Test: 0801_Biznesin әsasları_az_yekun
Fenn: 0801 Biznesin әsasları
Sual sayi: 710
1) Sual:Aşağıdakılardan hansı uğurlu sahibkarın xarakterik әlamәtlәrindәn biri deyil?
A) Fәaliyyәtin istiqamәtini düzgün müәyyәnlәşdirmәk
B) İşin faydalılığını qiymәtlәndirmәyi bacarmaq
C) әmtәә vә xidmәt istehsalına hazır olmaq
D) son nәticәyә yönәlmәk
E) ixtiraçı vә fәal olmaq
2) Sual:Aşağıdakılardan hansı uğurlu sahibkarın xarakterik әlamәtlәrindәn biridir?
A) İşin faydalılığını qiymәtlәndirmәyi bacarmaq
B) әmtәә vә xidmәt istehsalına hazır olmaq
C) son nәticәyә yönәlmәk
D) ixtiraçı vә fәal olmaq
E) Bütün cavablar doğrudur
3) Sual: Hansı vasitәçi deyil?
A) agent
B) broker
C) dustribyutor
D) biznesmen
E) diler
4) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti növünә nә aid edilmir?
A) istehsal sahibkarlığı
B) maliyyә sahibkarlığı
C) kommersiya sahibkarlığı
D) kooperativ sahibkarlığı
E) konsultativ sahibkarlıq

5) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı kiçik vә böyük biznesin inteqrasiya forması deyil?
A) françayzinq
B) subpodrad
C) vençur maliyyәlәndirmәsi
D) lizinq
E) konsaltinq
6) Sual: Kim tәrәfindәn ilk dәfә yeniliklәr anlayışı tәklif edilmişdir?
A) A.Robertson
B) A.Smit
C) Y.Şumpeter
D) K. Cons
E) T.Kemp
7) Sual: Biznes növünә aid deyil?
A) kommersiya
B) maliyyә
C) informasiya
D) istehsal
E) investisiya
8) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı tәkrаr istehsal prosesinin forması deyil?
A) istehsal
B) bölgü
C) mal
D) mübadilә
E) istehlak
9) Sual: Qeyd edilәn xarakterik cәhәtlәrin hansı biznesmenә xas deyil?
A) mәsuliyyәt

B) özünә inam
C) yalan
D) müştәriyә diqqәt
E) әsaslanmış riskli fәaliyyәt
10) Sual: Bazarın iqtisadi subyektlәri ?
A) mallar
B) kapital
C) firmalar
D) dövlәt
E) qiymәt
11) Sual: Aşağıda qeyd edilәnlәrin hansını sahibkar anlayışına aid etmәk olar?
A) Mәnfәәtin әldә edilmәsi mәqsәdi ilә xidmәtlәr göstәrәn şәxs
B) Gәlәcәk inkişaf haqqında düşünәn, tәşәbbüskar, riskә gedәn şәxs, novator
C) Mәnfәәtin әldә edilmәsi mәqsәdi ilә istәnilәn fәaliyyәt növü ilә mәşğul olan şәxs
D) ödәnişli xidmәtlәr göstәrәn istәnilәn şәxs
E) Mәnfәәt haqqında fikirlәşәn şәxs
12) Sual: Bazar iqtisadiyyatının әsas parametrlәri hansılardır?
A) administrasiyalaşma, mәhdud seçim, qiymәtlәrin nizamlanması
B) dövlәt mülkiyyәti, seçim azadlığı, azad sahibkarlıq
C) rәqabәt, azad qiymәtlәr, şәxsi mülkiyyәt
D) azad sahibkarlıq, rәqabәt, şәxsi mülkiyyәt, seçim azadlığı
E) rәqabәt, azad qiymәtlәr, şәxsi mülkiyyәt, mal
13) Sual:Konsultativ sahibkarlığın mühüm istiqamәti hansıdır?
A) Auditor xidmәti
B) Reklam
C) Sığorta
D) Ticarәt xidmәti

E) Doğru cavab yoxdur
14) Sual:Sığorta nәdir?
A) Qәrәzsiz vә müstәqil analitiknәzarәt infrastrukturu
B) Idarәetmә mәsәlәlәri üzrә mütәqil tәşkilat
C) Dәyәrli, mәqsәdәuyğun fәaliyyәt
D) iqtisadi tәhlukәsizliyin tәmin olnması üsullarından biri
E) Doğru cavab yoxdur
15) Sual:Broker vә agent ticarәt vasitәçilәrindәn nә ilә fәrqlәnir?
A) Daha diqqәtli olmasına görә
B) Bazarı әtrafı öyrәnmәsinә görә
C) Sәrbәstliyinә görә
D) Tәdavül sahәsindә fәaliyyәtinә görә
E) tәmizlik vә sadәliyinә görә
16) Sual:İqtisadi әdәbiyyatda istehsalın 4 amili göstәrilir. Aşağıdakılardan hansı bu amıllәrdәn biri deyil?
A) Sahibkarlıq qabiliyyәti
B) Torpaq
C) Kapital
D) sahibkarlıq tәşәbbüsü
E) әmәk
17) Sual:Maliyyә biznesinin nәyә ehtiyacı vardır?
A) Dәqiq informasiya vә müasir hesablama texnikasına
B) Innovasiya vә elmitexniki fәaliyyәtә
C) Qiymәtlәr vә qiymәtә tәsir edәn amillәr haqqında mәlumatın toplanmasına
D) Ticarәtin qaydaya salınmasına
E) Elminәzәri biliklәrә
18) Sual:әn zәrif vә mürәkkәb biznes növü hansıdır?

A) İstehsal
B) Kommersiya
C) Maliyyә
D) Konsultativ
E) Doğru cavab yoxdur
19) Sual:Dünya tәcrübәsindә vә konsulting adlanır ?
A) Alqısatqı üzrә sazişlәr
B) Idarәetmә mәsәlәlәri üzrә sazişlәr
C) Işgüzar münasıbәtlәrin mәcmusu
D) idarәetmә mәsәlәlәri üzrә kommersiya vә ödәnişli mәslәhәt
E) Kommersiya fәaliyyәtinin xüsusi növü
20) Sual:İş vә xidmәt yerinә yetirilir, müәyyәn mәnәvi dәyәrlәr yaradılır. Bu, biznesin hansı növünә aiddir?
A) Kommersiya
B) İstehsal
C) Maliyyә
D) Konsultativ
E) Doğru cavab yoxdur
21) Sual:Çoxşaxәli biznes fәaliyyәti müxtәlif әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir. Aşağıdakılardan hansı bu әlamәtlәrdәn biri deyil?
A) Fәaliyyәt növünә görә
B) Mülkiyyәt formalarına görә
C) mülkuyyәt forması vә kommersiya növünә görә
D) Mülkiyyәtçilәrin miqdarına görә
E) Tәşkilatiiqtisadi formalarına görә
22) Sual:Biznesin növlәri sahibkarın ..... müәyyәn edir
A) fәaliyyәtin әsas sferasını
B) Maraqlarının reallaşması cәhdini
C) Mәqsәdinә çatmasını

D) Maraq vә gәlirini
E) Doğru cavab yoxdur
23) Sual:Xarici vә daxili imkanların tәhlili hansı metod ilә hәhata keçirilir?
A) SWOT
B) Analiz
C) SPOT
D) Doğru cavab yoxdur
E) Statistik
24) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin mәqsәdlәrindәn biridir?
A) ixtiraçı vә fәal olmaq
B) effektiv vergitutmanı tәdbiq etmәk
C) mühafizә mexanizminin etibarlılığını artırmaq
D) bazarda qabaqcıl mövqeyә nail olmaq
E) Doğru cavab yoxdur
25) Sual: Şәrikli müәssisә neçә şәxs tәrәfindәn müqavilә әsasında tәsis edilir?
A) azı iki fiziki vә hüquqi şәxs
B) Azı bir şәrik vә payçı
C) Bir şәxs
D) әn azı iki payçı
E) Doğru cavab yoxdur
26) Sual: Kollektiv sahibkarlığın әn geniş yayılmış formaları hansılardır? 1. Tәsәrrufat yoldaşlıq 2. Faktoring 3. Lizinq 4. Tәsәrrüfat cәmiyyәt 5.
Françayzing
A) 1,2
B) 1,4
C) 2,3
D) 4,5
E) 1,5

27) Sual: Nә bazar iqtisadiyyatının sәmәrәli tәşkili üçün mühüm zәmin sayılır?
A) Sahibkarlıq fәaliyyәtinin müxtәlif növlәrinin fәaliyyәt göstәrmәsi
B) Tam şәrikli vә sәhmdar cәmiyyәt kimi fәaliyәt göstәrmәsi
C) Ölkә iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cәlb edilmәsi
D) Milli investisiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
E) Doğru cavab yoxdur
28) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti nәyә әsaslanır?
A) Ümumdövlәt proqramlarına
B) Tәşkilatihüquqi formalara
C) Müxtәlif mülkiyyәt formalarına
D) Qarşılıqlı fәaliyyәtә
E) Doğru cavab yoxdur
29) Sual: Mәhdud mәsuliyyәtli şirkәtin çatışmazlığı nәdәn ibarәtdir?
A) Sәhmdarların mәhdud mәsuliyyәti
B) Mülkiyyәt hüququnun dәyişmәsinin әlverişliliyi
C) Birdәn çox insanın tәcrübә vә bacarığının birlәşmәsi
D) Güclәnmiş dövlәt tәnzimlәnmәsi
E) Vergi planlaşdırmasında mobillik
30) Sual: Ehtiyat fondunun minimum vә maksimum hәddi nizamnamә fondunun neçe faizindәn çox olmamalıdır?
A) 15 %dәn az, 25%dәn çox
B) 10%dәn az, 15%dәn çox
C) 10%dәn az, 20%dәn çox
D) 20%dәn az, 30%dәn çox
E) Doğru cavab yoxdur
31) Sual: Imtiyazlı sәhmin ümumi mәblәği cәmiyyәtin nizamnamә fondunun neçe faizindәn çox ola bilmәz?
A) 15

B) 18
C) 13
D) 10
E) 20
32) Sual: Sәhmdar cәmiyyәtindә abunә yazılışı nә әsasında hәyata keçirilir?
A) Biznes planı
B) Mәslәhәt
C) Arzu vә tәkliflәr
D) Tәsis planı
E) Doğru cavab yoxdur
33) Sual: Sәhmdar cәmiyyәtin yaradılmasında dövlәt müәssisәsi iştirak etdikdә hansı qurumun rәyi olmalıdır?
A) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
B) Vergi Nazirliyi
C) Maliyyә Nazirliyi
D) Milli Bank
E) Milli Mәclis
34) Sual: Sәhmdar cәmiyyәti neçә şәxs tәrәfindәn yaradıla bilәr?
A) Azı iki fiziki vә ya hüquqi şәxs
B) Azı üç fiziki vә ya hüquqi şәxs
C) Azı bir şәrik vә payçı
D) Azı dörd fiziki şәxs
E) Doğru cavab yoxdur
35) Sual: Tam şәrikli necә tәşkilatdır?
A) Çox mürәkkәb
B) Nisbәtәn sadә vә qapalı
C) Nisbәtәn mürәkkәb olmayan
D) Çox riskli

E) Ixtisaslaşmış
36) Sual: İnformasiya mәnşә etibarı ilә hansı dilә aiddir?
A) Fransız
B) İngilis
C) Әrәb
D) Azәrbaycan
E) Latın
37) Sual: İnformasiya bunlardan hansından bәhs etmir?
A) Şәxs
B) Zaman
C) Fakt
D) Hadisә
E) Proses
38) Sual:İnformasiyanın әn çox yayılmış növü hansıdır?
A) Sosial informasiya
B) Siyasi informasiya
C) İqtisadi informasiya
D) Dini informasiya
E) Mәdәni informasiya
39) Sual:Xalq tәsәrrüfatının vә onun ayrıayrı obyektlәrinin idarә etmәk üçün istifadә olunan mәlumatlar mәcmusuna nә deyilir?
A) Sosial informasiya
B) İqtisadi informasiya
C) Sәnaye informasiyası
D) Kәnd tәsәrrüfatı ilә bağlı informasiya
E) Siyasi informasiya
40) Sual:İnformasiya sisteminin yaradılmasını nә tәşkil edir?

A) İstifadәçilәri mәmnun etmәk
B) İstifadәçilәr arasında әlaqә yaratmaq
C) İstifadәçilәri bütün növ informasiya ilә tәmin etmәk
D) İstifadәçilәrin marağına sәbәb olmaq
E) İstifadәçilәri lazımi informasiya ilә tәmin etmәk
41) Sual:İdarәetmә sistemlәrinә aid deyil
A) Siyasi
B) Texniki
C) Bioloji
D) Sosial
E) İqtisadi
42) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәti qeyrimümkündür:
A) İnformasiya ölçüsü olmadan
B) İnformasiya obyekti olmadan
C) İnformasiya tәminatı olmadan
D) İnformasiya subyekti olmadan
E) İnformasiya texnikası olmadan
43) Sual:Biznesdә informasiya dedikdә hansı obyektlәrә yönәlmiş mәlumat nәzәrdә tutulur?
A) Adamlara
B) Zamana
C) Mәqsәdlәrә
D) Prosesә
E) Situasiyalara
44) Sual:Sahibkarlıqda istifadә olunan informasiya növlәrinә aiddir 1. tәcili 2.cari 3.maddi 4. Relevant 5. Işgüzar
A) 1,3,4
B) 1,4,5
C) 2,3,5

D) 2,4,5
E) 3,4
45) Sual:Daxili informasiya aşağıdakı mәlumatı әhatә edir:
A) Mәnfәәt vә zәrәr haqqında
B) Mәhsulun keyfiyyәti haqqında
C) Texnologiya haqqında
D) Istehsal xәrclәri haqqında
E) Lisenziya haqqında
46) Sual:Xarici informasiyaya daxildir
A) Regionun iqtisadi vәziyyәti haqda mәlumat
B) Rәqiblәr haqda mәlumat
C) İstehlakçılar haqda mәlumat
D) Patent vә lisenziyalar haqda mәlumat
E) Bütün cavablar doğrudur
47) Sual:Xarici informasiyaya aid deyil:
A) İstehsal xәrclәri haqda mәlumat
B) Regionun iqtisadiyyatının vәziyyәti haqda mәlumat
C) Patentler haqda informasiya
D) Lisenziya haqda informasiya
E) Biznesin mәnafelәrinә toxunan xәbәrlәr
48) Sual:Biznesdә informasiyaya tәlәbi 2 әsas istiqamәtә bölmәk olar: 1. Mәdәniyyәt 2. Mәqsәdyönlü 3. Kәmiyyәtcә 4. Keyfiyyәtcә 5. sәmәrәliliyi
A) 2,4
B) 1,3
C) 1,2
D) 4,5
E) 3,5

49) Sual:İnformasiyanın dәyәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
A) Faydalılıq
B) Tamamlıq
C) Mötәbirlik
D) Dezinformasiya
E) Bütün cavablar doğrudur
50) Sual: İnformasiyanın keyfiyyәtinә nәlәr aiddir?
A) Artıqlıq
B) Mәnimsәmә
C) Dәqiq
D) Yenilikköhnәlik
E) Bütün cavablar doğrudur
51) Sual: .... informasiya sistemlәrinin işlәnmәsinә daha böyük әhәmiyyәt verilir
A) Informasiya mәdәniyyәtinin mövcudluğu ilә
B) Kompüterlәrin geniş tәtbiqi ilә
C) Informasiya mübadilәsinin qurulmasi ilә
D) Elektron biznesin inkişafı ilә
E) Doğru cavab yoxdur
52) Sual: Infоrmаsiyа tеxnоlоgiyаlаrı nеçә әsаs istiqаmәtә bölünür?
A) 1
B) 4
C) 5
D) 2
E) 3
53) Sual: EDİ  nәdir?
A) Fondların elektron mübadilәsi
B) Mәlumatların elektron mübadilәsi

C) Ümumdünya “Hörümçәk Toru”
D) Xidmәt növü
E) Uzaqda yerlәşәn terminal protokolu
54) Sual: EFT nәdir?
A) Fondların elektron mübadilәsi
B) Mәlumatların elektron mübadilәsi
C) Ümumdünya “Hörümçәk Toru”
D) Xidmәt növü
E) Uzaqda yerlәşәn terminal protokolu
55) Sual: Telnet nәdir?
A) Fondların elektron mübadilәsi
B) Mәlumatların elektron mübadilәsi
C) Ümumdünya “Hörümçәk Toru”
D) Xidmәt növü
E) Uzaqda yerlәşәn terminal protokolu
56) Sual: www nәdir?
A) Fondların elektron mübadilәsi
B) Mәlumatların elektron mübadilәsi
C) Ümumdünya “Hörümçәk Toru”
D) Xidmәt növü
E) Uzaqda yerlәşәn terminal protokolu
57) Sual: Email nәdir?
A) Fondların elektron mübadilәsi
B) Mәlumatların elektron mübadilәsi
C) Ümumdünya “Hörümçәk Toru”
D) Xidmәt növü
E) Uzaqda yerlәşәn terminal protokolu

58) Sual: Dünya tәcrübәsi göstәrir ki, informasiya vә kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadә nәyә xidmәt edir?
A) Әhalinin mәşğulluq sәviyyәsinin artmasına
B) Ölkәnin hәrtәrәfli inkişafına
C) Dövlәt nәzarәtinin artırılmasına
D) Müәssisәlәrin işğüzar reputasiyasının artmasına
E) Düzgün cavab yoxdur
59) Sual: Informasiya biznesinә informasiya bazarının hansı aspektlәr kimi baxmaq olar: 1) Sosial 2) Texniki 3) Texnoloji 4) İqtisadi 5) Coğrafi
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,2,5
E) 2,3,5
60) Sual: Aşağıdakılardan hansına görә biznesdә böyük uğursuzluqlar baş verә bilәr?
A) Iqtisadiyyatın vәziyyәtinә
B) Strateji tәrәfdaşın seçilmәsindәki sәhv
C) Bazar münasibәtlәrinә keçmәsinә
D) Iqtisadi müstәqilliyә
E) Doğru cavab yoxdur
61) Sual: Iqtisadi tәhlukәsizliyin tәmin edilmәsi nәyin әsas şәrtidir?
A) Ölkәnin iqtisadi müstәqilliyinin
B) Normal iqtisadi inkişaf sәviyyәsinin
C) Sahibkarın iqtisadi azadlığının
D) Rәqiblәrin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
E) Doğru cavab yoxdur
62) Sual: iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi nәdәn çox asılıdır?
A) Beynәlxalq tәcrübәdәn

B) Strateji tәrәfdaşın düzgün seçilmәsindәn
C) ölkә başçısının risk etmәk qabiliyyәtindәn
D) Xüsusi heyәtin peşәkarlığından
E) Qanunvericilik bazasının tәkmil olmasından
63) Sual: Kommersiya sirri haqqında qanun nә vaxt qәbul edilmişdir?
A) 1998
B) 2000
C) 2001
D) 1997
E) 1995
64) Sual: Kim çalışırsa hamısını mühafizә etsin, heç nәyi mühafizә edә bilmir bu kәlam kimә mәxsusdur?
A) Adam Smitt
B) David Rikardo
C) Otto Bismark
D) Aristotel
E) Devid İston
65) Sual: әkskәşfiyyatın fәaliyyәt obyekti kimi müәssisәnin fәaliyyәtinin ..... çıxış edir
A) Xarici mühiti
B) Daxili mühiti
C) Hüquqi mühiti
D) Texnoloji muhiti
E) Iqtisadi mühiti
66) Sual: İnformasiya mәkanında baş verәn dәyişikliklәrin mahiyyәti kim tәrәfindәn daha tam açıqlanmışdır?
A) P. Druker
B) E.Toffel
C) D. Rikardo
D) A. Smit

E) T. Perkinç
67) Sual: E.Toffel Müharibә vә antimüharibә әsәrindә göstәrir ki, .....
A) qlobal informasiya infrastrukturu yaradılıb
B) dünya iqtisadiyyatlnda informasiyanln rolu prinsipcә dәyişmişdir
C) etibarlı informasiya sahibkarlığın tәhlükәsizliyinin әsas tәminatıdır
D) İnformasiya mühüm strateji resursa çevrilir
E) düzgün cavab yoxdur
68) Sual: Biznesin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә hansı orqan vә tәşkilatlar iştirak edirlәr?
A) dövlәt orqanları
B) Vergilәr Nazirliyi
C) Dövlәt Gömrük Komitәsi
D) kommersiya әsasında biznesin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üzrә xidmәt göstәrәn xüsusi firma vә tәşkilatlar
E) bütün cavablar doğrudur
69) Sual: Biznesin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә hansı orqan vә tәşkilatlar iştirak etmir?
A) İqtisadi inkişaf nazirliyi
B) dövlәt orqanları
C) Vergilәr Nazirliyi
D) Dövlәt Gömrük Komitәsi
E) bütün cavablar doğrudur
70) Sual: Qәrb biznesmenlәri tәhlükәsizlik sisteminin saxlanmasına öz gәlirlәrinin neçә faizini sәrf edirlәr?
A) 10
B) 15
C) 25
D) 35
E) 40
71) Sual: әkskәşfiyyat nәdir?

A) özünün konfidensial informasiyanın cәsusdan qorunması
B) iqtisadi cәsusluq
C) lokal firmadaxili şәbәkә
D) tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin mövcud alt sistemi
E) mühafizәnin praktiki problemlәri ilә mәşğul olan qurum
72) Sual:Geniş mәnada missiya әks etdirir
A) firmanın bütün qollarının çoxluğunu
B) tәkidlә çәkilәn xәrclәrin hәcminin azaldılması
C) tәşkilatın qabaqcadan tәyin olunmuş şәkildә fәaliyyәt göstәrmәsini
D) tәşkilatın sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsini
E) düzgün cavab yoxdur
73) Sual:Dar mәnada missiya nәdir?
A) tәşkilatın qabaqcadan tәyin olunmuş şәkildә fәaliyyәti
B) tәşkilatın arzu vә istәklәri
C) tәhlil әsasında aparılan strategiya
D) müәssisәnin nә üçün fәaliyyәt göstәrmәsi mәnasının formalaşdırılmış tәsdiqidir
E) düzgün cavab yoxdur
74) Sual:31. Strateji qәrarlar müәssisәyә ..... imkan verir
A) Mövcud vәziyyәti vә imkanları hәrtәrәfli tәhlil etmәyә
B) Әsas diqqәti fәaliyyәtin düzgün hәyata keçirilmәsinә yönәltmәyә
C) Әtrafdakı tәlәblәrә vә vacib amillәrә istiqamәtlәnmәyә
D) Bazar ilә bağlı mәsәlәlәri hәll etmәyә
E) Doğru cavab yoxdur
75) Sual:Etalon strategiyası nә ilә bağlıdır?
A) Mәhsul
B) Bazar
C) Sәhә daxilindә firmanın vәziyyәti

D) Texnologiya
E) Bütün cavablar doğrudur
76) Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin şәhәr kәnarında yerlәşdirilmәsinin üstün cәhәtidir?
A) Şәhәrә nisbәtәn torpaq aşağı qiymәtәdir
B) Istirahәt üçün kifayәt qәdәr şәrait vardır
C) tikintiyә icazә almaq nisbәtәn asandır
D) Nәqliyyat tәminatı şәhәrlә müqayisәdә problem deyil
E) Doğru cavab yoxdur
77) Sual:Istehsal müәssisәsinin yerlәşdirilmәsindә aşağıdakı amili nәzәrә almaq mәqsәdәuyğundur:
A) Anbar yerlәrinin olması
B) Icarә şәrtlәri
C) Sahәnin qiymәti
D) Әmәk resurslarının mövcudluğu
E) Bütün cavablar doğrudur
78) Sual:Ticarәt müәssisәsinin yerlәşdirilmәsindә aşağıdakı amili nәzәrә almaq mәqsәdәuyğun deyil:
A) Әmәk resurslarının mövcudluğu
B) Icarә şәrtlәri
C) Regionun istehlak profili
D) Piyada axını
E) Ümumi fon
79) Sual: Bu tәminedici mәqsәd deyil
A) Ödәniş qabiliyyәti
B) Planlılıq
C) Motivasiya
D) Ixtisas vә tәcrübә
E) Mәhsuldarlığa cәhd

80) Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisә fәaliyyәtinin әsas mәqsәdlәrindәn biridir?
A) Planlılıq
B) Rentabellik
C) Motivasiya
D) Ixtisas vә tәcrübә
E) Mәhsuldarlığa cәhd
81) Sual: Mәqsәdlәr nәdir?
A) Firmanın bütün kollektivinin davranış xәttidir
B) Fәaliyyәt strategiyasını müәyyәnlәşdirmәk
C) Müәssisәnin öz fәaliyyәtindә cәhd etdiyi әsas nәticәlәrdir
D) Rәqabәt üstünlüyünә nail olmaq
E) Doğru cavab yoxdur
82) Sual: Konsepsiya nәdir?
A) Әtraf mühiti lazımınca qiymәtlәndirmә vasitәsidir
B) Firmanın bütün rollarının çoxluğunu birlәşdirәn davranış xәttidir
C) Gәlәcәkdә mükәmmәl planlar hazırlamaq üçün әlverişli zәmindir
D) Müәssisәdә şöbәlәrarası koordinasiya әlaqәsidir
E) Doğru cavab yoxdur
83) Sual: Motivasiya metodu neçә kateqoriyaya ayrılır?
A) 7
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
84) Sual: Mаslоnуn еhtiyаclаr pirаmidаsı nеçә sәviyyәdәn ibarәtdir?
A) 5
B) 3

C) 2
D) 4
E) 1
85) Sual: Qrupun nеçә inkişаf mәrhәlәsi vаrdır?
A) 1
B) 4
C) 6
D) 7
E) 3
86) Sual: Kаdrlаrın idаrә оlуnmаsındа nеçә аlt sistеm vаr?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 6
E) 2
87) Sual: Insan fәaliyyәtinә müsbәt tәsir vasitәsi necә adlanır?
A) optimallaşma
B) konsepsiya
C) missiya
D) mоtivasiya
E) strateqiya
88) Sual: Müasir motivasiya nәzәriyyәlәrinin mәqsәdi?
A) Işcilәrin fәaliyyәt vә mәsuliyyәtinin artırılmasıdır
B) konket istehsalat üçün işçi heyәtin strukturunu müәyyәnlәşdirmәk
C) әmәk haqqının tәnzimlәnmәsidir
D) işdәn yayınma hallarının qarşısını almaq
E) Düzgün cavab yoxdur

89) Sual: Motivasiyanın mahiyyәti nәdir?
A) әmәyin qiymәtlәndirilmәsi
B) konkret mәrhәlәdә işçilәr üçün mәqbul olan, insan davranışı motivlәrinә uyğun gәlәn stimulların seçilmәsidir
C) Ehtiyacların müәyyәn edilmәsi
D) Düzgün cavab yoxdur
90) Sual: Motiv nәdir?
A) Xarici sövqedici qüvvә
B) Nәticә
C) Daxili sövqedici qüvvә, cazibә, daxili vadaretmә qüvvәsi
D) Cazibә qüvvәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
91) Sual: Motivasiya .... mühüm vәzifәsidir
A) marketinqin
B) Biznesin
C) iqtisadiyyat
D) menecmentin
E) әmәyin iqtisadiyyatının
92) Sual: İdarәetmәnin subyekti nәdir?
A) idarәetmәnin yönәldiyi ünsürdür
B) işci heyәti ilә mәşgul olan bölmәlәrin cәmi
C) qәrarların hazırlanması vә hәyata keçirilmәsilә bilavasitә mәşğul olan menecer vә yaxud idarәetmә aparatının işçisidir
D) kadrların bәrqәrar olunması vә peşәkarlıq baxımından inkişafı metodologiyası
E) Düzgün cavab yoxdur
93) Sual: İdarәetmәnin obyekti nәdir?
A) idarәetmәnin yönәldiyi ünsürdür
B) tәşkilati struktur

C) idarәetmә aparatının işcilәri
D) işci heyәti ilә mәşgul olan bölmәlәrin cәmi
E) Düzgün cavab yoxdur
94) Sual:İdaraetmәdә motivasiya nә demәkdir?
A) maddi tәminat
B) mәnәvi hәvәslәndirmә
C) tәlabatın tәyini
D) tәlabatın tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә işçilәrә tәsir
E) istehsalın yüksәldilmәsi
95) Sual:Motivasiya metodu neçә kateqoriyaya ayrılır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 7
96) Sual:Mаslоnуn еhtiyаclаr pirаmidаsı nеçә sәviyyәdәn ibarәtdir?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 1
97) Sual:Qrуpуn nеçә inkişаf mәrhәlәsi vаrdır?
A) 1
B) 4
C) 6
D) 7
E) 3

98) Sual:Kаdrlаrın idаrә оlуnmаsındа nеçә аlt sistеm vаr?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 6
E) 2
99) Sual:Insan fәaliyyәtinә müsbәt tәsir vasitәsi necә adlanır?
A) optimallaşma
B) konsepsiya
C) misiya
D) mоtivasiya
E) strateqiya
100) Sual: Işçilәrin işgüzar keyfiyyәtlәrinin vәzifә vә ya iş yeri tәlәblәrinә uyğunluğunun müәyyәnlәşdirmә prosesi necә adlanır?
A) Kollektivin formalaşması
B) Yeni qrupun yaradılması
C) Qiymәtlәndirmә meyarları
D) Işçilәrin qiymәtlәndirilmәsi
E) Doğru cavab yoxdur
101) Sual: Aşağıdakılardan hansı qrupun inkişaf mәrhәlәsinә aid deyil?
A) Vәrdişlәrә yiyәlәnmә
B) Ideal qrup
C) Parçalanma
D) Çevik vә effektiv qrupun yaranması
E) Daxili harmoniya
102) Sual: Qrup üzvlәrinin daha üstün tutulan sayı neçә nәfәrdir?
A) 3

B) 9
C) 5
D) 4
E) 8
103) Sual: Bu metod sәrәncam ilә konkret tapşırıqlar әsasında işçi heyәtinin fәaliyyәtinin idarә olunması vә tәnzimlәnmәsidir
A) İnzibati
B) İqtisadi
C) Tәşkilatı
D) Sosial psixoloji
E) Doğru cavab yoxdur
104) Sual: Hansı metodun mәğzi icraçıların qarşısına mәqsәd, mәhdudiyyәt qoyulmasındadır
A) İnzibati
B) İqtisadi
C) Tәşkilatı
D) Sosial psixoloji
E) Doğru cavab yoxdur
105) Sual: Tәşkilatı metodlar hansı xarakter daşıyır?
A) Aktiv
B) Passiv
C) Spesifik
D) Strateji
E) Doğru cavab yoxdur
106) Sual: Kadrların idarә olunması funksiyalar hansı metod vasitәsi ilә hәyata keçirilmir?
A) İqtisadi texniki
B) Sosial psixoloji
C) Iqtisadi
D) Tәşkilati

E) Inzibati
107) Sual: Teylor nәyi әsas stimul kimi görürdü?
A) Mәsuliyyәt dәrәcәsini
B) Әmәk haqqını
C) Sosial statusu
D) Xidmәtdә irәlilәyişi
E) İşdә müvәffәqiyyәti
108) Sual: Biznesin başlıca tәrkib hissәsi nәdir?
A) Işçilәrin qiymәtlәndirilmәsi
B) Kadrların idarәedilmәsi
C) Peşәkar vәrdişlәrin sәciyyәsi
D) Әmәk resurslarının formalaşması
E) Işçilәrin stimullaşdırılması
109) Sual: İdaraetmәdә motivasiya nә demәkdir?
A) maddi tәminat
B) mәnәvi hәvәslәndirmә
C) tәlabatın tәyini
D) tәlabatın tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә işçilәrә tәsir
E) istehsalın yüksәldilmәsi
110) Sual: Kollektivdә konkret vәziyyәt, әhval ruhiyyә, davranış nәdәn çox asılıdır?
A) Yaranmış sosial psixoloji vәziyyәtdәn
B) sahibkar vә ya menecerin davranışından
C) sahibkarlığın sosiallıq sәviyyәsindәn
D) işlәk hüquqi normalardan
E) korporativ mәdәniyyәtdәn
111) Sual: Biznes etikasının ilk ümüumi prinsipi nәdir?

A) sosiallığı
B) qanuniliyi
C) fәrqliliyi
D) xüsusiliyi
E) Düzgün cavab yoxdur
112) Sual: söhbәti üz mülkiyyәtiniz tәk әldә etmәyә çalışmayın ifadәsi kimә mәxsusdur?
A) Artur Rok
B) Tom Perkins
C) Siseron
D) E. Toffel
E) Platon
113) Sual: Etiket hәmçinin ...... olan tәlәblәri dә ehtiva edir
A) geyimә
B) yerişduruşa
C) zahiri görünüşә
D) nitqә
E) bütün cavablar doğrudur
114) Sual: Biznesdә әliәyriliyin nәticәlәrini Sәrbәst sahibkarın qayәsi kitabında çox dәqiq izah edәn amerikan alimi kimdir?
A) K.Rәndoll
B) Lora Neş
C) Kolxberq
D) A.Smit
E) D.Rikardo
115) Sual:İşgüzar söhbәt nәdir?
A) işgüzar münasibәtdir
B) söhbәtin xüsusi formasıdır
C) müqavilә formasıdır

D) işgüzar etiketdir
E) razılıq formasıdır
116) Sual: Biznesinkubatorların başlıca xüsusiyyәtlәri nәdir?
A) iştirakçıların dәqiq seçilmәsi
B) Innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq
C) Insan kapitalının formalaşmasına tәkan vermәk
D) әmәk bazarında heyәtin çevikliyini tәmin etmәk
E) Düzgün cavab yoxdur
117) Sual: Hazırda dünyada neçә biznes inkubator fәaliyyәt göstәrir?
A) 2000
B) 500
C) 1000
D) 3000
E) 2500
118) Sual: Sinergiya nә demәkdir?
A) Ictimai münasibәt
B) Hüquqa malik olmaq
C) Hüquq vermәk
D) Әmәkdaşlıq
E) Düzgün cavab yoxdur
119) Sual: sinergiya hara sözüdür?
A) Yunan
B) Latın
C) Ingilis
D) Fransız
E) Alman

120) Sual: Kiçik biznesi xarakterizә edәn amillәr hansılardır?
A) müәssisәnin yerlәşmәsi
B) işçilәrin sayı
C) İstehsalın hәcmi
D) müәssisәnin strukturu
E) maliyyә nәticәlәri
121) Sual: Kiçik sahibkarlığın normativ hüquqi bazasının formalaşması kiçik sahibkarlıq subyektlәrinin vәzifә vә mәsuliyyәtini müәyyәnlәşdirәn ...
şәrti sayılır
A) Mәcburi vә vacib
B) әsas vә könüllü
C) vacib vә mürәkkәb
D) sadә vә mürәkkәb
E) doğru cavab yoxdu
122) Sual:Dövlәt sosial fondlarına aiddir: 1. Pensiya fondu 2. Vergi fondu 3. Sosial sığorta fondu 4. Nizamnamә fondu 5. Mәşğulluq fondu
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 2,4,5
D) 1,4,5
E) 2,3,4
123) Sual: kiçik sahibkarlıq subyektlәri aşağıdakılardan hansını ödәmir?
A) Vergi ödәyir
B) Gömrük rüsumu ödәyir
C) Lisenziya haqqı ödәyir
D) Dövlәt sösial fondlarına ayırmalar ödәyir
E) Doğru cavab yoxdu
124) Sual: Aşağıdakılardan hansı kiçik biznesin kәmiyyәt meyarına aiddir?
A) Çeviklik

B) Mobillik
C) Dövriyyәnin hәcmi
D) Müqayisәli mәhdud resurslar
E) Bazara istiqamәtlәnmә
125) Sual:Kiçik biznes istehlak bazarında nәyә әhәmiyyәtli dәrәcәdә sәbәb olmuşdur?
A) Biznesmenlәrin çoxcәhәtli fәaliyyәtinә
B) Rәqabәt mühitinin yaranmasına
C) Sosial vә iqtisadi inkişafa
D) Vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına
E) Doğru cavab yoxdur
126) Sual:Biznesin subyekti olan muzdlu işçilәrin fәaliyyәtindә biznesin әsası nәdir?
A) Istehsal vasitәlәri üzәrindә mülkiyyәt
B) Istehlak şeylәri üzәrindә mülkiyyәt
C) Istehsal vasitәlәri üzәrindә dövlәt mülkiyyәti
D) Daşınmaz әmlak üzәrindә mülkiyyәt
E) Iş qüvvәsi üzәrindә xüsusi mülkiyyәt
127) Sual: Bunlardan hansi biznesin subyektlәri kimi çıxış edir?
A) Rәqiblәr
B) Dövlәt strukturları
C) Vergi orqanları
D) Maliyyәçilәr
E) Hüquqşunaslar
128) Sual:Biznesin infrastrukturu, fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi, marketinq hansı sistemә aiddir?
A) Idarәetmә sistemi
B) Dövlәt sistemi
C) biznes sistemi
D) Vergi sistemi

E) Doğru cavab yoxdu
129) Sual: Azәrbaycan Respublikasında xüsusi fәaliyyәt növlәrinin lisenziyalaşdırılması işlәri hansı qanunla tәnzimlәnir?
A) ”Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanunla
B) ”Bәzi sahibkarlıq fәaliyyәti növlәrinә lisenziya verilmәsi haqqında” qanunla
C) ”Xüsusi razılıq tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısının tәsdiq edilmәsi haqqında” qanunla
D) düzgün cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur
130) Sual: Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanun nәyi müәyyәn edir?
A) qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin dairәsini
B) mәcburi qiymәtlәndirmә hallarının dairәsini
C) qiymәtlәndiricinin hüquqlarını
D) qimәtlәndiricinin vәzifәlәrini
E) bütün cavablar doğrudur
131) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә kimlәr mәşğul ola bilәr?
A) yalnız fiziki şәxslәr
B) yalnız hüquqi şәxslәr
C) fiziki vә hüquqi şәxslәr
D) düzgün cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur
132) Sual: Bazar metoduna başqa sözlә nә deyilir?
A) investisiya
B) müqayisәli satış metodu
C) Xәrc
D) Gәlir
E) Düzgün cavab yoxdur
133) Sual: Biznesin qiymәtlәndirilmәsinә bazar dәyәr yanaşması hansı metod vasitәsilә hәyata keçirilir? 1. müqavilә üzrә idarәetmә metodu 2.

sövdәlәşmә metodu 3. sahә spesifik metodu 4. kapital bazarı metodu 5. standart bazar metodu
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,3,5
E) 2,4,5
134) Sual: Bazar iqtisadiyatına keçidin ilk mәrhәlәsindә daşınmaz әmlak obyektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı әn çox istifadә olunan metod
hansıdır?
A) Bazar metodu
B) Gәlir metodu
C) Podrat metodu
D) xәrc metodu
E) Qalıq metodu
135) Sual: Xәrc metodunu başqa cür necә adlandırırlar?
A) Müqayisәli saziş
B) Podrat metodu
C) xәrclәrin toplanması metodu
D) Xәrclәrin çıxılması metodu
E) investisiya
136) Sual: Böyük Britaniyada әmlakın qiymәtlәndirilmәsinin neçә metodundan istifadә edilir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
137) Sual: Hazırda hansı mәqsәdlәr üçün әmlakın qiymәtlәndirilmәsi prosesi hәyata keçirilir?
A) Birlәşdirmә

B) Bölüşdürmә
C) Sığorta
D) Icarәyә vermә
E) Bütün cavablar doğrudur
138) Sual: Hansı fәrmanla qiymәtlәndirmә fәaliyyәti xüsusi fәaliyyәt növü kimi tәsbit olundu
A) 5 sentyabr 1996, 603 Nli
B) 4 oktyabr 1997, 637 Nli
C) 25 oktyabr 1998, 607 Nli
D) 10 may 2000, 627 Nli
E) Doğru cavab yoxdur
139) Sual: Qiymәtlәndirmә necә fәaliyyәt növüdür?
A) Riyazi üsul vә hәndәsi fiqurlarla hәyata keçirilәn
B) Alıcıların razılığı ilә hәyata keçirilәn
C) Rәqabәtli
D) İntellektual
E) Doğru cavab yoxdur
140) Sual: Hansı sәbәbdәn әmlak bazarı ilә qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin inkişafında qeyriparalellik müşahidә olunmuşdur?
A) Formal vә qeyri formal
B) Rәsmi vә qeyri rәsmi
C) Obyektiv vә subyektiv
D) Sosial vә iqtisadi
E) Doğru cavab yoxdu
141) Sual: Sivil әmlak bazarını …… qiymәtlәndirmә fәaliyyәti olmadan tәsәvvür etmәk mümkün deyil
A) Mәslәhәtçi rolunu oynayan
B) İntellektual fәaliyyәt növü olan
C) Vasitәçilәrә vә fiziki şәxslәrә xidmәt edәn
D) Ticari әmәliyyatları hәyata keçirәn

E) Doğru cavab yoxdur
142) Sual: Dünya iqtisadiyyatının tәcrübәsi dә biznesin nizamsız deyil ..... fәaliyyәt göstәrdiyini tәsdiqlәyir
A) Dövlәt qanunları әsasında
B) Sahibkarların konkret tәklifi әsasında
C) Biznes plan әsasında
D) Müasır idarәetmә әsasında
E) Daxili qanunauyğunluqlar әsasında
143) Sual: Biznes mәşğuliyyәti adәtәn ..... müşayәt olunur
A) Mal vә xidmәtlәr növünә olan ehtiyacla
B) Iqtisadi dövrәnin mәrhәlәlәrinin dәyişmәsi ilә
C) Pul vәsaitinin әldә edilmәsi vә xәrclәnmәsi ilә
D) Müәssisәnin müflislәşmәsi vә iflası ilә
E) Doğru cavab yoxdur
144) Sual:Aşağıdakılardan biri biznesin mәrhәlәlәrindәn biri deyil
A) Böyümә
B) Tәmin edilmә
C) Bәrqәrar olma
D) Tәnәzzül
E) Doğru cavab yoxdur
145) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes tsikllәrinin növlәrindәn biri deyil?
A) inkişaf tsikli
B) Işgüzar tsikl
C) Mәhsulun hәyat tsikli
D) Firmanın hәyat tsikli
E) Biznes növünün hәyat tsikli
146) Sual:Işgüzar tsiklin uzunluğuna hansı amil tәsir göstәrmir?

A) Mәhsulun vәziyyәti
B) Bazar konyukturu
C) Tәlәbin vәziyyәti
D) Dövriyyә
E) Istehsal müddәti
147) Sual:Bunlardan hansı müәssisәnin hәyat tsiklinin mәrhәlәsinә aid deyil?
A) Yetkinlik
B) Tәşkil
C) Inkişaf
D) Tәnәzzül
E) Doğru cavab yoxdur
148) Sual: Müәssisәnin müflislәşmәsi vә iflası haqqında ARnın qanunu nә vaxt qәbul edilib?
A) 1992
B) 1991
C) 1993
D) 1995
E) 1994
149) Sual: Müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin olmaması hansı qanuna uyğun olaraq müәyyәnlәşdirilir?
A) “Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanun
B) “Müәssisәnin müflislәşmәsi vә iflası haqqında” qanun
C) Xarici investisiyaların qorunmasi haqqında” qanun
D) “Anti inhisar fәaliyyәti haqqında qanun
E) Doğru cavab yoxdur
150) Sual: Bu mәsulun hәyat tsiklinin mәrhәlәsinә aid deyil:
A) Tәnәzzül
B) Bazara daxil olma
C) Genişlәnmә

D) Inkişaf
E) Yetkinlik
151) Sual: Marketinq, sifariş, istehsalın planı, istehsal – bunlar hansıtsiklin mәrhәlәlәridir
A) Biznes növünün hәyat tsiklinin
B) İşgüzar tsiklinin
C) Müәssisәnin hәyat tsiklinin
D) Mәhsulun hәyat tsiklinin
E) Doğru cavab yoxdur
152) Sual:Transformasiyanın әsas növlәrindәn biri deyil
A) Qruplaşdırma
B) Qoşulma
C) Bölünmә
D) Birlәşmә
E) Şәklini dәyişmә
153) Sual:Biznes tsiklinә aid edilmir?
A) işgüzar tsikl
B) istehsalın hәyati tsikli
C) malın hәyati tsikli
D) biznes siklinin hәyati tsikli
E) müәssisәnin hәyati tsikli
154) Sual:Müәssisәnin hәyat tsikli neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 4

155) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı malın hәyat tsiklinin mәrhәlәsi deyil?
A) malın bazara daxil olması
B) artım
C) yetkinlik
D) müflislik
E) düşmә
156) Sual: Ingilis dilindәn hәrfi tәrcümәdә pablik rileyşn termini nә demәkdir?
A) İctimaiyyәtlә әlaqә
B) Işgüzar reputasiya
C) әmәkdaşlıq
D) kommersiya münasibәtlәri
E) doğru cavab yoxdur
157) Sual: Firmanın nailiyyәti nә ilә bağlıdır? 1. Tәşkilatın idarәedicilәrinin 2. Cәmiyyәtin vә onun işlәdiyi 3. Kollektiv vә partnyorlar 4. Insan
birliklәrinin sәhhәti, stabilliyi 5. Göstәrdiyi münasibәt
A) 3,5
B) 1,5
C) 1,4
D) 2,4
E) 4,5
158) Sual: Birbaşa reklaam, xüsusәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindә, nәdir?
A) әn zәif imic yaradan faktor
B) Firma rәhbәrlәrinin vә әmәkdaşlarının zahiri görünüşü
C) Effektiv menecment
D) Aktiv işlәyәn texnologiya
E) Doğru cavab yoxdur
159) Sual: Pablik rileyşn nәdir?
A) Firmanın vizual obrazının qiymәti

B) әn zәif imic yaradan faktor
C) müәssisә haqqında ictimai rәyin tәşkili üzrә çoxtәrәfli fәaliyyәt
D) Mәhsulun satışının buraxılması üzrә reklam
E) Doğru cavab yoxdur
160) Sual: Aşağıdakılardan hansı bazarda işin aparlması prinsipinә aiddir?
A) Mәqsәdyönlü ol
B) Sadә vә yaddaqalan ol
C) Real imkana malik ol
D) Saxtakar ol
E) Doğru cavab yoxdur
161) Sual:Xüsusi maliyyә vә digәr şirkәtlәr tәrәfindәn aparılan qısa müddәtli vә uzun müdddәtli icarәnin xüsusi növü necә adlanır?
A) lizinq
B) libor
C) liveric
D) lider
E) likvidlik
162) Sual: Public relations nә demәkdir?
A) istehlakçıların stimullaşdırılması
B) ictimai münasibәtlәr
C) tanınmış әmtәә nişanı
D) ictimai fәaliyyәt
E) müәssisә imicinin yaradılması
163) Sual: Pablik rileyşn mühüm kompanentidir
A) idarәedici fәaliyyәtin
B) Tәşkilati fәaliyyәtin
C) Ictimai sahәlәrin
D) Sosial statusun

E) Doğru cavab yoxdur
164) Sual: Vizual obraza aid deyil:
A) Loqotip
B) әmtәә nişanı
C) Firmadaxili reklam
D) Yerin dizaynı
E) Firma üslubu
165) Sual: Bu, firmanın işgüzar reputasiyanın tәrkib hissәsi deyil
A) Firmanın vizual obrazı
B) Merketinq
C) Pablik rileyşn
D) Menecment
E) Doğru cavab yoxdur
166) Sual: Müasir bazarda işin aparılmasının neçә prinsipi mәlumdur?
A) 5
B) 8
C) 7
D) 4
E) 3
167) Sual: Repuytinqin mәqsәdi nәdir?
A) Ictimaiyyәtlә iş aparma
B) Müәssisәnin gәlirini artirmaq
C) Gәlir vә xәrclәri balanslaşdırmaq
D) İstehlakçının axtarışı vә satış üzrә sәylәrini heçә endirmәk
168) Sual: Bu reputinq in әsas işçi anlayışı deyil?
A) üsul

B) Imic
C) Mәnfi rәyin yaranması
D) Işgüzar reputasiya
E) Qudvil
169) Sual: Bu, işgüzar reputasiyanın pillәsinә aid deyil
A) Müәssisәnin missiyası
B) Müәssisәnin firma üsulu
C) Firmanın imici
D) İşgüzar reputasiyanın dәyәri
E) Müәssisәnin şәxsi işgüzar reputasiyası
170) Sual: Repuytinq nәdir?
A) Müәssisәnin firma üsulu
B) İşgüzar reputasiyanın yaranma mexanizmi
C) Qudvil
D) Müәssisәnin missiyası
E) Müәssisәnin şәxsi işgüzar reputasıyası
171) Sual: Sahibkarlıq strategiyaları arasında әn risklisi hansıdır?
A) Kütlәvi zәrbә
B) Cәld vә gözlәnilmәdәn hücum
C) Yaradıcılıq imitasiyası
D) Ixtisaslaşmış ixtisas strategiyası
E) Doğru cavab yoxdur
172) Sual: Rәqiblәrin yeni icadları, keyfiyyәt dәyişikliklәri nәzәrdәn qaçmışdır, daha doğrusu firma artıq mürgülәmişdir . Bu hansı strategiyaya
aiddir?
A) Hücum
B) Çoxmәqsәdli
C) Müdafiә

D) Qaymağın çıxarılması
E) Doğru cavab yoxdur
173) Sual: Bazarda mövqeyin saxlanması hansı strategiyaya aiddir?
A) Hücum
B) Müdafiә
C) Çoxmәqsәdli
D) Biznes növünün dәyişdirilmәsi
E) Doğru cavab yoxdur
174) Sual: Hücum strategiyasının variantları ..... kifayәt qәdәrdir
A) Müәssisәnin işgüzar strategiyasında
B) Coxmәqsәdli strategiyasında
C) Dünya biznes praktikasında
D) Regional biznes praktikasında
E) Doğru cavab yoxdur
175) Sual: Biznes strategiyasının seçilmәsi nә tәlәb edir?
A) Maliyyә vәsaiti
B) Әlverişli şәrait
C) Dәqiq, qәrәzsiz informasiya
D) Tәhlükәsiz әmәk şәraiti
E) Doğru cavab yoxdur
176) Sual:Biznes alәmindә mövcüd olan strategiyanınbütün növlәrini neçә qrupda ümumilәşdirmәk olar?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 1
E) Doğru cavab yoxdur

177) Sual:Françayzinq әsasәn hәyata keçirilәn kiçik vә böyük biznesin inteqrasiya formasıdır?
A) franşızanın alınması
B) lisenziya
C) nouhau
D) әmtәә nişanı
E) patent
178) Sual:Aşağıdakılardan hansı müәsisәnin şәxsi vәsaitini әsas l mәnbәyidir?
A) Әlavә kapital
B) Ehtiyat kapitalı
C) Nizamnamә kapitalı
D) Sәmәrәli kapital
E) Düzgün cavab yoxdur
179) Sual:İnflyasiyanın neçә növü mövcuddur?
A) 5
B) 3
C) 10
D) 8
E) 6
180) Sual:Texnologiya vә әmtәә nişanına dair lisenziya satışı sistemi necә adlanır?
A) faktorinq
B) vençur
C) marketinq
D) françayzinq
E) lizinq
181) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı maşın vә avadanlığın icarә forması deyil ?
A) rentinq
B) çarter

C) xayrinq
D) lizinq
E) faktorinq
182) Sual:Qeyd edilәnlәrdәn hansı şәxsi maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinә aid edilmir?
A) bank krediti
B) Amortizasiya
C) sәhmlәrin satışı
D) aktivlәrin satışı
E) partnyorların vәsaitlәri
183) Sual:Aşağıdakılardan hansı françayzerin müstәsna hüquqlarına aid deyil? 1. әmtәә nişanı 2. firma üslubu 3. mülkü hüquq 4. patent 5. müqavilә
A) 3,5
B) 1,2
C) 2,4
D) 1,4
E) 2,3
184) Sual:Vençur kapitalı xüsusi investisiya növü olaraq ..... strategiyasını aparır
A) 35 illik mәrhәlәdә
B) 25 illik mәrhәlәdә
C) 57 illik mәrhәlәdә
D) 36 illik mәrhәlәdә
E) düzgün cavab yoxdur
185) Sual:]Vençur kapitalı sxemindә sahibkar nә axtarışı aparır
A) ixtisaslı kadrlar
B) külli miqdarda kapital
C) cәlbedici biznes lahiyәsi
D) xüsusi investisiya növü
E) doğru cavab yoxdur

186) Sual:Şәbәkәlәrin mahiyyiti nәdir: 1.öz biznesini aparmaq 2.şәbәkә hissәlәrinin satışı 3.daha çox iştirakçının cәlb olunması 4.münaqişә
yaratması
A) 2,3
B) 1,2
C) 3,4
D) 1,5
E) 4,5
187) Sual:Françayzi öz fәaliyyәtini neçә aparır? 1.françayzerin әmtәә nişanı altinda 2.françayzilәrin qurultayını nә tәşkil edir 3.öz üslubunu
françayzerlә eynilәşdirir 4.әmtәә bazarında onun adsanından istifadә edir 5.françayzer uğurlu biznes tәşkil edir
A) 2,3,4
B) 1,3,5
C) 3,4,5
D) 1,4,5
E) 1,3,4
188) Sual:Françayzinqin mahiyyәti nәdir ?
A) şәbәkә hissәlәrinin satışıdır
B) daha çox iştirakçının cәlb olunmasıdır
C) ictimaiyyәtlә әlaqә qurmaq
D) öz biznesini aparmaq
E) doğru cavab yoxdur
189) Sual:Françayzi öz fәaliyyәtini neçә aparır?
A) debitor borcları hesabına
B) mal göndәrәnin kreditor borcu hesablana
C) sәmәrәli maliyyә alәti olan faktorinq kimi
D) françayzerin әmtәә nişanı altında
E) doğru cavab yoxdur

190) Sual:Rusiya terminalogiyasına görә françayrez nә demәkdir ?
A) әmlaka malik olmaq
B) hüquqa malik olmaq
C) adsana malik olmaq
D) kapitala sahib olmaq
E) yüksәk etikaya malik olmaq
191) Sual:Aşağıdakılardan hansılar cari aktivlәrә aiddir ? 1.nağd pullar 2.debitor hesablar 3.bank depoziti 4.veksellә ödәniş 5.istiqrazlar
A) 1,2,4
B) 1,2,5
C) 1,2,3
D) 3,4,5
E) doğru cavab yoxdur
192) Sual:Malyyәlәşdirmә mәnbәlәri adәtәn hansı kateqoriyayya bölünür? 1.ümumi 2.xüsusi 3.malyyә ehtiyyatları 4.maliyyә münasibәtlәri 5.borc
A) 2,5
B) 1,2
C) 1,3
D) 1,4
E) 2,4
193) Sual:Maliyyәlәşmә mәnbәlәri adәtәn neçә kateqoriyaya bölünür ?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
E) D/c yox
194) Sual:Qiymәt nәyә bilәvasitә tәsir göstәrir 1. Rentabellik sәviyyәsinә 2. Mәnfәәtin formalaşmasına 3. Rәqabәt mübarizәsinin xarakterinә vә
nәticәsinә 4. İstehsalın hәcminә 5. Mәhsulun sifariş portfelinә
A) 1,2,3

B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,3,5
E) 2,3,5
195) Sual:Bazar münasibәtlәri şәraitindә qiymәt hansı rolu oynayır?
A) aliciları razı salmaq
B) istehsalın tәnzimlәyicisi
C) satıcının mәnfәәti
D) biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi
E) düzgün cavab yoxdur
196) Sual: Dünya tәcrübәsi göstәrir ki, tәkcә nә cәmiyyәtin ümümi tәlәbini ödәyә bilmәz?
A) Sosial mexanizm
B) Iqtiadi mexanizm
C) Bazar mexanizmi
D) Tәbii inhisarçılıq
E) Düzgün cavab yoxdur
197) Sual: Iqtisadiyyatı yelkәnli gәmiyә hansı iqtisadçı bәnzәdir?
A) Druker
B) V.İ.Leontyev
C) K.Porrer
D) A.Smit
E) D. Rikardo
198) Sual: Iqtisadiyyatda külәk funksiyasını nә yerinә yetirir?
A) Mәnәvi maraq
B) Maddi maraq
C) Dövlәt
D) Sahibkar

E) Doğru cavab yoxdur
199) Sual: Iqtisadiyyatda sukan funksiyasinı …. yerinә yetirir.
A) Dövlәtin iqtisadi sistemi
B) Dovlәti siyasi sistemi
C) Dövlәtin sosial sistemi
D) Dövlәt strukturları
E) Düzgün cavab yoxdur
200) Sual: Aşağıdakılardan biri bazar iqtisadiyyatında әsas tәnzimlәyici alәtlәrdәn biridir:
A) Infilyasiya
B) rәqabәt
C) Milli gәlir
D) Büdcә kәsiri
E) Düzgün cavab yoxdur
201) Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlәtin mühüm funksiyalarından biridir?
A) Milli tәhlükәsizlik tәlәbi
B) Informasiya sisteminin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk
C) Rәqabәtin müdafiәsi
D) Keyfiyyәtli idarәetmә qәrarları qәbul etmәk
E) Düzgün cavab yoxdur
202) Sual: Aşağıdakılardan hansılar işsizliyin növüdür? 1. Friksion 2. Funksional 3. Struktur 4. Dövri 5. Mәrhәlәli
A) 1,3,4
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,2,5
E) 2,4,5
203) Sual: Aşağıdakılardan hansı müasir dövrün әn vacib vә aktual problemlәrindәn biridir?

A) Biznes infrastrukturunun geniş tәdbiq olunması
B) Әmtәә vә xidmәtlәr bazarının daha dәrin öyrәnilmәsi
C) Biznes infrastrukturunun formalaşması vә inkişafı
D) Bazar infrastrukturunun tәsniflәşdirilmәsi
E) Doğru cavab yoxdur
204) Sual: Bir ölkәnin pul vahidini digәr ölkәnin pul vahidindә әks etdirәn qiymәt necә adlanır?
A) valyuta klirinqi
B) qiymәt yaradılması
C) marja
D) valyuta kursu
E) devalvasiya
205) Sual: Qiymәtli kağızlar vә xarici valyuta qiymıtlәrinin müәyyәn edilmәsi necә adlanır?
A) mәzәnnә
B) korrupsiya
C) әmsal
D) kreditor
E) kulisa
206) Sual: Biznes infrastrukturu neçә bazardan ibarәtdir?
A) 18
B) 15
C) 10
D) 20
E) 17
207) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı biznes infrastrukturuna aid edilmir?
A) maliyyә bazarı
B) innovasiya bazarı
C) sığorta şirkәtlәri

D) konsaltinq şirkәtlәri
E) ictimai tәşkilatlar
208) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı qiymәtli kağızdır?
A) emitent
B) istiqraz
C) pul
D) kapital
E) xarici valyuta
209) Sual: Fond birjası iştirakçılarına aid deyil?
A) makler
B) broker
C) diler
D) aqent
E) menecer
210) Sual:Innovasiya fәaliyyәti bir qayda olaraq ... bağlıdır:
A) Kapitalla
B) Nәzәriyyә ilә
C) Müәyyәn şәrtlәrlә
D) Risklә
E) Mürәkkәb şәrtlәrlә
211) Sual: Maliyyә bazarının subyektlәri nәdә aparıcı rol oynayır?
A) Bir sıra strateji әhәmiiyyәtli mәhsulların qeydiyatdan keçmәsindә
B) Müsadirә olunmuş mәhsulların birjada satışının tәşkil edilmәsindә
C) iqtisadi resursların dövriyyәsinin başa çatdırılmasında
D) Sәmәrәli idarәetmә strukturunun yaradılmasında
E) Doğru cavab yoxdur

212) Sual: Investorlar investisiya bazarında nece çıxış edә bilәr? 1. әmanәtçi 2. satıcı 3. alıcı 4. debitor 5. kreditor
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 1,4,5
213) Sual: Investisiya fәaliyyәti haqda qanun nә vaxt verilib?
A) 10 dekabr 1994
B) 5 mart 1995
C) 13 fevral 1995
D) 5 mart 1993
E) 13 fevral 1993
214) Sual: ARDNŞ ilә nәhәng xarici neft şirkәtlәri arasında әsrin müqavilәsi hansı tarixdә bağlanmışdır?
A) 18 oktyabr 1991
B) 20 sentyabr 1994
C) 7 noyabr 1995
D) 20 iyun 1992
E) 19 dekabr 1995
215) Sual: Bunlardan hansı pul bazarına daxildir? 1. Valyuta bazarı 2. Birja bazarı 3. Fond bazarı 4. Emissiya 5. Banklararası bazarı
A) 2,5
B) 1,5
C) 3,4
D) 1,4
E) 1,2
216) Sual: Aşağıdakılardan hansı qiymәtli kağızlar bazarına aiddir? 1. Pul bazarı 2. Ilkin bazar 3. Fond bazarı 4. Valyuta bazarı 5. Banklararası bazar
A) 2,3
B) 1,5

C) 1,2
D) 3,4
E) 4,5
217) Sual:әmtәә birjasının fәaliyyәti hansı qurum tәrәfindәn lisenziyalaşdırılır?
A) Dövlәt Gömrük Komitәsi
B) Maliyyә Nazirliyi
C) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
D) Vergi Nazirliyi
E) Auditorlar Palatası
218) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes infrastrukturuna aid edilәn müstәqil bazarlardan biri deyil?
A) Satıcı vә alıcı
B) Lisenziya
C) Sığorta bazarı
D) Reklam bazarı
E) Istehsal vasitәlәri bazarı
219) Sual: Qәrbdә ilk dәfә infrastruktur termini XX әsrin әvvәllәrindә nәdә istifadә olunmuşdu?
A) Ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәhlilindә
B) Silahlı qüvvәlәrin hәrbi qabiliyyәtini tәmin edәn obyekt vә qurğuların tәhlilindә
C) Bazar münasibәtlәrinin tәşkilat sәviyyәsinin tәhlilindә
D) Silahlı qüvvәlәrin fәaliyyәt mexanizminin tәhlilindә
E) Doğru cavab yoxdu
220) Sual: Müәssisәnin makromühitinә nә aiddir?
A) tәdarükçü, istehlakçı, xarici partnyorlar
B) iqtisadi, tәbii, elmitexniki, siyasi, mәdәni mühit
C) rәqiblәr,vasitәçolәr,dövlәt orqanları
D) xarici partnyorlar, mәdәni, iqtisadi, daxili sahibkarlıq mühiti
E) mәdәni, istеhlаkçı, fәrdi, istеhsаl

221) Sual:Aşağıdakılardan hansı dәyişәn daxili makroiqtisadi amillәrdәn biridir?
A) İnflyasiya
B) Valyuta mәzәnnәlәri
C) Xarici ticarәt
D) Mal vә kapitalın idxalı
E) Dünya bazarındakı konyuktura
222) Sual:Aşağıdakılardan hansı dәyişәn daxili makroiqtisadi amillәrdәn biri deyil ?
A) Valyuta mәzәnnәlәri
B) İnflyasiya
C) İşsizlik
D) Vergitutmanın sәviyyәsi
E) Kapital qoyuluşu
223) Sual: Aşağıdakılardan hansı totalitarizmin 3 әsas formasından biridir?
A) Sosializm
B) Proletarizm
C) Marksizm
D) Kommunizm
E) Düzgün cavab yoxdur
224) Sual: Tәşkilati quruluş nәyin ardınca gәlir?
A) Müәssisәnin mәqsәdinin
B) Müәssisәnin vәzifәsinin
C) Müәssisәnin maraqlarının
D) Müәssisәnin xüsusiyyәtlәrinin
E) Müәssisәnin strategiyasının
225) Sual: Bu gün totalitarizmin neçә әsas forması mövcuddur?
A) 3

B) 4
C) 2
D) 1
E) Düzgün cavab yoxdur
226) Sual: Aşağıdakılardan hansı ehtiyat bazarlarına aid deyil?
A) Әmәk
B) Kapital
C) İnnovasiya
D) İnformasiya
E) Torpaq
227) Sual: әhalinin alıcılıq qabiliyyәti aşağıdakılardan hansından asılıdır?
A) Mәhsulun keyfiyyәtindәn
B) İqtisadi artım vә tәnәzzüldәn
C) Sahibkarın peşәkar fәaliyyәtindәn
D) Dövlәtin iqtisadi siyasәtindәn
E) Düzgün cavab yoxdur
228) Sual: İnsanın әn nәzәrә çarpan әlamәti nәdir?
A) Onun daxili alәmidir
B) Xarakteridir
C) Mәdәniyyәtidir
D) Onun zahiri görünüşüdür
E) Düzgün cavab yoxdur
229) Sual: Tәbii –coğrafi mühit deyәndә nә başa düşülür:
A) Biznesin uğurlu aparılacağı konkret ölkә
B) Biznesin hәyata keçirildiyi tәbii şәrait vә ekoloji vәziyyәt
C) Biznesin fәaliyyәti üçün yararlı olan işgüzar fәaliyyәt
D) Sosial mәdәni mühit vә ekoloji vәziyyәt

E) Düzgün cavab yoxdur
230) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin tәbii coğrafi mühitinin tәrkibinә aiddir?
A) İqlim
B) Torpaq
C) Bioloji
D) Material xammal
E) Bütün cavablar doğrudur
231) Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici mühitin xüsusisyyәtlәrindәn biridir?
A) Qeyri müәyyәnlik
B) Qeyrisәmimilik
C) Xarici ticarәt
D) İnflyasiya
E) Valyuta mәzәnnәlәri
232) Sual:Biznes xarici mühitlә daim qarşılıqlı әlaqә ilә sәciyyәlәnәn ...
A) Qapalı sistemdir
B) Daxili sistemdir
C) Tarixi sistemdir
D) Açıq sistemdir
E) Qeyri –müәyyәn sahәdir
233) Sual: Biznesә aid deyil ?
A) Mәqsәd
B) İşçilәrin ixtisası
C) Әmәk ehtiyatları
D) Vәzifәlәr
E) Texnologiya
234) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesә dolayı tәsir göstәrәn xarici mühit amilidir?

A) Rәqiblәr
B) Qanunlar
C) Elmitexniki tәrәqqi
D) Texnologiya
E) İstehlakçılar
235) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesә birbaşa tәsir göstәrәn xarici mühit amili deyil?
A) Rәqiblәr
B) İstehlakçılar
C) Qanunlar
D) Texnologiya
E) Әmәk ehtiyatları
236) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesә birbaşa tәsir göstәrәn xarici mühit amilidir?
A) Әmәk ehtiyatları
B) İstehlakçılar
C) Rәqiblәr
D) Qanunlar
E) Bütün cavablar doğrudur
237) Sual: Hansı amil daxili mühit amillәrinә aid deyil?
A) müәssisә mәqsәdlәri
B) müәssisә strukturu
C) müәssisә texnoloqiyası
D) heyәt
E) vergi qoyma sәviyyәsi
238) Sual: Biznesin xarici mühitinә aid edilmir?
A) rәqiblәr
B) istehsal
C) tәbii mühit

D) iqtisadi mühüt
E) siyasi amillәr
239) Sual: Müәssisәnin mikromühitinә nә aiddir?
A) alıcılar,rәqiblәr
B) xarici partnyorlar, dövlәt orqanları, banklar
C) rәqiblәr, dövlәt orqanları, istehlakçı cәmiyyәtlәri
D) alıcılar, banklar, vasitәçilәr
E) alıcılar, xarici partnyorlar, vasitәçilәr
240) Sual:Effektivlik nәdir? 1.Işgüzar reputasiya 2.Müәssisәnin firma üslubu 3. xәrc vә gәlirin nisbәti
A) 3
B) 2
C) 1,3
D) 2,3
E) 1
241) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı maşın vә avadanlığın icarә forması deyil ? 1) rentinq 2) çarter 3) xayrinq 4) faktorinq
A) 4
B) 1,2
C) 3
D) 2
E) 2,3
242) Sual:Aşağıdakılardan hansı xüsusi vәsaitlәrә aid deyil ? 1. şәxsi vәsait 2. debitor borclar 3.kreditor borcları
A) 1
B) 3
C) 2
D) 1,2
E) 3,4

243) Sual:Aşağıdakılardan hansı qrupun inkişaf mәrhәlәsinә aid deyil? 1.Vәrdişlәrә yiyәlәnmә 2.Ideal qrup 3.Parçalanma 4. Çevik vә effektiv
qrupun yaranması
A) 1
B) 4
C) 1,3
D) 2,4
E) 1,2
244) Sual:Teylor nәyi әsas stimal kimi görürdü? 1.Mәsuliyyәt dәrәcәsini 2 .Әmәk haqqını 3.Sosial statusu 4.İşdә müvәffәqiyyәti
A) 2
B) 3
C) 2,4
D) 1,2
E) 2,3
245) Sual:Hansı sәbәbdәn әmlak bazarı ilә qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin inkişafında qeyriparalellik müşahidә olunmuşdur? 1.Formal vә qeyri
formal 2.Rәsmi vә qeyri rәsmi 3. Obyektiv vә subyektiv
A) 3
B) 2,3
C) 2
D) 1
E) 1,3
246) Sual:12 Motiv nәdir? 1. Xarici sövqedici qüvvә 2. Nәticә 3.Daxili sövqedici qüvvә, cazibә, daxili vadaretmә qüvvәsi 4. Cazibә qüvvәsi
A) 1
B) 3
C) 1,2
D) 3,4
E) 1,3
247) Sual:Aşağıdakılardan hansı Böyük Britaniyada әmlakın qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn metodlara aid deyil?1 Bazar 2. Podrat

3.Müqayisә 4.Qalıq
A) 1
B) 2
C) 3,4
D) 1,2
E) 2,4
248) Sual: Hazırda hansı mәqsәdlәr üçün әmlakın qiymәtlәndirilmәsi prosesi hәyata keçirilir? 1.Vergiyә cәlb etmә 2.Girovqoyma 3.Özәllәşdirmә
4.Alqi satqi
A) 1
B) 1,2
C) 2,3
D) 3
E) 1,2,3,4
249) Sual: Biznes etikasının ilk ümüumi prinsipi nәdir? 1. sosiallığı 2.qanuniliyi 3.fәrqliliyi
A) 2
B) 1,2
C) 1,3
D) 3
E) 2
250) Sual:Keçmiş tәcrübәyә әsaslanaraq problem hәllinin mümkün metodu vә yaranan vәziyyәt sәbәblәrinin axtarışı :
A) analogiya metodudur
B) Delfi metodudur
C) beyin hücumu metodudur
D) kollektiv bloknot metodudur
E) formal meyarlar metodudur
251) Sual:Maliyyә hesabatı tәhlilindә daha geniş yayılmış evristik metodlarına aşağıdakılar aiddir :
A) analogiya metodu, beyin hücumu metodu, Delfi metodu

B) analogiya metodu, Delfi metodu, zәncirvari әvәz etmә metodu
C) kollektiv bloknot metodu, kreativ metod
D) beyin hücumu metodu, inteqral metod, analogiya metodu
E) formal meyarlar metodu, ekspert metod
252) Sual:Mütәxәssislәrin peşәkar fikirlәrinә әsaslanan informasiyanın toplanma vә işlәnmә üsullar qrupu aşağıdakılara aiddir :
A) evristik tәhlil metodlarına
B) stoxastik tәhlil metodlarına
C) әnәnәvi tәhlil metodlarına
D) determinlәşdirilmiş tәhlil üsullarına
E) proqnozlaşdırma üsullarına
253) Sual:Әgәr korrelyasiya әmsalı K = 0,25, onda göstәricilәr arasında әlaqәnin sıxlığı :
A) zәifdir
B) ortadır
C) yoxdur
D) funksionaldır
E) әhәmiyyәtlidir
254) Sual:Әgәr korrelyasiya әmsalı K < 0,6, onda göstәricilәr arasında әlaqәnin sıxlığı
A) ortadır
B) yoxdur
C) funksionaldır
D) әhәmiyyәtlidir
E) zәifdir
255) Sual:Әgәr korrelyasiya әmsalı K > 0,6, onda göstәricilәr arasında әlaqәnin sıxlığı :
A) әhәmiyyәtlidir
B) funksionaldır
C) yoxdur
D) zәifdir

E) ortadır
256) Sual:Әgәr korrelyasiya әmsalı K = 1, onda göstәricilәr arasında әlaqә :
A) funksionaldır
B) ortadır
C) yoxdur
D) әhәmiyyәtlidir
E) zәifdir
257) Sual: Konsepsiyaya daxildir: 1. Biznesin qurulması vә inkişaf mәrhәlәlәri 2. Etalon strategiyaya nail olmaq 3. Biznesin mәqsәdinin
müәyyәnlәşdirilmәsi 4. Istehlakçıların zövq vә tәlәbinin müәyyәnlәşdirilmәsi 5. Fәaliyyәt strategiyasının işlәnmәsi
A) 3,5
B) 3,4
C) 3,2
D) 3,1
E) 1,5
258) Sual: Biznesin konsepsiyası müәyyәn amillәrlә şәrtlәnir. Aşağıdakılardan hansı bu amillәrdәn biri deyil?
A) Istehlakçıların mәcmusu ilә
B) Buraxılmış mәhsul ilә
C) Firmanın rәqabәt üstünlüklәri ilә
D) Mәhsulun kәmiyyәt vә keyfiyyәti ilә
E) Tәlәbatın ödәnilmәsi ilә
259) Sual: Biznes konsepsiyasını işlәyib hazırlayarkәn müәssisәlәrin fәaliyyәtinin әsas xәttini nәdәn başlamaq lazımdır?
A) Marketinq tәdqiqatından
B) İstehlakçıların arzularından
C) Elmi araşdırmadan
D) Istehsalçıların istәklәrindәn
E) Gәlәcәk planlardan

260) Sual: Müәssisәnin fәliyyәt xәttindә istifadә olunan әsas funksiyaların yerinә yetirilmәsinә nә kömәk edir?
A) Lazımi hәcmdә kapital
B) Fikir birliyi
C) Tәrәfdaşlar
D) Düzgün seçilmiş strategiya
E) Mәqsәdlәrin qoyuluşu
261) Sual: Seçim ..... kimi mәqamlara aiddir
A) Kapitalın dövretmәsi
B) Vәsaitin yerlәşdirilmәsi
C) Ehtiyatlarının alınma bazarı
D) Mәhsul vә xidmәtlәr
E) e. Bütün cavablar doğrudur
262) Sual: Stretegiya ...
A) Fәrdi yaradıcılıqdır
B) Mәqsәdә çatmaq üçün praktik vasitәdir
C) Niyyәt haqqında deklarasıyadır
D) Sәrfәli xidmәt imkanıdır
E) Doğru cavab yoxdur
263) Sual: Bunlardan hansı strategiyanın seçilmәsindә vacib amil deyil?
A) İşçilәrin ixtisas sәviyyәsi
B) Vaxt amili
C) Firmanın maliyyә resursları
D) Sahәnin güclü tәrәflәri
E) Kapitalın dövr etmәsi
264) Sual: Aşağıdakılardan biri biznesin tәşkili mәrhәlәsi deyil:
A) Layihәnin reallaşdırılması
B) Yeni ideyanın axtarışı

C) biznes planın işlәnib hazırlanması
D) Maliyyә planının tәrtib edilmәsi
E) Fәaliyyәt strategiyasının işlәnilmәsi
265) Sual: Bu müәssisәnin yerinin seçilmәsinә tәsir edәn prinsipial amil deyil:
A) Nәqliyyat imkanları
B) Dövlәt güzәştlәri
C) Vergi güzәştlәri
D) Bazara yaxınlıq
E) işçi qüvvәsi ilә tәminat imkanları
266) Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin şәhәrdә yerlәşdirilmәsinin üstün cәhәti deyil?
A) Yaxşı nәqliyyat imkanları var
B) Xidmәt sәviyyәsi yüksәkdir
C) Torpağın dәyәri yüksәkdir
D) Kifayәt qәdәr ixtisaslı işçi qüvvәsi var
E) Enerji ilә normal tәchizatı var
267) Sual: Biznesә logistik sistem kimi baxıla bilәr
A) Tәchizatçılar – istehsal prosesi – istehlakçılar
B) Xidmәt imkanları  istehsal prosesi – bazarlar
C) Işçi qüvvәsi ilә tәminat  tәchizatçılar – istehlakçılar
D) Nәqliyyat imkanları – dövlәt güzәştlәri – bazarlar
E) Istehsalçılar  istehsal prosesi – istehlakçılar
268) Sual: Mәhsul istehsalında ixtisaslaşma ilә әlaqәdar strategiyanı reallaşdıran firmaların ..... olur
A) Yüksәk potensialı
B) Sәviyyәli dizaynerlәr
C) Yüksәk keyfiyyәtli mәhsul tәminatı sistemi
D) Inkişaf etmiş marketinq sistemi
E) Bütün cavablar doğrudur

269) Sual:Öz müәssisәmiz üçün , bazarın boşluğunu tapmaq üçün ... axtarıb tapmaq lazımdır
A) әmtәә vә xidmәt bazarında müştәrilәri
B) yüksәk ixtisaslı işçilәri
C) imkanlı vә vәzifәli şәxslәri
D) şәxsibacarıqların,meyllәrin,ixtisasların praktik tәtbiqini
E) düzgün cavab yoxdur
270) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin tәşkili mәrhәlәsidir?
A) işçi qüvvәsilә tәminat imkanları
B) xammal ilә tәminat imkanları
C) biznes planın işlәnib hazırlanması
D) fәaliyyәt planın işlәnib hazırlanması
E) düzgün cavab yoxdur
271) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznesin tәşkili mәrhәlәsidir?
A) bazarda boşluğun axtarılması
B) biznes planın işlәnib hazırlanması
C) fәaliyyәt strategiyasının işlәnmәsi
D) layihәnin reallaşdırılması
E) butun cavablar doğrudur
272) Sual:Biznesin konsepsiyası nәyi xarakterizә edir?
A) mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini
B) müәssisәnin inkişafı vә formalaşması ideologiyasını
C) nәzәri vә praktiki baxışlar
D) müәssisәnin istiqamәtlәnә bilәcәyi bazarı
E) düzgün cavab yoxdur
273) Sual:Statistik mәlumatıara görә sahibkarların neçә % i öz işlәrindә daha yaxşı bildiklәri sahәdә başlayırlar?
A) 50 %i

B) 90%i
C) 70%i
D) 60%i
E) 80%i
274) Sual:Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi mәhdudiyyәtә aiddir?
A) ilkin kapital qoyuluşlarının yüksәk sәviyyәsi
B) qoyulmuş vәsaitlәrin uzunmüddәtli qaytarılması
C) kommersiyaya nail olunmasında qeyrimüәyyәnlik
D) düzgun cavab yoxdur
E) bütün cavablar doğrudur
275) Sual:Fәaliyyәtin konkret növlәri ancaq xüsusi ... әsasında hәyata keçirә bilәr
A) hesablar
B) icazә vә tәyinat
C) razılıq (lisenziya
D) sifariş
E) tapşırıq
276) Sual:Biznes konsepsiyasının işlәnmәsi nәzәrdә tutur?
A) onun mәqsәdlәrinin formalaşması
B) tәşkilatihüquqi formaların seçimi
C) hüquqi bаzanın yaradılması
D) tәşkilati strukturların yaradılması
E) infrastrukturun formalaşması
277) Sual:Firnmanın mәqsdlәrinә nail olunması üçün zәruri olan hәrәkәtlәrin ümumilәşdirilmiş modeli adlanır?
A) strategiya
B) motivasiya
C) taktika
D) konsepsiya

E) missiya
278) Sual:Bazar konyukturası nә demәkdir ?
A) mal realizasiyasının sosial şәraiti
B) iqtisadi
C) ticarәt
D) tәşkilati
E) tәlәbtәklifin nisbәtidir
279) Sual:Marketinq araşdırmalarının әsas elementlәri hansılardır?
A) qiymәtin müәyyәn edilmәsi, mediaplanlaşdırma, bölüşdürmәkanallarının tәyin edilmәsi
B) mövqеlәşdirmә, seqmentasiya, rәqabәt üstünlüyünün yaradılması
C) birbaşa marketinq obyektlәrinin tәyin edilmәsi, xarici partnyorların axtarışı, malların çeşid qaydası
D) tәlәb hәcminin tәyin edilmәsi, istehlakçıların tәhlili, rәqiblәrin tәhlili
E) qiymәtin müәyyәn edilmәsi, xarici partnyorların axtarışı, pozisiyalandırma
280) Sual:Tәşkilatın yaradılmasının mәqsәd vә mәnası necә adlanır?
A) marketinq
B) struktur
C) missiya
D) qәrar
E) taktika
281) Sual:Firmanın formalaşması vә inkişafı ideologiyasını xarakterizә edәn biznes hәrәkәti xәtti necә adlanır?
A) qanun
B) struktur
C) konsepsiya
D) strateqiya
E) taktika
282) Sual: MMCnin üstünlüyü deyil?

A) bir şәxs tәrәfindәn yaradıla bilәr
B) pul vәsaitlәrinin tez akkumulyasiyası imkanı
C) cәmiyyәt üzvlәri öhdәliklәr üzrә mәhdud mәsuliyyәt daşıyırlar
D) kreditorlar üçün az cәlb edicilik
E) cәmiyyәtin işlәrindә üzvlәrinin mütlәq iştirakını tәlәb etmir
283) Sual: Qeyd edilәn şirkәtlәrdәn hansı özәl sektora aid deyil?
A) ictimai korporasiya
B) mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt
C) sәhmdar cәmiyyәti
D) әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt
E) istehsal kooperativi, xoldinq
284) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı holdinq şirkәtinin növüdür?
A) istehsal
B) distant
C) maliyyә
D) kommersiya
E) konsesiya
285) Sual: Fәrdi özәl müәssisәnin üstünlüyü nәdәdir ?
A) mәhdudiyәtsiz öhdәliklәr
B) qeydiyyatın sadәliyi
C) maliyyәlәşdirmә üçün daha az imkan
D) tәkbaşına qәrarların qәbulu
E) aşağı başlanğıc kapitalı
286) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı amil sahibkarlığın hüquqi formalarına aid deyil?
A) fәrdi sahibkarlıq
B) tәsәrüfat birliyi
C) tәsәrüfat cәmiyyәti

D) kooperativlәr
E) qeyrikommersiya tәşklatları
287) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı Sәhmdar Cәmiyyәtin ali idarәetmә orqanıdır?
A) ittifaq
B) birlik
C) konsorsium
D) tәsarüfat şurası
E) onun üzvlәrinin ümumi yığıncağı
288) Sual: Qeyd edilәn informasiyalardan hansı tәsis müqavilәsinә daxil deyil?
A) tәsisçilәrin adları vә onların hüquqi statusu haqqında mәlumatlar
B) tәsisçilәrin ailә tәrkibi vә onların pasport mәlumatları
C) tәsisçilәrin yerlәşdiyi yer haqqında mәlumatlar
D) dövlәt qeydiyyatı haqqında mәlumatlar
E) nizamnamә kapitalının hәcmi vә tәsisçilәrin orada içtirakı haqqında mәlumatlar
289) Sual: Qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrinin çoğlu neqativ cәhәtlәrinin olması iqtisadiyyatda nәyә gәtirib çıxarır?
A) Texniki silahlanma sәviyyәsinin aşağı olmasına
B) inhisarçılıq meyllәrinin yaranmasına
C) Tәnәzzülә vә müәssisәnin lәğvinә
D) Gözlәnilmәz dәyişikliklәrә
E) Doğru cavab yoxdur
290) Sual: Nә üçün qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәri müvәqqәti xarakter daşıyır?
A) Cәmiyyәtin sәhmlәri yalnız onun tәsisçilәri arasında bölüşdürülür
B) Sәhmlәr әvvәlcәdәn m
C) Bu cәmiyyәtdә istehsalın texniki silahlanma sәviyyәsi aşağı olur
D) Bu cәmiyyәtin çoğlu neqativ cәhәtlәri var
E) Doğru cavab yoxdur

291) Sual: Cәmiyyәtin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi hansı qanuna uyğun uyğun olaraq hәyata keçirilir?
A) Sahibkarlıq haqqında ARnın qanunu
B) Müәssisәlәr haqqında ARnın qanunu
C) Investisiya fәaliyyәti haqqında ARnın qanunu
D) Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında ARnın qanunu
E) Doğru cavab yoxdur
292) Sual: Ümumi yığıncaq sәsvermә hüququna malik olan sәhmdarlarınazı neçә faizi iştirak etdikdә sәlahiyyәtli sayılır?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 45
E) 55
293) Sual: Aşağıdakılardan hansı sәhmdar cәmiyyәtin ali idarәetmә orqanıdır?
A) Sәhmdarların ümumi yığıncağı
B) Maliyyәtәftiş komissiyası
C) Cәmiyyәtin vәzifәli şәxslәri
D) Müşahidә şurası
E) Doğru cavab yoxdur
294) Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin üzvlәrinin hüququna aiddir?
A) Cәmiyyәtin işinin idarә olunmasında iştirak etmәk
B) Mәnfәәtin bölgüsündә iştirak etmәk
C) Lәğv etmә kvotuna
D) Müvafiq payını almaqla cәmiyyәt azad çıxmaq
E) Bütün cavablar doğrudur
295) Sual: Mәhdud mәsuiyyәtli cәmiyyәt hansı elementlәri daha harmonik әlaqәlәndirmәyә imkan verir?
A) Ümumi vә xüsusi
B) әsas vә әlavә

C) maddi vә qeyrimaddi
D) Şәxsi vә qeyrimaddi
E) maddi vә şәxsi
296) Sual: Mәhdud mәsuiyyәtli cәmiyyәtin nizamnamә kapitalı nә asasında formalaşır?
A) Sәhm buraxmaq yolu ilә
B) Üzvlük haqqı ilә
C) hәr bir tәsisçinin xüsusi çәkisi
D) Mәnfәәt hesabına
E) Doğru cavab yoxdur
297) Sual: Payçıların nә vaxt sәs vermәk hüququ var?
A) Müәssisәnin idarә heyәtinin üzvlәrinin seçilmәsindә
B) müәssisәdaxili mәsәlәlәrin hәllindә
C) Idarә heyәtinin sәlahiyyәtlәtini müәyyәnlәşdirәn nizamnamә müddәalarının qәbul edilmәsindә
D) Idarә heyәtinin sәlahiyyәtlәtini müәyyәnlәşdirәn nizamnamә müddәalarının qәbul edilmәsindә
E) Doğru cavab yoxdur
298) Sual: Hansı xarakterik cәhәt sahibkarı biznesmәndәn fәrqlәndirir?
A) mәnfәәtin әldә edilmәsindә tәlabat
B) novatorluq
C) biznesfәaliyyәtin tәşkili
D) özünә inam
E) inadkarlıq
299) Sual: Azәrbaycanda Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi haqında Qanun nә zaman qәbul edilmişdir?
A) 1993
B) 1996
C) 1991
D) 1997
E) 1990

300) Sual: Hansı iqtisadçı Qәrb iqtisadiyyatında ilk dәfә sahibkar anlayışını istifadә etmişdir?
A) A.Smit
B) R.Kantilion
C) Y.Şumpeter
D) İ.V. Sey
E) A.Marşal
301) Sual: Hansı fәaliyyәt istiqamәtinә görә biznesin növlәridir ?
A) istehsal biznesi, kommersiya biznesi, maliyyә biznesi, konsultativ biznes
B) istehsal biznesi, mal biznesi, büdcә biznesi, siğorta biznesi
C) kommersiya biznesi, maliyyә biznesi, xidmәtlәrin göstәrilmәsi üzrә biznes
D) istehsal biznesi, kommersiya biznesi, mal biznesi
E) xidmәtlәrin göstәrilmәsi üzrә biznes, kommersiya biznesi, maliyyә biznesillll
302) Sual:Ticarәt evi nәyi ifadә edir?
A) Satış tәşkilatlarının qarşılıqlı әlaqәsini
B) Fәaliyyәt sahәlәri arasında birliyi
C) Әmtәә mübadilәsi sferasında fәaliyyәt göstәrәn tәşkilati birliyi
D) Alıcı vә satıcı maraqlarını
E) Doğru cavab yoxdur
303) Sual:Aşağıdakılardan hansı әmtәә birjasının yerinә yetirdiyi funksiyalardan biridir?
A) Mәhsulun keyfiyyәtinin müәyyәn edilmәsi
B) Ticarәt әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi
C) Mәhsulun reallaşmasına cәhd
D) Topdan vә pәrakәndә satış ticarәtinin әlaqәlәndirilmәsi
E) Öz vәsaiti hesabına mәhsulların reallaşdırılması
304) Sual:Maliyyә biznesi nәyi nәzәrdә tutur?
A) Alqısatqı üzrә әmәliyyat vә sazişlәr

B) Qiymәtli kağızlar bazarının tәhlilini
C) Idarәetmә mәsәlәlәri üzrә mәslәhәti
D) Iş vә xidmәtlәrin yerinә yetirilmәsini
E) Doğru cavab yoxdur
305) Sual:Fәaliyyәtin әsas istiqamәtini seçәrkәn nәyi nәzәrә almaq zәruridir?
A) Xüsusi tәcrübәni
B) Mövcud potensialı
C) Rәqabәt dәrәcәsini
D) Nәzәrdә tutulan tәlәbi
E) Bütün cavablar doğrudur
306) Sual:Maliyyә imkanlarını qiymәtlәndirmәk dedikdә aşağıdakılardan hansı başa düşülü
A) Nizamnamә kapitalının hәcmi
B) Maliyyәlәşmәnin mümkün mәnbәlәrini müәyyәnlәşdirmәk
C) Dövriyyә vәsaitinin hәcmi
D) Zәruri xәrclәrin sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәk
E) Bütün cavablar doğrudur
307) Sual:Sahibkarlıq imkanları hansı şәkildә tәzahür edә bilәr?
A) Menecerin peşәkar bilik, yenilik vә iş tәcrübәsinin olması ilә
B) Fәaliyyәtin әsas istiqamәtlәrini seçmәklә
C) Mövcud tәlәbatın ödәnilmәsi üçün texnologiyaların işlәnib hazirlanmasını
D) Bazarda payın artırılması imkanlarının müәyyәn edilmәsindә
E) Bunlardan hansı öz biznesinә başlamazdan öncә görülәn analitik işlәrdәn biridir?
308) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesin mühüm әlamәtlәrindәn biridir?
A) Mühafizә mexanizminin etibarlığı
B) Mәnfәәtin artörölması imkanı
C) Şәxsi vә kollektiv tәşәbbüskarlığın tәzahürü
D) Resurslarin bölüşdürülmәsi

E) yeniliklәrin idarә edilmәsi qabiliyyәti
309) Sual: İnformasiya mәdәniyyәti әsaslarının heyәt tәrәfindәn әldә edilmәsi hansına ki daxildir:
A) Ümumi mәdәniyyәtin mövcudluğu
B) Professional vә işgüzar etiketi bilmәsi
C) Zәruri informasiyanın tapılması vә yenidәn effektiv işlәnmәsi bacarığı
D) Kompüter savadı vә informasiya texnologiyaları biliyi
E) bütün cavablar doğrudur
310) Sual:Mәqsәdyönlü informasiyaya aid deyil:
A) faydalılıq
B) Dәqiq
C) Vahidlik
D) dezinformasiya
E) qәbulun öz vaxtlılığı
311) Sual:Başvermә yerinә görә daxili informasiyaya aiddir: 1. Firmadaxili informasiya sistemlәrinin mәlumatları 2. Milli informasiya sistemlәrinin
mәlumatları 3. Xüsusi strukturların xәbәrlәri 4. әmәkdaşların informasiyaanalitik işinin mәlumatları 5. Kütlәvi informasiya vasitәlәrinin mәlumatları
A) 1,2
B) 1,4
C) 1,2,3
D) 1,2,3,4
E) 1,5
312) Sual:Başvermә yerinә görә xarici informasiyaya aid deyil:
A) Beynәlxalq informasiya sistemlәrinin mәlumatları
B) Milli informasiya sistemlәrinin mәlumatı
C) Әmәkdaşların informasiyaanalitik işinin mәlumatları
D) Kütlәvi informasiya vasitәlәrinin mәlumatları
E) Xüsusi strukturların xәbәrlәri

313) Sual:Etibarlı informasiya nәyә deyilir?
A) Sahibinin şәxslәri ilә vә yalnız onun istәyi ilә yayılmış biznes informasiyası
B) Dövlәtdәn alınan informasiya
C) İnternetdәn alınan informasiya
D) Kitablardan alınan mәlumat
E) Ictimaiyyәtdәn alınan mәlumat
314) Sual:Hansı ifadә sәhvdir?
A) Relevant informasiya konkret mәsәlә, şәxs, mәqsәd, vaxta yığılan mәlumat
B) İşgüzar informasiya yekun, icmal, operativ informasiyalara bölünür
C) Cari informasiya biznesin daxili vә xarici mühiti haqqında mәlumat
D) Signal informasiya işgüzar vә relevant üçün әsas ola bilәr
E) Cari informasiya signal vә mәişәt informasiyalarına bölünür
315) Sual:İnformasiyanın istifadә sәmәrәrәliliyi vә imkanları aşağıdakılardan hansıları ilә ölçülür? 1.Doğruluq 2.Dәqiqlik 3.Hәqiqilik 4.İstifadә
asanlığı 5.Aktuallıq
A) 1,3,5
B) Hamısı
C) 1,2,3
D) 2,5
E) 4,5
316) Sual:Adekvatlıq prinsipinә әsasәn informasiya vasitәsilә yaradılan obraz uyğun olmalıdır: 1. real obyektә 2. zamana 3. oxucuya 4. prosesә 5.
hadisәyә
A) 1,4,5
B) 2,4
C) 1,2,5
D) 3,5
E) 1,2,3
317) Sual:İnformasiyanın mәnbәdәn tәlәbatçıya verilmә yolu üsulu vә prosesi nәyә deyilir?

A) İnformasiyanın ötürülmәsi
B) İnformasiyanın yaradılması
C) İnformasiya transformasiyası
D) İnformasiya yenilәnmәsi
E) İnformasiya kommunikasiyası
318) Sual:Predmet vә hadisәlәrin dәrk olunmasına aid deyil?
A) Informasiyanin verilmәsi
B) İnformasiyanın sızdırılması
C) İnformasiyanın istifadәsi
D) İnformasiyanın yaradılması
E) İnformasiyanın öyrәnilmәsi
319) Sual:Predmet vә hadisәlәrin dәrk olunması nә demәkdir?
A) Informasiyanin sızdırılması
B) İnformasiyanın gizli yolla әldә edilmәsi
C) İnformasiyanın gizlәdilmәsi
D) İnformasiyanın yaradılması,verilmәsi, istifadәsi
E) İnrmasiyanın ötürülmәsi
320) Sual: İnformasiyanı yaradanların malik olması şәrt deyil. 1.30dan yuxarı yaşa 2.savada 3.maddi vәziyyәtә 4.dünyagörüşünә 5.müxtәlif peşәyә
A) 1,3
B) 1,2
C) 2,3
D) 4,5
321) Sual: İnfrastrukturun sonrakı inkişafı hansı sәnaye üçün elektron biznesin dә inkişaf meyilidir:
A) Kütlәvi informasiya vasitәlәri sәnayesi
B) Kommunikasiya texnologiyaları
C) İnformasiya texnologiyaları sәnayesi üçün
D) İdarәetmә texnologiyaları sәnayesi üçün

E) Düzgün cavab yoxdur
322) Sual: Aşağıdakılardan biri informasiya texnologiyaları sәnayesi üçün elektron biznesin inkişafında aparıcı meyillәrdәndir:
A) İnfrastrukturun sonrakı inkişafı
B) Beynәlxalq standartların tәsdiqi vә tәtbiqi
C) Әtrafdakı texnologiyalar ilә eksperimentlәr
D) Bazar imkanlarının genişlәndirilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
323) Sual: İnformasiya biznesinin әsas sahәlәri hansılardır? 1) İnformasiya mәhsulları vә xidmәtlәri 2) Mәlumatların elektron emalı sistemlәri 3)
Telekommunikasiya 4) Texniki vә proqram tәminatının ekspertiziyası 5) İnformasiya xidmәtlәri haqqında mәlumatlandırmaq
A) 3,4,5
B) 1,2,5
C) 2,4,5
D) 1,3,5
E) 1,2,3
324) Sual: Bu mәsәlәlәrin dövlәt sәviyyәsindә hәyata keçirilmәsi vacibdir:
A) İnformasiya resurslarının elektronlaşması
B) Elmi verilәnlәr bazasına girişin tәminatı
C) Elmi informasiyaların sistemlәşdrilmәsi vasitәlәrinin işlәnmәsi
D) Alimlәrin vә mütәxәssislәrin müәlliflik hüququnun tәnzimlәnmәsi
E) Bütün cavablar doğrudur
325) Sual: İnformasiya vә kommunikasiya ...... üçün zәruri vasitәdir: 1) Müәssisәlәrin sayının artması 2) İqtisadi inkişafın artımı 3) Kommersiya
tәkliflәrinin yerinә yetirilmәsi 4) Yoxsulluğun azaldılması 5) Maddi texniki resurslara tәlәbatı ödәmәk
A) 2,4
B) 2,3
C) 3,4
D) 4,5
E) 1,5

326) Sual: İnformasiya cәmiyyәtinin formalaşmasının әsas xüsusiyyәtlәri sırasına hansılar aiddir?
A) Qlobal informasiya mühitinin yaradılması
B) İnformasiyanın әmtәәyә çevrilmәsi
C) İnformasiya bazarının yaradılması vә inkişafı
D) İnformasiyanın xidmәtә çevrilmәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
327) Sual: Elektron biznes nәyә imkan verir? 1) Müştәrilәrә xidmәti yaxşılaşdırmaq 2) Elektron fondların mübadilәsinә 3) Portnyorlarla
münasibәtlәri optimallaşdırmaq 4) İnternet şәbәkәsinin yaradılmasına 5) Bütün cavablar doğrudur
A) 1,2
B) 2,3
C) 3,4
D) 1,3
E) 5
328) Sual: әhatә sәviyyәsinә görә kompüter şәbәkәlәrini aşağıdakı kimi tәsniflәşdirmәk olar: 1) Elektron 2) Lokal 3) Hüquqi 4) Korporativ 5) Qlobal
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 2,4,5
D) 1,3,5
E) 1,4,5
329) Sual: Müasir avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәrini aşağıdakı siniflәrә bölmәk olar: 1) Biznesә dövlәt dәstәyi 2) Biznesin informasiya
kömәyi 3) Maliyyә  iqtisadi informasiya sistemlәri 4) İnformasiya mәlumat sistemlәri 5) İdarәetmә avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlәri
A) 1,3,5
B) 2,3,4
C) 2,3,5
D) 1,2,3
E) 2,4,5

330) Sual: İnformasiya texnologiyaları dedikdә nә başa düşülür? 1) İnformasiyaların işlәnmәsindә 2) Hesablama texnikası vә 3) Elektron biznes vә
4) İnformasiya cәmiyyәtindәn istifadә 5) Rabitә vasitәlәrindәn istifadә
A) 1,3,4
B) 1,3,5
C) 1,2,5
D) 1,2,4
E) 2,4
331) Sual: Dünya iqtisadi sistemi artıq informasiya cәmiyyәtinin formalaşması dövrününә daxil olub, çünki artıq o .........
A) Cәmiyәtin artan tәlәbatı ilә stimullaşdırılır
B) Әmәk vә sosial münasibәtlәrlә xarakterizә olunur
C) İnformasiyaların işlәnmәsindә aktivdir
D) İnformasiya biznesi adlanan güclü sәnayedir
E) Düzgün cavab yoxdur
332) Sual: İşgüzar informasiya bölünür?
A) relevant, siqnal, әmәliyyati
B) cari, relevant, yekun
C) siqnal, müşahidә, sahә
D) yekun, operativ,icmal
E) yekun, cari, müşahidә
333) Sual: Sahibkarın istifadә etdiyi informasiya növlәrinә aid deyil?
A) texnolojı informasiya
B) biznesinformasiya
C) relevant informasiya
D) işgüzar informasiya
E) cari informasiya
334) Sual: İnformsiyanın әsas tәlәblәrinә aid deyil?
A) artıqlıq

B) dәyәrlilik
C) hәqiqilik
D) dәqiqlik
E) kütlәvilik
335) Sual: Sаhibkаrlıqdа istifаdә оlуnаn infоrmаsiyаnın növlәri hаnsılаrdır?
A) аnаlitik, işgüzаr, sоsiаl
B) rеlеvаnt, siqnаl, dәqiq
C) cаri, işlәnmiş, mövcud
D) işgüzаr, rеlеvаnt, cаri
E) düzgün cаvаb yохdur
336) Sual: Infоrmаsiyаyа hаnsı mәlуmаtlаr аid еdilir?
A) әşyа, şәхs, fаkt, hаdisә, prоsеs
B) şәхs, insаn, bilik, еlm, tехnikа
C) fаkt, prоsеs, siqnаl, tәhlil, dәrkеtmә
D) mаtеriyа, prоsеs, yеnilik, innоvаsiyа, insаn
E) hаdisә, qаnуn, еmаl, sәhih,
337) Sual: Dаxili infоrmаsiyа аşаьıdаkılаrdаn hаnsılаrı әhаtә еdir?
A) mәnfәәt, tәdаrükçü, rәqib, kеyfiyyәt, istеhlаkçı, müәssisә
B) gәlir, mәnfәәt, zәrәr, istеhsаl хәrclәri, mәhsуlуn miqdаrı, tехnоlоgiyа
C) zәrәr, pаtеnt, lisеnziyа, kеyfiyyәt, kаdrlаr, hаzır mәhsul
D) istеhsаl хәrclәri, sех, хаmmаl, müştәri, bаlаns, istеhsаl hеyyәti
E) tехnоlоgiyа, fоndvеrimi, әrаzi, rәqib, idаrәеtmә sistеmi, istеhlаkçılаr
338) Sual: Hansı mәlumatlar daxili informasiyaya aid deyil?
A) gәlir vә xәrclәr haqqında
B) dövriyyә, sifarişlәrin statistikası
C) istehsal edilәn mәhsulun miqdarı vә keyfiyyәti haqqında
D) ölkәnin iqtisadi vәziyyәti haqqında

E) firmanın texnologiya, avadanlığı haqqında
339) Sual: Daxili biznesinformasiya mәlumatlarınа malikdir?
A) ölkә,bölgәnin iqtisadi vәziyyәti haqqında
B) istehlakçılar,tәchizatçılar haqqında
C) istehsalat xәrclәri haqqında
D) müvafiq sahәdә nouhau,patent, lisenziyalar haqqında
E) rәqiblәr haqqında
340) Sual: Biznеsin уğуrlу аpаrılmаsı üçün аvtоmаtlаşdırılmış infоrmаsiyа sistеmi nеçә sinifә bölünür?
A) 3
B) 5
C) 10
D) 2
E) 1
341) Sual: Elektron biznes...
A) Informasiya texnologiyaları sahәsindә biliklәrin yayılması sahәsidir
B) Informasiyaların idarә edilmәsidir
C) keyfiyyәtcә yeni iş texnologiyasıdır
D) Informasiya texnologiyalarının 5 әsas istiqamәtindәn biridir
342) Sual: Aşağıdakılardan biri informasiya texnologiyalarının 5 әsas istiqamәtindәn biri deyil?
A) Qloballaşma
B) Konvergensiya
C) texnologiyalar ilә eksperimentlәr
D) Aralıq halqaların lәğv edilmәsi
E) Qarşılıqlı fәaliyyәtin mümkünlüyü
343) Sual: Kim ..... , o da qazanır:
A) Müasir şәraitdә cәmiyyәtimizin düzgün inkişaf proqnozunu verә bilirsә

B) Daha tez vә keyfiyyәtli informasiyanı alıb, onu tez tәhlil edә bilirsә
C) qoyulan mәsәlәlәri tam vә vaxtında hәll edә bilirsә
D) Informasiya mәdәniyyәtinә malikdirsә, zәruri informasiyaya malikdirsә
E) Doğru cavab yoxdur
344) Sual: Hazırda informasiya çevrilmişdir: 1. Müәyyәn qrupa xidmәt edәn bir sahәyә 2. Elmiiqtisadiyyatın tәrkib hissәsinә 3. Istehsal
infrastrukturunun mühüm sahәlәrindәn birinә 4. Mәqsәdyönlü, xüsusi istiqamәtli bir sahәyә 5. Xalqın maddi vә mәnәvi tәlәbatını ödәyәn sahәyә
A) 1,2
B) 2,3
C) 3,4
D) 4,5
E) 1,5
345) Sual: Nәyin prioritet mәsәlә kimi dövlәtin iqtisadi siyasәtindә әksolunması mәntiqli hesab edilәrdi?
A) rәqabәtli kәşfiyyatın aparılması
B) daxili sәnaye cәsusluğuna qarşı mübarizә
C) qoruyucu tәdbirlәr sisteminin yaradılması
D) sahibkarların tәhlükәsisliyinin tәmin edilmәsi
E) düzgün cavab yoxdur
346) Sual: Aşağıdakılardan hansılar әkskәşfiyyat bölmәlәrinin vәzifәsinә aiddir? 1. Tәhlükәli insanlara qarşı mübarizә 2. iqtisadi cәsuslara qarşı
mübarizә; 3. Qanuna zidd hәrәkәt edәn vәtәndaşların cәzalandırılmasında dәstәk 4. ayrıayrı әmәkdaşlara qarşı cinayәtin baş vermәsi; 5. cinayәt
xarakterli edәn şәxslәrin sәnәdlәşdirilmәsindә mәhkәmә vә nәzarәtedici orqanlara kömәk göstәrmәk
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 2,4,5
D) 1,3,5
E) 1,2,4
347) Sual: әkskәşfiyyat fәaliyyәtinin mәqsәd vә obyektinin müәyyәnlәşdirilmәsi nәyә imkan verir?
A) normal iqtisadi inkişaf sәviyyәsinә

B) müәssiәdә texniki tәhlükәsizliyә
C) işçi heyәtinin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
D) әkskәşfiyyat bölmәlәrinin mümkün vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirmәyә
E) düzgün cavab yoxdur
348) Sual: Hansı mәrhәlәdә mühafizә tәdbirlәrinin reallaşmasının dәyәri müәyyәnlәşdirilir?
A) Mühafizәyә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi;
B) Xüsusi zәifliyin qiymәtlәndirilmәsi;
C) Әks tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması;
D) Әks tәdbirlәrin reallaşdırılması.
E) Rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi;
349) Sual: Rәqabәt şәraitindә nә çox vacibdir?
A) mühafizәyә olan tәlәbatın müәyyәn edilmәsi
B) rәqiblәrin fәaliyyәtini öyrәnmәk vә özünün biznes planlarını onlardan gizli saxlamaq
C) avadanlığın vә rabitә xәttinin mühafizәsi
D) rәqiblәrin bilavasitә aksiyaları
E) düzgün cavab yoxdur
350) Sual: Biznesin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün nәyi mütlәq bilmәk lazımdır? 1. tәlәb olunan vәsaitin mәblәğini 2. müәssisәdә texniki
tәhlükәsizlik şәrtlәrini 3. yaradılan sistemin nә qәdәr etibarlı olacağını 4. әmәyin mühafizәsi ilә bağlı mәsәlәlәri 5. müәssisәdә tәşkilatı idarәetmәni
A) 1,2
B) 1,3
C) 2,4
D) 4,5
E) 3,5
351) Sual: Müәssisәnin kommersiya sirri sayılan informasiyalara aid deyil :
A) elmitexniki işlәmlәr
B) kәşflәr (nouhau)
C) müәssisәnin maliyyә әmәliyyatları

D) strukturu vә heyәti
E) mariflәnmә vә tәrbiyәvi tәdbirlәr
352) Sual: Müәssisәnin kommersiya sirri sayılan informasiyalara aiddir :
A) elmitexniki işlәmlәr
B) kәşflәr (nouhau)
C) müәssisәnin maliyyә әmәliyyatları
D) strukturu vә heyәti
E) bütün cavablar doğrudur
353) Sual: Kompleks mühafizә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinin başlıca mәqsәdi nәyi tәmin etmәkdir? 1. mövcud çәtinliklәri aradan qaldırmaq 2.
müәssisәnin hazırki vaxtda dayanaqlı vә maksimum effektiv fәaliyyәtini 3. iş yerlәrinin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk 4. gәlәcәkdә biznesin
inkişafının yüksәk potensialını 5. kommersiya sirrini qorumaq
A) 1,2
B) 2,4
C) 3,5
D) 4,5
E) 1,3
354) Sual: 2000ci ildә Moskva şәhәrindә keçirilmiş Tәhlükәsizlik texnologiyası mövzusunda beşinci beynәlxalq forumda hansı mövzuda dәyirmi
masa olmuşdur?
A) İnformasiya mühüm strateji resurs kimi
B) internet şәbәkәsinin formalaşması vә inkişafı
C) Sahibkarlığın tәhlükәsizliyinin informasiyaanalitik tәminatı
D) Azәrbaycanda tәhlükәsizlik texnologiyası
E) düzgün cavab yoxdur
355) Sual: Tәhlükәsizlik texnologiyası mövzusunda beşinci beynәlxalq forum neçәnci ildә vә harada keçirilmişdir?
A) 2002ci il Kiyev şәhәrindә
B) 2000ci ildә Moskva şәhәrindә
C) 2003cu ildә Ankara şәhәrindә

D) 2004cu ildә Naxçıvanda
E) 2001ci ildә İstanbul şәhәrindә
356) Sual: Ümumdünya internet şәbәkәsinin formalaşması, şәbәkә texnologiyasının geniş yayılması nәyә sәbәb olmuşdur?
A) qlobal informasiya infrastrukturunun yaradılmasına
B) informasiyanın mühüm strateji resursa çevrilmәsinә
C) informasiyanın әmtәәyә, xidmәtә çevrilmәsinә
D) informasiya vә bilik bazarının yaradılmasına
E) düzgün cavab yoxdur
357) Sual:Kommersiya sirrinә aid edilә bilmәz?
A) tәsis sәnәdlәrindә olan informasiya
B) sazişlәr haqqında mәlumatlar
C) xörәyin hazırlanma prosesi
D) işgüzar yazışmalar
E) kreditlәr haqqında mәlumat
358) Sual:Birbaşa vә ya dolayı yolla bilәrәkdәn vә ya bilmәyәrәkdәn yayılması müәssisә vә ya özәl şәxsi zәrәrә gәtirә bilәn mәlumatı tәyin еdin?
A) bençmarkinq
B) françayzinq
C) kommеrsiya sirri
D) sәnaye şpionajı
E) biznesin tәhlükәsizliyi
359) Sual:Hansı mәlumat kommersiya sirri deyil ?
A) müqavilәlәr haqqında mәlumat
B) mәhsulun satışı planları
C) marketinq üzrә tәdbirlәr
D) işçilәrin sayı
E) mövzu vә bank әmәliyyatları haqqında mәlumat

360) Sual:Müasir rәqabәt mübarizәsi şәraitindә sahibkarlıq müәssisәlәrinin müvәffәqiyyәtlә işlәnmәsi üçün nә müstәsna әhәmiyyәt kәsb edir?
A) Milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabiliyyәtliliyi
B) iqtisadı mühitin yaxşılaşdırılması
C) Sәriştәli rәhbәrlәrin iqtisadi siyasәti
D) Rәqabәtli kәşfiyyatın aparılması
E) Doğru cavab yoxdur
361) Sual: Biznesin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә ..... böyük itkilәrә gәtirib çıxarır
A) Diletantlıq
B) tolerantlıq
C) diverfikasiya
D) lokallaşma
E) Doğru cavab yoxdur
362) Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin işgüzar informasiyasının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi prinsiplәrindәn biri deyil?
A) Mühafizә sisteminin etibarlılığı
B) Mühafizәnin sadәliyi
C) Mühafizәnin neçәyә başa gәlmәsi
D) Mühafizә sisteminin nәzarәt altında olması
363) Sual: Mühafizә tәdbirlәri hazırlayarkәn müәyyәnlәşdirmәk vacib deyil:
A) Informasiya kimi maraqlandira bilәr
B) Hansı informasiyanın mühafizәsinә ehtiyac var
C) Informasiyaların mühafizәsi neçәyә başa gәlir
D) Informasiyanın hәyat müddәti nә qәdәrdir
E) tam vә etibarlı informasiya varmı
364) Sual:Aşağıdakilardan hansı mühafizәsinә ehtiyac duyulan kommersiya informasiyalarından biri deyil?
A) Kontraktlar
B) Mәhsulun satış planı
C) Xörәyin hazırlanma resepti

D) Rәqabәtqabiliyyәtinin tәhlili
E) әmәkdaşların әmәk haqqı
365) Sual: Aşağıdakilardan hansı mühafizәsinә ehtiyac duyulan kommersiya informasiyalarından biridir?
A) Xörәyin hazırlanma resepti
B) işgüzar razılaşmalar
C) Konstruktor sәnәdlәşmәsi
D) EHMin proqram tәminatı
E) Doğru cavab yoxdur
366) Sual: Aşağıdakilardan hansı mühafizәsinә ehtiyac duyulan sәnaye informasiyalarından biridir?
A) EHMnin proqram tәminatı
B) Mәhsulun satış planı
C) Kontraktlar
D) Işgüzar yazışmalar
E) Müştәrilәrin siyahısı
367) Sual: Biznesdә risk nә ilә әlaqәdardır?
A) a. Iqtisadiyyatın vәziyyәti
B) Siyasi qeyristabilliyi
C) Tәbii fәlakәt
D) Rәqiblәrin qeyriqanuni hәrәkәtlәri
E) Bütün cavablar doğrudur
368) Sual: Biznesin tәhlükәsizliyi hansı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur?
A) Hüquqi
B) Inzibati
C) Tәşkilati idarәetmә
D) Tәrbiyәvi vә xüsusi
E) Bütün cavablar doğrudur

369) Sual: Yeni müstәqillik әldә etmiş ölkәlәrin iqtisadi tәhlukәsizliyinin tәmin edilmәsindә nә әhәmiyyәtli rol oynayır?
A) iqtisadi mühitin yaxşılaşdırılması
B) Xidmәt sahәsinin genişlәndirilmәsi
C) Kiçik sahibkarlara dövlәt dәstәyi
D) Informasiya texnologiyalarının tәchizatı
E) e. Düzgün cavavb yoxdur
370) Sual:Hansı ölkәnin iqtisadi müstәqilliyinin әsas şәrti iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsidir?
A) Keçid dövrünü yaşayan
B) b. Әrzaq tәhlükәsizliyi olan
C) Inkişaf etmәkdә olan
D) Keçid dövrünü yaşayan vә әrzaq tәhlükәsi olan
E) Doğru cavab yoxdur
371) Sual:Müasir rәqabәt mübarizәsi şәraitindә sahibkarlıq müәssisәlәrinin müvәffәqiyyәtlә işlәnmәsi üçün nә müstәsna әhәmiyyәt kәsb edir?
A) Milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabiliyyәtliliyi
B) Iqtisadı mühitin yaxşılaşdırılması
C) Sәriştәli rәhbәrlәrin iqtisadi siyasәti
D) Rәqabәtli kәşfiyyatın aparılması
E) Doğru cavab yoxdur
372) Sual: Bazara gözlәnilmәz güclü rәqabәtin daxil olması nәticәsindә nә baş verә bilәr?
A) Rәqabәtli kәşfiyyat
B) Bazarın düzgün tәdqiq olunmaması
C) Biznesdә böyük uğursuzluqlar
D) Sәnaye cәsusluğu
E) Doğru cavab yoxdur
373) Sual:Mәhsulun hәyat tsikli 4 mәrhәlәdәn keçir?
A) tәtbiq, ucalma, inkişafın ekspansiyası
B) mәnimsәmә, tәtbiq, ucalma, süqut

C) bazara daxil olma.inkişaf, yetkinlik, süqut
D) mәnimsәmә, ucalma, ekspansiya, süqut
E) ucalma, inkişaf, ekspansiya, süqut
374) Sual:Mәhsulun hәyat tsiklinә daxil deyil?
A) daxil olma mәrhәlәsi
B) artım mәrhәlәsi
C) satış mәrhәlәsi
D) yetkilnllik mәrhәlәsi
E) enmә mәrhәlәsi
375) Sual:Müәssisәnin müflisliyinin qarşısının alınması üçün aparılan tәdbirlәr sistemı?
A) sinergiyq
B) sanasiya
C) stimulyasiya
D) sponsorluq
E) sanksiya
376) Sual: Etibarlı vәziyyәtә malik olan biznes növü hansı sahәdә ixtisaslaşaraq mәnfәәt әldә edir?
A) Әlverişli
B) Rәqiblәrin eyni sәviyyәdә olduğu
C) Dar vә nisbәtәn qorunmuş
D) Rәqabәtli
E) Geniş hәcmli
377) Sual: Nә müәssisәni birbaşa müflislәşmәyә aparır
A) Biznes coğrafiyasının dәyişdirilmәsi
B) Vaxtlı vaxtında müxtәlif mәrhәlәlәrin tәlәblәrinә reaksiya vermәmәk
C) “Müәssisәnin müflislәşmәsi vә iflası haqqında” qanun
D) Balansın qeyriqәnaәtbәxş formalaşması
E) Doğru cavab yoxdur

378) Sual: Bazara daxil olma mәrhәlәsi nә ilә xarakterizә olunur?
A) Mәhsulun bazara yeridilmәsi әrzindә satışın aşağı templә artması ilә
B) Gәlirin vә satışın sürәtlә azalması ilә
C) Gәlirin sürәtlә artması ilә
D) Bütün potensial alıcıların әmtәә ilә tәmin olunması ilә әlaqәdar satış tempi aşağı düşmәsi ilә
E) Doğru cavab yoxdur
379) Sual: Inkişaf mәrhәlәsi nә ilә xarakterizә olunur 1. Satışın aşağı templә artması ilә 2. Potensial alıcıların әmtәә ilә tәmin olunması ilә 3.
Mәhsulun bazarda sürәtlә mәnimsәnilmәsi ilә 4. Gәlirin vә satışın sürәtlә azalması ilә 5. Gәlirin sürәtlә artması ilә
A) 3,5
B) 1,2
C) 2,3
D) 4,5
E) 1,5
380) Sual: Tәnәzzül mәrhәlәsi nә ilә sәciyyәlәnir?
A) Mәhsulun bazarda sürәtlә mәnimsәnilmәsi
B) Gәlirin vә satışın sürәtlә azalması
C) Satışın aşağı templә artması
D) Potensial alıcıların әmtәә ilә tәmin olunması ilә
E) Doğru cavab yoxdur
381) Sual: Biznes növlәrinin hәyat tsikli özündә beş mәrhәlәni әks etdirir. Bu mәrhәlәlәrә aid deyil:
A) Tәnәzzül mәrhәlәsi
B) Biznes növünün dәyişdirilmәsi mәrhәlәsi
C) Işgüzar әmәliyyatların ixtisarı mәrhәlәsi
D) Yetkinlik mәrhәlәsi
E) Genişlәnmә mәrhәlәsi
382) Sual: Müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin itirilmәsi dedikdә nә başa düşülür?1. Biznes növünün dәyişdirilmәsi 2. Kreditorların tәlәblәrinin

ödәnilmәsi imkanlarının olmaması 3. Balansın qeyriqәnaәtbәxş strukturunun formalaşması 4. Işgüzar әmәliyyatların ixtisarı 5. Mәhsul vә xidmәtin
tükәnmәsi
A) 1,2
B) 2,3
C) 1,5
D) 1,4
E) 2,5
383) Sual: ..... satışın vaxtı vә hәcmi bütövlüklә nәğd pulun vә istehsalat gәlirinin hәrәkәtindә dәyişikliklәrlә sәciyyәlәnir
A) Biznes növünün hәyat tsikli
B) Biznesin tsiklik inkişafı
C) Işgüzar tsikl
D) Mәhsulun hәyat tsikli
E) Müәssisәnin hәyat tsikli
384) Sual: ..... bazarın öyrәnilmәsi, istehsal vә mәhsulların reallaşdırılması kimi biznes fәaliyyәtinin müxtәlif mәrhәlәlәrinin ardıcıl hәyata
keçirilmәsidir
A) Mәhsulun hәyat tsikli
B) Müәssisәnin hәyat tsikli
C) Işgüzar tsikl
D) Doğru cavab yoxdur
385) Sual: Işgüzar tsikl ..... kimi biznes fәaliyyәtinin müxtәlif mәrhәlәlәrinin ardıcıl hәyata keçirilmәsidir 1. Istehsal prosesi 2. Bazarın öyrәnilmәsi
3. Tәlәbin vәziyyәti 4. Dövriyyә 5. Istehsal vә mәhsulların reallaşdırılması
A) 1,2
B) 2,4
C) 2,3
D) 4,5
E) 2,5
386) Sual: Biznesin inkişafında iki inkişaf forması fәrqlәnir 1. Tәnәzzül 2. Tәkamül 3. Stabil vәziyyәt 4. Inqilabi inkişaf 5. Demokratik inkişaf

A) 2,4
B) 1,2
C) 2,3
D) 3,4
E) 4,5
387) Sual: Tәnәzzül mәrhәlәsindә tәşkilatın әsas vәzifәsi nәdir?
A) Riski kifayәt qәdәr qiymәtlәndirmәkdir
B) Yaşamaq uğrunda mübarizәdir
C) Yeni fәaliyyәt sahәlәrinin yaradılması vә genişlәnmәsini tәmin etmәkdir
D) Bazarda işgüzar mühitdә möhkәmlәnmәkdir
E) Doğru cavab yoxdur
388) Sual: Böyümә ...
A) Dayanıqlı struktur, sәlis idarәetmә әsasında şirkәtin inkişafının baş vermәsidir
B) Biznesin imkanları çәrçivәsindә bazarın daha çox hissәsinin әlә keçirilmәsidir
C) Kapitalın başqa fәaliyyәt sahәsinә yönәldilmәsidir
D) Konkret biznesin hәyat dövrәsinin bir mәrhәlәdәn digәrinә keçmәsidir
E) Şirkәtin sәrbәst böyümәsi nәticәsindә fәaliyyәtin durulma vә durğunlaşmasıdır
389) Sual: Bәrqәrar olma ...
A) Bazarda işgüzar mühitdә möhkәmlәnmәkdir
B) Bazarda boş yerdә bәrqәrar olmadır
C) Şirkәtin sәrbәst fәaliyyәt göstәrmәsidir
D) Şirkәtdә münaqişәlәrin kәskinlәşmәsidir
E) Doğru cavab yoxdur
390) Sual: Biznesin yaranması ..... bağlıdır
A) Işgüzar mühitdә möhkәmlәnmәklә
B) Biznesin daha çox hissәsinin әlә keçirilmәsi ilә
C) Şirkәtin sәrbәst böyümәsi ilә

D) Bazarda boş yerin tutulması ilә
E) Daxili ziddiyyәt vә münaqişәlәrin kәskinlәşmәsi ilә
391) Sual: Hәr bir mәrhәlә üçün özünәmәxsus fәaliyyәt strategiyası vә taktikasının işlәnib hazırlanması nә üçün zәruri şәrtdir? 1. Müәssisәnin
fәaliyyәtinin effektivliyi 2. Rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәk olması 3. Ixtisaslı kadr potensialının yaradılması 4. Tәşkilatın yetkinliyi 5.
Müәssisәlәrarası münasibәtin yaranması
A) 1,3
B) 2,3
C) 1,2
D) 2,4
E) 4,5
392) Sual: Hәr bir mәrhәlә (tsikl) nә tәlәb edir?1. Özünәmәxsus fәaliyyәt strategiyası işlәnib hazırlanması 2. Biznes mәşğuliyyәti üçün pul vәsaiti 3.
Fәaliyyәt taktikasının işlәnib hazırlanması 4. Elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış biznes plan 5. Yeni fәaliyyәt növünün hazırlanması
A) 1,3
B) 1,2
C) 1,5
D) 1,4
E) 2,5
393) Sual: Hәyat tsikllәrinin yaranması nә ilә әlaqәdardır?
A) Biznesin daxili qanunauyğunluqlar әsasında fәliyyәt göstәrmәsi ilә
B) Biznesin daxili vә xarici mühitindәki dәyişikliklәrlә
C) Biznesdә özünәmәxsus fәaliyyәt strategiyası işlәnib hazırlanması ilә
D) Müәssisәnin mütәmadi olaraq istehsalı modernlәşdirilmәsi ilә
E) Doğru cavab yoxdur
394) Sual: Biznesinkubatorlarının әn mühüm mәqsәdi nәdir ? 1. sahibkarlıq mәdәniyyәtinin yaradılması 2. yerli sahibkarların iqtisadiyyatda daha
fәal iştirakı 3. sahibkarlıq prosesinә gәnclәrin, qadınların vә digәr әhali qruplarının cәlb olunması 4. Innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq 5. Insan
kapitalının formalaşmasına tәkan vermәk
A) 1,2,3
B) 3,4,5

C) 1,2,5
D) 1,4,5
E) 2,3,4
395) Sual: Biznes infrastrukturunun formalaşmasında hansı tәşkilatlar iştirak edirlәr?
A) yerli idarәetmә orqanları
B) sahibkarlıq tәşkilatları
C) kiçik sahibkarlığın inkişaf fondları
D) mәşğulluq fondları, ticarәtsәnaye palatası
E) bütün cavablar doğrudur
396) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorların növünә aid deyil?
A) Regional
B) Çoxprofilli
C) Mümkün
D) Daxili
E) Mәqsәdli
397) Sual: Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorun konkret mәqsәdlәrindәn biri deyil:
A) texnoloji yeniliklәrin tәtbiqi
B) regional inkişaf
C) sәnaye subpodratlarının tәtbiqi
D) qloballaşdırma
E) konvengersiya
398) Sual: Aşağıdakı hansı biznesinkubatorlarının göstәrirdiyi xidmәtlәrә aid deyil?
A) mövzulara dair mәslәhәtlәr hazırlayırlar
B) reklam şirkәtlәrinә kömәk edirlәr
C) marketinq xidmәtlәri göstәrilir
D) partnyorların axtarışına kömәk edirlәr

E) menecment
399) Sual: Biznesinkubatorlar aşağıdakı hansı xidmәtlәri göstәrirlәr?
A) mövzulara dair mәslәhәtlәr hazırlayırlar
B) reklam şirkәtlәrinә kömәk edirlәr
C) marketinq xidmәtlәri göstәrilir
D) partnyorların axtarışına kömәk edirlәr
E) bütün cavablar doğrudur
400) Sual: Aşağıdakılardan biri kiçik biznesin iri biznesdәn fәrqinә aid deyil:
A) kiçik biznesin subyektlәrinin lazımi maliyyә vәsaiti vә xüsusi sosial infrastrukturu olmur
B) istehsaltexniki silahlanma sәviyyәsi aşağı olur
C) Kiçik biznesdә әmәyin mühafizәsi hәll edilmir
D) Kiçik biznesdә texniki tәhlükәsizliyi mәsәlәsi hәll edilmir
E) Kiçik biznes biznesin miqyasına novlәrindәn biridir
401) Sual: İnfrastrukturların yaradılması kiçik sahibkarlıq subyektlәrinә aşağıdakı xidmәtlәri göstәrmәlidir. Ağağıdakılardan biri buna aid deyil:
A) menecment
B) Marketinq
C) İnformasiya
D) texnolojitexniki
E) Maliyyә
402) Sual: Aşağıdakılardan biri kiçik firmaların dörd әsas strategiyasından biri deyil:
A) Korirasiya strategiyası
B) Optimal hәcm strategiyası
C) İri firmanın mәhsulunda iştirak strategiyası
D) İri firmanın tәchizat sistemindә iştirak strategiyası
E) biznes növünün dәyişdirilmәsi vә ya azaldılması strategiyası
403) Sual: İri firmalarla rәqabәt mübarizәsindә kiçik biznes hәr şeydәn әvvәl özünün hansı başlıca üstünlüklәrindәn istifadә edir? 1. Çeviklik 2.

surәtlә hәrәkәtetmә 3. әrazi manevrilik 4. ixtisas sәviyyәsindәn 5. Maliyyә imkanlarından
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,4,5
E) 1,2,5
404) Sual: Dövlәt tәrәfindәn sahibkarlara daima yardım edilmәsi kiçik vә orta biznes müәssisәlәrinә imkan verir ki: 1. inkişaf etsin 2. fәaliyyәtini
әlaqәlәndirsin 3. Biznes növünü dәyişdirsin 4. iri müәssisәlәr tәrәfindәn rәqabәtә dözsün 5. yeni strategiya seçsin
A) 3,4,5
B) 1,2,3
C) 1,2,4
D) 2,3,5
E) 1,4,5
405) Sual: Yaponiyada ölçülәrindәn asılı olaraq müәssisәlәrin qruplara bölünmәsindә hansı göstәricidәn istifadә olunur?
A) Kapitalın hәcmi vә işçilәrin sayı
B) Müqayisәli mәhdud resurslar
C) Istehsal olunan mәhsulun hәcmi
D) Bazarın hәcminә görә
E) Düzgün cavab yoxdur
406) Sual: Kiçik biznesin keyfiyyәt meyarlarına aid deyil:
A) istehsal olunan mәhsulun (xidmәtin) nisbәtәn az miqdarda olması;
B) yüksәk tәşkilatifunksional çeviklik vә mobillik;
C) qeyrimüntәzәm menecment, «sağlam fikir idarәetmәnin» üstünlüyü;
D) yalnız mәhdud bazar seqmentlәrinә malik olmaq qabiliyyәti;
E) müәssisәdә satışın hәcmi, dövriyyә, aktivlәrin dәyәri
407) Sual: Kiçik vә orta istehsal müәssisәlәrinin yaradılması vә inkişafı nәticәsindә .... 1. Insanların yaradıcılıq imitasiyası artır 2. iqtisadiyyat
sahәlәri üzrә yeniliklәrin, mütәrәqqı texnologiyaların tәtbiqi sürәtlәnir 3. fәaliyyәtә yaradıcı yanaşma 4. әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi artır 5. azad

rәqabәt mühiti formalaşır
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 2,4,5
D) 1,3,5
E) 1,4,5
408) Sual: sahibkarların kifayәt qәdәr peşәkarlıq hazırlığı olmaması nәyә sәbәb olur?
A) Sahәnin iqtisadi xarakteristikasını dәyişdirmәyә
B) kiçik firmanın intensiv müflislәşmәsi vә iflasa uğramasına
C) Biznes strategiyasını dәyişdirmәyә
D) Müvafiq biznes sahәsindәni tendensiyalara
E) Düzgün cavab yoxdur
409) Sual: Fәaliyyәt miqyasından asılı olaraq biznesi ayırd edirlәr?
A) kiçik, kommersiya, orta
B) kiçik, qlobal, böyük
C) orta, ağ, bölgә
D) kiçik, orta, böyük
E) istehsal, kommersiya, maliyyә
410) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı kiçik biznesinin zәif tәrәfidir ?
A) iş yerlәrinin açılması
B) böyük biznesin kiçik biznesdәn asılılığı
C) idarәetmә tәcrübәsinin olmaması
D) fәaliyyәtin maliyyә nәticәlәri
E) ixtira vә innovasiya fәaliyyәtinin tәşәbbüskarlığı
411) Sual: Fәaliyyәt sahәsi üzrә biznes növünә aid deyil?
A) kiçik

B) konsaltinq
C) kommersiya
D) maliyyә
E) istehsalat
412) Sual:Yeni müәssisәlәr üçün onun gәlәcәk sәmәrәli fәaliyyәti bilavasitә nәdәn asılıdır?
A) Amillәrin әhәmiyyәtli tәsir dәrәcәsindәn
B) “sağlam fikiridarәetmәnin” üstünlüyündәn
C) Әsaslandırılmış ilk biznes planın tәrtibatından vә icrasından
D) Ölkәdә formalaşan bank kredit sisteminin mükәmmәlliyindәn
E) Doğru cavab yoxdu
413) Sual:kiçik sahibkarlıq subyektlәrinә dövlәt tәrәfindәn xüsusi münasibәt göstәrilir. Bu aşağıdakılardan hansıdır?
A) Ümumi fonddan vәsait ayırma
B) Tәrәflәrin zәif vә güclü cәhәtlәrini müәyyәnlәşdirmә
C) Dövlәt neft fondundan vәsait ayırma
D) Risklәrin ekspert qiymәtlәndirilmәsini hәyata keçirir
E) Doğru cavab yoxdu
414) Sual: Kiçik sahibkarlığın normativ hüquqi bazasının formalaşması kimlәr qarşısında kiçik sahibkarlıq subyektlәrinin vәzifә vә mәsuliyyәtini
müәyyәnlәşdirәn mәcburi vә vacib şәrti sayılır?
A) Tәsәrrüfat subyektlәri
B) Tәrәfdaşlar
C) Istehlakçılar
D) Büdcә tәşkilatları
E) Bütün cavablar doğrudur
415) Sual: Dövlәt tәrәfindәn sahibkarlara daim yardım edilmәsi kiçik vә orta müәssisәlәrә imkan verir ki, ... 1. İnnovasiyada kәşfiyyatçı rolunu
oynasın 2. İnkişaf etsin 3. Mәhdud bazar seqmentinә malik olsun 4. Fәaliyyәti әlaqәlәndirsin 5. Fәrqli inkişaf yoluna keçsin
A) 2,4
B) 1,2

C) 2,3
D) 3,5
E) 1,4
416) Sual: Iri firmalarda rәqabәt mübarizәsindә kiçik biznes hәr şeydәn әvvәl özünün hansı başlıca üstünluklәrindәn istifadә edilir? 1. Çeviklik 2.
Sürәtlә hәrәkәt etmә 3. әrazi manevrilik 4. optimal hәcm 5. tәminatlı sifariş
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,2,5
E) 2,4,5
417) Sual:Bunlardan hansı kiçik müәssisәlәrinә vergi qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulan güzәştlәrdәn biridir?
A) Lәğv vә iflas proseduru
B) Azad ticarәtә istiqamәtlәnmә
C) Sürәtli amortizasiyadan istifadә imkanı
D) Istehsalın texniki himayәdarlığı
E) Doğru cavab yoxdu
418) Sual:Aşağıdakılardan hansı kiçik sahibkarlığa dövlәt dәstәyinin әsas istiqamәtlәrindәn biridir?
A) Maliyyә kredit
B) Investisiya
C) Elmi metodu vә kadr tәminatı
D) Informasiya tәminatı
E) Bütün cavablar doğrudur
419) Sual: Kiçik vә orta biznesә kömәk agentliyi hansi sahәlәr üzrә fәaliyyәt göstәrir?
A) Iqtisadi
B) Investisiya
C) Xarici iqtisadi әlaqәlәr
D) Gömrük siyasәti

E) Bütün cavablar doğrudur
420) Sual:Kiçik biznes innovasiyada kәşfiyyatçı rolunu oynayır. Bu aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) Kiçik biznesә formal yanaşmaya
B) Kiçik müәssisәnin funksional roluna
C) Kiçik müәssisәnin mahiyyәtini bildirәn әsas xüsusiyyәtә
D) Kiçik biznesin keyfiyyәt vә kәmiyyәt meyarlarına
E) Doğru cavab yoxdu
421) Sual:Kiçik biznesin inkişaf dinamikası hansı amillәrdәn asılıdır?
A) Iqtisadi artım tempindәn
B) Milli mәhsulun strukturundan
C) Sahibkarın hazırlıq sәviyyәsindәn
D) Milli mәhsulun keyfiyyәtindәn
E) Sahibkarın fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindәn
422) Sual:Dövlәt strukturlarının biznesin subyekti kimi işgüzar marağı nәdir?
A) Gәlir әldә etmәk
B) Tәlәbatın ödәnilmәsi
C) Qarşılıqlı fәaliyyәt әsasında gәlir götürmәk
D) Ümumdövlәt proqramlarının hәyata keçirilmәi
E) Iqtisadi artım tempinә, mәhsulun keyfiyyәtinә tәsir göstәrmәk
423) Sual: Aşağıdakılardan hansı amerika alimlәri Katlip vә Senter tәrәfindәn göstәrilmiş ictimaiyyәtlә әlaqәlәr sisteminin 7 әsas uğurlu
konsepsiyasına aid deyil?
A) Şәrait
B) Mәzmun
C) Fasilәsizlik vә sistematiklik kommunikasiyası
D) Kommunikasiya kanalları
E) Doğru cavab yoxdur

424) Sual: Aşağıdakılardan hansı amerika alimlәri Katlip vә Senter tәrәfindәn göstәrilmiş ictimaiyyәtlә әlaqәlәr sisteminin 7 әsas uğurlu
konsepsiyasına aiddir?
A) Şәrait
B) Mәzmun
C) Fasilәsizlik vә sistematiklik kommunikasiyası
D) Kommunikasiya kanalları
E) Bütün cavablar doğrudur
425) Sual: Ictimaiyyәtlә әlaqәlәr sisteminin 7 әsas uğurlu konsepsiyasını hansı alimlәr göstәrmişdir?
A) A.Smit vә D.Rikardo
B) Katlip vә Senten
C) P.Druker vә Boston
D) A.İ.Naumov vә R.Vesnin
E) Doğru cavab yoxdur
426) Sual: Aşağıdakılardan hansı bazarda işin aparlması prinsipinә aid deyil?
A) Vicdanlı vә düz ol
B) Hakimiyyәtә hörmәt et
C) Şәxsi sahibkarlıq hüququna hörmәt et
D) Vәsaitlәrinә görә yaşa
E) doğru cavab yoxdur
427) Sual: Aşağıdakılardan hansı bazarda işin aparlması prinsipinә aiddir?
A) Vicdanlı vә düz ol
B) Hakimiyyәtә hörmәt et
C) Şәxsi sahibkarlıq hüququna hörmәt et
D) Vәsaitlәrinә görә yaşa
E) Bütün cavablar doğrudur
428) Sual: Effektivlik nәdir?
A) Işgüzar reputasiya

B) Müәssisәnin firma üslubu
C) xәrc vә gәlirin nisbәti
D) Maya dәyәrinin nәticәsi
E) Doğru cavab yoxdur
429) Sual: Hücum strategiyası nәyә imkan verir? 1. Yeni bazar 2. Biznes sahәsindә öncül mövqe 3. Bazarda mövqenin qorunması 4. Bazar payının
qorunması 5. Biznes növünün transformasıyası
A) 1,3
B) 2,4
C) 1,2
D) 1,5
E) 2,5
430) Sual: Hücum strategiyası firmanın rәqabәt şәraitindә ......... tәmin etmәk cәhdini әks etdirir.1. Birinci olmaq 2. Bazara yeni yüksәk keyfiyyәtli
mallar tәklif etmәk 3. Ikinci olmaq 4. Malların istehsalının effektiv üsulunu 5. Müәssisә rәhbәrinin arzu vә istәklәrini
A) 1,2,5
B) 1,2,4
C) 2,3,5
D) 3,4,5
E) 1,4,5
431) Sual: Bu strategiya firmanın rәqabәt şәraitindә birinci olmaq, bazara yeni yüksәk keyfiyyәtli mallar tәklif etmәk vә onların istehsalının effektiv
üsulunu tәmin etmәk cәhdini әks etdirir. Bu hansı strategiyadır?
A) Çoxmәqsәdli
B) Bazarın inkişafı
C) Mudafiә
D) Hücum
E) Artım
432) Sual:Sosial sәmәrә nәdir?
A) strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri

B) strategiyanın mәnfәәtin hәcminә tәsiri
C) strategiyanın әtraf mühitә tәsiri
D) strategiyanın mәhsulun yenilik sәviyyәsinә tәsiri
E) strategiyanın keyfiyyәtin dәyişmәsinә tәsiri
433) Sual:İqtisadi sәmәrә nәdir?
A) strategiyanın mәhsulun keyfiyyәtinә tәsiri
B) strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri
C) strategiyanın әtraf mühitә tәsiri
D) strategiyanın mәnfәәtin hәcminә vә normasına tәsiri
E) düzgün cavab yoxdur
434) Sual:P.Druker sahibkarlıq strategiyasının 4 növünü ayırır. Aşağıdakılardan hansı bu növlәrdәn biridir?
A) ekoloji boşluqları tapmaq vә zәbt etmәk
B) ixtisaslaşma
C) “qaymağın çıxarılması”
D) müdafiә
E) düzgün cavab yoxdur
435) Sual:Aşağıdakılardan hansı reypyutinq in әsas işçi anlayışı deyil?
A) Üsul
B) Reklam
C) İmic
D) İşguzar reputasiya
E) Reputasiyanın qiymәti
436) Sual:Aşağıdakılardan hansı strategiyanın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi göstәricisi deyil ?
A) sosial sәmәrә
B) texniki sәmәrә
C) siyasi sәmәrә
D) ekoloji sәmәrә

E) İqtisadi sәmәrә
437) Sual: Hansı startegiya böyük mәblәğdә xәrc vә risklәrlә sәciyyәlәnәn tәşkilati yanaşma tәlәb edir?
A) Biznes növünün azalması strategiyası
B) Hücum strategiyası
C) İxtisaslaşdırma srategiyası
D) Müdafiә Strategiyası
E) Düzgün cavab yoxdur
438) Sual:Aşağıdakılardan hansı strategiyanın son mәrhәlәsidir?
A) Strategiyanın qiymәtlәndirilmәsi
B) Strategiyanın xarakterinin tәhlili
C) Strategiyanın mahiyyәtinin tәhlili
D) Strategiyada xarici mühitdәn asılılıq sәviyyәsi
E) Strategiyada müәssisә rәhbәrlәrinin maraqları
439) Sual:Aşağıdakılardan biri biznes mütәxәssisi P.Druker sahibkarlıq strategiyasının dörd növünә aid deyil?
A) Biznes növünün azalması vә dәyişilmәsi
B) “Ekoloji boşluqları” tapmaq vә zәbt etmәk
C) Cәld vә gözlәnilmәdәn hücum
D) Әmtәәnin iqdisadi xarakteristikasını dәyişmәk
E) Ilk daxil olmaq vә kütlәvi zәrbә endirmәk
440) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı biznes strateqiyasının seçiminә tәsir edәn amillәrә aid edilmir?
A) sahә vә firmanın güclü tәrәflәri
B) firmanın maliyyә imkanları
C) işçilәrin ixtisası
D) işgüzar tsikl
E) firma rәhbәrliyinin maraqları
441) Sual: Qudvil nәdir?

A) müәssisәnin sabit obrazı
B) müәssisәnin firma stili
C) firmanın işgüzar nüfuzu
D) işgüzar nüfuzun dәyәrlәri
E) müәssisәnin imici
442) Sual:Bu sistemli sәmәrәdir
A) Strategiyanın mәhsulun yenilik sәviyyәsinә tәsiri
B) Strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri
C) Strategiyanın mәnfәәtin hәcm vә normasına tәsiri
D) Strategiyanın tәbii resurslardan kompleks istifadәyә tәsiri
E) Qarşılıqlı tamamlayan, maşın vә avadanlıqların istismar vә satışından alınan әlavә gәlir
443) Sual: Bu ekoloji sәmәrәdir
A) Strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri
B) Strategiyanın mәnfәәtin hәcm vә normasına tәsiri
C) Strategiyanın tәbii resurslardan kompleks istifadәyә tәsiri
D) Qarşılıqlı tamamlayan, maşın vә avadanlıqların istismar vә satışından alınan әlavә gәlir
E) düzgün cavab yoxdur
444) Sual: Bu iqtisadi sәmәrәdir
A) Strategiyanın mәhsulun yenilik sәviyyәsinә tәsiri
B) Strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri
C) Strategiyanın mәnfәәtin hәcm vә normasına tәsiri
D) Strategiyanın tәbii resurslardan kompleks istifadәyә tәsiri
E) Qarşılıqlı tamamlayan, maşın vә avadanlıqların istismar vә satışından alınan әlavә gәlir
445) Sual: Bu sosial sәmәrәdir
A) Strategiyanın mәhsulun yenilik sәviyyәsinә tәsiri
B) Strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri
C) Strategiyanın mәnfәәtin hәcm vә normasına tәsiri

D) Strategiyanın tәbii resurslardan kompleks istifadәyә tәsiri
E) Qarşılıqlı tamamlayan, maşın vә avadanlıqların istismar vә satışından alınan әlavә gәlir
446) Sual: Bu, texniki sәmәrәdir:
A) strategiyanın mәhsulun yenilik sәviyyәsinә tәsiri
B) Strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri
C) Strategiyanın mәnfәәtin hәcm vә normasına tәsiri
D) Strategiyanın tәbii resurslardan kompleks istifadәyә tәsiri
E) Qarşılıqlı tamamlayan, maşın vә avadanlıqların istismar vә satışından alınan әlavә gәlir
447) Sual:Strategiyanın sәmәrәliliyi hansı göstәricilәr üzrә qiymәtlәndirilmir?
A) Iqtisadi
B) Tәşkilat
C) Texniki
D) Sistemli
E) Sosial
448) Sual: Hansı sahibkar öz fәaliyyәtindә çox vaxt müvәffәqiyyәt qazanır? 1. Riskdәn qorxmayan 2. Kütlәvi zәrbә strategiyasını seçәn 3. Yeni
mükәmmәl texnoloji qәrarları asan qәbul edәn 4. Cәld vә gözlәnilmәdәn hücum edәn 5. Bazar konyukturunun dәyişmәsinә daha tez reaksiya
vermәyi bacaran
A) 1,2,3
B) 1,3,5
C) 2,3,4
D) 1,4,5
E) 3,4,5
449) Sual:Onların reallaşdırılması, adәtәn, ağrısız ötüşmür. Lakin o da hәqiqәtdir ki, bu tәdbirlәr sistemi artım strategiyaı kimi firmanın inkişafına
yönәlmişdir. Söhbәt hansı strategiyadan gedir?
A) Biznes növünün dәyişilmәsi strategiyası
B) Müdafiә strategiyası
C) Hücum strategiyası

D) Bazarın inkişaf strategiyası
E) Aşağı istehsal xәrclәri strategiyası
450) Sual: Müәssisә nә vaxt әnәnәvi strategiyanı seçmәlidir?
A) Әmtәәnin çeşidini dәyişәrsә
B) Firmanın fәaliyyәt sferasını genişlәndirәrsә
C) Xidmәtin növünü dәyişәrsә
D) Bazara tәklif etdiyi mәhsulların keyfiyyәtini yaxşılaşdırmağa çalışırsa
E) Doğru cavab yoxdur
451) Sual: Müdafiә strategiyası bu mәqsәdi güdmür:
A) Istehsalın texniki silahlanma sәviyyәsinin yüksәldilmәsini
B) Texnoloji dәyişikliklәr aparmaq
C) Texniki iqtisadi göstәricilәrin yaxşılaşdırılması
D) Istehsalın texniki silahlanma sәviyyәsinin yüksәldilmәsini
E) Doğru cavab yoxdur
452) Sual: Müdafiә strategiyasının qarşısında duran vәzifәlәr hansı strategiyanı seçmәklә hәll edilә bilәr?
A) Çoxmәqsәdli vә inkişaf strategiyası
B) әnәnәvi vә inhisarçı strategiyası
C) Artım strategiyası
D) Yeni bazarın mәnimsәnilmәsi strategiyası
E) Doğru cavab yoxdur
453) Sual: Bunlardan hansı strategiyanın seçilmәsindә vacib amil deyil?
A) Işçilәrin ixtisas sәviyyәsi
B) Xarici mühitdәn asılılıq sәviyyәsi
C) Müәssisә rәhbәrinin maraqları
D) Müәssisәnin maliyyә imkanları
E) Doğru cavab yoxdur

454) Sual:Hücum strategiyası ..... sәciyyәlәnәn tәşkilatı yanaşma tәlәb edir
A) Yüksәk risk vә düzgün müdafiә ilә
B) Düzgün taktiki vә strateji istiqamәt ilә
C) Böyük mәblәğdә xәrc, yüksәk risklә
D) Bazarda mövqeyin saxlanılması ilә
E) Doğru cavab yoxdur
455) Sual: Aşağıdakılardan hansılar tanınmış mütәxәssis P.Drukerin sahibkarlıq strategiyasını ayırdığı növlәrdәndir?1. Cәld vә gözlәnilmәdәn
hücum etmәk 2. Müdafiә strategiyası 3. Yeni fәaliyyәt növü hesabına biznes növünün tez dәyişdirilmәsi 4. Çox mәqsәdli strategiya 5. Ekoloji
boşluqları tapmaq vә zәbt etmәk
A) 1,5
B) 1,4
C) 1,3
D) 1,2
E) 2,4
456) Sual: Işin tәşkili vә idarә olunmasına müxtәlif strateji yanaşmalar hansı amillәrlә şәrtlәnmir?
A) Biznesin hәyata keçirildiyi konkret mühit
B) Qarşıya qoyulmuş mәqsәdin xarakteri
C) Müvafiq biznes sahәsindәki tendensiyalar
D) Xarici vә daxili amillәrin mәcmusu
E) Biznesin nәzәriyyә praktikası
457) Sual: Işin tәşkili vә idarә olunmasına müxtәlif strateji yanaşmalar hansı amillәrlә şәrtlәnir?
A) Biznesin hәyata keçirildiyi konkret mühit
B) Qarşıya qoyulmuş mәqsәdin xarakteri
C) Müvafiq biznes sahәsindәki tendensiyalar
D) Xarici vә daxili amillәrin mәcmusu
E) Bütün cavablar doğrudur

458) Sual: Nә işin tәşkili vә idarә olunmasına müxtәlif strateji yanaşmalar hazırlamışdır?
A) Biznesin hәyata keçirildiyi konkret mühit
B) Biznesin nәzәriyyә vә praktikası
C) Qarşıya qoyulmuş mәqsәdin xarakteri
D) Müvafiq biznes sahәsindәki tendensiyalar
E) Xarici vә daxili amillәrin mәcmusu
459) Sual: Cәld vә gözlәnilmәdәn hücum etmәk adlı strateji yanaşma özündә hansı strategiyanı birlәşdirir? 1. Diversifikasiya 2. Yaradıcılıq
imitasiyası 3. Qaymağın çıxarılması 4. Sahibkarlıq dzyudosu 5. Artım
A) 1,3
B) 2,4
C) 3,5
D) 1,5
E) 1,2
460) Sual: Pablik rileyşnin xüsusiyyәti nәdәdir?
A) Praktik xarakter daşımır
B) Bu iş nәticәsi deyil, prosesdir
C) Cәmiyyәtlә tam qarşılıqlı әlaqә yarada bilmir
D) Etibarlı sahә deyil
E) Doğru cavab yoxdur
461) Sual:Müәssisәnin aktivlәrinә nә aid edilir?
A) әsas vәsaitlәr, inventar, kreditor borcları
B) әsas vәsaitlәr, cәb edilmiş vәsaitlәr, inventar
C) kreditor borcları, qeyrimaddi aktivlәr, kapital qoyuluşları, hazır mәhsul
D) әsas vә dövriyyә vәsaitlәri, qeyrimaddi aktivlәr, kapital qoyuluşu
E) yığma avadanlıq, kapital qoyuluşları, hazır mәhsul
462) Sual:Bunlardan hansı françayzinin üstünlüyünә aid deyil?
A) Güclü reklam

B) İctimaiyyәt tәrәfindәn tanınması
C) Sәrbәst vә azad fәaliyyәt göstәrmәmәsi
D) Uçotun tәşkilindә kömәk
E) Әmәkdaşların tәhsil hazırlığı
463) Sual:Aşağıdakılardan hansı düzgün ifadә deyil?
A) Françayzer hüquqa malikdir
B) Françayzer tәk halda çıxış edir
C) Françayzinq sazişi distribüter şәbәkәlәrinin genişlәnmәsinә vә satışına imkan verir
D) Françayzer sazişi fәrdi xarakter daşıyır
E) Françayzinq ikitәrәfin arasında saziş şәrtlәrini әks etdirir
464) Sual: Aşağıda göstәrilәn kanallardan hansı  әlavә kapitalın müәssisәyә daxil olması yolları deyil?
A) yenidәn qiymәtlәndirmә nәticәsindә әsas fondun dәyәrinin artımı
B) sәhmlәrin öz nominal dәyәrindәn artıq qiymәtә satışından gәlәn gәlir
C) istehsalat mәqsәdi ilә havayı әldә edilәn pul vә material sәrvәtlәri
D) bankdan alınan kreditlәr
E) Düzgün cavab yoxdur
465) Sual:Qeyd edilәnlәrdәn hansı faktorinq termininin izahı deyildir?
A) borcların tutulmasına dair hüququn yenidәn satılması
B) tәcili әmәliyyat
C) kredit satışına görә pulların alınması ilә bağlı xidmәt
D) etibarnamә üzrә kommersiya әmәliyyatı
E) kiçik biznesin maliyyәlәndirmә forması
466) Sual:Vençur biznesi nәdir?
A) kapitala birgә sahiblik
B) müqavilә üzrә idarәetmә
C) idarәetmә üsulu
D) kiçik firmanovatorların maliyyәlәşdirmә üsulu

E) yeni texnologiyalar haqqinda mәlumat
467) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı innovasiya biznesinin tәşkilatihüquqi formasına aid edilmir?
A) françayzinq
B) vençur
C) biznesinkubator
D) komutant
E) violent
468) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı françayzinq növü deyil?
A) servis françayzinqi
B) istehsal françayzinqi
C) biznesformat françayzinqi
D) әmtәә françayzinqi
E) sәhmdar françayzinq
469) Sual:Müәssisәnin aktivlәrinә nә aid edilir?
A) әsas vә dövriyyә vәsaitlәri, qeyrimaddi aktivlәr, kapital qoyuluşu
B) әsas vәsaitlәr, cәb edilmiş vәsaitlәr, inventar
C) kreditor borcları, qeyrimaddi aktivlәr, kapital qoyuluşları, hazır mәhsul
D) әsas vәsaitlәr, inventar, kreditor borcları
E) yığma avadanlıq, kapital qoyuluşları, hazır mәhsul
470) Sual:Maliyyә sisteminә nә aid edilir?
A) müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәsi, dövlәt maliyyәsi, sığorta
B) özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, pensiya fondu, mәşğulluq fondu
C) mülkiyyәtin sığortalanması, dövlәt büdcәsi, büdcәdәn kәnar fondlar
D) sosial sığorta, dövlәt krediti , vergi
E) özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt büdcәsi, büdcәdәn kәnar fondlar
471) Sual:Qeyd edilәnlәrdәn hansı şәxsi maliyyәlәndirmә mәnbәyi deyil?

A) amortizasiya
B) sәhmlәrin satışı
C) debitor borcu
D) partnyorların vәsaitlәri
E) bank krediti
472) Sual:Qaytarmalı vә faizlәri ödәnmәli olan pul vә mal formasında verilәn borc necә adlanır?
A) kredit
B) vergi
C) subsidiya
D) maliyyә yardımı
E) qrant
473) Sual:Qeyd edilәn tәyinlәrdәn hansı faktorinq termininin izahı deyildir?
A) borcların tutulmasına dair hüququn yenidәn satılması
B) etibarnamә üzrә kommersiya әmәliyyatı
C) kredit satışına görә pulların alınması ilә bağlı xidmәt
D) tәcili әmәliyyаt
E) kiçik biznesin maliyyәlәndirmә forması
474) Sual:Biznesin şәxsi maliyyәlәşdirmә mәnbәyini göstәrin:
A) bank krediti
B) sığorta ödәnişlәri
C) tәchizatçıların kreditlәri
D) sәhmlәrin satışı
E) vençur kapitalı
475) Sual:Belә bir fikir hakim kәsilmişdir ki, mәhz vençur biznesi ... tam dövriyyәdә hәrәkәti üçün biznes fәaliyyәtindә yeganә vә doğru bir
istiqamәtdir 1. ölkәnin iqtisadi potensialının 2. istedadlı layihәlәri 3. mühәndis dühası 4. alim potensialı vә istedadının 5. peşәkar bacarığının
A) 3,4
B) 1,2

C) 4,5
D) 1,5
E) 2,3
476) Sual:Azәrbaycan iqtisadiyyatının hansı sahәlәrindә vençur tәyinatlı sәrmayә qoyuluşlarına da ehtiyac yüksәkdir
A) konkret kapital tәlәb edәn sahәdә
B) risk tәlәbli müvafik sahәdir
C) fasilәsiz fәaliyyәt sahәsidir
D) biznes lahiyәsi tәlәb edәn sahәdir
E) doğru cavab yoxdur
477) Sual:Aşağıdakılardan biri faktorinqin adi kreditlәşmәdәn fәrqi deyil
A) faktorinq xidmәtindәn kredit vә iş tәcrübәsi olmayan firma da istifadә edә bilәr
B) faktorinq verilmiş vәsaitin konkret müddәtinin
C) faktorinq üzrә maliyyәlәşmә mәblәği mәhdudlaşdırılır
D) faktorinq fasilәsiz maliyyәlәşmәdir
E) faktorinqdә maliyyәlәşmә әvәzindә güzәşt tәminatı tәlәb olunmur
478) Sual:Mülki Mәcәllәnin 655.1ci maddәsindә faktorinq necә tәrif verilmişdir?
A) faktorinq iqtisadi leksikonumuzda yeni anlayışdır
B) faktorinq pul tәlәbinin güzәşt edilmәsi müqabilindә maliyyәlәşmәdir
C) faktorinq fasilәsiz vә müddәtsiz maliyyәlәşmәdirmәdir
D) faktorinq ilk dәfә Avropa ölkәlәrindә tәtbiq olunan sәmәrәli maliyyә alәtidir
E) faktorinq hәr bir tәrәf üçün әlverişli olan yeni maliyyәlәşmә formasıdır
479) Sual:Faktorinq hansı şirkәtlәr üçün olduqda әlverişlidir 1.fәaliyyәtә yeni başlayan 2.fәaliyyәtdә olan 3.sürәtlә inkişaf edәn 4.zәif inkişaf edәn
5.müflislәşәn
A) 1,2
B) 1,4
C) 1,5
D) 4,5

E) 1,3
480) Sual:Françayzer I kriteriyaya görә hansı növlәrә ayrılır? 1.istehsal 2.ticarәt 3.maliyyә 4.әmtәә 5.işgüzar
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 1,4,5
D) 2,4,5
E) 3,4,5
481) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?
A) françayzer sazişi ümumi xarakter daşıyır
B) françayzer müstәsna hüquqa malik olur
C) françayzer müәyyәn şәrtlәr daxilindә öz hüquqlarını françayziyә verir
D) françayzinqin әsl çiçәklәnmәsi 1850ci ilә tәsadüf edir
E) Azәrbaycan üçün françayzinq yeni hadisәdir
482) Sual:Françayzer müstәsna hüquqlara malikdir.Bu hüquqlara aşağıdakılardan hansı aid deyil
A) әmtәә nişanı
B) firma üslubu
C) mülkü hüquq
D) patent
E) müәllif hüququ
483) Sual:Françayzerin françeyzinin fәaliyyәtinә müdaxilәni necә edir ki,o özünü istifadә olunan kimi hiss etmәsin?
A) bütün hüquqlarını françayziyә verir
B) françayzer göstәrdiyi dәstәyә görә haqq almır
C) öz nümayәndәlәrini
D) onu real istiqamәtlәndirir
E) doğru cavab yoxdur
484) Sual:Françayzerin hansı fәaliyyәti françayzi üçün әsl stimul ola bilәr ?

A) Proqnozlaşdırma
B) uğurlu fәaliyyәti
C) Planlaşdırmada iştirakı
D) yeni ideyaları
E) doğru cavab yoxdur
485) Sual:Françayzinqin әsl çiçәklәnmәsi hansı ilә tәsadüf edir?
A) 1840
B) 1845
C) 1850
D) 1880
E) 1875
486) Sual:Firma nә zaman ödәmә qabiliyyәtli olur ?
A) onun öz borclarını ödәmә vaxti debitor borclarını ödәmә vaxtından qabaq olsun
B) pul axını sәmәrәli idarә edilәndә
C) onun ümumi aktivlәri xarici öhdәliklәri keçәndә
D) mal dövrüyyәsinin optimal ölçüsü müәyyәnlәşdirilәndә
E) doğru cavab yoxdur
487) Sual:Ehtiyat kapitalı nizamnamә kapitalının .... % dәn az olmamaqla hәr il müәssisınin xalis gәlirindәn neçә % tutulur ?
A) 12%dәn ... 3%
B) 13%dәn ... 3%
C) 15%dәn ... 5%
D) 12%dәn ... 2%
E) doğru cavab yoxdur
488) Sual:әlavә kapital nәdir ?
A) istehsalı inkişaf etdirmәk üçün fonddur
B) maliyyә öhtәliklәrinin yerinә yetirmә alәti
C) şәxsi vәsaitin әsas I mәnbәyidir

D) müәssisәnin şәxsi vәsaitinin pulı fondudur
E) Doğru cavab yoxdur
489) Sual:Yığım fondu nә üçündür ?
A) şәxsi vәsaitin әsas I mәnbәyidir
B) davamlı maliyyә bәziyyәti üçün әsas şәrtdir
C) maddi tәlәbatı ödәmәk üçün
D) maliyyә öhdәliklәrinin yerinә yetirmәk üçün
E) istehsalı inkişaf etdirmәk üçün
490) Sual:Pul vәsaitlәrinin daimi hәrәkәti prosesindә idarәetmәnin subyekti deyәndә nә nәzәrdә tutulur?1.Maliyyә ehtiyyatları 2.Maliyyә meneceri
3.Maliyyә ehtiyyatlarının mәnbәlәri 4.Müәssisәnin maliyyә xidmәtlәri 5.Maliyyә münasibәtlәri
A) 2,4
B) 1,2
C) 2,3
D) 3,4
E) 4,5
491) Sual:Pul vәsaitlәrinin daimi hәrәkәti prosesindә idarәetmәnin obyekti deyәndә nә nәzәrdә tutulur? 1.Maliyyә ehtiyyatları 2.Maliyyә meneceri
3.Maliyyә ehtiyyatlarının mәnbәlәri 4.Müәssisәnin maliyyә xidmәtlәri 5.Maliyyә münasibәtlәri
A) 1,2,5
B) 2,3,4
C) 1,3,4
D) 2,3,5
E) 1,3,5
492) Sual:Aşağıdakılardan hansı borç vәsaitinә aiddir ? 1.sәhmlәrin satışından alınan vәsait 2.debitor borcları 3.mal göndәrәnlәrin krediti
4.tәrәfdaşların vәsaiti 5.sığorta ödәmәlәri
A) 3,5
B) 1,2
C) 2,5

D) 2,3
E) 1,5
493) Sual:Aşağıdakılardan hansı xüsusi vәsaitlәrә aiddir ? 1.sәhmlәrin satışından alınan vәsait 2.debitor borcları 3.mal göndәrәnlәrin krediti
4.tәrәfdaşların vәsaiti 5.sığorta ödәmәlәri
A) 1,2,3
B) 1,2,4
C) 1,2,5
D) 2,4,5
E) 1,3,5
494) Sual:Aşağıdakılardan hansı borc vәsaitinә aid deyil ?
A) bank krediti vә vençur kapitalı
B) sığorta ödәmәlәri
C) nizamnamә kapitalı
D) qohum vә dostların dәstәyi
E) hökümәtin maliyyә dәstәyi
495) Sual:Aşağıdakılardan hansı xüsusi vәsaitlәrә aid deyil ?
A) şәxsi vәsait
B) debitor borclar
C) kreditor borcları
D) mәnfәәt
E) amortizasiya
496) Sual:Aşağıdakılardan hansı motivasiya metodudur?
A) hәvәslәndirmәyә әsaslanan metodlar
B) psixoloji әsaslandırmaya әsaslanan metodlar
C) intizam metodu
D) dolayı sәylәrә әsaslanan metod
E) bütün cavablar doğrudur

497) Sual:Kodeksdә şirkәtin hansı tәrәflәrlәrlә münasibәtlәrin ardıcıl әks etdirilir
A) istehlakçılarla
B) tәcnizatçılarla
C) cәmiyyәt vә ictimai qruplarla
D) әmәkdaşlarla
E) bütün cavablar doğrudur
498) Sual:İşgüzar etika nәdir?
A) hәr hansı insan tәrәfinndәn qәbul olunmuş davranış qaydaları
B) tiliklәr toplusu
C) hәr hansı insan tәrәfinndәn qәbul olunmuş davranış qaydaları
D) beynәlxalq әlaqәlәrdә etiket
E) etik prinsiplәrin işgüzar situasiyaya tәtbiqi
F) düzgün cavab yoxdur
499) Sual:Işgüzаr söhbәt nәdir?
A) işgüzаr münаsibәt
B) söhbәtin хüsуsi fоrmаsı
C) müqаvilә fоrmаsı
D) işgüzаr еtikеt
E) rаzılıq fоrmаsı
500) Sual:Kоdеksdә şirkәtin аşаğıdаkı tәrәflәrdәn biri ilә münаsibәtlәri әks еtdirilmir?
A) istеhlаkçılаrlа
B) әmәkdаşlаrlа
C) fiziki şәхslәrlә
D) rәqiblәrlә
E) tәchizаtçılаrlа
501) Sual:Еtikеt cәmiyyәtdә vә hәr hаnsı insаn tәrәfindәn qәbуl оlуnmуş dаvrаnış qаydаlаrı, münаsibәt fоrmаsıdır. Göstәrilәnlәrdәn hаnsı еtikеtә

аid dеyil?
A) dаvrаnış qаydаlаrı
B) münаsibәt
C) sövdәlәşmәlәr
D) öhdәliklәr
E) әmәk bаzаrı
502) Sual:Işgüzаr еtikа kоdеksindә qеyd еdilәn tәrәflәrlә münаsibәtlәrin hаnsı düz dеyil?
A) әmәkdаşlаrlа
B) istеhlаkçılаrlа
C) mеnеcеrlәrlә
D) rәqiblәrlә
E) invеstоrlаrlа
503) Sual:Аşаğıdаkılаrdаn biri kоrpоrаtiv mәdәniyyәt аnlаyışının tәrkib hissәsinә аid dеyil?
A) Şirkәtin Аdı
B) Şirkәtin rәmzi nişаnәsi
C) Şirkәtin idаrәеtmә üslуbу
D) Şirkәtin gәlirlәri
E) Şirkәtin gеyim üslubu
504) Sual: Biznesdә әliәyriliyin nәticәlәrini Sәrbәst sahibkarın qayәsi kitabında çox dәqiq izah edәn amerikan alimi K.Rәndoll yazır ki, ....
A) Mәdәniyyәt cәmiyyәtin xüsusi inkişaf mәrhәlәsidir
B) Dürüstlük keyfiyyәtindәn mәhrum olan adam dәyәrsizdir
C) Mәnәvi keyfiyyәtlәr insanın hәyatda qazandığı tәrbiyәnin mәhsuludur
D) Düzgün düşüncә, düzgün fәaliyyәt sahibkar üçün әn vacib amildir
E) düzgün cavab yoxdur
505) Sual: işgüzar söhbәt hәmsöhbәtindәn nә tәlәb edir?
A) söhbәti üz mülkiyyәtiniz tәk әldә etmәsini
B) tәrәfdaşlıqda yaşca böyüklәrә hörmәtlә yanaşmaq

C) böyük mәblәğdә kapital
D) yüksәk dәrәcәdә soyuqqanlılıq
E) düzgün cavab yoxdur
506) Sual: Siseronun mәslәhәtini yadda saxlamağı tövsiyyә edirik:
A) söhbәti üz mülkiyyәtiniz tәk әldә etmәyә çalışmayın
B) bütün fәaliyyәt növlәri arasında üstünlüyü dinlәmәyә ver
C) tәrәfdaşlıqda yaşca böyüklәrә hörmәtlә yanaşmaq
D) işgüzar söhbәtdә yüksәk dәrәcәdә soyuqqanlılıq vacibdir
E) düzgün cavab yoxdur
507) Sual: dinlәyicinin әsas mәqsәdi nәdir? 1. şirkәtin etik qaydalarına aid mәlumat toplamaq 2. özü haqda müsbәt rәy yaratmaq 3. mәlumatı
qavramaq 4. tәrәfdaşlara xüsusi diqqәt göstәrmәk 5. qarşı tәrәfin mәnәvi problemlәri ilә maraqlanmaq
A) 1,2
B) 2,3
C) 3,4
D) 4,5
E) 1,5
508) Sual: Etiketdә hansı qayda formalaşıb?
A) söhbәti üz mülkiyyәtiniz tәk әldә etmәyә çalışmayın
B) qarşı tәrәfin mәnәvi problemlәri ilә maraqlanmaq
C) işgüzar söhbәtdә yüksәk dәrәcәdә soyuqqanlılıq vacibdir
D) bütün fәaliyyәt növlәri arasında üstünlüyü dinlәmәyә ver
E) düzgün cavab yoxdur
509) Sual: sosiallıq mәfhumu nәyi nәzәrdә tutur?
A) sosial cәmiyyәtә girmәmәk qorxusu
B) fәrdin sosial qrupun norma vә adәtlәrinә tabe olmaması
C) başqasına vә hamıya qarşı hәrәkәtlәrin cәmini
D) sosialist cәmiyyәtinin yaranmasını

E) düzgün cavab yoxdur
510) Sual: Kodeksә hansı şәrtlә işçilәr, müştәrilәr vә s. Ilә münasibәtlәrә dair hәr bir müddәa daxil edilә bilәr?
A) qanuna zidd olmamaq şәrti ilә
B) mәxfi saxlanmaq şәrti ilә
C) qarşılıqlı faydalanma şәrti ilә
D) adәt vә әnәnәlәri nәzәrә almaqla
E) düzgün cavab yoxdur
511) Sual: Şirkәtin etik prinsiplәrini müәyyәnlәşdirәn qısa sәnәdlәr necә adlanır? 1. Missiya 2. Bәyannamә 3. Prinsiplәr haqda müddәalar 4. işgüzar
etika kodeksi 5. davranış kodeksi
A) 3,4,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 1,2,5
E) 1,4,5
512) Sual: Şirkәtin etik prinsiplәrini müәyyәnlәşdirәn geniş sәnәdlәr necә adlanır? 1. Missiya 2. Bәyannamә 3. Prinsiplәr haqda müddәalar 4.
işgüzar etika kodeksi 5. davranış kodeksi
A) 3,4
B) 1,2
C) 4,5
D) 1,3
E) 2,5
513) Sual: Aşağıdakılardan hansı şirkәtin etik prinsiplәrini müәyyәnlәşdirәn qısa sәnәdlәrә aid deyil?
A) Missiya
B) Bәyannamә
C) Prinsiplәr haqda müddәalar
D) işgüzar etika kodeksi
E) düzgün cavab yoxdur

514) Sual: Hәr bir xalqın әdәb qaydaları nәdir?
A) Milli әnәnәlәrin vә beynәlxalq etiketin mürәkkәb şәkildә uzlaşmasıdır
B) Xalqın mәdәniyyәti
C) Fәrdi intellekt
D) Yaradıcılıq potensialı
E) Maddi mәnәvi ideoloji vә s. sәrvәtlәri
515) Sual: Azәrbaycanda nә xalqımızın qәdim iqtisadi hәyat әnәnәlәrinin bәrpasını zәruri edir?
A) Çoxillik mәdәniyyәt
B) insanların şәxsi sosial psixoloji xüsusiyyәtlәrinin sәmәrәli istifadәsi
C) әn yüksәk vә әn mükәmmәl elm
D) sәrbәst vә sosial mәsuliyyәtli biznesin inkişafı
E) әxlaqi keyfiyyәtlәrin gözәlliyi
516) Sual: Biznes etikasının tәşәkkülü nәdәn asılıdır?
A) Cәmiyyәt vә dövlәt mentaliteti
B) korporativ mәdәniyyәtdәn
C) sivil sahibkarlıq mühitindәn
D) işlәk hüquqi normalardan
E) bütün cavablar doğrudur
517) Sual: Aşağıdakılardan biri biznes etikasının tәşәkkülünün asılı olduğu amillәrdәn deyil:
A) Cәmiyyәt vә dövlәt mentaliteti
B) korporativ mәdәniyyәtdәn
C) sivil sahibkarlıq mühitindәn
D) işlәk hüquqi normalardan
E) sahibkarlığın sosiallıq sәviyyәsindәn
518) Sual: Insan resurslarının idarәedilmәsi dedikdә hansı mәsәlәlәr nәzәrdә tutulur?
A) әmәk bazarının düzgün tәhlili

B) fәaliyyәtin motivlәşdirilmәsi sistemi
C) firmadaxili fәal sosial siyasәt
D) stimullaşdırma
E) bütün cavablar doğrudur
519) Sual: Aşağıdakılardan biri insan resurslarının idarәedilmәsi üzrә kompleks mәsәlәlәr aid deyil?
A) әmәk bazarının düzgün tәhlili
B) fәaliyyәtin motivlәşdirilmәsi sistemi
C) firmadaxili fәal sosial siyasәt
D) stimullaşdırma
E) düzgün cavab yoxdur
520) Sual: Bir çox mәdәni proqramları dәstәklәyәn Folksvagen şirkәti neçәnci ildә Doğma vәtәnin öyrәnilmәsi layihәsinin hәyata keçirilmәsi
qrantını elan etmişdi?
A) 2000ci ildә
B) 2002ci ildә
C) 2004cü ildә
D) 2005ci ildә
E) 2007ci ildә
521) Sual: Müxtәlif ölkәlәrin nümayәndәlәri ilә әlaqәlәr, sәfәr etdiyiniz ölkә haqda hansı biliklәri tәlәb etmir?
A) Müxtәlif siyasi vә dini baxışlar
B) Hәyat tәrzi vә mәdәniyyәti
C) Milli әnәnәlәr vә psixologiya
D) Milli geyimlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
522) Sual: Müxtәlif ölkәlәrin nümayәndәlәri ilә әlaqәlәr, sәfәr etdiyiniz ölkә haqda hansı biliklәri tәlәb edir?
A) Siyasi baxışlar
B) Dini baxışlar
C) Hәyat tәrzi vә mәdәniyyәti

D) Milli әnәnәlәr vә psixologiya
E) Bütün cavablar doğrudur
523) Sual: Nә etiketin әsasını tәşkil edir?
A) Zaman vә mәkan
B) Unsiyyәt
C) әdәb, nәzakәt, mehribançılıq
D) Fitri istedad
E) Düzgün cavab yoxdur
524) Sual: Bu Xahiş edirik tәsdiqlәyin – fransız ifadәsinin baş hәrflәridir?
A) P.S.R.V.
B) R.S.V.P.
C) R.V.P.S.
D) S.P.R.V.
E) V.P.S.R.
525) Sual:İşgüzar etiket nәyi әhatә edir?
A) salamlaşma
B) tәqdimat
C) mәktublaşmanın aparılması qaydası
D) işgüzar danışıqların aparılması qaydası
E) bütün cavablar doğrudur
526) Sual:Protokol nәdir?
A) Qaydalar , әnәnәlәr , şәrtiliklәr toplusudur
B) Siyasi aktdır
C) Sahibkarlar arasında olan sazişdir
D) Şirkәtin әsas sәnәdini ifadә edәn sәnәddir
E) şirkәtin dәyәri üzrә normativ aktdır

527) Sual:İşgüzar etika kodeksindә qeyd edilәn tәrәflәrlә münasibәtlәrin hansı düz deyil?
A) әmәkdaşlarla
B) istehlakçılarla
C) menecerlәrlә
D) rәqiblәrlә
E) investorlarla
528) Sual:Teylora görә idarәetmәnin tәmәl daşı nәdir?
A) Әmәk haqqının artırılması vasitәsilә mәsrәflәrin azaldaraq hәvәslәndirilmәsi
B) İşçinin daim nәzarәtdә saxlanması
C) Şәxsi münasibәtlәr
D) Psixoloji tәsir
E) İdarәetmәdә iştirakçıların birbaşa iştirakı vә mәsuliyyәti
529) Sual:Kodeksdә şirkәtin aşağıdakı tәrәflәrdәn biri ilә münasibәtlәri әks etdirilmir?
A) istehlakçılarla
B) әmәkdaşlarla
C) fiziki şәxslәrlә
D) rәqiblәrlә
E) tәchizatçılarla
530) Sual:İdarәetmәnin metod vә üsulu hansı mәqsәdi daşıyır?
A) Sosialpsixoloji mәsәlәlәrdә dәyişiklik etmәk
B) Texniki inkişafa nail olmaq
C) İdarәetmә qәrarlarının hәyata keçirilmәsi
D) Mütәrәqqi texnologiyaların tәdbiqi
E) İş vaxtından sәmәrәli istifadә
531) Sual: Aşağıdakılardan hansı әmtәә birjasının әsas vәzifә vә funksiyalarından biri deyil?
A) Ticarәtin müntәzәm tәzәlәnmәsi
B) әmtәәnin özü olmadan sövdәlәşmәnin başa çatdırılması

C) Birja ticarәtinin hazırlanması vә tәşkili
D) Informasiya fәaliyyәti
E) innovasiya fәaliyyәti
532) Sual:Bunlardan hansı maliyyә bzarının tәrkibinә daxildir?
A) Pul bazarı, innovasiya bazarı
B) Qiymәtli kağızar bazarı, investisiya bazarı
C) Kredit bazarı, lizing bazarı, pul bazarı
D) pul bazarı, Qiymәtli kağızar bazarı, Kredit bazarı
E) Sığorta bazarı, Kredit bazarı, Pul bazarı
533) Sual: R.Katanov bazar infrastrukturunun tәrkibinә hansi bazarı aid etmir?
A) Әmtәә vә xidmәtlәr bazarı
B) Kapital bazarı
C) Әmәk bazarı
D) Informasiya bazarı
E) Valyuta bazarı
534) Sual:Birja әmәliyytatlarının hәyata keçirilmәsi zamanı meydana çıxan mübahisәli mәsәlәlәrin hәllindә әsas sәnәd hansıdır?
A) Kommersiya müqavilәlәri
B) Birja ticarәti qaydaları
C) Әmtәә sövdәlәşmәlәri
D) Sığorta qaydaları
E) Doğru cavab yoxdu
535) Sual: Göstәricilәrin hansı maliyyә bazarını xarakterizә etmir?
A) istehsal prosesinin tәşkili
B) bazarın konyukturası
C) maliyyә risklәrinin sәviyyәsi
D) tәlәb vә tәklifin tәnzimlәnmәsi
E) qiymәtli kağızların mәnfәәti

536) Sual:Azәrbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cәlb olunması bu mәqsәdә xidmәt etmir:
A) Ixracın strukturunun tәkmillәşdirilmәsinә
B) Xammalın strateji növlәrinin ixracının
C) idarәetmә obyektinin dәyişdirilmәsi vә modernlәşdirilmәsi
D) Beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlığın inkişafına
E) Idxalın strukturuna daha çevik yanaşılmasına
537) Sual: Aşağıdakılardan biri xarici mühitin vәziyyәtinә aid deyil:
A) Bazarın tipi
B) Rәqabәt mübarizәsinin xarakteri
C) Dövlәt antiinhisar tәnzimlәnmәsinin tәcrübәsi
D) Siyasi vә iqtisadi situasiyalar
E) Doğru cavab yoxdu
538) Sual:Investisiya qoyuluşlarının yüksәk templә artması ölkә iqtisadiyyatının sonrakı illәrdә tәrәqqisi üçün nә yaradır?
A) Maddi vә intellektual sәrvәt
B) әlverişli şәrait
C) güclü madditexniki baza
D) xüsusi qayda vә qanunlar
E) yüksәk ixtisaslı kadr potensialı
539) Sual: Bunlardan hansı xarici investorları ölkәmizin iqtisadiyyatına sәrmayә qoymağa sövq edәn sәbәblәrdәn biri deyil?
A) Yüksәk ixtisaslı kadr potensialının mövcud olması
B) Normativ hüquqi bazanın mükәmmәl olması
C) Ölkәmizin zәngin mineralxammal resurslarına malik olması
D) Xarici investisiyaların qorunmasına dair dövlәt tәrәfindәn zәmanәt verilmәsi
E) Doğru cavab yoxdur
540) Sual: Marksa görә infrastruktur anlayışı nәdir?
A) Tikintinin kәnardan görünmәyәn alt hissәsidir

B) İstehsalın maddi şәraitini әks etdirәn ümumi әmәk vasitәlәridir
C) Iqtisadi sahәlәrin fәaliyyәtinin mümkünlüyünü tәmin edәn sahәlәrin mәcmusudur
D) Әhalinin gündәlik hәyatını tәmin edәn kompleksdir
E) Işçi qüvvәsini tәkrar istehsalını әhatә edәn sahәdir
541) Sual: Biznes infrastrukturuna daxil edilәn idarәetmә strukturlarının dolayı iştirakçılarına aid deyil
A) Müxtәlif peşәkar cәmiyyәtlәr
B) Sahә elmitәdqiqat institutları
C) Marketinq mәrkәzlәri
D) Dövlәt statistika komitәsi
E) Maliyyә nazirliyi
542) Sual: Biznes infrastrukturuna daxil edilәn idarәetmә strukturlarının birbaşa iştirakçılarına aid deyil:
A) müxtәlif peşәkar cәmiyyәt vә fondlar
B) Sığorta şirkәtlәri
C) Marketinq mәrkәzlәri
D) Elektron ticarәt sistemlәri
E) Informasiya texnologiyaları vә kommunikasiya vasitәlәri
543) Sual: Açıq sistem kimi biznes hansı baxımdan xarici mühitdәn asılıdır ?
A) Enerji, kadrlar vә s. ilә tәchizetmә
B) Amillәrin qarşılıqlı asılı olması
C) Mürәkkәblik vә dinamiklik
D) Planlaşdırma vә idarәetmә
E) Dügün cavab yoxdur
544) Sual: Nә üçün müәssisәlәr öz fәaliyyәtindә xarici mühit amillәrini nәzәrә almalı vә onlara uyğunlaşmalıdır?
A) Xarici mühitlә daxili mühit arasında fәrqlәr var
B) Hüquq sistemi müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn xarici mühit amillәrindәn biridir.
C) Biznesi resurs, enerji , kadrlar vә s. ilә xarici mühit tәchiz edir
D) Xarici mühit amillәri birbaşa vә dolayı tәsir göstәrir

E) Düzgün cavab yoxdur.
545) Sual: Biznes yaşamaq vә effektivliyini qoruyub saxlamaq üçün nә etmәlidir?
A) Ürәyinin sәsinә qulaq asmalıdır.
B) Uyğunlaşmağa mәcburdur
C) Sәrbәst fәaliyyәt göstәrmәlidir
D) Planlaşdırmaya üstünlük vermәlidir.
E) Sәbr etmәlidir
546) Sual: Bunlardan hansı hüquq sisteminin tiplәrindәn biridir ?
A) Demoqrafik
B) Demokratik
C) Bürokratik
D) Teokratik
E) Düzgün cavab yoxdur
547) Sual:Vәtәndaş hüquq sistemi hәmçinin belә dә adlanır?
A) Teokratik hüquq sistemi
B) Kodlaşdırılmış hüquq sistemi
C) Әnәnәvi hüquq sistemi
D) Demokratik hüquq sistemi
E) Mәrkәzlәşmiş hüquq sistemi
548) Sual:ABŞda hansı vahid kommersiya mәcәllәsi var?
A) Sahibkarlığı tәnzimlәyәn vә vәtәndaş hüquqlarının xüsusisiyyәtlәrinә malik olan
B) Sәrbәst hüquqa vә fәaliyyәtә aid olan
C) Vәtәndaş vә әnәnәvi hüququn xüsusiyyәtlәrinә malik olan
D) Kodlaşdırılmış hüquq sisteminә malik olan
E) Düzgün cavab yoxdur
549) Sual: Mahiyyәtinә görә texnologiya nә vasitәsidir?

A) Arzuya çatmaq
B) Resurs, enerji әldә etmәk
C) Xammalın arzu olunan mәhsula çevrilmәsi
D) Alqısatqı
E) Düzgün cavab yoxdur
550) Sual:İnsanın cәmiyyәtdә davranışı nәyin nәticәsidir?
A) Şәxsi tәrbiyәnin
B) Şәxsiyyәtin fәrdi xüsusiyyәtlәri vә xarici mühitin mürәkkәb birlәşmәsinin
C) Aldığı mәhsulun
D) Müstәqil Azәrbaycan Respublikasının qanunauyğunluqlarının
E) Düzgün cavab yoxdur
551) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesin tәbii coğrafi mühitinin keyfiyyәtlәrindәn biridir ?
A) Sәrvәtlәrin mövcudluğu
B) Torpaqların mәhsuldarlığı
C) Çirklәnmә vә tәbii tarazlığın pozulma dәrәcәsi
D) Ekosistemlәrin mәhsuldarlığı
E) Bütün cavablar doğrudur
552) Sual: әhalinin alıcılıq qabiliyyәti aşağıdakılardan hansından asılıdır?
A) Cari gәlir vә qiymәtlәrdәn
B) İqtisadi artım vә tәnәzzüldәn
C) Vergilәr sistemindәn
D) İşsizlik sәviyyәsindәn
E) Bütün cavablar doğrudur
553) Sual: Biznesin mikromühitinin әn mühüm amili hansıdır?
A) Daşınmaz әmlak bazarı
B) Ehtiyat vә istehlak bazarları
C) İnformasiya vә innovasiya bazarı

D) Reklam bazarı
E) Әmtәә vә әmәk bazarı
554) Sual: Ehtiyat bazarları hansı bazarları әhatә edir?
A) İnformasiya
B) İnfrastruktur xidmәtlәri
C) Әmәk
D) Kapital
E) Bütün cavablar doğrudur
555) Sual:Hansı amil biznesin xarici mühit amillәrinә aid edilmir?
A) sosialmәdәni şәrait
B) demoqrafik mühit
C) rәqiblәr
D) istehlakcılar
E) müәssisәnin strukturu
556) Sual: Qeyd edilәn amillәrdәn hansı sahibkarlığın makro mühitinә aid deyil?
A) cografi mühit
B) demoqrafik mühit
C) texnolojı mühit
D) sosialmәdәnu mühit
E) texnologiya
557) Sual: Hansı amil xarici mikromühit amillәrinә aid edilmir?
A) qanunlar
B) dövlәt tәnzimlәnmәsi idarәlәri
C) iqtisadi mühüt
D) rәqiblәr
E) dünya bazarında konyuktura

558) Sual: Biznesin daxili mühitinә aid edilmir?
A) müәssisәnin qurulrşu
B) texnologya
C) siyasi amillәr
D) mәqsәd
E) vәzifә
559) Sual: Mәhz ... müvәffәqiyyәtin mәrkәzi amilidir?
A) Texnologiya
B) Birlәşmә
C) Sәmәrәlilik
D) Adamlar
E) Rәqabәt
560) Sual: Aşağıdakılardan hansı müasir demokratik siyasi sistemlәrin әlamәtlәrindәn biridir?
A) Kodlaşdırılmış hüquq sistemi
B) Müstәqil vә әdalәtli mәhkәmә sistemi
C) Azad vә müstәqil sahibkarlıq fәaliyyәti
D) Demokratiya vә totalitarizm
E) Düzgün cavab yoxdur
561) Sual: İstehlak bazarları hansı bazarları әhatә edir?
A) İstehsalat vә qeyriistehsalat tәyinatlı mal vә xidmәtlәr bazarını
B) Әmtәә vә әmәk bazarını
C) Reklam vә Konsaltinq xidmәti
D) İnfrastruktur xidmәti
E) Daşınmaz әmlak bazarı
562) Sual:Tәsәrrüfat proseslәrinin baş vermәsi vә inkişafının öyrәnilmәsinә dialektik yanaşma nәdir?
A) iqtisadi tәhlilin metodudur;
B) iqtisadi tәhlilin predmetidir;

C) iqtisadi tәhlilin posedurudur;
D) iqtisadi tәhlilin metodikasıdır;
E) iqtisadi tәhlilin prinsipidir.
563) Sual:Ödәmәlәrin sxemlәri, faizlәrin hesablanması qaydası, әmәliyyatların gәlirliyinin müqayisәsi hansı tәhlil vasitәsilә aparalır:
A) maliyyә riyazi tәhlildә;
B) kompleks iqtisadi tәhlildә;
C) motivasiya tәhlilindә;
D) iqtisadi kibernetikada;
E) marjinal tәhlildә.
564) Sual:Tәsәrrüfat proseslәrinin baş vermәsi vә inkişafının öyrәnilmәsinә dialektik yanaşma nәdir?
A) iqtisadi tәhlilin metodudur;
B) iqtisadi tәhlilin predmetidir;
C) iqtisadi tәhlilin posedurudur;
D) iqtisadi tәhlilin metodikasıdır;
E) iqtisadi tәhlilin prinsipidir.
565) Sual:Әlaqәdar ekspertlәr qrupunda söylәnilәn ideyaların sәrbәst generasiyası:
A) beyin hücumu metodudur
B) kollektiv bloknot metodudur
C) Delfi metodudur
D) analogiya metodudur
E) formal meyarlar metodudur
566) Sual:Sorğu materiallarının sonrakı analitik işlәnmәsi ilә xüsusi seçilmiş ekspert qrupunun çox addımlı anonim sorğusu :
A) Delfi metodudur
B) beyin hücumu metodudur
C) analogiya metodudur
D) kollektiv bloknot metodudur
E) formal meyarlar metodudur

567) Sual: Strategiya hәr şeydәn әvvәl ..... imkan verir 1. әtraf müiti lazımincә qiymәtlәndirmәyә 2. mәqsәdlәrә maraq göstәrmәyә 3. gәlәcәk
planları daha da mükәmmәl hazırlamağa 4. ehtiyat resursları artırmağa 5. böyük hәcmdә kapital әldә etmәyә
A) 1,3
B) 2,4
C) 3,5
D) 1,5
E) 2,5
568) Sual:Hansı amillәr müәssisәnin yerlәşmәsinә tәsir edәn әsas amillәrә aid edilmir?
A) işçi qüvvә ilә tәmin etmә imkanı
B) xammal ehtiyatları ilә tәminat imkanı
C) nәqliyyat imkanları
D) dövlәt güzәştlәri
E) enerji tәminatı
569) Sual:Biznes strateqiyasının seçimi nәyin әsasında hәyata keçirilir?
A) Firmanın daxili tәrkibi vә xarici mühitini xarakteriizә edәn әsas amillәrin analizi
B) Biznes tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
C) Tәşkilati strukturun qurulması
D) Infrastrukturun qurulması
E) strateji planın hәyata keçirilmәsi
570) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı biznes konsepsiyasını әsaslandıran amillәrә aid deyil?
A) tәmin edilәn tәlabatlar dairәsi ilә
B) istehlakçıların mәcmusu
C) buraxilmış mәhsul
D) tәşkilatihüquqi
E) rәqabәtli üstünlük
571) Sual: әn çox yayılmış, praktikada sınaqdan çıxmış vә әdәbiyyatda geniş işıqlandırılmış biznesin inkişaf strategiyası necә adlanır?

A) Hücum strategiyası
B) Etalon strategiyası
C) Müdafiә strategiyası
D) Әtalәt strategiyası
E) Firma strategiyası
572) Sual:Minimum istehsal xәrclәri ilә liderliyin әlә alınması yanaşmasında bu strategiyanı reallaşdıran firmada nә olmalıdır? 1. Istehsal vә tәchizat
çatışmamazlığı 2. Müasir texnologiyası 3. Mühәndis konstruktor baza 4. Müәyyәn seqmentә malik qurumlar 5. Etalon strategiyasına
A) 1,2
B) 3,5
C) 3,4
D) 4,5
E) 3,2
573) Sual: ABŞın Qәrb Universitetinin professoru M.Porterin fikrincә firmanın davranışı barәdә strategiyanın işlәnmәsinin üç әsas sahәsi vardır 1.
Bazarda müәyyәn seqmentә malik qurumların strategiyasının müәyyәn edilmәsi 2. Strategiyanın mümkün risk nöqteyinәzәrindәn
qiymәtlәndirilmәsi 3. Minimum istehsal xәrclәri ilә liderliyin әlә alınması 4. Mәhsul istehsalında ixtisaslaşma ilә әlaqәdar strategiyanın işlәnmәsi 5.
Müvәffәqiyyәtә gәtirәn yeni ideyanın tapılması vә onun lazımi sәviyyәdә qiymәtlәndirilmәsi
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,3,4
E) 1,4,5
574) Sual: Sahibkarın әsas vәzifәsi strategiyanı ele formalaşdırmaqdır ki, ..... cavab verә bilsin : 1. Sahibkarlıq fәaliyyәtindә dәyişәn şәraitә 2.
Istehlakçıların zövq vә tәlәbinә 3. Bazarda müәyyәn seqmentә malik qurumların müәyyәn edilmәsinә 4. Rәqib firmaların fәaliyyәtlәrindәki yeni
istiqamәt vә meyllәrә 5. Etalon strategiyasına
A) 1,2,3
B) 1,2,4
C) 3,4,5
D) 1,3,5
E) 2,3,4

575) Sual: Biznes ilә mәşğul olmağa qәrar verәn hәr bir sahibkarın vәzifәsi ümumi görünüşdә nәyә gәtirib çıxarır?
A) Özfәaliyyәt sferasını müәyyәnlәşdirsin
B) Müvәffәqiyyәtә gәtirәn yeni ideyanı tapsın
C) Mümkün risk nöqteyi nәzәrindәn onu hәrtәrәfli qiymәtlәndirsin
D) Nәzәrәdә tutulanları konkret nәticә alınana qәdәr hәyata keçirsin
E) Bütün cavablar doğrudur
576) Sual: Müәssisәnin yerinin seçilmәsinә tәsir edәn prinsipial amillәr hansıdır?
A) Işçi quvvәsi ilә tәminat imkanları
B) Nәqliyyat imkanları
C) Dövlәt güzәştlәri
D) Bazara yaxınlıq
E) Bütün cavabları doğrudur
577) Sual: Korporativ sәviyyәdә strategiyanın әsas vәzifәsi nәdir?
A) Әtrafdakı iqtisadi mühitә daha faydalı sürәtdә daxil olmaq vә ona müvafiq gәlmәkdir
B) Bazarda müәyyәn seqmentә malik qurumları müәyyәnlәşdirmәkdir
C) Minimum istehsal xәrclәri ilә liderliyi әlә almaqdır
D) Sahibkarlıq fәaliyyәtinin sәmәrәli tәşkilinә nail olmaqdır
E) Doğru cavab yoxdur
578) Sual: Strategiya qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün lazımi hәrәkәtlәrin ..... ifadә edir
A) Fәaliyyәt istiqamәtini
B) Mahiyyәt vә mәzmununu
C) Koordinasiyasını
D) Ümumilәşdirilmiş modelini
E) Doğru cavab yoxdur
579) Sual: Satış bazarında hansı mәqsәdlәr tipik sayılır ? 1. Müәssisәnin rolu ilә әlaqәdar 2. Biznesin hәcminin artması ilә әlaqәdar 3. Müәssisәnin
idarә edilmәsi ilә әlaqәdar 4. Biznesin mәnfәәti ilә әlaqәdar 5. Kollektivin fәaliyyәtinin nәticәsi ilә әlaqәdar

A) 1,2,4
B) 1,4,5
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 1,2,5
580) Sual: Mәqsәdlәr hansı funksiyaları yerinә yetirmәklә müәssisәnin idarәetmә sisteminin başlanğıc elementidir? 1. Idarәedici 2. Tәşkiledici 3.
Tәminedici 4. Motivlәşdirici 5. Nәzarәtçi
A) 1,3,5
B) 2,4,5
C) 1,2,3
D) 1,4,5
E) 2,3,4
581) Sual:Biznesin ayrı ayrı növlәri üçün müxtәlif ... manelәrә diqqәt yetrimәk lazımdır?
A) siyasi
B) sosial
C) sosialiqtisadi
D) hüquqi vә iqtisadi
E) düzgün cavab yoxdur
582) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı lizinq növlәrinә aid edilmir?
A) şәxsi lizinq
B) әmәliyyati lizinq
C) maliyyә lizinqi
D) operativ lizinqi
E) qaytarma lizinqi
583) Sual:Alınmış obyekt alıcıya hansı gәliri әldә etmәsinә şәrait yarada bilәr?
A) cari daxilolmaları
B) vergilәrlә müqayisәdә qәnaәt

C) gәlәcәkdә icarәdәn gәlәn gәlir
D) alqısatqı ilә әlaqәdar vergilәrdәn qәnaәt
E) bütün cavablar doğrudur
584) Sual:Firmalar tәrәfindәn banklara debitor borclarının idarә edilmәsi üzrә öz hüququnun verilmәsi necә adlanır?
A) lizinq
B) faktorinq
C) ipoteka
D) veksel
E) repo
585) Sual:Hansı cavab maliyyә planlarını әks etdirәn sәnәdlәrә aid deyil ?
A) gәlirlәr haqqında plan
B) xәrclәr haqqında plan
C) pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini xarakterizә edәn plan
D) aktiv vә passivlәrin balansı
E) şәbәkә planlaşdırılması
586) Sual:Françayzinq növlәrini göstәrin?
A) mal, istehsal, kommersiya, işgüzar
B) mal, işgüzar,qlobal, kommersiya
C) istehsal, bölgә, kommersiya
D) әmtәә, istehsal, işgüzar
E) kommersiya, qlobal, bölgә
587) Sual:Biznes maliyyәlәndirmәsinin borc mәnbәyini göstәrin?
A) şәxsi vәsaitlәr
B) mәnfәәt
C) amortizasiya
D) hökümәt proqramları
E) Düzgün cavab yoxdur

588) Sual:İnsanın әqli әmәk fәaliyyәtini nә tәşkil edir?
A) İnformasiyanın gizlәdilmәsi
B) İnformasiyanın sızdırılması
C) İnformasiyanın öyrәnilmәsi, yaradılması, tәtbiqi
D) İnformasiyanın gizli yolla әldә edilmәsi
E) İnformasiyanın mediaya ötürülmәsi
589) Sual:İnformasiya hansı mәqsәdlәrlә istifadә olunur? 1.iqtisadi tәhlillәrin aparılması üçün 2.idarәetmә üçün 3.sosial tәhlillәrin aparılması üçün
4.ictimai istehsal inkişafının proqnozlaşdırılması üçün 5.siyasi inkişafıın proqnozlaşddırılması üçün
A) 1,2,4
B) 3,4,5
C) 1,3.5
D) Hamısı
E) 2,3,5
590) Sual:İnformasiya sistemlәrini modellәşdirәrkәn hansı amillәr әsas götürülür? 1. İnformasiya axınlarının düzgün әlaqәlәndirilmәsi 2.
İnformasiyanın tәsnif olunması 3. İnformasiyanın qruplaşdırılması 4. İnformasiyaların müqayisәsi 5. İnformasiyanın tәhrif olunması
A) 1,3,5
B) 2,5
C) 1,2,3
D) 3,4,5
E) 1,4,5
591) Sual:Sahәli (xüsusi) informasiya ... 1. Hәr hansı bir tәsәrrüfat sahәsinә aid olan 2. Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqınada 3. Onun xüsusiyyәtlәrini әks
etdirәn 4. Texnologiya vә avadanlıq haqqında 5. Elmi vә istehsalat informasiyasıdır
A) 1,5
B) 1,3,5
C) 2,4,5
D) Hamısı
E) 2,3,4

592) Sual: Biznesdә informasiya aşağıdakı tәlәbә uyğun olmamalıdır:
A) Informasiyanın toplanmasına vә saxlanmasına zәruri vә kifayәt qәdәr şәrtlәrin yaranması
B) Informasiyanın yenidәn işlәnmәsi vә ötürülmәsinә zәruri vә kifayәt qәdәr şәrtlәrin yaranması
C) Daha da sәmәrәli tәşkil edilmiş informasiya mübadilәsinin qurulması
D) Bütün abunәçilәrin lazımi vә kifayәt qәdәr hәcmdә mәlumatla tәmin edilmәsi
E) Doğru cavab yoxdur
593) Sual: Müasir şәraitdә qoyulan mәsәlәlәri tam hәll etmәk, cәmiyyәtimizin düzgün inkişaf proqnozunu vermәk ..... mümkün deyildir:
A) Komunikasiya xüsusiyyәtlәrinә malik olmadan
B) Müasir informasiya texnologiyalarından istifadә etmәdәn
C) Professional vә işgüzar etiketi bilmәdәn
D) Sahibkarın informasiy analitik işinin mәlumatları olmadan
E) Xüsusi strukturların xәbәrlәri olmadan
594) Sual: Ölkәmizdә informasiya axınının düzgün idarә edilmәsi ..... әsas amillәrdәn biridir 1. Elmitexniki nailiyyәtlәrin iqtisadiyyatda sәmәrәli
istifadәsi 2. Informasiyanın toplnması prosesinin hәyata keçirilmәsi üçün 3. Elmi tәdqiqatların intensivlәşdirilmәsi üçün 4. Daha da sәmәrәli tәşkil
edilmiş informasiya mübadilәsinin qurulmasi üçün 5. Kompüter savadı vә informasiya texnologiyaları biliyi üçün
A) 1,2
B) 1,3
C) 4,5
D) 4,5
E) 1,5
595) Sual: Daxili informasiya mәlumatınа аid deyil?
A) qazanc, mәnfәәt vә zәrәr haqqında
B) dövriyyә, sifariş, müştәrilәrin statistikasını
C) ölkәnin iqtisadi vәzziyyәti haqqında
D) istehsalın xәrclri haqqında
E) hasil edilәn mәhsulun miqdarı vә keyfiyyәti haqqında

596) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı müasir informasiya texnoloqiyalarına daxil deyil?
A) informasiya mәhsulunun inkişafı
B) keyfiyyәtli idarәetmә qәrarının qәbulu
C) qarşılıqlı fәaliyyәtin mumkunluyu
D) aralıq bәndin lәğv edilmәsi
E) qloballaşdırma vә konverqensiya
597) Sual: xаrici infоrmаsiyаyа hаnsılаr dаxildir?
A) pаtеntlәr, tехnоlоgiyа, mәhsуl, kаdr, rеntаbеllik, lisеnziyа hаqqındа mәlуmаtlаr
B) lisеnziyаlаr, strуktуr, kеyfiyyәt, rеgiоn, sоrьу, idаrәеtmә hаqqındа mәlуmаtlаr
C) istеhlаkçılаr, хаmmаl, istеhsаl, zәrәr, müştәri, kеyfiyyәt hаqqındа mәlуmаtlаr
D) rәqiblәr, pаtеnt, büllеtеn, tехnоlоgiyа, аvаdаnlıq, rеjim hаqqındа mәlуmаtlаr
E) ölkә, rеgiоn, sаhә, istеhlаkçılаr, tәdаrükçülәr, rәqiblәr hаqqındа mәlуmаt
598) Sual: әhаtә sәviyyәsinә görә kоmpуtеr şәbәkәsini nеcә tәsniflәşdirmәk оlаr?
A) qlоbаl, АIS, rеgiоnаl
B) kоrpоrаtiv, mаgistrаl, mоdеrn
C) idаrәеtmә, уçоt, еkspеrt
D) lоkаl, kоrpоrаtiv, qlоbаl
E) istеhsаl dахili, еlеktrоn, еkspеrt
599) Sual: Infоrmаsiyа biznеsinin sаhәlәri hаnsılаrdır
A) sintеz, infrаstrуktуr, tеlеkоmуnnikаsiyа
B) mәlуmаtlаrın еlеktrоn еmаlı sistеmlәri, kütlәvi, kоmpyütеrlәşmә
C) prоqrаm mәhsуllаrı, rәqәmli infоrmаsiyа, kütlәvi infоrmаsiyа
D) tехniki – tәrәqqi, tеlеkоmуnnikаsiyа, infоrmаsiyа sistеmi
E) infоrmаsiyа mәhsуllаrı vә хidmәtlәri, mәlуmаtlаrın еlеktrоn еmаlı sistеmlәri, tеlеkоmуnnikаsiyа
600) Sual: Hәr tendensiya nәyi әks etdirir? 1) Güclü bazarı 2) Texnoloji imkanları vә 3) Qloballaşmanı vә 4) Konvergensiyanı 5) әtraf mühitin tәsiri
faktorlarının çevik birlәşmәsini
A) 1,3,5

B) 1,3,4
C) 1,2,5
D) 2,4,5
E) 2,3,5
601) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesin informasiya kömәyinә adiddir? 1) Mühasibat uçotu vә audit 2) İnformasiya mәlumat sistemlәri 3) Hüquqi
informasiya sistemi 4) Ekspert sistemlәri 5) Müxtәlif mәlumat bazaları
A) 2,4,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 1,3,5
E) 2,3,5
602) Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә  iqtisadi informasiya sistemlәrinә aiddir? 1) Ekspert sistemlәri 2) Müxtәlif mәlumat bazaları 3) Hüquqi
informasiya sistemlәri 4) Mühasibat uçot vә audit 5) Fond bazarının avtomatlaşdırılmış sistemlәri
A) 1,2
B) 2,3
C) 3,4
D) 4,5
E) 1,5
603) Sual: Aşağıdakılardan hansılar idarәetmә informasiya sistemlәrinә aiddir? 1) Müxtәlif mәlumat bazaları 2) Hüquqi informasiya sistemlәri 3)
Mühasibat uçot vә audit 4) İnformasiya mәlumat sistemlәri 5) Kağızsız sәnәd dövriyyәsi sistemlәri
A) 1,2
B) 2,3
C) 2,4
D) 1,5
E) 2,5
604) Sual: Koporativ informasiya şәbәkәlәri ....... növündә göstәrilib: 1) Coğrafi informasiya şәbәkәlәri 2) Müxtәlif mәlumat bazaları 3) Müxtәlif
elektron arxivlәri 4) Sığorta sistemi 5) Bank sistemi

A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 1,2,5
605) Sual: İnformasiya vә kommunikasiya texnologiyalarının tәtbiqinin sәviyyәsi hәr bir ölkәnin ....... әsas göstәricisidir: 1) Sosial vә iqtisadi
fәaliyyәtin 2) İntellektual vә elmi potensialının 3) Dövlәt idarәçiliyindә şәffaflığı 4) Dövlәt nәzarәtinin 5) Demokratiyanın inkişafının
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 2,3,5
D) 1,3,5
E) 2,4,5
606) Sual: İnformasiya biznesinin müxtәlif nöqteyi nәzәrdәn baxmaq olar: 1) İnsanlar 2) Hesablama texnikası 3) Standartların inteqrasiyası 4)
İnformasiya texnologiyası 5) Sintez kompüter texnologiyalarının inkişafı
A) 1,2,3
B) 3,4,5
C) 2,3,4
D) 1,2,4
E) 1.2.5
607) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişafında informasiya texnologiyaları sәnayesi üçün aparıcı meyillәrdir? 1) Sintez kompüter
texnologiyalarında istifadә 2) İnfrastrukturun sonrakı inkişafı 3) Texniki vә proqram tәminatının ekspertizası 4) Qiymәtlәrin aşağı düşmәsi vә
rәqabәtin artması 5) Standartların inteqrasiyası
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,2,5
E) 1,4,5

608) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznesin inkişafında kommunikasiya texnologiyaları üçün aparıcı meyillәrdir? 1) Sintez kompüter
texnologiyalarında istifadә 2) İnfrastrukturun sonrakı inkişafı 3) Texniki vә proqram tәminatının ekspertizası 4) Qiymәtlәrin aşağı düşmәsi vә
rәqabәtin artması 5) Standartların inteqrasiyası
A) 1,2
B) 2,4
C) 2,3
D) 4,5
E) 1,5
609) Sual: Aşağıdakılardan biri informasiya texnologiyaları sәnayesi üçün elektron biznesin inkişafında aparıcı meyillәrdәndir:
A) İnfrastrukturun sonrakı inkişafı
B) Beynәlxalq standartların tәsdiqi vә tәtbiqi
C) Әtrafdakı texnologiyalar ilә eksperimentlәr
D) Bazar imkanlarının genişlәndirilmәsi
E) İstehsal dәyәrinin aşağı düşmәsi
610) Sual: Biznesin demoqrafik mühiti dinamikasına daxil deyil ?
A) say
B) doğum sәviyyәsi
C) ölüm sәviyyәsi
D) rәqabәt qabiliyyәtlilik
E) artım
611) Sual: ... şәxsiyyәtin fәrdi xüsusiyyәtlәri vә xarici mühitin mürәkkәb birlәşmәsinin nәticәsidir?
A) Insanin cәmiyyәtdә davranışı
B) İnsanın ailәdә davranışı
C) Şәxslәrin kollektivlә münasibәti
D) İnsanın ağlı vә davranış tәrzi
E) Düzgün cavab yoxdur
612) Sual: Nә üçün siyasi ideologiyalara idarәetmә sistemlәrinin nizamlanmış siyahısında dәqiq yer tapmaq çәtindir?

A) Saysız
B) Nәzәriyyә şәklindә olduğuna görә
C) Onda dәyişikliklәr çox sürәtlә cәrәyan etdiyinә görә
D) Geniş vә müxtәlif kateqoriyalı olduğuna görә
E) Çox vә müxtәlif olduğuna görә
613) Sual: Elmitexniki tәrәqqinin biznesdәki rolu getdikçә artmaqdadır . Buna sәbәb aşağıdakılardan hansıdır?
A) Ara formalarının yaradılması
B) texnologiyaların yaranma müddәtinin azalması
C) Elmi texniki tәrәqqini perspektiv kimi qiymәtlәndirmәk olar.
D) Biznesin elmi texniki muhiti texnologiyalarıdır
E) Düzgün cavab yoxdur
614) Sual:Bunlardan biri elmi texniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәrindәn biridir?
A) Fәaliyyәtin imkan vә sahәlәrinin genişlәnmәsi
B) Rәqabәt qabiliyyәti vә sәmәrәlilik
C) Yeni maliyyә mәnbәlәrinin tapılması
D) Ara formalarının yaradılması
E) Yeni forma vә üsulların yaradılması
615) Sual: Aşağıdakılardan hansı tәşkilatda әmәk bölgüsünün 2 daxili tәbii formasından biridir ?
A) Әmәyin ümumi fәaliyyәtin hissәlәri olan ünsürlәrә bölünmәsi
B) Әmәk bölgüsünün daha bir istiqamәti vәzifәlәrin xülasә edilmәsidir.
C) Fәaliyyәtin sәmәrlәi olması üçün әmәyin şaquli bölgüsü hәyata keçirilir.
D) Әmәk bölgüsü istehsalın miqyası vә mürәkkәbliyindәn asılıdır.
E) Düzgün cavab yoxdur.
616) Sual: Müvafiq texniki biliklәrin cәmini necә adlnadırmaq olar?
A) İnformasiya sistemi
B) Texnologiya
C) İnformatika

D) Sistemlәşdirmә
E) Düzgün cavab yoxdur.
617) Sual:Quruluşun bәrqәrar olması nәyә әsaslanır?
A) Әmәk bölgüsünә
B) Yeniliyә
C) İnkişafa
D) Uyğunlaşmaya
E) Düzgün cavab yoxdur
618) Sual:Biznesin daxili şәrtlәr sırasına aşağıdakılardan hansı aiddir ?
A) Elmitexniki tәrәqqi
B) İnsanlar vә onların qabiliyyәti
C) Rәqiblәr
D) İstehlakçılar
E) Әmәk ehtiyatları
619) Sual: Biznesin iqtisadi mühiti nәyi sәciyyәlәndirir?
A) Biznesin vәziyyәtinin dövlәt siyasәtindәn asılılığını
B) Elmitexniki tәrәqqinin biznesdә rolunu
C) Biznesin xarici mühitdәn asılılığını
D) Biznesin tәşkilinin üsul vә metodlarını
E) Biznesin tәşkili , fәaliyyәti vә sәmәrәliliyini
620) Sual:Komanditçilәr aşağıdakı hüquqlara malikdir: 1. Ümumi yığıncaqda iştirak etmәk 2. Tam şәxsi mәsuliyyәtlә risklәri nәzarәtdә saxlamaq 3.
Illik hesabatlarla tanış olmaq 4. Bilik formasında müәssisәyә böyük şәxsi töhvә vermәk 5. Mәnfәәtin müәyyәn hissәsini almaq
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 1,2,5

621) Sual: Tam şәrik müәssisә aşağıdakı hallarda daha faydalıdır, әgәr itirakçılar:
A) Tam şәxsi mәsuliyyәtlә risklәri nәzarәtdә saxlayırlar
B) Kapitalda tәqribәn eyni dәrәcәdә iştiraka cәhd edilәrsә
C) Canlı әmәk formasında müәssisәyә böyük şәxsi töhfә verәrlәrsә
D) Müәssisәdә öz şәxsi әmәyini gәlәcәkdә tәdbiq etmәk istәyәrlәrsә
E) Bütün cavablar doğrudur
622) Sual: Ilkin kapitalı iştirakçıların müәyyәn pay şәklindә tәqdim etdiklәri vәsaitlә formalaşan korporasiya hansıdır?
A) Sәhmdar cәmiyyәti
B) Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt
C) Tam şәrikli müәssisә
D) Doğru cavab yoxdur
E) Payçı vә şәrikli müәssisә
623) Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhdud mәsuiyyәtli cәmiyyәtin üzvlәrinin hüququna aid deyil?
A) Cәmiyyәtin işinin idarә olunmasında iştirak etmәk
B) Mәnfәәtin bölgüsündә iştirak etmәk
C) Lәğv etmә kvotuna
D) Müvafiq payını almaqla cәmiyyәt azad çıxmaq
E) Doğru cavab yoxdur
624) Sual: Aşağıdakılardan hansı sәhmdarların ümumi yığıncağının sәlahiyyәtlәrinә aid deyil?
A) Cәmiyyәtin tәşkilatı strukturunu tәsdiq etmәk
B) Mәnfәәtin bölüşdürülmәsi qaydalarını müәyyәn etmәk
C) Cәmiyyәtin nizamnamәsini dәyişdirmәk
D) Cәmiyyәtdәn kәnar, xarici qaydalara nәzarәt vә tәsdiq etmәk
E) Cәmiyyәtin fәaliyyәtinә xitam vermәk
625) Sual: Aşağıdakı mәsәlәlәr barәdә qәrarlar sәhmdarların ümumi yığıncağında iştirak edәn sәhmdarların dörddә üç sәs çoxluğu ilә qәbul edilir: 1.
Büdcә ilә hesablaşmaların aparılması 2. Cәmiyyәtin nizamnamәsinin dәyişdirilmәsi 3. Filialların yaradılması 4. Imtiyazlı sәhmlәrin ödәnilmәsi 5.

Cәmiyyәtin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi
A) 1,2,3
B) 2,3,5
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 1,2,5
626) Sual: Cәmiyyәt lәğv edilәrkәn lәğvetmә komissiyası kreditorlarla hesablaşmaları aşağıdakı ardıcıllığa riayәt etmәklә hәyata keçirir. Düzgün
ardıcıllıq hansıdır? 1. әmәk haqqının verilmәsi 2. istiqrazların verilmәsi 3. digәr kreditor borcların ödәnilmәsi 4. adi sәhmlәrin ödәnilmәsi 5. Büdcә
ilә hesablaşmaların aparılması
A) 1,2,3,4,5
B) 1,5,3,2,4
C) 2,1,5,3,4
D) 5,1,2,4,3
E) 5,4,3,2,1
627) Sual: Hәr bir sәhmdarın müәyyәn hüququ var, aşağıdakılardan hansı bu hüquqlardan biri deyil?
A) Tәklif vermәk
B) Öz iradını bildirmәk
C) Müşahidә şurasının idarә heyәtinin üzvlәrindәn izahat tәlәb etmәk
D) Ümümi yığıncaqda iştirak etmәk
E) Doğru cavab yoxdur
628) Sual: Qeyd edilәn biznesin tәşkilatihüquqi formalarından hansı sәhm buraxmaq hüququna malikdir?
A) sәhmdar cәmiyyәt
B) әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt
C) istehsalаt kooperativlәri
D) inam üzәrindә birlik
E) müәssisә
629) Sual: Holdinq şirkәti nәyә mаlikdir?

A) digәr şirkәtlәrin sәhm nәzarәt paketinә malikdir
B) daşınmaz әmlakın satışı ilә mәşğuldur
C) digәr sahәlәrә investisiyalar yönәldir
D) inşaat biznesi ilә mәşgul olur
E) birja sazişlәrini hәyata keçirir
630) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı biznesin hüquqi formasının tәşkili deyil?
A) tam birlik
B) sәhmdar cәmiyyәt
C) әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt
D) komandit birliyi
E) sindikatlar
631) Sual: Tәssәrrüfat birliklәri vә cәmiyyәtlәri aşağıda qeyd edilәn ümumi cәhәtә malik deyillәr?
A) fәaliyyәlәri prosesindә yaradılmış vә әldә edilmiş әmlak vә mülkiyyәt hüququ onlara mәxsusdur
B) onların hamısı kommersiya tәşkilatlarıdır
C) onların hamısı ümumi hüquq qabiliyyәtinә malikdir
D) onların hamısı şәxslәrin birliyi olduğu kimi birlikdirlәr
E) cәmiyyәt vә birliklәr hüquqi şәxslәr kimi digәr birlik vә cәmiyyәtlәrin iştirakçısı ola bilәr
632) Sual: Birliyin mәnfәәti vә zәrәri tаm yоldаşlıqlаr arasında nеcә bölünür?
A) bütün iştirakçılara qoydugları paya uygun olaraq
B) ayrıayrı iştirakçılara
C) sәhmdarlara
D) istehsalat kooperativi üzvlәrinә
E) rәhbәr şәxslәrә
633) Sual: Biznes fәaliyyәti subyektlәri üçün tәhlükәnin mәnbәlәri nә hesab edilir? 1. Imkansız tәrәfdaşların fәaliyyәti 2. Iqtisadiyyatın vәziyyәti 3.
Konstruktor sövdәlәşmәsi 4. Kriminal zorakılıq 5. Sәnaye cәsusluğu
A) 1,2,3
B) 2,3,4

C) 1,4,5
D) 3,4,5
E) 1,3,4
634) Sual: әkskәşfiyyatın strukturunda aşağıdakı bölmәlәr fәaliyyәt göstәrmәlidir 1. Xüsusi tәhlükәsizlik 2. әvvәllәr işdәn qovulmuş işçilәr 3. Rәqib
müәssisәlәrin işçilәri 4. Aydın olmayan tәzahürlәr 5. Dezinformasiya tәdbirlәrin tәşkili
A) 1,4,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 1,2,5
635) Sual: әkskәşfiyyatın fәaliyyәt obyekti kimi müәssisәnin fәaliyyәtinin daxili mühiti özünә hansı elementlәri daxil edir?
A) әvvәllәr işdәn qovulmuş işçilәri
B) tәhlükәsizlik xidmәtinin öz әmәkdaşları
C) kommersiya sirrinә icazәsi olan kömәkçi heyәtdәn şәxslәr
D) müәssisәnin әmәkdaşları, hansı ki, qohumları rәqiblәrin yanında işlәyirlәr
E) bütün cavablar doğrudur
636) Sual: Biznesin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün nәyi mütlәq bilmәk lazımdır? 1. Informasiyaların saxlanıldığı sәnәdlәri 2. Tәlәb olunan
vәsaitin mәblәğini 3. Hansı elementin daha qiymәtli olmağını 4. Yaradılan sistemin nә qәdәr etibarlı olacağını 5. Sәnaye cәsusluğunu
A) 1,2
B) 2,4
C) 2,3
D) 1,5
E) 4,5
637) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәnaye әks kәşfiyyatın tsikllәri mәrhәlәlәridir? 1. Rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi 2. Sәnaye cәsusluğu 3. Xüsusi
zәifliyin qiymәtlәndirilmәsi 4. әks tәdbirlәrin reallaşdırılması 5. Rәqiblәrin aksiyaları
A) 1,3,4
B) 1,2,3

C) 2,4,5
D) 3,4,5
E) 1,2,5
638) Sual: Biznes xüsusilә ..... bir şәraitdә riskli vә tәhlükәli fәaliyyәtdir
A) Nәzәri konsepsiyalar olmadığı
B) Hüquqa zidd hәrәkәtlәr olduğu
C) Kommersiya sirrinin qorunmadığı
D) İqtisadi mühitin qeyristbil olduğu
E) Informasiya tәhlükәsizliyinә dair proqramlar olmadığı
639) Sual: Ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin formalaşmasının başlıca istiqamәtlәrindәn biri dә ...
A) Qeyridövlәt sektorunda informasiyanın mühafizәsidir
B) Xarici gizli xidmәt orqanlarının xüsusi fәallığıdır
C) Hüquqa zidd hәrәkәtlәrdәn biznesin mühafizәsidir
D) Xarici iqtisadi әlaqәlәrin sәmәrәli quruluşunun formalaşmasıdır
E) Düzgün cavab yoxdur
640) Sual: Keçid iqtisadiyyatı ölkәlәri üçün iqtisadi tәhlükәsizliyin spesifik tәzahür formasi nәdir?
A) Cәmiyyәtin tәhlükәsizliyi
B) Әrzaq tәhlükәsizliyi
C) Özәl bölmәlәrin tәhlükәsizliyi
D) Milli tәhlükәsizlik
E) Doğru cavab yoxdur
641) Sual: Aşağıdakılardan hansı Sәnaye cәsusluğu çәrçivәsindә rәqiblәrin aksiyalarına aid deyil? 1. Mühafizә sisteminin nәzarәt altında olması 2.
sәnaye obyektlәrinә vә avadanlıqlarına diversiya 3. layihә sәnәdlәrinin vә nümunәlәrin oğurlanması 4. rәqabәtli kәşfiyyatların aparılması 5. maliyyә
fırıldaqları
A) 2,3
B) 4,5
C) 1,4

D) 1,3
E) 2,5
642) Sual: Aşağıdakılardan hansı Sәnaye cәsusluğu çәrçivәsindә rәqiblәrin aksiyalarına aiddir? 1. Mühafizә sisteminin nәzarәt altında olması 2.
sәnaye obyektlәrinә vә avadanlıqlarına diversiya 3. layihә sәnәdlәrinin vә nümunәlәrin oğurlanması 4. rәqabәtli kәşfiyyatların aparılması 5. maliyyә
fırıldaqları
A) 1,2,4
B) 1,4,5
C) 2,3,5
D) 1,3,5
E) 1,3,4
643) Sual: Sәnaye cәsusluğu – xarici vә daxili bazarlarda rәqiblәrin kommersiya sirrini vә müvafiq kommersiya gәlirlәrini tәşkil edәn mәlumatların
alınması mәqsәdilә kimlәrin fәaliyyәtidir? 1. xüsusi sığorta agentlәrinin 2. xarici dövlәtlәrin xüsusi xidmәt orqanlarının 3. Azәrbaycanın ticaret
agentlәrinin 4. ayrıayrı xarici firmaların vә xüsusi agentlәrin 5. Azәrbaycanın firma vә agentlәrinin
A) 1,2,3
B) 2,4,5
C) 2,3,4
D) 1,3,5
E) 1,2,4
644) Sual: Sәnaye cәsusluğu – xarici vә daxili bazarlarda nә mәqsәdlә xarici dövlәtlәrin xüsusi xidmәt orqanlarının, ayrıayrı xarici firmaların vә
xüsusi agentlәrin, hәmçinin Azәrbaycanın firma vә agentlәrinin fәaliyyәtidir ? 1. rәqiblәrin kommersiya sirrinin әldә edilmәsi 2. müvafiq
kommersiya gәlirlәrini tәşkil edәn mәlumatların alınması 3. rәqiblәrә qarşı әkshәrәkәt etmәk üçün 4. firmanın xüsusi tәhlükәsizliyini tәmin etmәk
üçün 5. iqtisadi tәhlükәsizliyi tәmin etmәk üçün
A) 1,2
B) 3,4
C) 4,5
D) 1,3
E) 2,5
645) Sual: Müәssisәnin tәhlükәsizlik xidmәti ..... üçün nәzәrdә tutulan müәssisәnin tәşkilatiştat bölmәsidir? 1. firmanın xüsusi tәhlükәsizliyini

tәmin etmәk 2. mühafizә rejiminin tәmin edilmәsi 3. firmanın kommersiya sirrini qoruyub saxlamaq 4. heyәtin icazә rejiminin tәmin edilmәsi 5.
rәqiblәrә qarşı әkshәrәkәt
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 2,4,5
D) 3,4,5
E) 1,2,5
646) Sual: Kommersiya sirri hüquqi vә fiziki şәxslәrin hansı fәaliyyәti ilә bağlı sahibinin razılığı olmadan açıqlanması, onların qanuni maraqlarına
ziyan vura bilәn mәlumatlardır?
A) istehsal
B) texnoloji
C) idarәetmә
D) maliyyә
E) bütün cavablar doğrudur
647) Sual:Biznes tәhlükәsizliyinin әsas istiqamәtlәrinә nә aid edilmir?
A) biznes vә heyәtin yüngül tәhlüksizliyinin tәmin edilmәsi
B) hüquq mühafizәsi orqanlarının tәhlükәsiizlik xidmәtlri
C) Xüsusi xidmәtlәrin tәhlükәsizlik xidmәtlәri
D) müәsisәdә tәşkilatiidarәetmә vә inzibati tәdbirlәr
E) rәqiblәrlә sıx әlaqәlәrin qurulması
648) Sual: әkskәşfiyyatda hansı metod önәmli mәsәlәdir 1. Özünün informasiya mәnbәlәrinin açılmasının qarşısının alınması 2. Sәnaye
әkskәşfiyyatı üçün informasiyanin toplanması 3. Iqtisadi resurslara qarşı mübarizә 4. Mümkün risklәrin tәhili 5. Iqtisadiyyatın vәziyyәti
A) 1,3
B) 1,2
C) 4,5
D) 3,4
E) 2,4

649) Sual: Müasir bazar iqtisadiyyatı şәraitindә müәssisәnin tәhlükәsizlik xidmәtinin әkskәşfiyyatının әhәmiyyәti vә rolu 2 vәziyyәtә әsasәn
müәyyәn edilir. Bunlar hansılardır?1. Iqtisadi resurslara qarşı mübarizә 2. Nәzarәtedici orqanlara kömәk göstәrmәk 3. Ayrıayrı әmәkdaşlara qarşı
cinayәtin baş vermәsi 4. әhalinin kriminal miqyası 5. bәzi sahibkarların iqtisadi cәsusluğun kömәyi ilә öz rәqiblәrini aradan götürmәsi
A) 4,5
B) 1,2
C) 2,3
D) 3,4
E) 1,5
650) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes fәaliyyәti subyektlәri üçün tәhlükәnin mәnbәlәrindәn biri deyil?
A) Sәnaye cәsusluğu
B) Mümkün risklәrin tәhlili
C) Kriminal zorakılıq
D) Xüsusi heyәtin aşağı peşәkarlığı
E) Imkansız tәrәfdaşların fәaliyyәti
651) Sual:Aşağıdakılardan hansı biznes sisteminә aiddir?
A) Biznesin infrastrukturu
B) Menecment
C) Marketinq
D) Fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
E) Bütün cavablar doğrudur
652) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorların fәaliyyәtinin sosialiqtisadi nәticәsi deyil?
A) birbaşa vә dolayı yaradılmış iş yerlәrinin miqdarı,
B) әlavә dәyәrin kәmiyyәti,
C) elmi işlәrin tәkmillәşdirilmәsi dәrәcәsi
D) regionda işgüzar fәallığın artması
E) yeni yaranmış müәssisәlәrdә sәmәrәsiz idarәetmә
653) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorların mәqsәdli növünә aiddir?

A) bu zaman biznesin öz xüsusi bazasında açılması zamanı geniş spektrli xidmәtlәr tәklif olunur, lakin eyni zamanda universitet vә laboratoriyaların
avadanlıq vә texniki vasitәlәrindәn istifadә olunur
B) burada bina tapılmayana vә hәqiqi biznesinkubator işlәmәyәnә qәdәr yerdә vә yaxud mövcud laboratoriyalar әsasında biznesin açılmasına
kömәklik göstәrilir
C) burada iş yuxarıda göstәrilәn istiqamәtlәrdәn biri üzrә yerinә yetirilir
D) bu növdә iş mәsәlәn, kompyüter proqramlarının işlәnib hazırlanmasına vә ya biotexnologiyalara yönәldilir
E) düzgün cavab yoxdur
654) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorların daxili növünә aiddir?
A) bu zaman biznesin öz xüsusi bazasında açılması zamanı geniş spektrli xidmәtlәr tәklif olunur, lakin eyni zamanda universitet vә laboratoriyaların
avadanlıq vә texniki vasitәlәrindәn istifadә olunur
B) burada bina tapılmayana vә hәqiqi biznesinkubator işlәmәyәnә qәdәr yerdә vә yaxud mövcud laboratoriyalar әsasında biznesin açılmasına
kömәklik göstәrilir
C) burada iş yuxarıda göstәrilәn istiqamәtlәrdәn biri üzrә yerinә yetirilir
D) bu növdә iş mәsәlәn, kompyüter proqramlarının işlәnib hazırlanmasına vә ya biotexnologiyalara yönәldilir
E) düzgün cavab yoxdur
655) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorların mümkün növünә aiddir?
A) bu zaman biznesin öz xüsusi bazasında açılması zamanı geniş spektrli xidmәtlәr tәklif olunur, lakin eyni zamanda universitet vә laboratoriyaların
avadanlıq vә texniki vasitәlәrindәn istifadә olunur
B) burada bina tapılmayana vә hәqiqi biznesinkubator işlәmәyәnә qәdәr yerdә vә yaxud mövcud laboratoriyalar әsasında biznesin açılmasına
kömәklik göstәrilir
C) burada iş yuxarıda göstәrilәn istiqamәtlәrdәn biri üzrә yerinә yetirilir
D) bu növdә iş mәsәlәn, kompyüter proqramlarının işlәnib hazırlanmasına vә ya biotexnologiyalara yönәldilir
E) düzgün cavab yoxdur
656) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorların coxprofilli növünә aiddir?
A) bu zaman biznesin öz xüsusi bazasında açılması zamanı geniş spektrli xidmәtlәr tәklif olunur, lakin eyni zamanda universitet vә laboratoriyaların
avadanlıq vә texniki vasitәlәrindәn istifadә olunur
B) burada bina tapılmayana vә hәqiqi biznesinkubator işlәmәyәnә qәdәr yerdә vә yaxud mövcud laboratoriyalar әsasında biznesin açılmasına
kömәklik göstәrilir
C) burada iş yuxarıda göstәrilәn istiqamәtlәrdәn biri üzrә yerinә yetirilir

D) bu növdә iş mәsәlәn, kompyüter proqramlarının işlәnib hazırlanmasına vә ya biotexnologiyalara yönәldilir
E) düzgün cavab yoxdur
657) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorun qloballaşdırma istiqamәtindәki fәaliyyәtidir?
A) yeniliklәrin daxili vә xarici bazarlara yeniliklәrin daxil edilmәsi üçün universitetlәr vә tәdqiqat institutları arasında qarşılıqlı tәsir yolu ilә
B) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsi vә onun iri şәhәrlәrdәn uzaqlaşdırılması, yerli resursların cәlb olunması yolu ilә
C) sәnaye zonaları arasında әlaqәlәrin qurulması yolu ilә
D) biznesin sürәtli inkişafında vә onların yerli partnyorlarla birlikdә daxili bazara irәlilәyişindә xarici şirkәtlәrә kömәk göstәrilmәsi yolu ilә
E) düzgün cavab yoxdur
658) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorun sәnaye subpodratlarının tәtbiqi istiqamәtindәki fәaliyyәtidir?
A) yeniliklәrin daxili vә xarici bazarlara yeniliklәrin daxil edilmәsi üçün universitetlәr vә tәdqiqat institutları arasında qarşılıqlı tәsir yolu ilә
B) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsi vә onun iri şәhәrlәrdәn uzaqlaşdırılması, yerli resursların cәlb olunması yolu ilә
C) sәnaye zonaları arasında әlaqәlәrin qurulması yolu ilә
D) biznesin sürәtli inkişafında vә onların yerli partnyorlarla birlikdә daxili bazara irәlilәyişindә xarici şirkәtlәrә kömәk göstәrilmәsi yolu ilә
E) düzgün cavab yoxdur
659) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorun regional inkişaf istiqamәtindәki fәaliyyәtidir?
A) yeniliklәrin daxili vә xarici bazarlara yeniliklәrin daxil edilmәsi üçün universitetlәr vә tәdqiqat institutları arasında qarşılıqlı tәsir yolu ilә
B) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsi vә onun iri şәhәrlәrdәn uzaqlaşdırılması, yerli resursların cәlb olunması yolu ilә
C) sәnaye zonaları arasında әlaqәlәrin qurulması yolu ilә
D) biznesin sürәtli inkişafında vә onların yerli partnyorlarla birlikdә daxili bazara irәlilәyişindә xarici şirkәtlәrә kömәk göstәrilmәsi yolu ilә
E) düzgün cavab yoxdur
660) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorun texnoloji yeniliklәrin tәtbiqi istiqamәtindәki fәaliyyәtidir?
A) yeniliklәrin daxili vә xarici bazarlara yeniliklәrin daxil edilmәsi üçün universitetlәr vә tәdqiqat institutları arasında qarşılıqlı tәsir yolu ilә
B) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin qeyrimәrkәzlәşdirilmәsi vә onun iri şәhәrlәrdәn uzaqlaşdırılması, yerli resursların cәlb olunması yolu ilә
C) sәnaye zonaları arasında әlaqәlәrin qurulması yolu ilә
D) biznesin sürәtli inkişafında vә onların yerli partnyorlarla birlikdә daxili bazara irәlilәyişindә xarici şirkәtlәrә kömәk göstәrilmәsi yolu ilә
E) düzgün cavab yoxdur

661) Sual: Bazar münasibәtlәri şәraitindә sahibkarlıq texnologiyaları ali tәhsilin, elmin, sәnayenin, sahibkarlığın, maliyyә vә dövlәt orqanları
mәnbәlәrinin nәyidir?
A) Istehsalat vә innovasiya dәstәyi
B) Yeni forma vә inteqrasiya infrastrukturları
C) Dövlәt vә içtimai himayәdarlıq sistemi
D) Başlanğıc vә son mәrhәlәsi
E) Düzgün cavab yoxdur
662) Sual: Bazar münasibәtlәri şәraitindә sahibkarlıq texnologiyaları .... mәnbәlәrinin yeni forma vә inteqrasiya infrastrukturlarıdır
A) ali tәhsilin, elmin
B) Sәnayenin
C) Sahibkarlığın
D) maliyyә vә dövlәt orqanları
E) Bütün cavablar doğrudur
663) Sual: Dünya tәcrübәsi göstәrir ki, sahibkarlıq fәaliyyәtini genişlәndirmәk vә rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsal etmәk üçün .... yaradılması son
dәrәcә vacibdir 1. Kooperasiyaların 2. әlverişli xidmәt sahәlәrinin 3. Texnologiyaların 4. Biznes inkubatorlarının 5. Sәnaye şәhәrçiklәrinin
A) 1,2,3
B) 3,4,5
C) 2,3,4
D) 1,4,5
E) 1,2,5
664) Sual: Kiçik biznesә himayәdarlıq regional agentlik şәbәkәsi yaradılmışdır ki, bu da ....
A) kiçik müәssisәlәrә yeni texnologiyaların, «nouxau» verilmәsinin tәşkili ilә bağlıdır
B) iqtisadiyyatına xarici investisiyaların fәallığı ilә bağlıdır
C) maşın vә avadanlıqların lizinq sisteminin tәşkili ilә bağlıdır
D) Kiçik sahibkarlıqda sosial mühafizә vә tәhlükәsizlik ilә bağlıdır
E) yerlәrdә vә regionlarda subpodrat işlәri bazarının inkişafına yönәldilәn informasiya banklarının yaradılması
665) Sual: Aşağıdakılardan biri respublika sәviyyәsindә kiçik sahibkarlığa dövlәt istehsalattexniki himayәdarlığının aşağıdakı istiqamәtlәrdә davam

etdirilmәsi planlaşdırılmır?
A) kiçik müәssisәlәrin müasir avadanlıq vә texnologiyalar ilә silahlandırılması
B) yerlәrdә vә regionlarda subpodrat işlәri bazarının inkişafına yönәldilәn informasiya banklarının yaradılması
C) maşın vә avadanlıqların lizinq sisteminin tәşkili
D) kiçik müәssisәlәrә yeni texnologiyaların, «nouxau» verilmәsinin tәşkili
E) Kiçik sahibkarlıqda sosial mühafizә vә tәhlükәsizlik
666) Sual: Amerika iqtisadçıları N. Çerçill vә V. Levis hәmin inkişafı beş mәrhәlәyә bölürlәr, aşağıdakılardan hansı son (beşinci) mәrhәlәdir?
A) müәssisәnin fәaliyyәt dairәsi dәqiqlәşdirilmәli, taktikası vә strategiyası formalaşdırılmalı, gәlir vә xәrclәr arasında nisbәt müәyyәn edilmәlidir
B) kiçik bizneslә mәşğul olan müәssisәnin daxili vә xarici bazarların mühitinә tam uyğunlaşması xarakterizә edilir.
C) müәssisәnin iqtisadi cәhәtdәn sabitliyinә nail olmaq
D) istehsal tәlәbatını ödәmәk üçün müәssisәdә mәhsul istehsalının artım tempinә nail olmaq
E) ideya formalaşır, o, nәzәri, әmәli cәhәtcә әsaslandırılır vә sonra kiçik bizneslә mәşğul olacaq müәssisәnin vәzifәlәri müәyyәnlәşdirilir
667) Sual: Avropa Birliyi ölkәlәrindә isә müәssisәlәrin kiçik, orta vә ya iri olmasını müәyyәnlәşdirmәk üçün üç göstәricidәn istifadә edilir: 1.
işçilәrin sayı 2. nizamnamә kapitalının hәcmi 3. ümumi mәhsulun hәcmi 4. Rentabellik sәviyyәsi 5. mәnfәәtin hәcmi
A) 2,4,5
B) 1,2,3
C) 1,3,5
D) 1,4,5
E) 2,3,4
668) Sual: Aşağıdakılardan hansılarda kiçik biznesin rolu böyükdür? 1. Azәrbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması vә inkişafında 2. Bazarda
müәyyәn payın qazanılmasında 3. yeni iş yerlәrinin yaradılmasında 4. bazara yüksәk keyfiyyәtli mәhsul tәklif etmәkdә 5. әhalinin hәyat sәviyyәsinin
yaxşılaşdırılmasında
A) 1,3,5
B) 2,3,4
C) 1,2,5
D) 2,4,5
E) 1,3,4

669) Sual: Kiçik biznesin әsas üstünlüyü nәdәdir?
A) bazar mühitinә daha elastik adaptasiya
B) bazarın zәbti
C) inkişaf vә araşdırmaya böyük hәcmdә vәsaitlәrin yönәlmәsi
D) yüksәk ixtisaslı işçilәrin cәlb edilmәsi
E) hazır mәhsulun qiymәt vә mayadәyәrinin nәzarәtindә çәtinlik
670) Sual:Sahibkarlıq tәcrübәsindә ... geniş istifadә olunur 1. Tәbii sәrvәtlәrdәn, bahalı xammal vә materiallardan 2. Çoxsaylı tәhlil metodlarından 3.
Qlobal problemlәrin tәdqiqatından 4. Qiymәtlәndirmә üsullarından 5. Fәaliyyәt sirrinin açıqlanmasından
A) 1,2
B) 2,4
C) 2,3
D) 1,5
E) 3,5
671) Sual:............... kiçik sahibkarlıq subyektlәrinin iqtisadi azadlığını, tәminatını hüququnu tәmin edәn mәcburi vә vacib şәrt hesab edilir ?
A) Yeni iş yerlәrinin yaradılması
B) Sosial mühafizә vә tәhlükәsizlik
C) Normativ hüquqi bazanın formalaşması
D) Dövlәt vә ictimai himayәdarlıq sisteminin yaradılması
E) Doğru cavab yoxdur
672) Sual: Kiçik firmaların 4 әsas strategiyasi fәrqlәnir. Aşağıdakılardan hansı bu strategiyaya aid deyil?
A) Optimal hәcm strategiyası
B) Korirasiya strategiyası
C) aşağı istehsal xәrclәri strategiyası
D) iri firmanın mәhsulunda iştirak strategiyası
E) iri firmanın tәchizat sistemindә iştirak strategiyası
673) Sual:Aşağıdakılardan hansı kiçik biznesin inkişafının 5 mәrhәlәsindәn biridir?
A) Bazara, azad ticarәtә istiqamәtlәnmә

B) Mәhdud bazar seqmentinә malik olmaq
C) Firmanın hüquq müstәqilliyini qoruyub saxlamaq
D) Maliyyә mәnbәlәrindәn düzgün istifadә
E) Müәssisәnin iqtisadi cәhәtdәn sabitliyinә nail olmaq
674) Sual: M.Çerçir vә V.Levis kiçik bizneslә mәşğul olan müәssisәnin inkişafının 5 mәrhәlәsini qeyd edir. Aşağıdakılardan hansı ilk mәrhәlәdir?
A) Müәssisәnin fәaliyyәt dairәsi dәqiqlәşdirilmәlidir
B) Müәssisәnin iqtisadi cәhәtdәn sabitliyinә nail olmaq
C) İdeya formalaşır, o nәzәri vә әmәli cәhәtdәn formalaşır
D) Mәhsul istehsalının artım tempinә nail olmaq
E) Doğru cavab yoxdur
675) Sual: Kiçik biznesin müxtәlif ölkәlәrin iqtisadiyyatında әhәmiyyәtli rolu tәdqiqatçıları nәyә vadar etdi?
A) Optimal hәcm strategiyasını yaratmağa
B) Kiçik biznesә tәsir edәn amillәri sistemlәşdirmәyә
C) Risk ehtimallığını ekspert qiymәtlәndirilmәsinә
D) Kiçik biznesә kәmiyyәt vә keyfiyyәt nöqteyi nәzәrdәn yanaşmağa
E) Mәhsul istehsalına tәsir edәn amillәri müәyyәnlәşdirmәyә
676) Sual:Kiçik müәssisәlәrin funksional rolu aşağıdakılardan hansıdır?
A) İnhisarçıların çәkindiyi riski öz üzәrinә götürür
B) Istehsal olunan mәhsulun kәmiyyәti әsas götürülür
C) Müqayisәli mәhdud resurslardan istifadә edir
D) Satışın hәcmi müәyyәn hәdd çәrçivәsindә dәqiqlәşdirilir
E) Doğru cavab yoxdu
677) Sual:Kiçik müәssisәnin mahiyyәtini müәyyәnlәşdirәn әsas xüsusiyyәt nәdir?
A) Böyük hәcmdә kapital tәlәb etmir
B) Bazar konyukturasının dәyişmәsinә operativ reaksiya verir
C) Bazar iqtisadiyyatına yüksәk mobillik gәtirir
D) Daha sәmәrәli istehsal tәsәrrüfat kooperasiyası ücün әlverişli şәrait yaradır

E) bütün cavablar doğrudur
678) Sual:Kiçik müәssisәlәrә üstünlük verilmәsi bir sıra iqtisadi vә sosial sәbәblәrlә bağlıdır. Aşağıdakılardan hansı bu sәbәblәrdәn biridir?
A) Rәqabәt mübarizәsinin güclәnmәsi
B) Iri müәssisәlәrin desentralizasiya olunması
C) Әmәyin tәşkilindә çevik formalardan istifadә
D) Mәhsulun çeşidinin genişlәndirilmәsi
E) Bütün cavablar doğrudur
679) Sual: Aşağıdakılardan hansı biznes sisteminә aid deyil?
A) Dövlәt strukturları
B) Menecment
C) Marketinq
D) Fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
E) Bütün cavablar doğrudur
680) Sual:Müәssisәnin hәyat tsiklinә daxil dеyil?
A) artım
B) azalma
C) yetkinlik
D) yaradılma
E) müflislik
681) Sual:Biznes növünün hәyati tsiklinә daxil deyil?
A) balşlangıc mәrhәlәsi
B) bölünmә mәrhәlәsi
C) yetkinlik mәrhәlәsi
D) işgüzar әmәliyyatların azalması mәrhәlәsi
E) biznеs növünün dәyişmәsi
682) Sual: Doğum mәrhәlәsindәki sahәnin әsas sәciyyәvi cәhәti nәdir? 1. Texnologiyada dәyişiklik 2. Mәhsul haqqında әn yaxşı ideyanın seçilmәsi

3. Yeni istehlakçıların fәal axtarışı 4. Kommersiya sahәsindә dәyişiklik 5. Tex dәyişәn bazarda tәkliflәrin natamamlığı
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 1,3,5
D) 3,4,5
E) 1.2,5
683) Sual: Biznesin fәaliyyәt növünün hәyat tsikli nә ilә sәciyyәlәnir?
A) İstehsalat texnologiyasında dәyişikliklәrlә
B) Satışın vaxtı ilә
C) Istehsalat gәlirinin hәrәkәtindә dәyişikliklәrlә
D) Satışın hәcmi
E) Nәğd pulun hәrәkәtindә dәyişikliklәrlә
684) Sual: Yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsi prosesini ardıcıllıqla düzün: 1. Mәhsulun işlәnilmәsi 2. Mәhsul haqqında әn yaxşı ideyanın seçilmәsi 3.
Yeni mәhsul haqqında tәklifin axtarılması 4. Tәcrübәli istehsal vә mәhsulun satışı 5. Mümkün olan satışın tәhlili vә iqtisadi tәhlilin aparılması
A) 1,2,3,4,5
B) 3,2,5,1,4
C) 1,3,5,2,4
D) 5,4,3,2,1
E) 4,2,1,5,3
685) Sual: Etibarlı vәziyyәtә malik olan biznes növü dar vә nisbәtәn qorunmuş sahәdә ..... olmaqla ixtisaslaşaraq mәnfәәt әldә edir 1. Böyük bazarın
kiçik hissәsi 2. Mәhsulun alt tipi 3. Fәaliyyәtin başlanğıc mәrhәlәsi 4. Üşgüzar әmәliyyatların ixtisarı mәrhәlәsi 5. Yeni müәssisәnin yaradılmasına
hazırlıq
A) 1,3
B) 1,2
C) 2,3
D) 1,3
E) 1,5

686) Sual: Yetkinlik mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Mәhsulun bazara yeridilmәsi әrzindә satışın aşağı templә artması ilә xarakterizә olunur
B) Bütün potensial alıcıların әmtәә ilә tәmin olunması ilә әlaqәdar satış tempi aşağı düşür
C) Gәlirin vә satışın sürәtlә azalması ilә sәciyyәlәnir vә u meyl әmtәә dövriyyәdәn çıxanadәk davam edir
D) Mәhsulun bazarda sürәtlә mәnimsәnilmәsi vә gәlirin sürәtlә artması ilә xarakterizә olunur
E) Doğru cavab yoxdur
687) Sual: Hәr hansı bir mәhsul istehsalının vә ya xidmәtin işgüzar aktivliyin inkişafı mәrhәlәlәrinin ardıcıllığının tәhlili üçün tәdbiq olunan bir
modeldir
A) Biznes növünün hәyat tsikli
B) Müәssisәnin hәyat tsikli
C) Işgüzar tsikl
D) Mәhsulun hәyat tsikli
E) Istehsal müddәti
688) Sual: Tәmin edilmә mәrhәlәsindә şirkәtin inkişafı adәtәn ..... әsasında baş verir
A) Yaşamaq uğrunda mübarizә
B) Sahibkarların çoxşaxәli fәaliyyәti әsasında
C) Dayanıqlı struktur vә sәlis idarәetmә
D) Dar ixtisaslı işçilәrin meydana çıxması
E) Tәşkilatın yetkinliyi
689) Sual: Lәğvolma sözügedәn biznesin ömrünü başa çatdırmasıdır. әslindә bu ..... ola bilәr1. Şirkәtin maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsi 2. Kapitalın
küll halında başqa fәaliyyәt sahәsinә yönәlmәsi 3. Biznes sahibinin müflislәşmәsi ola bilәr 4. Kapitalın çoxsaylı kreditorlar arasında dağılaraq
bütövlükdә lәğv edilmәsi 5. Bazarda mövqelәrin әldәn çıxması
A) 1,2,3
B) 3,4,5
C) 2,3,4
D) 2,4,5
E) 1,4,5

690) Sual: Tәnәzzül mәrhәlәsi nә ilә sәciyyәlәnir?
A) Bazarda mövqelәrin әldәn çıxması ilә
B) Şirkәtin maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsi ilә
C) Daxili ziddiyyәt ilә
D) Münaqişәlәrin kәskinlәşmәsi ilә
E) Bütün cavablar doğrudur
691) Sual:Ölkәmizdә birja ticarәtinin inkişafı gözlәnilәn iqtisadi sәmәrәni lazımi sәviyyәdә vermәmişdir. Bunun әsas sәbәblәri hansılardır? 1.
әdalәtsiz rәqabәt 2. informasiya tәminatının qeyri tәkmil olması 3. bazar subyektlәrinin fәaliyyәtinin çevik olmaması 4. sәmәrәsiz idarәetmә
strukturu 5. ticarәtin müntәzәm tәzәlәnmәmәsi
A) 1,3
B) 2,4
C) 3,5
D) 1,2
E) 1,5
692) Sual: Aşağıdakılardan biri biznes infrastruktunda onun fәaliyyәt göstәrmәsi üçün şәrait yaradan dolayı iştirakçı deyil:
A) Sığorta şirkәtlәri
B) Nazirlәr Kabineti
C) Milli Mәclis
D) Auditorlar Palatası
E) Qiymәtli kağızlar üzrә Komitә
693) Sual:Innovasiya prosesi bu tәdbirin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutmur:
A) Yeni müәssisәlәrin investisiya fәallığın artırılması
B) Istehsalın tәşkili vә idarәetmәnin mütәrәqqi metodlarının tәdbiqi
C) Buraxılan mәhsulun modernlәşdirilmәsib]
D) Yeni növ mәhsulun mәnimsәnilmәsi
E) Yeni avadanlığın istehsalata tәtbiqi
694) Sual:Respublikamızda ticarәtin koordinasiyası vә tәnzimlәnmәsi üzrә hüquqi baza yaradılmışdır. Aşağıdakı qanun vә normatıv hüquqi

aktlardan hansı bu qәbildәndir?
A) Әdalәtsiz rәqabәt haqqında
B) Dövlәt ticarәt müfәttişliyi haqqında
C) Xarici ticarәt haqqında
D) Pәrakәndә ticarәt vә ictimai iaşә sahәlәrindә fәaliyyәtin lisenziyalaşdırılması qaydalrı
E) Bütün cavablar doğrudur
695) Sual:Hazırda respublikamızda ... üzrә hüquqi baza yaradılmışdır
A) Ticarәtin inkişafı
B) Ticarәtin koordinasiyasi vә tәnzimlәnmәsi
C) Ticarәtin müntәzәm tәzәlәnmәsi vә inkişafı
D) Bazarın tәşkilatiliyi vә fәaliyyәt mexanizmi
E) Doğru cavab yoxdu
696) Sual: Bunlardan hansı biznes infrastrukturuna daxil olan müstәqil bazarların funksiyalarından biri deyil?
A) Biznesin subyektlәrinin mәnafelәrinin hәyata keçirilmәsini xeyli asanlaşdırır
B) Bazar subyektlәrinin fәaliyyәt mexanizminin çevikliyini vә etibarlılığını artırır
C) Ticarәtin müntәzәm tәzәlәnmәsini hәyata keçirir
D) Dövlәtin iqtisadi tәnzimlәmә metodlarından istifadә edir
E) Doğru cavab yoxdu
697) Sual: Publik rileyşnz konsepsiyası harda özünü göstәrir? 1. Sosial psixoloji vәziyyәtlәrdә 2. Sahibkarlığın yetkin vә inkişaf etmiş
mәdәniyyәtindә 3. Firmanın real imkan vә üstünlüklәrindә 4. Firmanın müәyyәn üsul vә imicindә 5. Rәhbәrin vә personalın cәmiyyәtdә davranış
tәrzindә
A) 2,4,5
B) 1,2,3
C) 2,3,5
D) 1,3,5
E) 2,3,5
698) Sual: Publik rileyşnz konsepsiyası harda özünü göstәrmir?

A) Sahibkarlığın yetkin vә inkişaf etmiş mәdәniyyәtindә
B) Firmanın müәyyәn üsul vә imicindә
C) Rәhbәrin vә personalın cәmiyyәtdә davranış tәrzindә
D) Rәhbәrin vә personalın öz aralarında davranış tәrzindә
E) Doğru cavab yoxdur
699) Sual: Kommersiya şirkәti vә cәmiyyәtin qarşılıqlı tәsirinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?
A) Xüsusiyyәtçilik
B) Sosial xarakterli investisiya
C) Partnyorluq
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Bütün cavablar doğrudur
700) Sual: Müәssisәnin işgüzar reputasiyasının yaradılma qaydaları aşağıdakılardır: 1. Yaradılan obraz firmanın real imkanlarına әsaslanmalıdır 2.
Müәssisә haqqında ictimai rәy olmalıdır 3. Firmanın obrazı plastik olmalıdır 4. Imic orijinal, sadә, tanınan olmalıdır 5. Müәssisәnin inkişaf
konsepsiyası olmalıdır
A) 3,4,5
B) 2,3,4
C) 2,4,5
D) 1,3,4
E) 1,2,3
701) Sual: Müәssisәnin işgüzar reputasiyasının әsas yaradılma prinsiplәri hansılardır? 1. Müәssisәnin missiyası 2. Alıcı istәklәrinin tәmin edilmәsi 3.
Imicin yaradılması üzrә sәylәrin daimiliyi 4. Peşәkar xidmәt 5. Imic xidmәtinin tәşkili
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 1,3,4
702) Sual:Firma tәrәfindәn mövcud bazar payının qorunması vә bazarda öz pаylarının saxlanmasını nәzәrdә tutan biznes strateqiyası?

A) müdafiәvi strateqiya
B) biznes növlәri dәyişmәsinin hücum strateqiyası
C) azalma strateqiyası
D) biznes növlәrinin dәyişmә strateqiyası
E) “sahibkarlıq dzyudosu” strateqiyası
703) Sual:Strateqiyanın sәmәrәliliyi aşağıda qeyd edilәn göstәrici ilә qiymәtlәndirilmir?
A) iqtisadi sәmәrә
B) stratejı sәmәrә
C) sosial sәmәrә
D) ekolojı sәmәrә
E) texniki sәmәrә
704) Sual:Biznes strateqiyasının yekun mәrhәlәsi hаnsıdır?
A) onun qiymәtlәndirilmәsi
B) mәhsul portfelinin tәhlili
C) firmanın maliyyә imkanlarının araşdırılması
D) müvәqqәti amilin nәzәrә alınması
E) yeni texnoloqiyaların tәtbiqi
705) Sual: Aşağıdakılardan hansı işgüzar reputasiyanın yaradılması üçün aktiv işlәyәn texnologiya sahәsindә imic faktoruna aid deyil?
A) İctimai әlaqәlәrin uyğunlaşması
B) Istehslat prosesinin texnologiyası
C) Istehsalın etikası
D) Xidmәt mәdәniyyәti
706) Sual: Aşağıdakılardan hansı istehlakçı yaratmağa nail olmağın dörd yolundan biri deyil?
A) Istehlak faydalılığını yaratmaq
B) Mәhsulun kәmiyyәt vә keyfiyyәtini artırmaq
C) Qiymәtin әmәlә gәlmәsi
D) Istehlakçının iqtisadi reallığına uyğunlaşmaq

E) Istehlakçıya onun üçün hәqiqi dәyәrә malik olanı tәklif etmәk
707) Sual:Ixtisaslaşmış bazar strategiyasının әvvәlkindәn fәrqi nәdir?
A) Xüsusi bir mәhsul üzәrindә qurulur
B) bazarın öyrәnilmәsi üzәrindә qurulur
C) Istehlak faydalılığının yaradılmasına çalışır
D) Siyasәtin tәhlili üzәrindә qurulur
E) Doğru cavab yoxdur
708) Sual: Hücum strategiyası nә üçün xüsusi sahibkarlıq yanaşmasını tәlәb edir?
A) Bu strategiyanın variantları dünya biznes praktikasında kifayәt qәdәr olduğuna görә
B) Yeniliklәrin reallaşmasına әsaslandığından
C) Rәqabәt şәraitindә bazarda birinci olduğuna görә
D) Istehsalın effektiv üsullarını tәmin etdiyi üçün
E) Doğru cavab yoxdur
709) Sual: Diversifikasiya digәrlәri ilә müqayisәdә ....
A) Gözlәnilmәz vә riskli nәticәlәri var
B) Daha tәkmil vә mürәkkәbdir
C) Inkişaf sәviyyәsi yüksәkdir
D) Yaradıcı yanaşmaya meyllidir
E) Doğru cavab yoxdur
710) Sual: Mәhsul portfelinin tәhlilinin kömәyi ilә biznesin hansı mühüm amillәri balanslaşdırıla bilәr?
A) Rәqabәt, risk
B) Risk, pul axını, yenilәnmә
C) Pul axını , köhnәlmә
D) Istehlak faydalılığı vә risk
E) Doğru cavab yoxdur

