlar emitentin idarə olunmasında iştirak etməlidirlər
holdinq- səhmdarlar emitentin idarə olunmasında iştirak etməlidirlər

Sual: Korporativ idarəetmə kodekslərində səhmdarların hüquqlarının qorunmasına xüsusi 
önəm verilir. bunun üçün.....? (Çəki: 1)

müşahidə şürası emitentin menecmentinə nəzarət etməlidirlər
səhmdarlar emitentin menecmentinə nəzarət etməlidirlər
iri səhmdarlar emitentin menecmentinə nəzarət etməlidirlər



minaritar -səhmdarlar emitentin menecmentinə nəzarət etməlidirlər
bank- səhmdarlar emitentin menecmentinə nəzarət etməlidirlər

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Korporativ idarəetmə kodekslərində səhmdarların hüquqlarının qorunmasına xüsusi 
önəm verilir. bunun üçün.....? (Çəki: 1)

səhmdarların səhmlərə mülkiyyət hüququ qorunmalıdır
səhmdarların divident hüququ qorunmalıdır
bankların səhmlərə mülkiyyət hüququ qorunmalıdır
xırda səhmdarların səhmlərə mülkiyyət hüququ qorunmalıdır
kreditor-səhmdarların səhmlərə mülkiyyət hüququ qorunmalıdır

Sual: Korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi sahələri arasında informasiyanın....... xüsusi 
yeri tutur (Çəki: 1)

məxfiliyi
şəffaflığı
dəqiqliyi
tamlığı
qorunması

Sual: İnformasiya alıcılarına kim daxil edilir (Çəki: 1)
həqiqi və potensial maliyyə kreditorları
real maliyyyə kreditrları
mövcud və real maliyyə kreditorları
mövcud və potensial maliyyə kreditorları
mövcud və formal maliyyə kreditorları

Sual: İnformasiya alıcılarına kim daxil edilir (Çəki: 1)
imtiyazlı səhm zərflərinin mövcud və potensial səhmdarları
 təqdim olunan səhm zərflərinin mövcud və potensial səhmdarları
adi səhm zərflərinin mövcud və potensial səhmdarları
adi səhm zərflərinin mövcud və real səhmdarları
imtiyazlı səhm zərflərinin real və potensial səhmdarları

Sual: İnformasiya alıcılarına kim daxil edilir (Çəki: 1)
nəzarət səhm zərflərinin mövcud və real mülkiyyətçiləri
nəzarət səhm zərflərinin imkanlı mülkiyyətçiləri
nəzarət səhm zərflərinin real mülkiyyətçiləri
nəzarət səhm zərflərinin mövcud və potensial mülkiyyətçiləri
nəzarət səhm zərflərinin mövcud və potensial kreditorları



Sual: Şirkətdən informasiya alma tələbi necədir? (Çəki: 1)
bərabərddir.
fərqlidir.
növbəlidir
ardıçıldır
novbəsizdir

Sual: Kreditoru əsasən müəssisənin nə ilə bağlı informasiya maraqlandırır? (Çəki: 1)
likvidliyi
tədiyyə qabiliyyəti
sanasiyası
bazarları
səhmdar haqqında

Sual: Makroiqtisadi baxımdan şirkətin informasiya şəffaflığı nəyin yaradılmasına xidmət 
göstərir. (Çəki: 1)

mükəmməl iqtisadi mühitin
mükəmməl qiymtəli kağızlar bazarının 
mükəmməl fond birjalarının
mükəmməl vasitəçilərin
mükəmmməl bankların

Sual: Nəyi əldə etmək istədikdə şirkətlər şəffaflığı gözləməkdə maraqlı olur? (Çəki: 1)
kənar maliyyələşmə mənbəyi
daxili maliyyələşmə mənbəyi
ssuda maliyyələşmə mənbəyi
səhm yolu ilə maliyyə mənbəyi
istiqraz vərəqələrinin yerləşdrilməsi ilə

Sual: İnformasiya şəffaflığı olduqda xarici investorlar üçün nə aşağı düşür? (Çəki: 1)
pul qazanma səviyyəsi
dividiend alma səviyyəsi
müəyyənlik səviyyəsi
qeyri-müəyyənlik səviyyəsi
aşkarlıq səviyyəsi

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kimlərə arxalanan şirkətlər yalnız onların qarşısında maliyyə şəffaflığını gözləməyə 
meyilli olur? (Çəki: 1)

 «öz» banklarına və operatov tərəfdaşlarına



 «öz» banklarına və minaritar tərəfdaşlarına
 «Başqa» banklarına və taktiki tərəfdaşlarına
 «öz» banklarına və struktur tərəfdaşlarına
 «öz» banklarına və strateji tərəfdaşlarına

Sual: Kimləri cəlb etmək istəyən şirkətlər daha geniş auditoriyaya informasiya çatdırır? (Çəki: 1)
bazardakı bütün potensial investorları
bazardakı bütün real səhmdarları
bazardakı bütün real kreditorları
bazardakı bütün potensial kreditorları
bazardakı bütün mövcud səhmdarları

Sual: «öz» banklarına və strateji tərəfdaşlarına arxalanan şirkətlər yalnız onların qarşısında 
maliyyə şəffaflığını gözləməyə meyilli olur. Əksinə bazardakı bütün potensial investorları cəlb 
etmək istəyən şirkətlər daha geniş auditoriyaya informasiya çatdırır. Beynəlxalq təcrübədə 
birinci situasiya Yaponiya, Almaniya və Rusiya üçün, ikinci isə ABŞ, İngiltərə və Avstraliya üçün 
xarakterikdir. Azərbaycanda da hansı situasiya formalaşmaqdadır? (Çəki: 1)

ikinci
birinci
hər ikisi
ardıcıl
heç biri 

Sual: "öz" banklarına və strateji tərəfdaşlarına arxalanan şirkətlər yalnız Beynəlxalq təcrübədə 
hansı ölkələrə xarakterikdir? (Çəki: 1)

Amerika, Almaniya və Rusiya üçün
Yaponiya, Almaniya və İngiltərə üçün
Yaponiya, Almaniya və Rusiya üçün
Yaponiya, Almaniya və Amerika üçün
İngiltərə, Almaniya və Rusiya üçün

Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin səmərəliliyi korporativ münasibətlərin bu və ya digər 
tərəflərinin maraqlarının nəyi nəzərdə tutur (Çəki: 1)

gözlənilməsini
razılaşdırılmasını
qabardılmasını
təkrarlanmasını
gözlənilməməsini

Sual: Səhmdar cəmiyyətin idarə heyətində iştirak korporativ idarəetmənin nəyi sayılır? (Çəki: 1)
mühüm elementi 
mühüm istiqaməti
əsas əlaməti
əsas istiqaməti
əsas sistemi

Sual: Səhmdar cəmiyyətin idarə heyətində iştirak korporativ idarəetmənin mühüm elementi 
sayılır. Bu yolla səhmdarlar və digər maraqlı qruplar öz qanuni nələrini qoruya bilirlər? (Çəki: 1)

mülkiyyətlərini
səhmlərini



maraqlarını 
dividendlərini
pullarını

Sual: Direktorlar şurasının niyyəti nədir? (Çəki: 1)
maksimum dərəcə səhmdarların səhmlərinin dəyərini artırmaqdır
maksimum dərəcədə minaritar səhmdarların səhmlərinin dəyərini artırmaqdır
maksimum dərəcə iri səhmdarların səhmlərinin dəyərini artırmaqdır
maksimum dərəcə səhmdarların səhmlərinin dəyərini aşağı salmaqdır
maksimum dərəcə xırda səhmdarların səhmlərinin dəyərini endirməkdir

Sual: Kim fəaliyyətində səhmdarların məqsəd və maraqlarını rəhbər tutmalıdır? (Çəki: 1)
 ali menecment
kreditorlar
direktorlar şurası
əməkdaşlar
banklar

Sual: Kimin əsas vəzifəsi şirkətin inkişaf strategiyasını hazırlamaq, səhmdarlara və bütünlüklə 
bazarı şirkət haqqında informasiya ilə təmin etmək, daxili nəzarət mexanizmini yaratmaq, şirkət 
tərəfindən qanun və qaydalarına riayət edilməsini təmin etmək və menecmentin vəziyyətini 
mütəmadi şəkildə qiymətləndirməkdir? (Çəki: 1)

ali menecmentin
kreditorların
icraçı direktorların
əməkdaşların
direktorlar şurasının

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kim menecment tərəfindən şirkətin inkişaf strategiyasının reallaşmasında məsuliyyət 
daşıyır? (Çəki: 1)

səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
icraçı direktorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: Direktorlar şurasının vəzifə və səlahiyyətləri yazılı formada təsbit olunmalıdır ki, kimlə 
münasibətdə münaqişələr olmasın? (Çəki: 1)

vasitəcilərlə
kreditorlarla



müstəqil direktorlarla
əməkdaşlarla
menecmentlə

Sual: Kimin şirkətin fəaliyyətini əks etdirən hər bir informasiyanın əldə edilməsi imkanı olmalıdır 
(Çəki: 1)

səhmdarlar yığıncağının
direktorlar şurasının
icraçı direktorların
əməkdaşların
direktorların katibliiyi

Sual: Kim şirkətin biznesinin idarə edilməsini qiymətləndirməlidir (Çəki: 1)
səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
icraçı direktorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: Kim ali idarəetmə personalının təyinatını, yerdəyişməsini, dəyişməsini və təhsilini 
planlaşdırmalıdır? (Çəki: 1)

səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
icraçı direktorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: Kim üzvlərinin hər birinin vəzifə civarını müəyyən etməlidir (Çəki: 1)
səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
icraçı direktorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: Kim maraqlar arasında münaqişə yarada biləcək hər şəraitlə məlumatlandırılmalıdır 
(Çəki: 1)

idarə heyətinin sədri
direktorlar şurası
icraçı direktorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: ..... şirkətin resurslarını şəxsi məqsədlər üçün istifadə etməməlidir? (Çəki: 1)
səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
kreditorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi



Sual: Kim şirkətin fəaliyyətinə xələl gətirə biləcək informasiyanı gizli saxlamalıdır? (Çəki: 1)
səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
kreditorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: .....xırda səhmdarların hüquqlarının pozulmasının qarşısını almalıdır? (Çəki: 1)
səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
kreditorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kim şirkət tərəfindən alınan maliyyə informasiyasının hazırlanmasını təmin etməlidir 
(Çəki: 1)

səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
kreditorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: Kim şirkət tərəfindən biznesin etik normalar üzrə aparılmasına cavabdehlik daşıyır (Çəki: 
1)

səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
kreditorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: Kim şuranın üzvlərinin seçilməsi meyarlarını müəyyən edir və bununla səhmdarları tanış 
edir (Çəki: 1)

səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
kreditorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: Kim həm özünün, həm də hər bir üzvünün fəaliyyətini qiymətləndirən maraqları müəyyən 
etməlidir? (Çəki: 1)



səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
kreditorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: Kim hər bir üzvün müxtəlif şirkətlərin direktorlar şurasında iştirakını minimuma endirməyi 
stimullaşdırmalıdır. (Çəki: 1)

səhmdarlar yığıncağı
direktorlar şurası
kreditorlar
əməkdaşlar
direktorların katibliiyi

Sual: çoxlu sayda sərmayadarları olan cəmiyyətdə səhmdarlar şirkətin idarə olunması üzrə 
hüquqlarıını müzdlu qaydada tutulmuş kimlərə verirlər? (Çəki: 1)

səhmdarlar yığıncağına
kreditorlara
əməkdaşlara
menecerlərə

Sual: çoxlu sayda sərmayadarları olan cəmiyyətdə səhmdarlar şirkətin idarə olunması üzrə 
hüquqlarıını müzdlu qaydada tutulmuş idarəedicilərə, yəni menecerlərə verirlər. Bu yolla hansı 
funksiyalarının ayrılması baş verir. (Çəki: 1)

kapitalın mülkiyyətçi və idarəetmə
kapitalın sahibolma və mənimsəmə
pulun istifadəsi və idarəetmə
kapitalın mənimsənilməsi və idarəetmə
kapitalın sahibolma və nəzarət 

Sual: Şirkətin sahibolma və idarəetmə funksiyalarının ayrılması nə yaradır. (Çəki: 1)
ciddi problemlər
cüzi problemlər 
formal problemlər
qeyri-formal problemlər
inzibati problemlər

Sual: Şirkətin sahibolma və idarəetmə funksiyalarının ayrılması ciddi problemlər yaradır. çünki 
mülkiyyətçilərlə idarəedicilərin maraqları tam şəkildə üst-üstə ...? (Çəki: 1)

düşür
düşmür
yatırılır
şaxalınir
tamlanır 

Sual: Səhmdarların ayrı-ayrı kateqoriyalarının maraqları da ciddi şəkildə....? (Çəki: 1)
fərqlidir
tamamlanır
oxşardır
natamadır



sistemləşdirilir
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Sual: Səhmdar cəmiyyətlərində korporativ münasibətlərin əsas iştirakçıları səhmdarlar və 
kimlərdir (Çəki: 1)

idarəedicilərdir
kreditorlardır
direktorlar şürasıdır
əməkdaşlardır
auditorrlardır

Sual: Səhmdar cəmiyyətlərində korporativ münasibətlərin əsas iştirakçıları kimlərdir (Çəki: 1)
səhmdarlar və idarəedicilərdir
kreditorlar və idarəetdicilərdir
idarəedicilər və şüra üzvləridir
kreditorlar və şüra üzvləridir
səhmdarlar və kreditorlardır

Sual: Korporativ münasibətlərdə mülkiyyətçilərin və idarəedicilərin həlledici rolu, birincilərin 
üzərlərinə daha çoz nə götürməklə, şirkətə sərfəli şərtlərlə kapitalla təmin etməkdən ibarətdir. 
(Çəki: 1)

səhmləri
mənfəəti
riskləri 
payları 
dividentləri

Sual: Korporativ münasibətlərdə mülkiyyətçilərin və idarəedicilərin həlledici rolu, birincilərin 
üzərlərinə daha çoz risk götürməklə, şirkətə sərfəli şərtlərlə kapitalla təmin etməkdən, ikincilərin 
fəaliyyətində isə nəyin istifadə olunmasından irəli gəlir.? (Çəki: 1)

bu borcların necə
bu mənfəətin necə
bu kapitalın necə
riskləri
bu gəlirləri

Sual: Sahibkar xarakterli iri mülkiyyətçilər şirkətin necə işləməsində maqarlıdırlar? (Çəki: 1)
mənfəətli
borclu
xərcli
innovasiyalı



uzun müddət

Sual: Sahibkar xarakterli iri mülkiyyətçilər şirkətin mənfəətli işləməsində, bu və ya digər biznes 
sferalarıında nə emədə maraqladırlar? (Çəki: 1)

qısamüddətli mövrelərinin möhkəmlənməsində
uzunmüddətli mövrelərinin zəifləməsində
uzunmüddətli mövrelərinin möhkəmlənməsində
qarışıq mövrelərinin möhkəmlənməsində
sistemli mövrelərinin zəifləməsində

Sual: Sahibkar xarakterli iri mülkiyyətçilər şirkətin mənfəətli işləməsində, bu və ya digər biznes 
sferalarıında uzunmüddətli mövrelərinin möhkəmlənməsində maraqladırlar və şirkətin hansı 
prosesində birbaşa iştirak edirlər? (Çəki: 1)

təşkiletmə
idarə edilməsı
nəzarəti
stimullaşdırılması
qorunması

Sual: iri səhmdarlar (məsələn, banklar) korporasiya ilə elə kommersiya münasibətləri ola bilər 
ki, onlardan alınan qazanc dividend almaqdan daha üstündür. Bu cür səhmdarlar şirkətin 
maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinin (mənfəət norması, səhmlərin məzənnəsinin artırılması) 
səmərəli olmasında deyil, daha çox şirkətlə ...... maraqlıdırlar? (Çəki: 1)

kommersiya münasibətlərinin möhkəmlənməsində və genişlənməsində
qazanc götürmədə və borc vermədə
borc vermədə və genişlənməsində
kommersiya münasibətlərinin möhkəmlənməsində və ixtisaslaşmada

Sual: İnstitusional investorlar kimi çıxış edən investisiya, sığorta və digər fondlar şirkətin 
nəyində maraqlıdır. (Çəki: 1)

maliyyə göstəricilərinin
divididendlərin
likvidliyinin
istehsal göstəricilərinin
bazar göstəricilərinin

Sual: İnstitusional investorlar kimi çıxış edən investisiya, sığorta və digər fondlar şirkətin 
maliyyə göstəricilərinin və daha nədə çox maraqlıdır? (Çəki: 1)

dividendlərin yüksəlməsində
səhmlərin məzənnəsinin yüksəlməsində
veksellərin məzənnəsiinin yüksəlməsində
istiqraz vərəqələrinin məzənnəsiinin yüksəlməsində
mənfəətin yüksəlməsində
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Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Minaritar investorların arasında da maraq fərqi mövcuddur. Belə ki, xırda səhm sahibləri 
nətin yüksək olmasında maraqlıdırlar (Çəki: 1)

dividendlərin yüksəlməsində
səhmlərin məzənnəsinin yüksəlməsində
veksellərin məzənnəsiinin yüksəlməsində
istiqraz vərəqələrinin məzənnəsiinin yüksəlməsində
mənfəətin yüksəlməsində

Sual: Minaritar investorların arasında da maraq fərqi mövcuddur. Belə ki, xırda səhm sahibləri 
dividendlərin yüksək olmasında və səhmlərin məzənnə dəyərinin artmasında, istiqraz vərə-
qələrinin sahibləri kimi çıxış edən investorlar isə şirkətin nəyndə maraqlıdırlar (Çəki: 1)

qısamüddətli maliyyə sabitliyində
uzunmüddətli maliyyə sabitliyində
təsərrüfat sabitliyində
uzunmüddətli bazarlarda mövqe olmasında
uzunmüddətli istehsalan sabitliyində

Sual: Adi şəraitdə bu münasibətlərin bütün iştirakçılarının ümumi marağı şirkətin.............. və 
mənfəətli olmasıdır. (Çəki: 1)

qısa fəaliyyəti
gəlirli fəaliyyəti
artımlısabit fəaliyyəti
sabit fəaliyyəti
yetkin fəaliyyəti

Sual: Adi şəraitdə bu münasibətlərin bütün iştirakçılarının ümumi marağı şirkətin sabit fəaliyyəti 
və .............olmasıdır. (Çəki: 1)

artımlı
mənfəətli
dividendli
daimi
məndəətin fasiləli

Sual: Menecerlər adətən əsas gəlirlərini ...........formasında alırlar (Çəki: 1)
faiz
dividend
əməkhaqqı
mükafat
gəlir

Sual: Menecerlər şirkətdə öz vəziyyətinin ....... maraqlıdırlar (Çəki: 1)
normal
fərqli
durğun
dəyişkən
fasiləli 



Sual: Menecerlər şirkətdə öz vəziyyətinin yaxşı olmasında, şirkətin ......... fəaliyyət 
göstərməsində maraqlıdırlar (Çəki: 1)

sabit
fərqli
durğun
dəyişkən
fasiləli

Sual: Menecerlər şirkətdə öz vəziyyətinin yaxşı olmasında, şirkətin sabit fəaliyyət 
göstərməsində və nədə maraqlıdırlar (Çəki: 1)

gözlənilən dəyişikliklərin olmamasında
gözlənilməyən dəyişikliklərin olmamasında
istənilən dəyişikliklərin olmamasında
gözlənilməyən müşahidələrin olmamasında
gözlənilməyən dəyişikliklərin artmasında

Sual: Kimlər direktorlar şurasında təmsil olunan səhmdarlardan asılıdırlar və şirkətdə işləmə 
müqavilələrinin uzadılmasında maraqlı olduqları üçün bu səhmdarlarla normal insani müna-
sibətlər qurmağa can atırlar; (Çəki: 1)

səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər şirkətə maraq göstərən digər qruplarla (şirkətin əməkdaşaları, kreditorlar, 
müştərilər, mal göndərənlər, yerli hakimiyyət nümayəndələri və s.) qarşılıqlı münasibətdə 
olurlar və buna görə onların maraqlarını bu və ya digər səviyyədə nəzərə alırlar (Çəki: 1)

səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər
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Sual: Kimlər şirkətin səmərəli fəaliyyət göstərməsi və dəyərinin yüksəldilməsi ilə bağlı olmayan, 
çox vaxt isə onlarla ziddiyyət təşkil edən bəzi amillərin təsiri altına düşürlər – Məsələn, şirkətin 
ölçüsünün genişlənməsinə canatma, şəxsi nüfuzu yüksəltmək üçün xeyriyyə tədbirlərinin 
keçirilməsində maraqlıolma və s. (Çəki: 1)

səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar



səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər şirkətdən dividend formasında və səhmlərini yüksək qiymətlə satmaqla gəlir əldə 
edirlər. Buna görə şirkətin yüksək mənfəətlə işləməsi və onun səhmlərinin məzənnələrin 
artması haqqında düşünürlər (Çəki: 1)

səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər ən yüksək risk daşıyırlar: 1) bu və ya digər səbəbdən şirkət mənfəətlə işləmədikdə 
gəlir əldə etmirlər; 2) şirkətin iflası zamanı bütün digər qrupların tələbləri ödənildikdən sonra 
kompensasiya ala bilirlər (ona da ehtimal çox az olur) (Çəki: 1)

səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər şirkətə yüksək mənfəət gətirən riskli qərarlar müdafiə etməyə meyillidirlər (Çəki: 1)
səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər adətən öz sərmayələrini bir neçə şirkət arasında diversifikasiya edirlər. Buna görə 
bir deyil, bir neçə şirkətdən dividend alırlar (Çəki: 1)

səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər iki yolla şirkətin menecmentinə təsir göstərirlər: 1) səhmdar cəmiyyətin ümumi 
yığıncağında direktorlar şurasının tərkibini dəyişdirməklə və şirkətin menecmentinin fəaliyyətini 
qeyri-kafi qiymətləndirməklə 2) öz səhmlərini satmaqla şirkətin səhmlərinin məzənnəsinə təsir 
göstərməkdə və bu səhmlərin mövcud menecmenti bəyənməyən səhmdarlara keçməsilə (Çəki: 
1)

səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər şirkətin menecmenti və digər maraqlı qruplarla birbaşa təmasda olmurlar (Çəki: 1)
səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar



kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlə ronlarla şirkət arasında müqavilədə təsbit olunan gəlir götürürlər: Buna müvafiq 
şirkətin sabit şəkildə fəaliyyət göstərməsində maraqlıdırlar – şirkətə yüksək mənfəət gətirə 
biləcək riskli qərarların qəbulunu bəyənmirlər (Çəki: 1)

səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər öz vəsaitlərini çoxlu sayda şirkət arasında diversifikasiya edirlə (Çəki: 1)
səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər şirkətin sabit şəkildə fəaliyyət göstərməsində və onlara əsas gəlir gətirən iş 
yerlərinin saxlanmasında maraqlıdırlar (Çəki: 1)

səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər
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Sual: Kimlər birbaşa menecmentlə təmasda olurlar və ondan asılıdırlar. Menecmentə təsir 
göstərmə imkanları məhduddur (Çəki: 1)

səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər şirkətin sabit fəaliyyətində, tədiyyə qabiliyyətliliyində və gələcəkdə də bu sferada 
işləməkdə maraqlıdırlar (Çəki: 1)

tərəfdaşlar
əməkdaşlar



kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər birbaşa şirkətin menecmenti ilə tanışdırlar (Çəki: 1)
tərəfdaşlar
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kimlər Şirkətin sabit fəaliyyət göstərməsində, mütamadi vergilər ödəməsində, yeni iş 
yerləri açmasında və sosial proqramların reallaşmasında maraqlıdırlar (Çəki: 1)

tərəfdaşlar
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
yerli hakimiyyət orqanları 

Sual: Kimlər şirkətin fəaliyyətinə əsasən yerli vergilərlə, yerli torpaq sahələrini bu və ya digər 
işlərin görülməsinə ayırmaq haqqında qərar qəbul etməklə təsir göstərırlər (Çəki: 1)

tərəfdaşlar
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
yerli hakimiyyət orqanları 

Sual: Şirkətin idarə edilməsinin ilkin səviyyəsi hansıdır (Çəki: 1)
Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
Menecerlər
Əməkdaşlar
kreditorlar 

Sual: Şirkətin idarə edilməsinin ikinci səviyyəsi hansıdır (Çəki: 1)
Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
Menecerlər
Əməkdaşlar
kreditorlar

Sual: Şirkətin idarə edilməsinin üçüncü səviyyəsi hansıdır (Çəki: 1)
Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
Menecerlər
Əməkdaşlar 
kreditorlar

Sual: Kim şirkətin fəaliyyətinin ümumi məqsədlərinin müəyyənləşdirir a (Çəki: 1)



səhmdarların yığıncağı
əməkdaşlar
kreditorlar
səhmdarlar
menecerlər

Sual: Kim konkret strateji vəzifələri və onlara çatma üsulların hazırlayır (Çəki: 1)
Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
Menecerlər
Əməkdaşlar
kreditorlar 
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Sual: Kimlər qəbul olunmuş vəzifələri yerinə yetirirlər. (Çəki: 1)
Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
Menecerlər
Əməkdaşlar
kreditorlar

Sual: ......... baza ideyası şirkət və onun menecerləri ilə işgüzar münasibətlərdən azad olan 
sahiblərin adından nəzarət funksiyasını yerinə yetirən qrupun formalaşmasıdır? (Çəki: 1)

Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
Menecerlər
Əməkdaşlar
kreditorlar

Sual: İş prosesində nə iki təhlükə ilə qarşılaşır: 1) şirkətin menecmentinə zəif nəzarət; 2) 
menecerlərin işinə həddən artıq qarışma. (Çəki: 1)

Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
Menecerlər
Əməkdaşlar
kreditorlar

Sual: Menecerlər və ya bəzi səhmdarlar tərəfindən müəssisənin maliyyə resurslarının «kənara» 
ötürülməsi kredit qabiliyyətliliyi aşağı salaraq birbaşa....... hüquqlarına xələl gətirir (Çəki: 1)

kreditorların
əməkdaşların



tərəfdaşların
səhmdarların
menecerlərin

Sual: Qeyri-mükəmməl korporativ idarəetmə sistemi həm səhmdarları, həm də menecerləri nə 
haqqında az fikirləşməyə vadar edir? (Çəki: 1)

şirkətin nüfuzu və kredit tarixi
istehsal və bazar fəaliyyəti
biznes və satış 
bixnes və istehlakçılar
istehsal və maliyyə təsərrüfatı

Sual: Hansı sistemi mülkiyyətçilərdə, menecerlərdə, işçi heyətdə şirkətin sabit və səmərəli 
işləməsi üzrə maraq oyadır? (Çəki: 1)

korporativ idarəetmə
korporativ davranış
antiböhranlı idarəetmə
strateji idarəetmə
kreativ idarəetmə

Sual: Nə Şirkətin dəyərinin yüksəldilməsi stimullarını yaratmaqla onun tədiyə qabiliyyətliliyini 
artırır. (Çəki: 1)

korporativ idarəetmə
korporativ davranış
antiböhranlı idarəetmə
strateji idarəetmə
kreativ idarəetmə

Sual: Əgər korporativ idarəetmə sistemi mükəmməldirsə, onda biznesi mənfəətli edə bilməyən 
mülkiyyətçilərin və menecerlərin dəyişdirilməsi yolu ilə müəssisənin nəyi aparılır. (Çəki: 1)

restrukturizasiyası
modernləşdirməni
yenidənqurmanı
sanasiyanı
sağlamlaşdırmanı

Sual: çox vaxt müəssisəni yaxşı tanıyan kreditorlar onun səhmlərini alır və köhnə .......dəyişirlər 
(Çəki: 1)

tərəfdaşları
əməkdaşları
kreditorları
səhmdarları
menecmenti 

Sual: Təcrübə göstərir ki, mülkiyyətçilər tərəfindən lazımi nəzarət olmadıqda kim öz hakimiy-
yətinin möhkəmlənməsinə can atır, müəssisənin pul vəsaitlərini özlərinə və əmək kollektivinin 
rifahına xərcləyərək istehsalın gələcək inkişafına az diqqət yetirir? (Çəki: 1)

tərəfdaşları
əməkdaşları
kreditorları



səhmdarları
menecmenti
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Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Korporativ idarəetmənin aşağı keyfiyyəti bütün maraqlı tərəflərə, o cümlədən kreditorlara 
nəyi artırmağa vadar edir (Çəki: 1)

nəzarət məsrəflərini
təkilat məsrəflərini
sağlamlaşdırma məsrəflərini
sanasiya məsrəflərini
strateji məsrəfləri

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə korporativ idarəetmənin əsas mexanizmlərinə hansılardan biri 
daxildir (Çəki: 1)

Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
Menecerlər
Əməkdaşlar
kreditorlar

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə korporativ idarəetmənin əsas mexanizmlərinə hansılardan biri 
daxildir (Çəki: 1)

ədavətli udulma
səhmdarların iclası 
Menecerlər
Əməkdaşlar
kreditorlar

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə korporativ idarəetmənin əsas mexanizmlərinə hansılardan biri 
daxildir (Çəki: 1)

səhmdarların iclası 
Menecerlər
Əməkdaşlar
vəkalətnamə əsasında səhmdarlardan səlahiyyətlərin alınması
kreditorlar

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə korporativ idarəetmənin əsas mexanizmlərinə hansılardan biri 
daxildir (Çəki: 1)

sanasiya
iflas
reinjinirinq



sağlamlaşdırma
restuktizasiya

Sual: Hansı orqanın bazis ideyası ondan ibarətdir ki, şirkətlə və onun menecerləri ilə heç bir 
işgüzar və ya digər qarşılıqlı münasibətləri olmayan, şirkətin fəaliyyəti haqqında müəyyən 
səviyyədə biliyi olan insan qrupu formalaşdırmaqla, mülkiyyətçilərin və digər maraqlı tərəflərin 
adından nəzarət funksiyasını həyata keçirsin? (Çəki: 1)

Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
Menecerlər
Əməkdaşlar
kreditorlar 

Sual: Hansı orqanın səmərəliliyi hesabat və mencmentin cari fəaliyyətinə qarışmama 
prinsiplərin arasında tarazlığa nailolma ilə əlaqədardır. (Çəki: 1)

Səhmdarların ümumi iclasının 
Direktorlar şurasıın (müşahidə şurası
Menecerlərin
Əməkdaşların
kreditorların

Sual: öz fəaliyyəti prosesində Hansı orqan iki təhlükə ilə üzləşir: şirkətin menecmentinə zəif 
nəzarət; -menecerlərin işinə həddən artıq və məsuliyyətsiz şəkildə qarışma? (Çəki: 1)

Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
Menecerlər
Əməkdaşlar
kreditorlar

Sual: ədavətli udulmada təcavüzkar şirkət nəyin əksər hissəsini ələ keçirməklə səhmdarların 
yığıncağında səs çoxluğuna malik olur və şirkət menecerlərini yeniləri ilə əvəz edir. (Çəki: 1)

səhmlərin
menecmentin
səs verənlərin
kreditorların
bankların

Sual: ədavətli udulmada təcavüzkar şirkət səhmlərin əksər hissəsini ələ keçirməklə 
səhmdarların yığıncağında səs çoxluğuna malik olur və şirkət .......yeniləri ilə əvəz edir (Çəki: 1)

Səhmdarların ümumi iclasını 
Direktorlar şurasını (müşahidə şurası) 
Menecerləri
Əməkdaşları
kreditorları

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 10

Maksimal faiz 10



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Nə şirkət menecmentini səhmdarlar tərəfindən səmərəli nəzarət mexanizmi olmasa belə 
səhmdarların maqarları məcrasında fəaliyyət göstərməyə və səhm məzənnəsinin yüksəlməsinə 
çalışmağa vadar edir. (Çəki: 1)

Səhmdarların ümumi iclası 
Direktorlar şurası (müşahidə şurası) 
ədavətli udulma
sanasiya
kreditorlar

Sual: Ədavətli udulmanın çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, müəyyən müddətə həm alıcı, 
həm də alınan şirkətin fəaliyyətində nə yarada bilər? (Çəki: 1)

artım
qeyri-sabitlik
fasilə
likvidlik
balans

Sual: udulma perspektivi kimləri qısamüddətli proqramların icrasına şirnikləndirə bilər (Çəki: 1)
Səhmdarların ümumi iclasını 
Direktorlar şurasını (müşahidə şurası) 
Menecerləri
Əməkdaşları
kreditorları

Sual: udulma perspektivi menecerləri hansı proqramların icrasına şirnikləndirə bilər (Çəki: 1)
qısamüddətli
uzunmüddətli
taktiki
strateji
iflas

Sual: İnkişaf etmiş qiiyməli çağızlar bazarı olan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, şirkət 
menecmenti səhmdarları ümumi yığıncağın keçirilməsi vaxtı haqqında məlumatlandırdığı 
zaman, onlardan səhmi ilə səsvermə hüququnu verən hansı səndə də istəyir və əksər 
səhmdarlardan bu imtiyazı alır? (Çəki: 1)

vəkəlatnamə
razılıq
icarə müqaviləsi
satış müqaviləsi
 alış müqaviləsi

Sual: şirkətin menecmentinin fəaliyyətindən narazı olan səhmdarlar qrupu və digər şəxslər də 
səhmdarlardan səhmləri ilə səsvermə hüququnu verən vəkalətnamə istəyə bilər və bundan 
fəaliyyət göstərən şirkət............ əksinə istifadə edə bilərlər. (Çəki: 1)

menecmentinin
səhmdarlarının



əməkdaşlarının
kreditorlarının
trastlarının

Sual: Bu mexanizmin çatışmayan cəhəti ədavətli udulmada olduğu kimidir. Yəni müəyyən 
müddətə həm alıcı, həm də alınan şirkətin fəaliyyətində nı yarana bilər? (Çəki: 1)

artım
qeyri-sabitlik
fasilə
likvidlik
balans

Sual: Vəkalətnamə əsasında səhmdarlardan səlahiyyətlərin alınması mexanizminin səmərəliliyi 
səhmlərin əksər hissəsinin hansı investorlarda olmasından asılıdır. (Çəki: 1)

az sayda
çoxlu sayda
fərdi
institsional
portfel

Sual: İflas mexanizmdən adətən kimlər şirkət borclarını silmə üzrə ödəmələr edə bilmədikdə və 
irəli sürdüyü müflisləşmə vəziyyətindən çıxma üzrə biznes-planı bəyənmədikdə istifadə edirlər? 
(Çəki: 1)

kreditorlar
səhmdarlar
əəməkdaşlar
menecerlər
borcalanlar

Sual: İflas mexanizmi qərarlar kreditorların maraqlarını reallaşdırmağa istiqamətlənir və kimlərin 
şirkətin aktivlərinə münasibətdə tələbləri sonuncu növbədə ödənilir (Çəki: 1)

kreditorlar
səhmdarlar
əməkdaşlar
menecerlər
borcalanlar

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: kimlərin ələbləri aşağıdakı üsullarla ödənilir:borclunun aktivlərinin satılması və əlavə 
olunan pul vəsaitinin kreditorlar arasında bölüşdürülməsi, borclunun əmlakını təşkil edən 
aktivlərin kreditorlara verilməsi: (Çəki: 1)

kreditorların



əməkdaşların
menecerlərın
borcalanların

Sual: Azərbaycan Respublikasında borclunun əmlakını təşkil edən aktivlər birinci növbədə 
kimlər arasında bölüşdürülür. (Çəki: 1)

birinci növbədə kreditorlara çəkilən bütün məsrəflər və xərclər ödənilir;
birinci növbədə iflas prosesinə çəkilən bütün məsrəflər və xərclər birinci növbədə iflas 

prosesinə çəkilən bütün məsrəflər və xərclər (o cümlədən müflisolmanın kütləvi informasiya 
vasitələrində elan edilməsi xərcləri, məhkəmə xərcləri, əmlak inzibatçısının qəbul etdiyi və ya 
davam etdirdiyi öhdəliklərdən irəli gələn tələblər) ödənilir;

birinci növbədə əməkdaşların əmək haqqıı məsrəfləri və ödənilir;
birinci növbədə d xərclər ödənilir dövlət xərcləri ödənilir
birinci növbədə səhmdarların xərcləri ödənilir

Sual: Azərbaycan Respublikasında borclunun əmlakını təşkil edən aktivlər alntıncı növbədə 
kimlər arasında bölüşdürülür? (Çəki: 1)

borclu müəssisənin mülkiyyətcilərinin tələbləri ödənilir. 
borclu müəssisənin kreditorlarının tələbləri ödənilir
borclu müəssisənin əməkdaşlarının tələbləri ödənilir
borclu müəssisənin tərəfdaşlarının tələbləri ödənilir
borclu müəssisənin menecerlərinin tələbləri ödənilir

Sual: sadalanan mexanizmlər....................... tərəfindən müəyyən olunan qaydalar, normalar və 
standartlar əsasında fəaliyyət göstərir. (Çəki: 1)

dövlətin müvafiq tənzimləyici orqanları, məhkəmə və işgüzar dairələr
cəmiyyətinn müvafiq tənzimləyici orqanları, məhkəmə və menecer dairələri
dövlətin müvafiq tənzimləyici orqanları, məhkəmə və bank dairələri
dövlətin müvafiq şirnikləndirici orqanları, məhkəmə və işgüzar dairələr
dövlətin müvafiq şirnikləndirici və tənzimləyici orqanları, məhkəmə və əmək bazarı

Sual: Yuxarıda sadalanan mexanizmlər dövlətin müvafiq tənzimləyici orqanları, məhkəmə və 
işgüzar dairələr tərəfindən müəyyən olunan qaydalar, normalar və standartlar əsasında 
fəaliyyət göstərir. Bu qaydaların, normaların və standartların məcmusu korporativ idarəetmənin 
hansı əsasını təşkil edir? (Çəki: 1)

struktur
stimullaşdırıcı
tənzimləyici
institusional
təşkiledici

Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə korporativ mədəniyyətin və deməli, idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsində mühüm rolu hansı təşkilatlar oynayır. (Çəki: 1)

qeyri-dövlət 
kreddit
tərəfdaşlar
menecerlər
səhmdarlar

Sual: Səhmdar cəmiyyəti ölkə və dünya miqyasında hansı prosesi ilə bağlıdır (Çəki: 1)



səhm yığımı
gəlir əldəetmə
kapital yığımı
sələm
kreddit yığımı

Sual: hansı prosesi- sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas stimulu kimi çıxış edən mənfəətin təkrar is-
tehsalının resurs bazasının daima genişlənməsini nəzərdə tutur? (Çəki: 1)

səhm yığımı
gəlir əldəetmə
kapital yığımı
sələm
kreddit yığımı

Sual: nə prosesini təmin edən resurslar əmək, maddi, o cümlədən ayrı-ayrı nemətlər və pul 
formasında çıxış edərək bilavasitə resursların, istehsal olunan məhsulların mübadiləsini və 
hərəkətini həyata keçirir (Çəki: 1)

bölgü
satış
istehsal
mənfəət
ssuda

Sual: İstehsal istelakdan aslıdır, istehlak isə fasiləsiz olaraq istehsal olunan .....nemətlərə 
uyğunlaşır ? (Çəki: 1)

maddi
əqli
informasiya
məhdud
 cari 

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İstehsal və resursların istehlakı .........inkişafı ilə artır (Çəki: 1)
istehlakın
istehsalın
tələbin
bəşəriyyətin
təklifin

Sual: hansı prosesi daimi obyektiv prosesdir və bəşəriyyətin təkamülünün ayrılmaz hissəssidir? 
(Çəki: 1)



səhm yığımı
 gəlir əldəetmə
kapital yığımı
sələm
kreddit yığımı

Sual: Biznesin hansı forması təkrar istehsalın elə mərhələsində yaranıb ki, texniki inqilab və 
demokratik azadlıqlar müvafiq pul kapitalını bir yerə akkumulyasiya etməklə fasiləsiz olaraq 
əməyin, istehsal vasitələrinin, texnalogiyaların hərəkətini və birləşməsini təmin edir? (Çəki: 1)

ortaq yoldaşlıq 
tam ortaqlıq
səhmdar cəmiyyəti
məhdud məsuliyyətli cəmiyyət
kammandit ortaqlıq

Sual: Pərakəndə mülkiyyət hüquqlarının hansı halda birləşməsi kapital-mülkiyyətci hüquq və 
funksiyalarının kapital-idarəedici hüquq və funksiyalarından ayrılması məsələsini qarşıya 
qoyur? (Çəki: 1)

kollektiv
yekcins
fərdi
yekcins
ardıcıl

Sual: Pərakəndə mülkiyyət hüquqlarının vahid kollektiv halda birləşməsi kapital-mülkiyyətci hü-
quq və funksiyalarının hansı hüquq və funksiyalarından ayrılması məsələsini qarşıya qoyur? 
(Çəki: 1)

kapital-borclui
kapital-səhmdar
kapital-mənimsəmə
kapital-idarəedici
kapital-səlahiyyət

Sual: Səhmdar və xüsusən, açıq səhmdar cəmiyyətlərində istər istehsal, istər insan, istərsə də 
pul kapitalının idarə edilməsi ayrıca hansı funksiyaya çevrilir. (Çəki: 1)

sosial
iqtisadi
təşkilati
idarəedici
stimullaşdırıcı

Sual: Hansı formasında mənfəətin əldə olunması səhmdarların əsas məqsədidir? (Çəki: 1)
faiz
divident
diskont
gəlir
qənaət

Sual: Mənfəət istehsal edən sahibkarlığın da iki tərkib hissəsi vardır (Çəki: 1)
reaktiv və aktiv



aktiv və passiv
aktiv və planlı
passiv və mütərəqqi
mütərəqqi və izafi

Sual: hansı sahibkarlıq bilavasitə istehsalın təşkili və idarə edilməsi məquldur ? (Çəki: 1)
mütərəqqi
yenilikçi
 aktiv
passiv
yenilikçi

Sual: hansı sahibkarlıq istehsal prosesini pul kapitalı ilə təmin edən mülkiyyətçilərlə bağlıdır? 
(Çəki: 1)

mütərəqqi
yenilikçi
aktiv
passiv
yenilikçi

Sual: Hansı sahibkarlıq hansından asılıdır (Çəki: 1)
aktiv passivdən
passiv aktivdən
aktiv reaktivdən
reaktiv aktivdən
yenilikci aktivdən

BÖLMƏ: 1102
Ad 1102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansı sahibkarlıq nəzərət etməlidir (Çəki: 1)
aktiv passivdə
passiv aktivə
aktiv reaktivə
reaktiv aktivə
yenilikci aktivə

Sual: İqtisadi baxımdan səhmdar mülkiyyəti nə ölçüsüdür? (Çəki: 1)
kəmiyyət
keyfiyyət
aqreqat
dəyər
natural



Sual: İlkin olaraq mülkiyyət hüququ istehsal prosesinə yatırılan .....həcmi ilə müəyyən olunur 
(Çəki: 1)

pul kapitalının
əmək kapitalının
maddi kapitalın
natural kapitalın
əqli kapitalın

Sual: Nə idarəedicilərin intellektindən və istehsalda istifadə olunan istehsal resurslarından ası-
lıdır? (Çəki: 1)

mənfəət
bazar
dəyər
xərc
rasionallıq

Sual: səhmdar mülkiyyətinin özündə nə vardır (Çəki: 1)
münaqişə
oxşarlıq
sabitlik
mənfəətlilik
məsuliyyət

Sual: Buna görə də, səhmdar mülkiyyətinin özündə münaqişə vardır: kapital-mülkiyyətçi funk-
siyasının istehsal prosesinin birbaşa iştirakçılarının funksiyalarından ayrılması zamanı 
mülkiyyət hüququnun kəmiyyət bölgüsü pul kapitalının ölçüsündən əlaqəsi ........ həyata keçirilə 
bilər. (Çəki: 1)

olmadan
olaraq
sabit
tam
qarışıq

Sual: Müasir şəraitdə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə cəhmdar mülkiyyətinin neçə 
əsas modeli fəaliyyət göstərir? (Çəki: 1)

3
2
4
5
6

Sual: Müasir şəraitdə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə cəhmdar mülkiyyətinin hansı iki 
əsas modeli fəaliyyət göstərir. (Çəki: 1)

İngilis-sakson və Yaponiya 
İngilis-sakson və Qitə və ya Qərbi Avropa
Qitə və ya Qərbi Avropa və Yaponiya
Yaponiya və Amerika
Amerika və Fransa



Sual: İngilis-sakson modelində – səhmlərin necə %-i qeyri-mobildir (Çəki: 1)
20-30
70-80
 30-40
60-70
80- 90

Sual: İngilis-sakson modelində – səhmlərin neçə %-i mobildir (Çəki: 1)
20-30
70-80
30-40
60-70
80- 90

BÖLMƏ: 1103
Ad 1103

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İngilis-sakson modeli qiymətli kağızlar bazarı nə bazarı kimi çıxış edir. (Çəki: 1)
birja
nəzarət
təşkilat
dəyər
hakim

Sual: Qitə və ya Qərbi Avropa səhmlərin necə %-i mobildir (Çəki: 1)
20-30
70-80
30-40
60-70
80- 90

Sual: Məsrəflərin balanslaşdırılmış kompensasiyası, bu və ya digər resurs sahibinin maraq-
larının ödənilməsi istehsal prosesinin nəticələrində iştirakın müəyyən mənada optimal sayılan 
hansı sisteminə gətirib çıxarır. (Çəki: 1)

“kompensasiya”
“mənfəət”
“tarazlı”
“oxşar”
nəzarəe

Sual: Təkrar istehsal prosesinin inkişaf etməsi ilə səhmdar kapitalın məhsuldarlığı ... (Çəki: 1)
yuxarı qalxır
aşağı düşür



sabit qalır
yekcins olur
balanslaşdırılır

Sual: Təkrar istehsal prosesinin inkişaf etməsi ilə səhmdar kapitalın məhsuldarlığı aşağı düşür, 
yəni mənfəətin istehsalında onun rolu.....? (Çəki: 1)

artır
azalır
sabitləşir
balanslaşır
təkrarlanır

Sual: Təkrar istehsal prosesinin inkişaf etməsi ilə səhmdar kapitalın məhsuldarlığı aşağı düşür, 
yəni mənfəətin istehsalında onun rolu azalır, amma səhmdar kapitalının hər bir vahidinə düşən 
mənfəətin ....... məhsuldarlığı yüksəlir. (Çəki: 1)

nisbi
mütləq
orta
balanslı
sistemli

Sual: Səhmdar kapitalının nisbi məhsuldarlığının yüksəlməsi hesabına istehsal resurslarının 
digər sahibləri istehsal fəaliyyətinin nəticələrində paylarını.... (Çəki: 1)

artırırlar 
azaldırlar
sabitləşdirlər
balanslaşdırılır
kompensasiyalaşdırırlar

Sual: Səhmdar cəmiyyətinin inkişaf etməsi nəticəsində ilkin pul vəsaitlərinin sərmayəsi öz 
əhəmiyyətini ..... (Çəki: 1)

itirir 
yüksəldir
tamalandırır
şərtləndirir
sabitləşdirilir

Sual: Səhmdar cəmiyyətinin inkişaf etməsi nəticəsində ilkin pul vəsaitlərinin sərmayəsi öz 
əhəmiyyətini itirir və öz yerini biznesin daimiliyini və varisliyini təmin edən......... əməyinə verir. 
(Çəki: 1)

səhmdarların
menecerlərin
kreditorların
əməkdaşların
istehlakçıların

Sual: çox zaman muzdlu şəkildə işləyən menecerlər daha səmərəli........ olurlar (Çəki: 1)
mülkiyyətçi
sahibkarlar
səhmdarlar



əməkdaşlar
kreditorlar

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: çox zaman muzdlu şəkildə işləyən menecerlər daha səmərəli sahibkarlar olurlar və 
onların əməyinin əhəmiyyəti özünü biznesin daimi ......göstərir. (Çəki: 1)

sabitliyində
inkişafında
yetkinliyində
enməsində
durğunluğunda

Sual: çox zaman muzdlu şəkildə işləyən menecerlər daha səmərəli sahibkarlar olurlar və 
onların əməyinin əhəmiyyəti özünü biznesin daimi inkişafında və səhmdarların ...... artmasında 
göstərir. (Çəki: 1)

kapitalının
xərclərinin
əməyinin
nüfuzunun
həcminin

Sual: Şərti olaraq korporativ nəzarət neçə hissəyə bölünür (Çəki: 1)
2
4
3
5
1

Sual: Şərti olaraq korporativ nəzarət üç hissəyə bölünür, bumıar hansılardır? (Çəki: 1)
səhmdar, idarəetmə və inzibati
kreditor, idarəetmə və maliyyə.
səhmdar, idarəetmə və maliyyə.
səhmdar, kreditor və maliyyə.
kreditor, dövlət və maliyyə

Sual: hansı nəzarəti səhmdarlar tərəfindən bu və ya başqa qərarın lehinə və ya əleyhinə səs 
verməyə imkan yaradır? (Çəki: 1)

dövlət
səhmdar
kreditor
direktorlar şürası



idarəetmə

Sual: hansı nəzarət nəzarətin ilkin formasıdır? (Çəki: 1)
dövlət
səhmdar
kreditor
direktorlar şürası
menecerlər 

Sual: hansı nəzarət özündə-fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər tərəfindən müəssisənin təsərrüfat 
fəaliyyətinin idarə edilməsini ehtiva edir? (Çəki: 1)

dövlət
səhmdar
kreditor
direktorlar şürası
idarəetmə

Sual: idarəetmə nəzarəti hansı nəzarətinin törəməsi rolunu oynayır. (Çəki: 1)
dövlət
səhmdar
kreditor
direktorlar şürası
idarəetmə

Sual: nə nəzarəti isə özündə maliyyə alətlərinin və xüsusi vasitələrin istifadə edilməsi ilə 
səhmdar cəmiyyətinin qərarlarına təsiretməni təcəssüm etdirir? (Çəki: 1)

dövlət
səhmdar
maliyyə
direktorlar şürası
idarəetmə

Sual: Kredit münasibətlərinin əsasında nə nəzarəti formalaşır. (Çəki: 1)
dövlət
səhmdar
maliyyə
direktorlar şürası
idarəetmə

BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: maliyyə nəzarəti nə nəzarətinə rəqib kimi çıxış edir. (Çəki: 1)
dövlət
səhmdar
maliyyə
direktorlar şürası
idarəetmə

Sual: Səhmdar cəmiyyətin maliyyələşməsinin xarici mənbələrdən asılılığı və həmçinin, xarici 
mənbələrin genişlənməsi nə nəzarətinin əhəmiyyətini artırır. (Çəki: 1)

dövlət
səhmdar
maliyyə
direktorlar şürası
idarəetmə

Sual: Maliyyə-kredit institutlarının inkişafı və sahibkar fəaliyyəti subyektlərinin 
maliyyələşməsində onların rolunun genişlənməsi hansı münasibətlərinin inkişafına gətirib 
çıxarır (Çəki: 1)

qarşılıqlı
nəzarət 
balans
tarazlı
geniş

Sual: İqtisadiyyatda qarşılıqlı, ümumi asılılıq və məsuliyyət şəraiti yaranır? (Çəki: 1)
korporasiyalar > banklar qarşısında. Maliyyə-kredit təşkilatları > əmanətçilərin qarşısında, 

onlar isə > korporasiyaların qarşısında səhmdarlar kimi çıxış edir
korporasiyalar > səhmdarların qarşısında. Maliyyə-kredit təşkilatları > əmanətçilərin 

qarşısında, onlar isə > korporasiyaların qarşısında səhmdarlar kimi çıxış edir
banklar > səhmdarların qarşısında. Maliyyə-kredit təşkilatları > əmanətçilərin qarşısında, 

onlar isə > korporasiyaların qarşısında səhmdarlar kimi çıxış edir
korporasiyalar > səhmdarların qarşısında. Maliyyə-kredit təşkilatları > banklar qarşısında, 

onlar isə > korporasiyaların qarşısında səhmdarlar kimi çıxış edir
kreditorlar > səhmdarların qarşısında. Maliyyə-kredit təşkilatları > əmanətçilərin qarşısında, 

onlar isə > korporasiyaların qarşısında səhmdarlar kimi çıxış edir

Sual: Təqaüd və sığorta vəsaitlərinin cəmiyyətdə rolunun artması korporativ nəzarətin necə 
olmasına aparır (Çəki: 1)

“mərkəzləşməsinə”
“təmərküzləşməsinə”
 “diversifikasiyasına”
“demokratikləşməsinə”
“kiberallaşmasına”

Sual: İqtisadı cəhətdən təqaüd fondları öz əmanətçilərinə məxsusdur və böyük həcmdə pul 
vəsaitini toplamağa qadirdi. Bu da hansı nəzarətinin inkişafına gətirib çıxardır (Çəki: 1)

dövlət
səhmdar
maliyyə
direktorlar şürası
idarəetmə



Sual: Təraüd fondlarının aktivlərinin peşəkar cəhətdən idarə edilməsi xidmətini hansı 
institutlarır müxtəlif cür göstərir. (Çəki: 1)

dövlət 
maliyyə 
səhmdar 
direktorlar şürası
idarəetmə

Sual: Korporativ idarəetmə sisteminin əsasını mülkiyyətçilərin adından çıxış etməklə şirkətin 
menecerlərinin fəaliyyətinə nə nəzarətin qurulması və səmərəli şəkildə aparılması prosesi təşkil 
edir. (Çəki: 1)

daxili
xarici
səhmdar 
maliyyə
idarəetmə

Sual: Səhmdarların (mülkiyyətçilərin) yönəltdiyi vəsait hesabına şirkət öz fəaliyyətinə başlayır 
və kimlərin tərəflərin fəaliyyəti üçün imkan yaradır. (Çəki: 1)

qeyri-dövlət
maraqlı
alıcı
satıcı
resurs

Sual: Şirkətdə idarəetmənin üç səviyyəsini göstərmək olar: (Çəki: 1)
səhmdarlar, direktorlar şürası və ya müşahidə şürası və menecerlər
səhmdarların yığıncağı, direktorlar şürası və ya müşahidə şürası və menecerlər
kreditorlar, direktorlar şürası və ya müşahidə şürası və menecerlər
səhmdarların yığıncağı, əməkdaşlar və menecerlər
səhmdarların yığıncağı, direktorlar şürası və ya müşahidə şürası və kreditorlar

BÖLMƏ: 1203
Ad 1203

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Şirkətdə idarəetmənin üç səviyyəsinə analogiya kimi cəmiyyətin demokratik siyasi sistemi 
mexanizmlərini –göstərmək olar. (Çəki: 1)

ümumxalq seçkini, dövləti və hökuməti
xalqı, ümumxalq seçkini və hökuməti
ümumxalq seçkini, parlamenti və hökuməti
ümumxalq seçkini, parlamenti və təşkilatları
ümumxalq seçkini, cəmiyyəti və hökuməti



Sual: Səhmdarların yığıncağı, direktorlar şürası və menecerlər arasında səlahiyyətlərin 
bölüşdürülməsi şirkətin hansı sənəddə təsbit olunur. (Çəki: 1)

təsis müqaviləsində
nizamnamədə 
pasportda
əsasnamədə
niyyətdə

Sual: səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsinə dəyişikliklərin, əlavələrin aparılması və ya yeni 
redaksiyada cəmiyyətin nizamnaməsinin təsdiqi kimin səlahiyyətindədir? (Çəki: 1)

dövlətin
səhmdar yığıncağının
kreditorın
direktorlar şürasının
idarəetmənin

Sual: səhmdar cəmiyyətinin ləğvi, ləğvetmə komissiyasının təyini, ləğvetmənin aralıq və yekun 
balansının təsdiqi kimin səlahiyyətindədir (Çəki: 1)

dövlətin
səhmdar yığıncağının
kreditorın
direktorlar şürasının
idarəetmənin

Sual: direktorlar şürasının (müşahidə şürasının) sayının, onların üzvlərinin seçilməsi və 
vaxtından əvvəl səlahiyyətlərinin dayandırılmasının müəyyənləşdirilməsi kimin səlahiyyətindədir 
(Çəki: 1)

dövlətin
səhmdar yığıncağının
kreditorın
direktorlar şürasının
idarəetmənin

Sual: elan olunmuş səhmlərin növünün, sayının, nominal dəyərinin və bu səhmlərin verdiyi 
hüquqların sərgilənməsi kimin səlahiyyətindədir (Çəki: 1)

dövlətin
səhmdar yığıncağının
kreditorın
direktorlar şürasının
idarəetmənin

Sual: cəmiyyətin icraçı orqanının yaradılması, onun səlahiyyət müddətinin vaxtından əvvəl 
dayandırılması, əgər cəmiyyətin nizamnaməsi ilə bu məsələlər direktorlar şürasının (müşahidə 
şürasının) səlahiyyət çərçivəsinə aid edilməyibsə; təftiş komissiyasının üzvlərinin seçilməsi və 
onların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılması kimin səlahiyyətindədir (Çəki: 1)

dövlətin
səhmdar yığıncağının
kreditorın
direktorlar şürasının
idarəetmənin



Sual: hansı etika universal etikadan fərqli olaraq təşkilatın fəaliyyət xüsusiyyətləri və məqsədləri 
ilə, həmçinin həmin idarədə tarixən formalaşmış stereotip tərzlə şərtlənir. (Çəki: 1)

briqada
korporativ
davranış
məsliyyət
qabaqcıl

Sual: hansı korporativ idarəetmə müxtəlif maraqlı tərəflər olan mövcud və potensial 
səhmdarlar, menecerlər və əməkdaşlar arasında şirkətə nəzarət uğrunda mübarizə yaradır. 
(Çəki: 1)

qeyri-mükəmməl
mükəmməl
səmərəli
mərkəzləşdirilmiş
fərdi

Sual: Qeyri-mükəmməl korporativ idarəetmə müxtəlif maraqlı tərəflər olan mövcud və potensial 
səhmdarlar, menecerlər və əməkdaşlar arasında şirkətə nəzarət uğrunda mübarizə yaradır. 
Müəssisənin nəyi mübarizənin əsas alətinə çevrilir. (Çəki: 1)

iflası
sansiyası
modernləşdirilməsi
sağlamlaşdırılması
tənəzzülü

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəssisəyə nəzarət uğrunda mübarizə kimləri əməliyyat və investisiya fəaliyyətindən 
yayındırır. (Çəki: 1)

menecmenti və səhmdarları
kreditor və səhmdarları
menecmenti və kreditorları
menecmenti və bankları
bankları və kreditorları

Sual: Mülkiyyət hüququnda qeyri-sabitlik kimləri öz müəssisələrinin nüfuzunu qorumamağa 
sürüklədir. (Çəki: 1)

menecmenti və səhmdarları
kreditor və səhmdarları
menecmenti və kreditorları
menecmenti və bankları



bankları və kreditorları

Sual: Mülkiyyət hüququnda qeyri-sabitlik həm səhmdarları , həm də menecerləri öz 
müəssisələrinin nüfuzunu ........sürüklədir. (Çəki: 1)

qorumamağa
qorumağa
artırmağa
yüksəltməyə
sabitləşdirməyə

Sual: Yaxşı qurulmuş koporativ idarəetmə – biznesi mənfəətli və maliyyə cəhətdən sabit edə 
bilməyən mülkiyyətçiləri və sahmdarları dəyişdirməklə müəssisənin......... aparılmasını zəruri 
edir (Çəki: 1)

restruktirizasiyasının
iflasının
sansiyasının
modernləşdirilməsinin
sağlamlaşdırılmasının

Sual: Müəssisənin səmərəli idarə edilməsində maraqlı..... səhmdarlar öz səhmlərini satırlar 
(Çəki: 1)

olmayan
olan
minaritar
iri
qabaqcıl

Sual: Standard & Poor’s tərəfindən aparılan korporativ idarəetmə reytinqi neçə istiqamət üzrə 
təhlilin aparılmasını nəzərdə tutur? (Çəki: 1)

3
2
4
5
6

Sual: Standard & Poor’s tərəfindən aparılan korporativ idarəetmə reytinqi iki istiqamət üzrə 
təhlilin aparılmasını nəzərdə tutur, bunlar hansılardır: (Çəki: 1)

şirkətdə korporativ idarəetmə və sahədə korporativ idarəetmə
şirkətdə korporativ idarəetmə və ərazidə korporativ idarəetmə
şirkətdə korporativ idarəetmə və filiallarda korporativ idarəetmə
şirkətdə korporativ idarəetmə və övlad şirkətlərində korporativ idarəetmə
şirkətdə korporativ idarəetmə və ölkədə korporativ idarəetmə

Sual: Korporativ münasibətlər subyektləri arasında maraqlar nəyinin olmaması korporativ 
münaqişələrin baş verməsinə səbəb ola bilər (Çəki: 1)

balansının
sabitliyinin
hökmüranlığının
ardıcıllığının
səmimiliyin



Sual: Münaqişələrin mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Müxtəlif insanlar ünsiyyətidir.
Müxtəlif maraqların, ideyaların, davranışların toqquşmasıdır.
İdarəetmə prosesinin mərhələsidir.
Rəqabət prosesinin xüsusiyyətdir.
Yeni ideyaların müzakirəsinin nəticəsidi

Sual: Münaqişələri şirkətin sabit şəkildə fəaliyyət göstərməsində və onlara əsas gəlir gətirən iş 
yerlərinin saxlanmasında maraqlıdırlar n hansı növləri mövcuddur? (Çəki: 1)

Şəxsdaxili, şəxslərarası, şəxs və qruplarası, qruplararası.
Şəxslərarası, qruplararası.
Şəxsdaxili, şəxslə qrup arası
Qruplararası. 
Şəxslərarası, şəxs və qrup arası

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İşgüzar təşkilatlarda münaqişələrin əsas səbəbləri hansılardar? (Çəki: 1)
Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, regional inkişaf, yeni texnologiya.
Resursların bölgüsü, məqsədlərin qarşılıqlı asıllığı, məqsədlərdə fərq, təsəvvürlərdə fərq
Resursların bölgüsü, məsdələrdə fərq, regional inkişaf, yeni texnologiya.
Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, yeni texnologiya.
Resursların bölgüsü, regional inkişaf, təsəvvürlərdə fərq, rəhbərin özbaşınalığı.

Sual: Münaqişələrin funksional nəticələrinə aid amillər hansılardır? (Çəki: 1)
Münaqişə güclənir, əməkdaşlıq artır
ümumi qərar tapılır, əməkdaşlıq artır.
Münaqişə, zəifləyir, qruplaşma baş verir.
Qruplaşma baş verir, rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir.
Rəhbərlərin ziddiyyəti güclənir, yaradıcılıq artır.

Sual: Firma işçiləri və əmək kollektivləri daxilində yaranmış qarşılıqlı münasibətlərin neçə tipi 
var ? (Çəki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Akkordeon metodu strateji menecmentdə nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)
Dəşikliklərə qarşı müqavimətin idarə olunması üçün.



Strateji bazarların seqmentləşdirilməsi üçün.
Təşkilatın məqsədlərini müəyyən etmək üçün.
Yeni məhsullar hazırlanır.
Yeni strategiya hazırlanır.

Sual: İşgüzar təşkilatın sosial məsuliyyəti nəyi izah edir? (Çəki: 1)
İşçilərin sosial təminatının yaxşılaşdırılması.
İstehlakçıların tələbatlarının daha yaxşı öyrənilməsi.
Təşkilatın dövlət qarşısında sosial öhdəlikləri.
Təşkilat tərəfindən sosial problemlərə konüllü olaraq cavab verilməsi.
Təşkilatın strateji məqsədlərinin təhlil edilməsi.

Sual: Biznesin cəmiyyət qarşısında məhsuliyyətinin üstünlükləri nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Uzunmüddətli perspektiv, gözləmələri dəyişməsi, keşikçilərin artması, mənəvi öhdəlik.
Uzunmüddətli perspektiv, gözləmələrin dəyişməsi, resursların artması, mənəvi öhdəlik.
 Uzunmüddətli problemlər, gözləmələrin dəyişməsi, resursların artması.
Qısamüddətli öhdəliklər gözləmələrin dəyişməsi.
Qısamüddətli öhdəlik, resursların artması.

Sual: Fəaliyyətdə qeyri-etik davranışın mövcudluğunun səbəbləri hansılardır? (Çəki: 1)
Rəqabətin zəifləməsi, uzunmüddətli hesablar; mükafatlandırmanın olmaması.
Rəqabətin olmaması, qısamüddətli hesablar; mükafatlandırmanın olması.
Rəqabətin zəifləməsi, uzunmüddətli hesablar; mükafatlandırmanın olması.
Fəaliyyətin genişlənməsi, uzunmüddətli hesablar, mükafatlandırmanın olmaması.
Rəqabətin güclənməsi, qısamüddətli hesablar, mükafatlandırmanın olmaması.

Sual: Rəqabətin güclənməsi, qısamüddətli hesablar, mükafatlandırmanın olmaması. (Çəki: 1)
Rəqabət kodeksi, sahibkarların razılaşmaları, ticarət sövdələşmələri.
Qanunlar, istehlakçılarla münasibətlər, sosial yoxlamalar.
Etik normativlər, etika üzrə komitələr, sosial yoxlamalar, etik davranışın öyrədilməsi.
Qanunlar, etika üzrə komitələr, etik davranışın öyrənilməsi.
Rəqabət kodeksi, etika üzrə komitələr, ticarət sövdəlşmələri.

Sual: Menecmentin etikası nəyi öyrənir? (Çəki: 1)
İşgüzar təşkilatda idarəçilik münasibətlərin prinsip, dəyərləri.
İşgüzar təşkilatda danışıqların aparılması.
İşgüzar təşkilatda marketinq siyasəti.
İşgüzar təşkilatda rəqabətin mövcudluğu.
İşgüzar təşkilatda idarəetmə səviyyələri.

Sual: Təşkilatın daxili mühitinə aid sistemlərlə münasibətlərdir. (Çəki: 1)
Təşkilatın xarici mühitinə aid sistemlə münasibətlərin.
Təşkilatın daxili və xarici mühitnə aid sistemlərlə effektiv münasibətlərdir.
Təşkilatın cəmiyyətdə rolunu müəyyən etmək
Təşkilatın heyət ilə münasibətlərini tənzimləmək.
Təşkilatın daxili mühitinə aid sistemlərlə münasibətlərdir.

BÖLMƏ: 1303
Ad 1303



Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Cəmiyyətlə əlaqələr prosesinin əsas mərhələləri hansılardır? (Çəki: 1)
Planlaşdırma, Təşkiletmə, Motivasiya, Nəzarət.
Problemin müəyyən edilməsi və tədqiqi, planlaşdırma, kommunikasiya, qiymətləndirmə.
 Problemin müəyyən edilməsi, motivasiya, kommunikasiya, nəzarət.
Problemin müəyyən edilməsi, kommunikasiya, nəzarət, koordinasiya.
Problemin müəyyən edilməsi, kommunikasiya nəzarət, mərkəzləşmə.

Sual: Hansı sahə cəmiyyətlə əlaqələr tərəfindən öyrənilmir? (Çəki: 1)
İmicin idarəedilməsi.
Keyfiyyətin idarəedilməsi
Məqsədli auditoriya.
Böhranlı vəziyyətlərin idarəedilməsi.
Kommunikasiya.

Sual: Korporativ sosial məsuliyyətə hansı yanaşmalar mövcuddur? (Çəki: 1)
Bazar tənzimləmə.
Korporativ vicdan, bazar, səhmdar yanaşma.
Bazar, səhmdar yanaşma.
Requlativ, səhmdar yanaşma.
Bazar, tənzimləmə, Korporativ vicdan, Səhmdar yanaşma.

Sual: Korporativ sosial məhsuliyyətin mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Bazar, davranış etikasını müəyyən edir.
Bazar şirkətin davranışına təsir etmir.
Bazar müəssisədən asılıdır.
Müəssisə bazarın fəaliyyətini müəyyən edir.
Müəssisə yeni məhsulların keyfiyyətinə nəzarət edir. 

Sual: Requlativ sosial məhsuliyyətin mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Dövlət şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə etmir.
Dövlət işgüzar şirkətləri qanunlara riayət etməyə tənzimlənməlidir.
Dövlət müəssisələri dolayı olaraq tənzimləyir.
Müəssisələrin öz qanunlarını əsas götürürlər
Müəssisələrin rəqabət əsasında tənzimlənirlər.

Sual: Korparativ vicdan yanaşmanın mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Qərarlar rəhbərlərin məhsuliyyətin nəticələridir.
Qərarlar bazar tərəfindən müəyyən edilir.
Qərarlar istehlakçılıqdan asılıdır.
Qərarlar rəhbərlikdən asılı deyil.
Qərarlar dövlət tərəfindən müəyyən edilir. 



Sual: Səhmdar yanaşmanın mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
İşçi və rəhbərlərlə yanaşı səhmdarlar davranış qaydalarını müəyyən edirlər.
İşçilərin səhm almağa məcbur edilir.
İşçilərlə səhmdarlar arasında münasibətlər yaxşılaşmışdır.
Səhmdarların səhmləri artırılır.
Səhmdarların qiymətləri qaldırılır. 

Sual: Hansı mərhələ cəmiyyətlə əlaqələrin inkişafı mərhələsinə aid deyil? (Çəki: 1)
Cəmiyyətlə əlaqələrin yaranması (1600-1799).
Kommunikasiyanın başlanması (1800-1899).
Böyük böhran dövrünün cəmiyyətlə əlaqələri (1900-1939).
Planlaşdırma cəmiyyətlə əlaqələrin bir funkiyası kimi inikişafı (1940-1974).
Peşəkarlıq: qlobal kommunikasiyalar dövrü (XX-80-cı illər-indiyə qədər).

Sual: Cəmiyyətlə əlaqələr prosesinin ilk mərhələsi hansıdır? (Çəki: 1)
Problemin müəyyən edilməsi və tədqiqi.
Proqramın planlaşdırması.
Kommunikasiya.
Qiymətləndirmə.
Koordinasiya.

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sosial məsuliyyətin təşkilat tərəfindən pozulması üsullarının aradan qaldırılması 
üsullarına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)

İctimai üzristəmə.
Rəhbərliyin istefası.
Maddi ziyanın aradan qaldırılması.
Daxili nəzarətin gücləndirilməsi.
Satışın dayandırılması.

Sual: Menecment etikasının hansı növləri vardır? (Çəki: 1)
Daxili etika və xarici etika.
Milli və beynəlxalq etika.
Sadə və mürəkkəb etika.
Təşkilatdaxili və qruplararsı eitika.
Mikroetika və makroetika.

Sual: Menecment etikasında utilitarizm nəzəriyyəsinin mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
İstehlakçıların istəkləri nəzərə alınır.
Təşkilatın fəaliyyətindəki addımların müsbət və mənfi nəticələrinin faydalığının öyrənilməsi.



İstehlakçıların öyrənilməsinə ehtiyac qiymətləndirilir.
Təşkilati fəaliyyətin keçmiş tarixi öyrənilir.
Təşkilati fəaliyyətin yeni istiqamətləri öyrənilir.

Sual: Liderlik üslubunun etikasının məzmunu nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Liderlik üslubunun təşkilati davranış qaydalarına uyğunluq səviyyəsi.
Liderlik üslubunun istehlakçıların maraqlarına uyğunluq səviyyəsi.
Liderlik üslubunun dövlət standartlarına uyğunluq səviyyəsi.
Liderlik üslubunun əsas ideya, prinsip və dəyərləri.
Liderlik üslubunun məqsədlərinin öyrənilməsi.

Sual: Cəmiyyətlə əlaqələrdə peşəkar davranış kodekslərindən aşağıdakılardar hansı aid deyil? 
(Çəki: 1)

Afina kodeksi.
Lissabon kodeksi.
Moskva kodeksi. 
Roma xartiyası.
Amerika kodeksi. 

Sual: İmicin hansı səviyyələri mövcuddur? (Çəki: 1)
Makro, mikro.
Ali, orta, aşağı.
Yüklü regional.
Daxili, xarici.
İdarəedilən, idarə edilməyən.

Sual: Brendinqin mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
Məhsulun hazırlanması.
Məhsulun ideyasını hazırlamaq və onu reallaşdırmaq.
Məhsulun sistemləşdirilməsi.
Məhsulun istehsalı.
Məhsulun satışının təmini.

Sual: Menecment etikasının yaradılması və idarəedilməsinin əsası nədir? (Çəki: 1)
Təşkilati mədəniyyət.
Strateji planlaşdırma.
Rəhbərlik.
Maliyyə təminatı.
İnzibati sanksiyalar.

Sual: Sosial məsuliyyətin lehinə olmayan arqumenti göstərin. (Çəki: 1)
Biznes üçün uzun müddətli əlverişli perspektivlər təşkilatın,yerli qrupların həyatını 

yaxşılaşdıran və ya dövlət tənzimlənməsinin zərurililiyini ləğv edən sosial hərəkətləri cəmiyyət 
həyatında iştirakdan fayda əldə edilməsini təmin etmək.

Tələbatın və geniş kütlənin ümüdlərinin dəyişməsi.
Sosial problemlərin həllinə kömək etmək üçün resursların miqdarı.
özünü sosial cəhətdən məhsuliyyətli aparmaq mənəvi öhdəliyi.
Sosial problemləri həll etmək bacarığının çatışmaması.



Sual: Sosial məhsuliyyətlin əleyhinə olmayan arqumenti göstərin. (Çəki: 1)
Mənfəətin maksimuma çatdırması pinsipinin pozulması.
Sosial cəlbediciliyə çəkilən xərclərin yüksək səviyyəsi.
Geniş kütlənin tələb etdiyi hesabat səviyyəsinin yüksək olmaması.
özünü sosial cəhətdən məhsuliyyətli aparmaq mənəvi öhdəliyi.
Sosial problemləri həll etmək bacarığının çatışmaması.


