AAA_0803#01#Q15#01 EDUMAN testinin sualları
Fәnn : 0803 Biznes әlaqәlәri
1 Sosial xidmәt nәdir?

•

Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif
birliklәrdir
çәtin fәaliyyәt şәraiti ilә әlaqәdar sosial xidmәt göstәrilәn şәxs vә ya sahibkardır.
çәtin fәaliyyәt şәraitinin әmәlә gәldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsini tәmin
etmәkdәn ibarәtdir
çәtin şәraitdә olan şәxsin (sahibkarın) sosial problemlәrinin aradan qaldırılması vә insanlarla (sahibkarlarla)
bәrabәr iştirak imkanlarının yaradılması istiqamәtindә hәyata keçirilәn kompleks tәdbirlәrdir.
cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqir

2 Sosial xidmәtin müştәrisi ?

•

sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir
çәtin fәaliyyәt şәraitinin әmәlә gәldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsini tәmin
etmәkdәn ibarәtdir
çәtin fәaliyyәt şәraiti ilә әlaqәdar sosial xidmәt göstәrilәn şәxs vә ya sahibkardır.
cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqdir
Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif
birliklәrdir

3 Sosial tәrәfdaşlıq nәdir?

•

cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqdir
çәtin fәaliyyәt şәraitinin әmәlә gәldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsini tәmin
etmәkdәn ibarәtdir
sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir
Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif
birliklәrdir
istehsal prosesinin iştirakçılarının maraqlarının uyğunlaşdırılması, mexanizmlәri vә institutları sistemidir

4 ilk işçilәr ittifaqları (ing. TradeUnions) yaranmişdir:

•

1980
1899
1989
1991
1876

5 Sosial tәrәfdaşlığın formalarına aid deyil

•

әmәk münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi әmәk qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә qarşılıqlı
konsultasiyalar (danışıqlar)
kollektiv danışıqlar –dialoqa әsaslanan münasibәtlәr kollektiv әmәk şәraitinin qurulması
tәşkilatı idarә etmәdә işçilәrin vә onların nümayәndәlәrinin iştirak
әmәk mübahisәlәrinin hәllindә işçilәrin vә işә götürәnlәrin nümayәndәlәrinin iştirakı.
tәrәflәrin hüquq bәrabәrliyinin olmaması

6 Sahibkarlar ittifaqı dedikdә.

•

tәşkilatı idarә etmәdә işçilәrin vә onların nümayәndәlәrinin iştirakı
qәbul edilmiş kollektiv müqavilәlәrin icrasına nәzarәt

•

müxtәlif vә ya eyni sahәni әhatә edәn, sahibkarlıq subyekutlәrini birlәşdirәn, qeyri kommersiya tәşkilatıdır
tәrәflәr vә onların nümayәndәlәri tәrәfindәn qanunlara vә başqa normativ hüquqi aktlara riayәt edilmәsi
kollektiv müqavilәlәrin yerinә yetirilmәmәsinә görә tәrәflәrin mәsuliyyәti

7 ASK nәdir?

•

Azәrbaycanda sahibkarlığa kömәk fondudur
Azәrbaycan hәmkarlar ittifaqı konfederasiyası
Azәrbaycan Respublikasında işә götürәnlәrin içtimai birliyidir
düzgün cavab yoxdur
Azәrbaycanda sosial kollektiv

8 Azәrbaycanda kiçik vә orta müәssisәlәrin müxtәlif ittifaq vә assosiasiyalarda birlәşmәsi nә vaxta
tәsadüf edir?

•

XlXci әsrin sonuna
XXci әsrin әvvәlinә
XXci әsrin 90cı illәrinә
XXci әsrin ortalarına
XlXci әsrin әvvәlinә

9 XXci әsrin 90cı illәrindә ölkәmizin әksәr vәtәndaşlarının özlәrindәn asılı olmayaraq sahibkarlıq
fәaliyyәti ilә mәşğul olmasının sәbәbi nә idi?

•

bir çox dövlәt müәssisәlәrinin dayanması, resrukturizasiyası vә yaxud da işçilәrin ixtisara salınması
Özәl müәssisәlәrdә korporativ mәdәniyyәtin olması
Dövlәt müәssisәlәrindә әmәk haqqının azlığı
düzgün cavab yoxdur
dövlәt müәssisәlәrindә inzibatçılığın mövcudluğu

10 Dövlәt sektorunda çalışan işçilәrin özәl sektora axını hansı dövrә tәsadüf edir?

•

XlXci әsrin sonuna
XXci әsrin әvvәlinә
XXci әsrin ortalarına
düzgün cavab yoxdur
XXci әsrin 90cı illәrinә

11 Azәrbaycan Hәmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHIK) nә vaxt tәsis edilmişdir?

•

1993
1991
1990
1994
1992

12 AHİK hansı qurultayda tәsis edilmişdir?

•

Azәrbaycanın II qurultay;nda
Azәrbaycan Hәmkarlar İttifaqının
Ümum gәnclәr qurultayında
Düzgün cavab yoxdur
Azad sahibkarlar qurultayında

13 AHİK hansı birliklәrinin könüllü ittifaqıdır?

•

Dövlәt ilә bәrabәr hüquqlu sosial dialoqu apara bilәn birliklәrin
Azәrbaycana milli maraqlarına xidmәt edәn birliklәrin
Hәmkarlar ittifaqları üzvlәrinin әmәk, sosialiqtisadi hüquq vә mәnafelәrinin tәmsil vә müdafiә edәn
sahәlәrarasi birliklәrinin könüllü ittifaqıdır.
Düzgün cavab yaxdur
Dini qurum vә birliklәrin

14 Ilk biznes inkubatorlar mehz …. Yaradılmışdır1. Ilk biznes inkubatorlar hansı tәşkilatlar
olmuşdur? 1. Konsultasiya, muhasibat vә hüquq xidmәtlәrini göstәrәn tәşkilat 2. Regionda biznes
tәdrisini tәşkil edәn tәşkilat 3. Boş istehsal otaqlarını kirayә verәn tәşkilat 4. Kommunikasiya
texnologiyalarından istifadә 5. Kadrların peşә hazırlığı sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә çalışan
tәşkilatlar

•

1,3
3,4
1,2
1,5
4,5

15 Infrastrukturun әlverişli inkişafını nә tәmin edir?

•

Biznes inkubatorlar
texnoparklar
Elmitexniki potensial
Doğru cavab yoxdur
Xüsusi informasiya tәminatı

16 Hazırda Bakı Biznes Tәdris Mәrkәzi hansı Nazirliyin tabeleyindә qrum kimi fәaliyyәt göstәrmәk
vә neçә ştat vahidi ilә tәmsil olunur?

•

Iqtisadi İnkişaf Nazirliyindә  45
Vergilәr Nazirliyindә  40
Gömrük Komitәsindә  30
Düzgün cavab yoxdur
Tәhsil Nazirliyindә  50

17 Distant tәhsil necә tәhsil formasıdır?

•

operativ
әks әlaqә әsasında
müntәzәm dioloq
butun cavablar doğrudur
uzaq mәsafәdәn

18 Aşağıdakılardan biri distant tәhsil formasına aid deyil?

•

uzağı qabaqcadan görmә
uzaq mәsafәdәn
operativ
müntәzәm dioloq
әks әlaqә әsasında

19 Dünyada ilk dәfә olaraq Böyük Britaniyada mәsafәdәn tәhsil verәn universitet neçәnci ildә
açılmışdır?
1970

•

1967
1971
1969
1968

20 Dünyada ilk dәfә olaraq mәsafәdәn tәhsil verәn universitet 1969 cu ildә harada açılmışdır?

•

ABŞ da
Böyük Britaniyada
Fransada
Almaniyada
Ankarada

21 Sumqayit texnologiyalar parkının (STP) birinci mәrhәlәsi nә vaxt işә salınmışdır?

•

2 dekabr 2007
22 dekabr 2009
20 dekabr 2008
Dogru cavab yoxdur
25 dekabr 2010

22 STPnin әrazisi neçә hektardı?

•

40
35
45
33
30

23 STPdә aşağıdakılardan hansı istehsal edilmir?

•

Müxtәlif tip kabellәr
Texniki qazlar
Su nasosları
Doğru cavab yoxdur
Borular

24 Bakı Biznes Tәdris Mәrkәzi hansı Nazirlik tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Vergilәr Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Gömrük Komitәsi
Düzgün cavab yoxdur
Tәhsil Nazirliyi

25 Azәrbaycanda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn Bakı Biznes Tәdris Mәrkәzi neçәnci ildә
yaradılmışdır?

•

2007
2002
2004
2012
2009

26 Bunlardan hansı faktorinq xidmәtindәn istifadә edә bilәr?

•

Çoxlu miqdarda debitor borcları olanlar
Öz mәhsullarını barter üsulu ilә satanlar
Kiçik mәhsul dәstlәrinin pәrakәndә satışı ilә mәşğul olanlar
Öz mәhsullarını konseqrasiya vasitәsi ilә satan müәssisәlәr
Düzgün cavab yoxdur

27 Forfeitinq nәdir?

•

Bankda kommersiya kreditinin dәyişmәsi formasıdır
Mübadilә olunan әmtәәlәrin dәqiqlәşdirilmәsidir
Müәyyәn miqdarda mәhsulları ekvivalent dәyәrlә digәr mәhsullara dәyişdirilmәsidir
Kapitalın ixracı, biznesin transmillilәşdirilmәsidir
İqtisadiyyatda ayrıayrı proporsiyaları tәnzimlәyәn mexanizmdir

28 Malalanın faktorinqinin predmeti nәdir?

•

Malsatanlarla hesablaşmalarda yaranan kreditor borcudur
Malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borcudur
Malgöndәrәnin mühasibat uçotunun aparılmasıdır
Malalanın kredit risklәrindәn sığortasıdır
Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortasıdır

29 Maliyyә sferasında әmәkdaşlıq nә zaman baş tutmuş sayılır?

•

Sazişin mәzmunu әmәkdaşlığın konkret formasından asılı olur
Sahibkar özünün praktiki fәaliyyәtindә әmәkdaşlığın konkret formasını tәklif edir
Sazişin forması әmәkdaşlığın konkret istiqamәtindәn bilavasitә asılı olur
Sahibkar öz pul resurslarını vә ya qiymәtli kağızları sataraq divident vә ya faiz әldә edir
Sahibkar tәrәfdaşın seçdiyi әmәkdaşlıq formasına cavab verir

30 Beynәlxalq Faktorinq Haqqında Konvensiya nın qәbul etdiyi faktorinqin әsas meyarı bunlardan
hansı deyil?

•

İşgüzar tәlәblәrin әvvәlcәdәn ödәmә formasında kreditlәşmәsinin hәyata keçirilmәsi
Әmtәәlәrin sahibkara çatdırılma müddәtinin müәyyәn edilmәsi
Malgöndәrәnә mühasibat uçotunun aparılması
Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortası
Malgöndәrәnin borclarının inkossoya qoyulması

31 Beynәlxalq Faktorinq Haqqında Konvensiya nın qәbul etdiyi faktorinqin әsas meyarı bunlardan
hansı deyil?

•

İşgüzar tәlәblәrin әvvәlcәdәn ödәmә formasında kreditlәşmәsinin hәyata keçirilmәsi
Әmtәәlәrin sahibkara çatdırılma müddәtinin müәyyәn edilmәsi
Malgöndәrәnә mühasibat uçotunun aparılması
Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortası
Malgöndәrәnin borclarının inkossoya qoyulması

32 Malalanın faktorinqinin predmeti nәdir?

•

Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortasıdır
Malsatanlarla hesablaşmalarda yaranan kreditor borcudur
Malalanın kredit risklәrindәn sığortasıdır
Malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borcudur
Malgöndәrәnin mühasibat uçotunun aparılmasıdır

33 Bunlardan hansı faktorinq xidmәtindәn istifadә edә bilәr?

•

Çoxlu miqdarda debitor borcları olanlar
Öz mәhsullarını barter üsulu ilә satanlar
Kiçik mәhsul dәstlәrinin pәrakәndә satışı ilә mәşğul olanlar
Öz mәhsullarını konseqrasiya vasitәsi ilә satan müәssisәlәr
Düzgün cavab yoxdur

34 V.İ. Dalyanın lüğәtinә әsasәn partnyor sözünün kökü hansı dildәdir?

•

Fransız
Alman
İngilis
Latın
Yunan

35 Fransız sözü olan forfaitinqin bütünlükdә mәnası nәdir?

•

Qiymәtli kağız
Cәmi mәblәğ, pul
İxrcatçı şirkәt
İdxalatçı firma
Ticarәt müqavilәsi

36 Dünya miqyasında forfaitinq әmәliyyatı aparan 300ә qәdәr bankdan 80ı bu şәhәrdәdir?

•

Vaşinqton
London
Paris
Pekin
Tokio

37 Bunlardan hansı faktorinqin forması deyil?

•

Konvensiya faktorinqi
“Sakit” faktorinq
Konfidensial faktorinqi
İxrac faktorinqi
“Sәrt” faktorinq

38 Faktorinq sözü hansı dildәn götürülüb?

•

Alman
İngilis
Yunan
Latın
Fransız

39 Faktorinq hansı әsrlәrdә meydana gәlmişdi?

•

XVIXVII
XIVXV
XVXVI
XVIIIXIX
XVIIXVIII

40 Faktorinq üzrә kreditlşmә limiti nәdәn asılıdır?

•

riskin sәviyyәsindәn
ssudanın ödәnilmәsi müddәtindәn
faktorinqin hәcmindәn
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

41 Maliyyә mübasibәtlәri sferasında sahibkarlar arasında tәrәfdaşlıq әlaqәlәri hansı formada qurulur?

•

Françayzinq
Barter
Faktorinq
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

42 Maliyyә mübasibәtlәri sferasında sahibkarlar arasında tәrәfdaşlıq әlaqәlәri hansı formada qurulur?

•

Françayzinq
Barter
Kommersiya transferti
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

43 Sahibkar ilә faktorfirma arasında qurulan qarşılıqlı munasibәtlәr sisteminә nә deyilir?

•

Françayzinq
Barter
Faktorinq
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

44 Bunlardan hansı maliyyә sferasında әmәkdaşlıq formasına aid deyil?

•

Forfaitinq
Faktorinq
Kommersiya transfert
Düzgün cavab yoxdur
Fond bazarında әmәkdaşlıq

45 Faktorfirma rolunda çox vaxt çıxış edir:

•

Düzgün cavab yoxdur
Bazarlar
Banklar
Qurumlar
Müәssisәlәr

46 Sonuncu ödәniş başa çatan gün faktorinq şirkәti qalan neçә faizdәn komissiya haqqını çıxmaqla,
qalıq mәblәğini malgöndәrәn firmaya ödәyir?

•

10%dәn
30%dәn
20%dәn
50%dәn

40%dәn

47 Faktorinq üzrә komisyon mükafatlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Kredit xәrclәri
Analitik tәhlil üzrә xәrclәr
Әsas vә әlavә xәrclәr
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

48 Kreditlәşmә ilә faktorinq arasındakı fәrqlәrә aiddir:

•

Kreditlәşmәdәn iş tәcrübәsi olmayan firmalar da istifadә edә bilәrlәr
Faktorinq xidmәtindәn kredit vә iş tәcrübәsi olmayan firmalar da istifadә edә bilәrlәr
Kreditlәşmә verilmiş vәsaitin qaytarılmasının konkret müddәtlәrini nәzәrdә tutmur
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

49 Kreditlәşmә ilә faktorinq arasındakı fәrqlәrә aiddir:

•

Kreditlәşmә verilmiş vәsaitin qaytarılmasının konkret müddәtlәrini nәzәrdә tutmur
Kreditlәşmәdәn iş tәcrübәsi olmayan firmalar da istifadә edә bilәrlәr
Faktorinq verilmiş vәsaitin qaytarılmasının konkret müddәtlәrini nәzәrdә tutur
Düzgün cavab yoxdur
Faktorinq xidmәtindәn kredit vә iş tәcrübәsi olmayan firmalar da istifadә edә bilmәzlәr

50 Aşağıdakılardan hansı faktorinqdәn istifadә etmәklә böyük uğurlar әldә etmişlәr?

•

ACER
LEWIS GLOBAL TOYS
RAPMALAT
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

51 Franşayzinq vә fransiza hansı tәrtibatda istifadә olunur? (Sürәt 22.09.2015 10:50:01)

•

kommersiya kontraktlarının tәrtibatında
ticarәt markalarının tәrtibatında
layihә tәrtibatında
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

52 ABŞ da bu sahәdә dә françayzinqdәn istifadә olunur? (Sürәt 22.09.2015 10:50:04)

•

әczaçılıq
muhasibat
optika
Bütün cavablar doğrudur
sığorta

53 Bunlardan hansı subfrançayzinqә aiddir? (Sürәt 22.09.2015 10:52:21)

•

Kadrların tәlimini tәşkil edir vә regional bazarı zәbt edir
Әlaqәlәndirici Franşizanı müstәqil saxlaya bilәr
Kadrların ibtidai tәlimini öz üzәrinә götürür
Mal tәdarükünün әvәzindә ilkin ödәmәni öhdәsinә götürür

54 Françayzind әrazisindә bunlardan hansı istisnadır? (Sürәt 22.09.2015 10:52:26)

•

Yüksәk etikalı iş münasibәtlәri
Françayzer vә Françayzi arasındakı münasibәtlәri
Piramida formalı münasibәtlәri
Qarşılıqlı inam münasibәtlәri
Uğurlu biznes münasibәtlәri

55 Klassik modelin mahiyyәti aşağıdakı kimidir. Düzgün cavabı tapın. (Sürәt 22.09.2015 10:52:30)

•

Françayzi xidmәtin әvәzindә ilkin ödәmәnin bilavasitә Françayzerә vermәyi öhdәsinә götürür
O regional bazarı fәth edir
Aralıq hissә baş françayzi kimi çıxış edir
Ana şirkәt demәk olar ki, heç bir kontrakta daxil olmur
Ana kompaniya investor qrupuna müstәsna hüquq verir

56 Kommersiya konsepsiyası müqavilәsinә görә hüquq sahibi bunlardan hansını öhdәsinә götürmür?
(Sürәt 22.09.2015 10:52:34)

•

Kommersiya sirri ilә işçilәri mәlumatlandırmaq
İşçilәri tәlimatlandırmaq
İstifadәçiyә texniki sәnәdi tәqdim etmәk
Kommersiya sәnәdlәrini istifadәçiyә tәqdim etmәk
İstifadәçiyә lisenziya vermәk

57 Ekspertlәr hәlә dәqiq bilmirlәrki, (Sürәt 22.09.2015 10:51:47)

•

dünyada nә qәdәr françayzinq sistemi mövcuddur?
rusiyada ilk Françayzinq biznesi nә vaxt yaranıb?
faydalanmaq naminә tәrәfdaşlıq nәdir?
düzgün cavab yoxdur
françayzinqә beynәlxalq tәcrübәdә nә deyilir?

58 Filip Kotlerә görә bunlardan hansı françayzinqin әlamәtidir? (Sürәt 22.09.2015 10:51:52)

•

Düzgün cavab yoxdur
Françayzer tәk halda çıxış edir
Françayzer françayziyә biznesin tәşkili sistemini verir
Françayzı öz işi ilә Françayzeri mәlumatlandırır.
Françayzer hüquqa malikdir

59 Bunlardan hansı Françayzinin müsbәt amillәrindәndir? (Sürәt 22.09.2015 10:51:07)

•

Françayzi yerli bazarın konyukturunu vә xüsusiyyәtlәrini dәqiq bilir
Françayzer Françayziyә 3 ilin maliyyә hesabatını tәqdim etmәlidir
Françayzinin inkişaf tarixi qәdimdir
Françayzer Françayzini illik bülleten vә reklam bülletenlәri vasitәsi ilә cari göstәricilәrlә xәbәrdar etmәlidir
Françayzi öz işi ilә Françayzeri mәlumatlandırır

60 Bunlardan hansı françayzinq müqavilәsinin әsas tәrkib hissәsidir? (Sürәt 22.09.2015 10:51:42)

•

tәrәflәrin rekvizitlәri
müqavilәnin predmeti
tәrәflәrin hüquqi ünvanı
bütün cavablar doğrudur

•

müqavilәnin qiymәti

61 Operator hansı tәlәblәrә riayәt etmәlidir? (Sürәt 22.09.2015 10:52:01)

•

kompleks xidmәt ilә bağlı
kommersiya tәrtibatı ilә bağlı
xidmәtin keyfiyyәti ilә bağlı
düzgün cavab yoxdur
güzәştli fәaliyyәt ilә bağlı

62 Azәrbaycanda hәm dövlәt, hәm dә xüsusi müәssisәlәr tәsәrrüfatına Françayzinqin tәtbiqi zәifdir.
Buna mane olmayan amil hansıdır? (Sürәt 22.09.2015 10:52:05)

•

Geniş qanunvericilik bazasının olmaması
Sahibkarlıq fәaliyyәti tәcrübәsinin azlığı
Maliyyә vә bürokratik çәtinliyin olması
Marketinq tәdqiqatına az fikir verilmәsi
Şәbәkәlәrin effektiv reklamla tәchiz olunması

63 Azәrbaycanda hәm dövlәt, hәm dә xüsusi müәssisәlәr tәsәrrüfatına Françayzinqin tәtbiqi zәifdir.
Buna mane olmayan amil hansıdır? (Sürәt 22.09.2015 10:52:11)

•

Geniş qanunvericilik bazasının olmaması
Sahibkarlıq fәaliyyәti tәcrübәsinin azlığı
Maliyyә vә bürokratik çәtinliyin olması
Marketinq tәdqiqatına az fikir verilmәsi
Şәbәkәlәrin effektiv reklamla tәchiz olunması

64 Bunlardan hansı françayzinin üstünlüyünә aid deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:52:16)

•

Güclü reklam
Sәrbәst vә azad fәaliyyәt göstәrmәmәsi
İctimaiyyәt tәrәfindәn tanınması
Әmәkdaşların tәhsil hazırlığı
Uçotun tәşkilindә kömәk

65 Françayzinq termini nәyi әhatә edir (Sürәt 22.09.2015 10:48:58)

•

peşәkar әmәkdaşlığı
potensial gәliri
müxtәlif işgüzar münasibәtlәri
düzgün cavab yoxdur
iqtisadi görüşlәri

66 Bunlardan hansı Françayzinq növüdür? (Sürәt 22.09.2015 10:49:33)

•

İstehsal
Konsultatif
Maliyyә
Franşiza
Dominant

67 Müasir françayzinq termini hansı dildәn götürülüb? (Sürәt 22.09.2015 10:49:51)

•

Fransız
Alman

İngilis
Yunan
Latın

68 Françayzer operator üçün hansı xidmәti göstәrmәyә borcludur? (Sürәt 22.09.2015 10:51:56)

•

avadanlığın göndәrilmәsi
heyәtin ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
texnologiya ilә tәmin edilmәsi
bütün cavablar doğrudur
mühasibat uçotu üzrә xidmәt göstәrilmәsi

69 ABŞda françayzinq biznesi ilә әn az neçә sektor mәşğul olur? (Sürәt 22.09.2015 10:48:46)

•

55
40
65
50
45

70 Biznes format hansı françayzinqә yaxındır? (Sürәt 22.09.2015 10:48:49)

•

әmtәә
regional
işgüzar
konvension
koorporativ

71 Françayzinq fransız dilindәn tәrcümәdә ...... (Sürәt 22.09.2015 10:48:54)

•

azad etmәkdir
ikili fәaliyyәtdir
sәrbәst xidmәtdir
düzgün cavab yoxdur
iqtisadi münasibәtdir

72 Françayzinqә beynәlxalq tәcrübәdә nә deyilir? (Sürәt 22.09.2015 10:49:03)

•

kapitala birgә nail olma
uğurlu layihә naminә tәrәfdaşlıq
faydalanmaq naminә tәrәfdaşlıq
düzgün cavab yoxdur
ticarәt markasının populyarlaşması

73 Fransizverinin nәzarәti altında françayzinq şәbәkәlәrinә qoşulan françayzinq necә adlanır? (Sürәt
22.09.2015 10:49:08)

•

işgüzar
regional
konvension
subfrançayzinq
klassik

74 Fürsәtin itirilmәsi  buna bәzәn nә deyirlәr? (Sürәt 22.09.2015 10:49:14)

•

mәnfәәtdәn zәrәr

•

az xәrclә yüksәk gәlir
vergidәn yayınma
işini öyrәtmә
imicin zәdәlәnmәsi

75 Özünü ticarәt sferasında tәrәflәrin qarşılıqlı münasibәtlәri formasında göstәrәn Françayzinq
hansıdır? (Sürәt 22.09.2015 10:49:19)

•

işgüzar
әmtәә
konvension
istehsal
koorporativ

76 Sәrt qanunlar aşağıdakılardan hansı üçün risk gәtirir? (Sürәt 22.09.2015 10:49:23)

•

franşizq üçün
françayzinq üçün
françayzi üçün
bütün cavablar doğrudur
françayzer üçün

77 1980ci illәrdә ABŞda nә qәdәr vaxta yeni Françayzinq müәssisәlәri açılırdı? (Sürәt 22.09.2015
10:49:29)

•

8.5 dәq.
30 dәq.
20 dәq.
10 dәq.
6.5 dәq.

78 Fraçayzinqin әsl çiçәklәnmәsi dövrü neçәnci ilә tәsadüf edir? (Sürәt 22.09.2015 10:49:37)

•

1908
1885
1860
1850
1950

79 Françayzinq nәdir? (Sürәt 22.09.2015 10:49:42)

•

Françayzı seçimi
uğurlu layihәdir
fransız әsaslanması
sәmәrәli zahiri faktordur
kommersiya münasibәti növüdür

80 Françayzinqlә mәşğul olanların illik dövriyyәsi 5 milyardı keçәn ölkә hansıdır? (Sürәt 22.09.2015
10:49:47)

•

Türkiyә
İngiltәrә
Almaniya
Belçika
Fransa

81 Almaniyada françayzinq sisteminin inkişafında hansı mexanizmin tәtbiq edilmәsi böyük
әhәmiyyәt kәsb edir? (Sürәt 22.09.2015 10:50:08)

•

idarәetmә
tәşkilati
motivlәşdirmә
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

82 Aşağıdakılardan hansı Françayzinq sisteminin әsas xüsusiyyәtlәrindәn biridir? (Sürәt 22.09.2015
10:50:13)

•

fransiz әsaslanması
fransız razılaşması
françayzi seçimi
hamısı doğrudur
nümunәvi layihәnin uğurla hәyata keçirilmәsi

83 Aşağıdakılardan hansı Françayzinqin qarşılaşdığı risklәrdәn biridir? (Sürәt 22.09.2015 10:50:18)

•

yaradıcılığın yox olması
sәrt qanunlar
işini öyrәtmә
düzgün cavab yoxdur
yüksәk investisiya

84 Bunlardan hansı françayzinqin inkişafını müәyyәn edәn faktorlardan biridir? (Sürәt 22.09.2015
10:50:22)

•

İqtisadiyyatda canlanma
potensial gәlir
peşәkar әmәkdaşlıq
düzgün cavab yoxdur
sәmәrәli zahiri faktor

85 Françayzinqin son 40 ildә biznes formatlarından fәrqli olaraq daha üstün inkişafının sәbәbi nәdir?
(Sürәt 22.09.2015 10:50:27)

•

Müasir dövrün әlverişliliyi
iqtisadiyyatda canlanma
Sosial iqtisadi sahәdә әlverişli faktorlar
Düzgün cavab yoxdur
Yüksәk ixtisaslı kadrların olması

86 Françayziyә risk gәtirәn tәrәflәr hansıdır? (Sürәt 22.09.2015 10:50:32)

•

yüksәk investisiya
işini öyrәtmә
fürsәtin itirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
imicin zәdәlәnmәsi

87 Hansı françayzinq fransiz şәbәkәlәrinin genişlәndirilmәsi üsuludur? (Sürәt 22.09.2015 10:50:37)
korporativ

•

•

konvension
subfrançayzinq
işgüzar
әmtәә

88 İşә yeni başlayan sahibkar üçün әn dәyәrli vә sәrfәli güzәşt nәyә imkan verir? (Sürәt 22.09.2015
10:50:46)

•

mәslәhәt almağa
bütün cavablar doğrudur
maariflәnmәyә
özünü doğrultmuş texnologiyadan istifadәyә
informasiya almağa

89 İşgüzar françayzinq özünü әsasәn hansı sferada göstәrir? (Sürәt 22.09.2015 10:50:52)

•

xidmәt, tәhsil vә içtimai
maliyyә vә ticarәt
satış vә xidmәt
düzgün cavab yoxdur
maliyyә, tәhsil vә xidmәt

90 Aşağıdakılardan hansı düzgün ifadә deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:50:57)

•

Françayzer sazişi fәrdi xarakter daşıyır
Françayzer tәk halda çıxış edir
Françayzer hüquqa malikdir
Françayzinq ikitәrәfin arasında saziş şәrtlәrini әks etdirir
Françayzinq sazişi distribüter şәbәkәlәrinin genişlәnmәsinә vә satışına imkan verir

91 Bunlardan hansı françayzerin gәlir mәnbәyi deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:51:02)

•

Kreditlәrә görә girov
Marketinq haqqı
Kreditlәrә görә faiz
İlkin üzvülük haqqı
Cari әmtәә göndәrişinә edilәn qiymәt әlavәlәri

92 Bunlardan hansı françayzinqin növü deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:51:12)

•

Klassik model
Regional Françayzinq
Sadә model
Sünisab etmәkdә olan Françayzinq
Subfrançayzinq

93 Françayzinqin әsas mәqsәdi nәdir? (Sürәt 22.09.2015 10:51:16)

•

İcarә ödәnclәrindәn gәlir әldә etmәk
İlkin üzvülük haqqının verilmәsi
Kreditlәrә görә faiz әldә etmәk
Kommersiya әsasında müstәsna hüquq obyektlәrindәn istifadә üzrә müәyyәn hәcmdә әmlak
Qiymәt әlavәlәrinin әldә edilmәsi

94 Azәrbaycanda ilk hansı françayzinq şirkәti vә nә vaxt bazara daxil olmuşdur? (Sürәt 22.09.2015

10:51:30)

•

“Kodak” 1998
“CocaCola” 1996
“Orifleym” 1997
“FotoFuji” 1996
“Mc Donald’s” 1997

95 Biznesi tәşkil edәn vasitә olmaqla Françayzinq son 40 il әrzindә hansı alternativ metod
xüsusiyyәtlәrinә malikdir? (Sürәt 22.09.2015 10:51:34)

•

düzgün cavab yoxdur
uzun müddәtli inkişaf metodu
malların müәyyәnlәşdirilmәsi metodu
uğurlu biznes metodu
tәcrübәdәn keçmiş sәmәrәli metod

96 Biznesin aparılması texnologiyası françayziyә verilmәsi hansı françayzinqә mәxsusdur? (Sürәt
22.09.2015 10:51:37)

•

konvension
işgüzar
biznes format
regional
istehsal

97 Lizinq maliyyәlәşmәsinin mütәrәqqi forması nәdir?

•

Bank kreditoru növü.
Әmlak sığortası.
Әmlakın uzun müdәtli icarәsi.
Daşınmaz әmlakın sığortası.
Avadanlığın icarәsi.

98 Lizinqin әn geniş istifadә edilәn növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Operativ.
Sublizinq
Maliyyә
Heç biri.
Hamısı

99 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı operativ lizinq sazişlәrinә aiddir?

•

İxtiyari anda lәvğ oluna bilәr
İxtiyari anda nәzәrdә tutula bilәn.
İxtiyari anda lәvğ oluna bilmәyәn.
İki tәrәfli müqavilә
Düzgün cavab yoxdur.

100 MDB ölkәlәri arasında lizinq haqqında qanunu qәbul edilmiş dövlәt aşağıda göstәrilәnlәrdәn
hansıdır?

•

Azәrbaycan.
Özbәkistan.

Rusiya.
Ukrayna
Gürcüstan.

101 Bunlardan hansı beynәlxalq lizinq növlәrinә aid deyil?

•

dolayı lizinq
tranzit lizinq
birbaşa lizinq
qaytarılma
operativ

102 Bunlardan hansı transmilli lizinqin üstünlüklәrinә aid deyil?

•

әmlakın korlanması ilә әlaqәdar risk
valyuta mәzәnnәsi ilә bağlı riskin azalması
yerli maliyyә münasibәtlәrinin әldә edilmәsi
istehsal olunan malların xarici satış bazarında genişlәndirilmәsi
xarici lizinq verәnlәrin tәrәfdaşlarının fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılmasının götürülmәsi

103 Lizinq müqavilәsinin mәrhәlәlәrini ardıcıllıqla düzün. 1Lizinq müraciәti, 2Müraciәtә baxılması,
3Lizinq müqavilәsinin bağlanması, 4Sığorta, 5 Alqısatqı müqavilәsi

•

12534
42135
15423
12354
35421

104 Lizinq müqavilәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәt prosesdir.

•

Lizinq müqavilәsinin bağlanması vә Mülkiyyәt hüququnun alana keçmәsi
11 mәrhәlәdәn
Müqavilәdәn aslı olaraq fәrqlidir
Düzgün cavab yoxdur
Lizinq verәn vә lizinq alan arasında razılıqdan asılıdır

105 Lizinq müqavilәsinin mәrhәlәlәrinә daxil deyildir.

•

Lizinq obyektinin lizinq alana verilmәsi
Avadanlığın mümkün istismar müddәti
Monitorinq maliyyә nәzarәti
Düzgün cavab yoxdur
Nәzәrdә tutlmuş hallarda obyektin lizinq alanın mülkiyyәtinә keçmәsi

106 Operativ lizinq maliyyә lizinqindәn nә ilә fәrqlәnir.

•

Müqavilә müddәti daha qısadır
Eyni anlayışlardır
Lizinq ödәnişlәri daha yüksәk olur
Düzgün cavab yoxdur
Müqavilә müddәti qısa, lizinq ödәnişlәri yüksәkdir

107 Operativ lizinq müqavilәsinin qısamüddәtli olmasının sәbәbi.

•

Böyük mәblәğ tәlәb olunur

•

Müqavilә sonunda avadanlığın mülkiyyәti lizinq şirkәtindә qalır
Lizinq alanın ödәnişlәri müqavilәni tam әhatә edә bilmir.
Bütün cavablar doğrudur
Lizinq şirkәti bütün cari vә әsaslı tәmir xәrclәrini lizinq ödәnişlәrinә daxil edir.

108 Lizinq nәdir?

•

Özündә bank krediti, icarә, investisiya elementlәrini cәmlәşdirәn münasibәtlәr kompleksidir
Müddәtli xarakter daşıyan maliyyә sazişidir.
Әmlakın müvәqqәti istifadәyә verilmәsidir
Kapital istifadәsinin xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәti formasıdır
Bütün cavablar doğrudur

109 Lizinq üzrә maliyyәlәşdirmәnin bank kreditlәrindәn fәrqi

•

Bütün cavablar doğrudur
Lizinq daha uzun müddәtlidir
Lizinq faizsizdir
Fәrq mövcud deyil
Bank kreditlәriylә müqaisәdә hәcmi azdır

110 Eramızdan әvvәl lizinq ideyasından istifadә etmişlәr.

•

Misirlilәr
Çinlilәr
Assurlar
Bütün cavablar doğrudur
Şumerlәr

111 İqtisadi leksikonda lizinq sözünün mәnası hansıdır.

•

әmanәt etmәk
icarәyә vermәk
müvәqqәti
istifadә etmәk
borc vermәk

112 Lizinq sözünün iqtisadiyyata gәlişi bağlıdır.

•

Bell telefon şirkәtinin fәaliyyәtiylә
Siemens qardaşlarıyla
Yeni Dünyanın kәşfiylә
Düzgün cavab yoxdur
TeliaSonera rabita birliyi ilә

113 IP nәdir?

•

şәbәkәlәrarası protokoldur
açıq sistemlәrin qarşılıqlı fәaliyyәt modelidir
virtual özәl şәbәkәdir
nitq siqnalının ötürülmәsini tәmin edәn rabitә sistemidir
mәntiqi şәbәkәdir

114 VPN:
mәntiqi şәbәkәdir

•

nitq siqnalının ötürülmәsini tәmin edәn rabitә sistemidir
şәbәkәlәrarası protokoldur
açıq sistemlәrin qarşılıqlı fәaliyyәt modelidir
virtual özәl şәbәkәdir

115 VoIP nәdir?

•

açıq sistemlәrin qarşılıqlı fәaliyyәt modelidir
şәbәkәlәrarası protokoldur
nitq siqnalının ötürülmәsini tәmin edәn rabitә sistemidir
virtual özәl şәbәkәdir
mәntiqi şәbәkәdir

116 Strateji münasibәtlәr:

•

iş adamnın şüurlu şәkildә vә әvvәlcәdәn formalaşdırdığı münasibәtlәrdir
işgüzar münasibәtdәn daha çox dostcasına münasibәtlәrdir
özözünә yaranan münasibәtlәrdir
gәlәcәyә hesablanmış işgüzar münasibәtlәrdir
işdә hәr gün yaranan münasibәtlәrdir

117 Bazar iqtisadiyyatı yolu ilә gedәn ölkәlәrdә dövlәt sahibkarlığının formalaşmasının hansı
cәhәtlәri vardır?

•

dövlәt sahibkarlığı ilә mәşğul olan dövlәt müәssisәlәri qeyridövlәt müәssisәlәrinә nisbәtәn daha çox kapital
tutumlu vә risk olunan sahәlәrdә sahibkarlıq fәaliyyәtinә cәlb edilmәkdәn çәkinmirlәr
dövlәt sahibkarlıq fәaliyyәtindә әhalinin istehlakı vacib olan az gәlirli mәhsullarının istehsalını da öz üzәrinә
götürür
iqtisadiyyatın әn aparıcı vә strateji sahәlәrindә vә xidmәt fәaliyyәtindә dövlәt sahibkarlığı üstünlük tәşkil edir
dövlәt müәssisәlәrinin müәyyәn hissәsi ölkә üçün mühüm strateji әhәmiyyәtә malik olan tәbii vә zәruri
resursların hasilatı ilә mәşğul olurlar
bütün cavablar doğrudur

118 Ölkәmizdә bazar münasibәtlәrinin inkişafı üçün nә vaxt әlverişli zәmin yarandı?

•

20 sentyabr 1995ci il
Azәrbaycan Respublikası müstәqillik әldә etdikdәn sonra
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur
17 noyabr 1995ci il

119 Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti 2324 may 2001ci il tarixindә nә mәqsәdlә beynәlxalq
elmitәcrübi konfrans keçirmişdir?

•

öz fәaliyyәtini genişlәndirmәk mәqsәdi ilә
ölkәmizdә vә bir sıra başqa ölkәlәrdә bu sahәdә çalışan ayrıayrı hüquqi vә fiziki şәxslәrin qiymәtlәndirmә
tәcrübәlәrini yaymaq mәqsәdi ilә
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur
qiymәtlәndirmә tәcrübәlәrini inkişaf etdirmәk mәqsәdi ilә

120 F.Xayek, P.Samuelson vә K.Eklundun fikrincә iqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәliliyi nә ilә müәyyәn
olunur?
bütün cavablar doğrudur
dövlәt mülkiyyәt formalarına görә

•

xüsusi mülkiyyәt formalarına görә
rәqabәt vә inhisarsızlaşma sәviyyәsinә görә
düzgün cavab yoxdur

121 İqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәliliyi rәqabәt vә inhisarsızlaşma sәviyyәsinә görә müәyyәn olunur
fikrini hansı alimlәr söylәmişlәr?

•

F.Xayek, P.Samuelson, K.Eklund
A.Smit, Karl Marks, Şumpeter
P.Samuelson, Karl Marks, F.Xayek
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur

122 Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti kimlәrin tәşәbbüsü ilә tәsis edilmişdir?

•

dövlәt tәşkilatları nümayәndәlәrinin tәşәbbüsü ilә
qiymәtlәndirmә fәaliyyәti ilә mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәxslәrin
iqtisadçı alim vә mütәxәssislәrin
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur

123 Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti nә vaxt ictimai birlik kimi dövlәt qeydiyyatına alınmışdır?

•

17 mart 2000ci il
17 aprel 2000ci il
düzgün cavab yoxdur
9 aprel 2000ci il
12 fevral 1999cu ildә

124 Qiymәtlәndiricilәrin peşәixtisas sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә müvafiq seminarlar
hansı şәhәrlәrdә keçirilmişdir?

•

Bakı, Zaqatala, Ağstafa, Tәrtәr
Sumqayıt, Gәncә, Quba, Lәnkәran
düzgün cavab yoxdur
Lәnkәran, Şirvan, Şәki, Qax
Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz

125 Reklam haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda reklam yayıcısı anlayışı necә
açıqlanır?

•

reklam informasiyasını yayım üçün tam vә ya qismәn hazırlayan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir
reklamın istehsalı, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya
hüquqi şәxsdir
hüquqi şәxs olan, reklam istehsalı vә yayımı ilә bağlı kompleks xidmәtlәr göstәrәn peşәkar tәşkilat
reklam informasiyası nәzәrinә çatdırılan fiziki vә ya hüquqi şәxs
әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vә
digәr üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir

126 Reklam haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda reklam istehsalçısı anlayışı necә
açıqlanır?

•

reklam informasiyası nәzәrinә çatdırılan fiziki vә ya hüquqi şәxs
reklam informasiyasını yayım üçün tam vә ya qismәn hazırlayan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir
reklamın istehsalı, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә ya
hüquqi şәxsdir

hüquqi şәxs olan, reklam istehsalı vә yayımı ilә bağlı kompleks xidmәtlәr göstәrәn peşәkar tәşkilat
әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vә
digәr üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir

127 Azәrbaycan Respublikasının hansı qanununda törәmә müәssisәlәr, filiallar vә nümayәndәliklәr
haqqında maddә vardır?

•

Istehlakçıların hüquqlarının müdafiәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu
Investisiya fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Reklam haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikası qanunu
Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu

128 Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi, yerli özünü idarәetmә orqanları olan bәlәdiyyәlәrin
yaradılması nәyә tәkan verdi?

•

bütün cavablar doğrudur
bәlәdiyyә mülkiyyәtinin formalaşmasına
xüsusi mülkiyyәtin әhatә dairәsinin genişlәnmәsinә
dövlәt mülkiyyәtinin inhisarçı mövqeyinin aradan qalxmasına
düzgün cavab yoxdur

129 Reklam haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda reklam agentliyi anlayışı necә
açıqlanır?

•

reklam informasiyası nәzәrinә çatdırılan fiziki vә ya hüquqi şәxs
reklam informasiyasını yayım üçün tam vә ya qismәn hazırlayan fiziki vә ya hüquqi şәxsdir
reklam istehsalçısı olmayan, yerlәşdirilmәsi vә yayılması üçün reklam informasiyasının mәnbәyi olan fiziki vә
ya hüquqi şәxsdir
hüquqi şәxs olan, reklam istehsalı vә yayımı ilә bağlı kompleks xidmәtlәr göstәrәn peşәkar tәşkilat
әmlakdan, o cümlәdәn kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn, istifadә vә ya onun istifadәyә verilmәsi yolu ilә vә
digәr üsullarla reklamı yerlәşdirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir

130 Bәzi fәaliyyәt növlәrinә xüsusi razılıq (lisenziya) verilmәsi qaydalarının tәkmillәşdirilmәsi
haqqında qanun nә vaxt qәbul olunmuşdur?

•

2 sentyabr 2002ci il
6 noyabr 2000ci il
4 oktyabr 2000ci il
düzgün cavab yoxdur
12 dekabr 2000ci il

131 Qiymәtlәndirmә sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn şәxslәrin müvafiq biliyә malik olmasının tәmin
edilmәsi kimlәrin maraqlarına uyğundur?

•

dövlәtin
mülkiyyәtçilәrin
sifarişçilәrin
bütün cavablar doğrudur
bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әmlakk mәnafeyi olan hәr bir şәxsin

132 Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti nә vaxt tәsis edilmişdir?

•

16 sentyabr 1999cu il
30 noyabr 1998ci il
29 dekabr 1998ci il

•
19 oktyabr 1999cu il
27 avqust 1999cu il

133 İqtisadi sabitliyә nail olunması vә milli iqtisadiyyatın formalaşması prosesi necә gedir?

•

düzgün cavab yoxdur
elmitexniki potensialından istifadә etmәklә
ölkәnin tәbiiiqtisadi resurslarından istifadә etmәklә
bütün cavablar doğrudur
a vә b

134 Korporasiya nәdir?

•

tәrkibinә daxil olan müәssisәlәrin vahid istehsalat kompleksindә birlәşdiyi birlikdir
tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdilә müvәqqәti ittifaqıdır
bu birlik, müәssisәlәr vә ya ayrıayrı sahibkarlar ittifaqıdır
bütün sadalanan cavab variantlarıdır
öz aralarında razılaşma әldә edәn, bir qayda olaraq, eyni sahәyә aid firmaların birliyidir

135 Korporasiya termini hansı terminin sinonimidir?

•

tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri ]
sәhmdar cәmiyyәti
mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt
tәsәrrüfat yoldaşlıqları
әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt

136 İlk korporasiyalar harada yaranıb?

•

qәdim Roma
Hindistan
qәdim Misir
doğru cavab yoxdur
qәdim Çin

137 Sәhmdar cәmiyyәti nәdir?

•

nizamnamә fondu tәsisçilәrin ödәmәlәri әsasında yaradılan vә tәşkilatın kreditorların maraqlarına zәmanәt
verәn әmlakının minimal ölçüsünü müәyyәn edәn kommersiya tәşkilatıdır
Nizamnamә kapitalı müәyyәn miqdarda paylara bölünmüş kommüersiya tәşkilatıdır
elә bir tәşkilatdır ki, partnyorların bu tәşkilatın fәaliyyәtindә şәxsi iştirakı digәr partnyorların iştirakı ilә
uyğunlaşdırılır
doğru cavab yoxdur
iştirakçıları öz aralarında bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq birgә tәsәrrüfat fәaliyyәti hәyata keçirәn vә
onlara mәxsus әmlak üzrә öhdәliklәrinә görә mәsuliyyәt daşımayan tәşkilatdır

138 Konsern nәdir?

•

şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında müxtәlif növ müәssisәlәr şәbәkәsini birlәşdirәn tәşkilati inteqrasiya
formasıdır
bir qayda olaraq, eyni sahәyә aid, öz aralarında şirkәtin kommersiya fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinә (bazar
bölgüsü vә s.) aid saziş imzalayan firmaların birliyidir
eyni növlü sәnaye müәssisәlәrinin mәhsulunun ümumi satışını hәyata keçirmәk mәqsәdilә yaradılmış birlikdir
tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәtini icra etmәk mәqsәdilә yaradılmış
müvәqqәti ittifaqdır
kapitalda iştirak vasitәsilә birbiri ilә әlaqәli olan müstәqil müәssisәlәrin birlik formasıdır (bir qayda olaraq,
çoxsahәli)

139 Müstәsna lisenziyanın şәrtlәrini göstәrin:

•

bu әrazidә heç kim ixtiradan istifadә edә bilmәz
lisenziar eyni şәrtlәrlә başqa şәxslәrә lisenziya vermәk hüququnu saxlayır
lisenziar sazişdә razılaşdırılmış hüdudlarda ixtiradan istifadә hüququ verir vә lisenziya şәrtlәri ilә analoji
hüquqları başqa şәxslәrә verә bilmәz
lisenziar eyni әrazidә ixtiradan istifadә hüququnu özündә saxlayır, amma lisenziya şәrtlәri ilә analoji hüquqları
başqa şәxslәrә verә bilmәz
lisenziar lisenziya şәrtlәri ilә analoji hüquqları başqa şәxslәrә verә bilәr, amma hәmin әrazidә ixtiradan
istifadә hüququnu özündә saxlamır

140 Sadә lisenziyanın şәrtlәrini göstәrin?

•

lisenziar lisenziya şәrtlәri ilә analoji hüquqları başqa şәxslәrә verә bilәr, amma hәmin әrazidә ixtiradan
istifadә hüququnu özündә saxlamır
lisenziar eyni әrazidә ixtiradan istifadә hüququnu özündә saxlayır, amma lisenziya şәrtlәri ilә analoji hüquqları
başqa şәxslәrә verә bilmәz
bu әrazidә heç kim ixtiradan istifadә edә bilmәz.
doğru cavab yoxdur
lisenziar eyni şәrtlәrlә başqa şәxslәrә lisenziya vermәk hüququnu saxlayır

141 Hansı sazişlәrin obyektlәri hüquqi müdafiә ilә tәmin olunur?

•

patentsiz lisenziyaların
patentli lisenziyaların
doğru cavab yoxdur
müşaiyәt lisenziyalarının
nouxau

142 Obyektlәri hüquqi müdafiәyә malik olmayan sazişlәr necә adlanır?

•

patentli lisenziyalar
xalis lisenziyalar
patentsiz lisenziyalar, nouxau
doğru cavab yoxdur
müşaiyәt lisenziyaları

143 Lisenziarın ixtira hüququnu müddәtsiz vә hәmişәlik itirmәsinә gәtirib çıxaran müqavilә necә
adlanır?

•

sadә lisenziya haqqında müqavilә
tam lisenziya haqqında müqavilә
müstәsna lisenziya haqqında müqavilә
konsessiya müqavilәsi
sublisenziya haqqında müqavilә

144 Müqavilә predmetinә nә aidir?

•

Patent almış ixtira
Әmtәә nişanı
Texniki bilik
Bütün cavablar doğrudur
Texnoloji proses

145 Aşağıdakılardan hansı mürәkkәb avadanlıqların satışı zamanı müqavilә predmeti kimi çıxış edir?

•

“Nouhau” –nun ötürülmәsi

•

Texniki bilik vә tәcrübә
Әmtәә nişanı
Bütün cavablar doğrudur
Patent almış ixtira

146 Hesablama metodunan asılı olaraq lisenziya ödәmәlәrini neçә qrupa ayırmaq olar?

•

2
4
3
6
5

147 Lisenziya ticarәti üzrә müasir tәcrübәdә cari ayırmaların dәrәcәlәrinin sәviyyәsi orta göstәrici ilә
neçә faiz tәşkil edir?

•

2  5%
2 – 10%
5 – 10%
2 – 15 %
10 – 15 %

148 Pauşal ödәmәlәr nәdir?

•

Müәyyәn tәsbit olunmuş dәrәcәlәr formasında razılaşdırılan ödәmәlәr
Müqavilәdә möhkәm tәsbit olunmuş lisenziya ödәmәsi
Hәcmi lisenziyanın istifadәsinin faktiki iqtisadi nәticәlәri әsasına hesablanan ödәmәlәr
İlkin nәğd ödәmәlәr
Lisenziatın gәlirindә iştirak etmәk

149 Patentin sahibi necә adlanır?

•

Lisenziyadar
Lisenziar
Lisenziat
Düzgün cavab yoxdur
Onu alan

150 Hәcmi lisenziyanın istifadәsinin faktiki iqtisadi nәticәlәri әsasında hesablanan ödәmәlәrә hansılar
aiddir?

•

İlkin nәğd ödәmәlәr
Lisenziatın qiymәtli kağızlarının verilmәsi
Pauşal ödәmәlәr
Bütün cavablar doğrudur
Dövri faiz ayırmaları

151 Hәcmi lisenziyanın istifadәsinin faktiki iqtisadi nәticәlәri әsasında hesablanan ödәmәlәrә hansılar
aiddir?

•

Lisenziatın qiymәtli kağızlarının verilmәsi
Pauşal ödәmәlәr
İlkin nәğd ödәmәlәr
Düzgün cavab yoxdur
Texniki sәnәdlәrin qarşılıqlı verilmәsi

152 Bunlardan hansı hәcmi lisenziyanın faktiki istifadәsi ilә әlaqәdar olmayan ödәmәlәrә aid deyil?

•

Pauşal ödәmәlәr
Lisenziatın qiymәtli kağızlarının verilmәsi
Texniki sәnәdlәrin qarşılıqlı verilmәsi
İlkin nәğd ödәmәlәr
Lisenziatın gәlirindә iştirak etmәk

153 Cümlәni tamamlayın. . . . üstünlüyü ondadır ki, lisenziar ödәmәnin bütün mәblәğini qısa
müddәtdә müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәtdә yarana bilәn kommersiya vә digәr risklәr olmadan
әldә edә bilәr.

•

İlkin nәğd ödәmәlәrinin
Dövri faiz ayırmalarının
Pauşal ödәmәlәrin
Lisenziatın qiymәtli kağızlarının verilmәsinin
Texniki sәnәdlәrin qarşılıqlı verilmәsinin

154 Lisenziyalar hansı mәmulatlara tәtbiq edilir?

•

Tütün
Alkoqollu içkilәr
Etil spirtli
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

155 ARnın prezidenti tәrәfindәn Bәzi fәaliyyәt növlәrinә xüsusi razılıq (lisenziya) verilmәsi
qaydalarının tәkmillәşdirilmәsi haqqında fәrman neçәnci ildә verilmişdir?

•

1996
2002
2000
2008
2005

156 Xidmәt kompaniyalarında marketinq proqramlarının işlәnib hazırlanmasına xidmәtin neçә әsas
xüsusiyyәti müәyyәn edir? (Sürәt 22.09.2015 10:56:07)

•

7
4
2
8
5

157 Aşağıdakılardan hansı Turizm Nazirliyinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil? (Sürәt 22.09.2015
10:55:45)

•

Daxili turizm inkişafına ciddi fikir vermәk
Yerli әhalinin istirahәtini tәmin etmәk
Turistlәrә әlverişli şәrait yaratmaq
Haqsız rәqabәti tәmin etmәk
Әcnәbi turistlәrin sayını çoxaltmaq

158 Bunlardan hansı xidmәtin tәdarük üsuluna aid deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:55:54)

•

Sәrhәdyanı xidmәt tәdarükü
Kommersiya iştirakı
Xaricdә xidmәt istehlakı
Xidmәt sahәsindә öhdәliyin götürülmәsi vә tәnzimlәnmәsi
Xidmәt göstәrilmәsi mәqsәdilә xidmәt tәchizatçısının müvәqqәti olaraq digәr ölkәyә getmәsi

159 Bunlardan hansı xidmәtlәrin marketinq tәdqiqatının marketinq funksiyaları deyil? (Sürәt
22.09.2015 10:55:58)

•

Analitik
Maliyyә
İstehsal
İdarәetmә
Paylama

160 Bunlardan hansı xidmәt kompaniyalarında marketinq proqramlarının işlәnib hazırlanması
xidmәtinin әsas xüsusiyyәtlәrin biri deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:55:49)

•

Müşayiәt etmә
Mәnbәdәn ayrılmazlıq
Duyulmazlıq
Keyfiyyәtin saxlanıla bilmәmәsi
Keyfiyyәtin qeyri sabitliyi

161 Gәnclәr, İdman vә Turizm Nazirliyi neçәnci ildә yaradılıb? (Sürәt 22.09.2015 10:56:03)

•

2001
2002
1999
2004
1998

162 Xidmәtlәr üzrә bazar tәklifinin neçә kateqoriyasını fәrqlәndirirlәr? (Sürәt 22.09.2015 10:56:11)

•

3
4
7
5
6

163 Aşağıdakılardan hansı xidmәt sahәsindә marketinqin 3 tipindәn biridir? (Sürәt 22.09.2015
10:56:17)

•

Aktiv marketinq
Remarketinq
İnteraktiv marketinq
Düzgün cavab yoxdur
Sinxromarketinq

164 Aşağıdakılardan hansı xidmәtin mәnbәdәn ayrılmazlıq xüsusiyyәtini ifadә edir? (Sürәt
22.09.2015 10:56:21)

•

Xidmәtlәrin istehsal vә istehlakı vaxt etibarı ilә üstüstә düşür
Xidmәtin keyfiyyәti nә vaxt göstәrilmәsindәn asılı olaraq dәyişir
Xidmәtlәrin keyfiyyәti onların harda göstәrilmәsindәn asılı olaraq dәyişir

Xidmәtlәr saxlanılmazdılar
Hәyata keçirilmәmiş onları yoxlamaq mümkün deyil

165 Aşağıdakılardan hansı xidmәtlәrin marketinq tәdqiqatının әsas vәzifәsi deyil? (Sürәt 22.09.2015
10:56:25)

•

Firmaya rәhbәrlik işini tәmin etmәk
İşgüzar vәziyyәtin obyektivliyinin hәr bir fazasına tәsir göstәrmәk
Satış vә risklәrin qabaqcadan qiymәtlәndirmәk
Ticarәt agentlәrinә zәruri informasiyanın verilmәsi
Firmada tәhsil prosesinә kömәk etmәk

166 Bunlardan hansı xidmәt üzrә bazar tәklifi kateqoriyasına aid deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:56:36)

•

Hiss olunan mәhsula xidmәtin әlavә olunması
Hibred
Әsas servis
Yüksәk dәrәcәdә hiss olunmayan әmtәә
Tәmiz xidmәt

167 Bunlardan hansı istehlakçının xidmәtin keyfiyyәtindәn tәmin olunmazlığını tәyin edәn istiqamәt
deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:56:38)

•

İstehlakçının gözlәmәlәri vә menecmentin tәsәvvürlәri arasındakı qırılma
Xidmәtlәrin duyulması ilә servisә münasibәtdә olan gözlәmәlәr arasındakı qırılma
Menecmentin tәsәvvürlәri ilә xidmәtin keyfiyyәtinә olan tәlәblәr arasındakı qırılma
İstehsalla xidmәt arasında gözlәmәlәrdә qırılma
Xidmәt göstәrilmәsi ilә xarici kommunikasiya arasındakı qırılma

168 Bunlardan hansı interaktiv marketinqdir? (Sürәt 22.09.2015 10:56:46)

•

Kompaniyanın işçilәrinin öyrәdilmәsi vә motivasiyası
Heyәtin müştәriyә xidmәt göstәrә bilmәk bacarığı müәyyәn edir
Yüksәk keyfiyyәtli servis xidmәtinin stimullaşdırılması ilә әlaqәdardır
İstehlakçılara xidmәtin tәklif olunması üzrә adi işi xarakterizә edir
Qiymәtlәrin tәyin olunmasını xarakterizә edir

169 Bunlardan hansı bazar tәklifinin tәmiz kateqoriyasına aiddir? (Sürәt 22.09.2015 10:56:50)

•

Tәklif ancaq xidmәtdәn ibarәt olur
Mәhsul vә xidmәtin әldә edilmәsinin әsasında yerdәyişmә üzrә servis durur
Tәklif bәrabәr sәviyyәdә hәm maddi mәhsuldan, hәm dә xidmәtdәn ibarәt olur
Bir vә ya bir neçә әlavә olunmuş maddi mәhsul tәklif olunur
İstehlakçıya maddi mәhsul tәklif olunur

170 Bunlardan hansı xidmәt sahәsindә spesifik öhdәliklәrә dair әsas tәlәblәrdәn biri deyil? (Sürәt
22.09.2015 10:56:54)

•

Paylaşdırma xidmәtlәri üzrә heç bir mәhdudiyyәtin qoyulması
Sığorta bazarının tam liberallaşdırılması
Xidmәtlәr sahәsindә subsidiyaların tәtbiq edilmәyәcәyinә dair öhdәliyin götürülmәsi
Xidmәtlә göstәrilmәsinin birinci üsulu üzrә heç bir mәhdudiyyәtin qoyulmaması
“Telekommunikasiya sahәsindә” “Aztelekom”un müstәsna hüququnun lәğv edilmәsi

171 Bunlardan hansı xidmәt sahәsindә Azәrbaycan tәrәfinә sürülәn әsas tәkliflәrdәn biri deyil? (Sürәt

22.09.2015 10:56:58)

•

Xidmәtlәr sahәsinә investisiyanın cәlb edilmәsi
Әdalәtli rәqabәt mühitinin yaradılması
Xidmәtlәrin çeşidini vә keyfiyyәtinin artırılması
Biznes infrastrukturunun yaradılması vә inkişafı
Xidmәtlәr bazarının liberallaşdırılması

172 Bunlardan hansı xidmәtlәr sahәsinә dair öhdәliklәrindәn biridir? (Sürәt 22.09.2015 10:57:02)

•

Әn әlverişli rejimdәn istisnalar
Alternativ istisnalar
Ümumi istisnalar
Mövcud şәraitin daha da liberallaşması
Klassik model

173 Bu xidmәtlәrdәn hansı biznessektora aid deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:56:29)

•

Mәscidlәr
Sığorta kompaniyaları
Banklar
Kommunal tәşkilatlar
Hüquq vә mәslәhәtçi firmalar

174 Lisenziya nәdir?

•

hüquqi şәxs vә ya fәrdi sahibkar
lisenziya müqavilәsinin tәrәflәrindәn biri
bәzi fәaliyyәtlәrin hәyata keçirilmәsi hüququ verәn sәnәd (saziş).
müәyyәn ad vә ya әmtәә nişanı ilә biznes hәyata keçirmәk hüququ
dövlәtözәl tәrәfdaşlıq forması

175 Lisenziar kimdir vә ya nәdir?

•

xüsusi icazә verilmәsi prosesidir
әmәl olunması, lisenziyanın qüvvәdә olmasını şәrtlәndirәn şәrtlәrdir.
konkret fәaliyyәt növünün keçirilmәsi üçün lisenziyası olan hüquqi şәxs vә ya fәrdi sahibkardır
müәyyәn ad vә ya әmtәә nişanı ilә biznes hәyata keçirmәk hüququdur
lisenziya sazişi әsasında digәr tәrәfә lisenziya obyektindәn istifadә hüququnu verәn tәrәfdir

176 Lisenziat kimdir vә ya nәdir?

•

lisenziya sazişinin digәr tәrәfә lisenziya obyektindәn istifadә hüququ verәn tәrәfdir
müәyyәn ad vә ya әmtәә nişanı ilә biznes hәyata keçirmәk hüququdur
dövlәtözәl tәrәfdaşlıq formasıdır
doğru cavab yoxdur.
konkret fәaliyyәt növünün hәyaya keçirilmәsi üçün lisenziyası olan hüquqi şәxs vә ya fәrdi sahibkardır

177 Lisenziyalaşdırma obyektlәri nәyә deyilir?

•

özünüidarәetmә vә dövlәt hakimiyyәti orqanlarına
dövlәtin bilavasitә lisenziya funksiyaları ilә bağlı hәyata keçirdiyi tәdbirlәrә
lisenziyalaşdırılan fәaliyyәt növlәrinә
lisenziyalaşdıran orqanlara
lisenziarlara vә lisenziatlara

178 Konsessiya nәdir vә ya kimdir?

•

müәyyәn ad vә ya әmtәә nişanı ilә biznes aparmaq hüququ
dövlәtözәl partnyorluq forması
lisenziya sazişinin digәr tәrәfә lisenziya obyektindәn istifadә hüququnu verәn tәrәf
bu, lisenziatın üçüncü şәxslәrә verdiyi lisenziyadır
konkret fәaliyyәt növünün hәyata keçirilmәsi üçün lisenziyası olan hüquqi şәxs vә ya fәrdi sahibkar

179 Konsedent nәdir vә ya kimdir?

•

sahibkar, hüquqi şәxs
dövlәt, hakimiyyәt orqanı
sahibkar, fiziki şәxs
özәl firma, müәssisә
dövlәt, hakimiyyәt orqanı, sahibkar

180 Konsessioner nәdir vә ya kimdir?

•

dövlәt, hakimiyyәt orqanı
dövlәt, hakimiyyәt orqanı, sahibkar
özәl firma, müәssisә
doğru cavab yoxdur
dövlәt müәssisәsi

181 Aşağıdakılardan hansı lisenziyanın, nouhau nun, ticarәt nişanlarının vә s.nin istifadә
hüququnun verilmәsi barәdә razılıqdır?

•

Alqısatqı üzrә beynәlxalq saziş
Sәnaye әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq müqavilә
Lisenziya sazişi
Sәnaye obyektlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi üzrә beynәlxalq müqavilәlәr
Elmitexniki әmәkdaşlıq barәdә beynәlxalq müqavilә

182 Lisenziya müqavilәlәri hansı әlamәtdәn asılı olaraq fәrqlәnirlәr?

•

Müqavilәlәr lisenziya mәhsullarının ixracına icazә verir, tamamilә istisna edir vә ya bir qәdәr mәhdudlaşır
Texnologiyanın ötürülmәsi üsulları, yәni lisenziya müstәqil vә ya binanın tikilmәsi haqqında müqavilәnin
bağlanması ilә eyni anda komplekt avadanlıqların çatdırılması vә injinirinq xidmәtlәrinin göstәrilmәsini tәmin
edir
Müqavilәlәrdә lisenziarın öhdәliklәrinin olması vә ya olmaması müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәtdә
lisenziata lisenziya texnikasının yeni tәkmillәşdirilmәsi haqqında mәlumatlar verir
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

183 Lisenziya müqavilәsinin şәrtlәrinә aiddir:

•

Lisenziya obyektinin istifadә formaları
Lisenziyanın fәaliyyәt göstәrmә әrazisi
Kәmiyyәt göstәricisi ilә onun hәcmi
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

184 Lisenziya müqavilәsinin şәrtlәrinә aid deyil:

•

Lisenziya obyektinin istifadә formaları
Lisenziyanın fәaliyyәt göstәrmә әrazisi

•

Keyfiyyәt göstәricisi ilә onun hәcmi
Düzgün cavab yoxdur
Tәtbiq olunma müddәti

185 Lisenziya müqavilәsinin obyekti ixtiraya görә lisenziya, nouhau , әmtәә nişanı ola bilәr. Bu,
aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

Alqısatqı üzrә beynәlxalq sazişә
Sәnaye әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq müqavilәlәrә
Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrinә
Sәnaye obyektlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi üzrә beynәlxalq müqavilәlәrә
Elmitexniki әmәkdaşlıq barәdә beynәlxalq müqavilәlәrә

186 Avadanlığın tәchizatı aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

Sәnaye әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq müqavilәlәrә
Sәnaye obyektlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi üzrә beynәlxalq müqavilәlәrinә
Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrinә
Alqısatqı üzrә beynәlxalq sazişә
Elmitexniki әmәkdaşlıq barәdә beynәlxalq müqavilәlәrә

187 Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrinin mәzmununda hansı şәrtlәr әks oluna bilәr?

•

Kәmiyyәt göstәricisi ilә onun hәcmi
Lisenziyanın növlәri
Lisenziya obyektinin istifadә formaları
Lisenziyanın fәaliyyәt göstәrmә әrazisi
Tәtbiq olunma müddәti

188 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrinin mәzmununda әks olunan şәrtlәrә
aiddir?

•

Müqavilә predmeti
Tәrәflәr
Ödәmәlәr
Bütün cavablar doğrudur
Preambula

189 Lisenziya müqavilәsi üzrә lisenziarın vәzifә vә öhdәliklәri vә lisenziya müqavilәsi üzrә
lisenziatın vәzifә vә öhdәliklәri bunlardan hansına aiddir?

•

Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrinin mәzmununda әks olunan şәrtlәrә
Müqavilәnin predmetinә
Lisenziya müqavilәlәrinin asılı olduqları әlamәtlәrә
Bütün cavablar doğrudur
Düzgün cavab yoxdur

190 Lisenziya müqavilәsindә neçә tәrәf çıxış edir?

•

2
4
3
Düzgün cavab yoxdur
5

191 sahibkarlar birliyinin öz üzvlәri qarşısında müәyyәn öhdәliklәrinә aid deyil:

•

dövlәt proqramlarının istiqamәtlәrinә müvafiq olaraq, bazar infrastrukturunun daha da möhkәmlәnmәsinә vә
sahibkarlığın inkişafına kömәk göstәrmәk
sahibkarın hüquqlarını, әmlak vә digәr qanuni mәnafelәrini qorunmaması
ölkә sahibkarlarına xaricdә daxildә tәrәfmüqabillәrin tapılmasında kömәklik göstәrmәk, onların informasiya
tәminatında iştirak etmәk
sahibkarlığın inkişafı ilә bağlı vә sosialiqtisadi yönümlü qanun vә digәr normativhüquqi aktların
layihәlәrinin işlәnib hazırlanmasını hәyata keçirmәk
sahibkarlığın inkişafı sahәsindә dünya tәcrübәsinin öyrәnilmәsi vә onlarının әlverişli istiqamәtlәrdә tәtbiq
etmәk üçün şәrait yaratmaq

192 Ümumi sosialpsixoloji portreti tәşkil edәn monitorinq tәdqiqatlarının әsas istiqamәtlәri
hansılardır?

•

sahibkarların birbirinә münasibәti
sahibkarların öz tәdris fәaliyyәtlәrini tәşkil etmәlәri
sahibkarların konkret mühitә uyğunlaşması
bütün cavablar doğrudur
sahibkarların dәyәrlәr sistemi;

193 Sosial tәrәfdaşlıq sisteminin yaradılması necә mümkün deyil? 1. işәgötürәnin dövlәt qeydiyyatına
almadan 2. dövlәt orqanlarının razılığı olmadan 3. onun sosial oriyentasiyası dәyişilmәdәn 4.
hәmkarlar ittifaqının zәruriliyini dәrk etmәdәn 5. maliyyә nazirliyinin rәyi olmadan

•

2, 3,5
2,4,5
1,3,4
1,2
1,3,5

194 Sahibkarlar birliyi ilә hәmkarlar ittifaqları arasında dialoqlar zamanı hansı mәsәlәlәr hәll edilir?
1. kollektiv müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi 2. soialәmәk münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsinә dair
mühüm mәsәlәlәr 3. işçilәrin hüquq vә maraqlarının müdafiәsinә dair mәsәlәlәr 4. qәbul edilmiş
kollektiv müqavilәlәrin icrasına nәzarәt 5 tәrәflәrin maraqlarının nәzәrә alınması

•

3,5
1,4
2,3
1,2
4,5

195 Azәrbaycan Respublikasında Lizinq haqqında qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1994
1997
2006
1992
2000

196 Lizinqin әsas necә forması mövcuddur?

•

6
4
5
3

•

2

197 Lizinqә sözün dar mәnasında nә deyilir?

•

Daşınmaz әmlakın sığortası.
Sövdәlәşmә.
Bank әmәliyyatı.
Lesenziya.
Operativlik.

198 Lizinq sövdәlәşmәlәri әsas neçә şәxslәr tәrәfdәn ibarәt olur?

•

4
2
3
10
5

199 Lizinq nәdir?

•

Düzgün cavabı yәxdur.
Lesenziyadır.
Bir maliyyә xidmәtidir.
Fәaliyyәtdir.
İctimai әlaqәdir.

200 Lizinqin әn geniş yayılan formasına aşağıdakılardan hansıdır?

•

İctimai әlaqә.
Maliyyә.
Operativ.
Lesenziya.
Sublizinq.

201 ABŞda lizink şirkәtlәrinin necә növü yayılıb?

•

5
6
4
3
2

202 Lizinq terminindәn ilk dәfә neçәnci ildә istifadә edilmişdir?

•

2000
1900
1877
1995
1885

203 Qısamüddәtli icarә müqavilәsi neçә müddәtlikdir.

•

1 aydan 3 aya qәdәr
1 gündәn 1 ilә qәdәr
1 gündәn 30 günә qәdәr
1 hәftәlik qәdәr

3 ildәn 20 ilә qәdәr

204 Ortamüddәtli icarә müqavilәsi neçә müddәtlikdir.

•

1 ildәn 3 ilә qәdәr
1 aydan 3 aya qәdәr
1 gündәn 1 ilә qәdәr
24 aylıq
1 ildәn 5 ilә qәdәr

205 Uzunmüddәtli icarә müqavilәsi neçә müddәtlikdir.

•

5 ildәn 10 ilә
3 ildәn 20 ilә qәdәr
1 ildәn 10 ilә qәdәr
10 ildәn 15 ilә
3 ildәn 5 ilә qәdәr

206 Müddәtinә görә icarә müqavilәlәri hansılardır.

•

Qısamüddәtli, Ortamüddәtli, Uzunmüddәtli, Müddәtsiz
Uzunmüddәtli vә Müddәtsiz
Qısamüddәtli vә Uzunmüddәtli
Qısamüddәtli Ortamüddәtli vә 50 ildәn artıq
Uzunmüddәtli, Qısamüddәtli, Ortamüddәtli

207 Liz dövrü nәdir?

•

Müqavilәnin hazırlıq prosesi
Lizinq müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt
“Lizinq”terminin meydana gәldiyi dövr
Düzgün cavab yoxdur
Uzunmüddәtli müqavilәlәr zamanı müqavilә obyektinin istifadә olduğu müddәt

208 Lizinq ödәnişinә daxildir

•

Riskin mәblәği
İstifadә olunan resursların ödәnişi
Amortizasiya
Bütün cavablar doğrudur
Lizinq marjası

209 Lizinq ödәnişinә daxil deyildir.

•

Riskin mәblәği
İstifadә olunan resursların ödәnişi
Amortizasiya
Düzgün cavab yoxdur
Lizinq marjası

210 Lizinq faizini tәşkil edir

•

Resursların qiymәti
Riskin mәblәği
Lizinq marjası
a, b vә c

•

Riskin mәblәği vә Lizinq marjası

211 Lizinq müqavilәsinin mәrhәlәlәrinә aiddir.

•

Bütün cavablar doğrudur
Lizinq müqavilәsinin bağlanması
Lizinq müraciәti
Müraciәtә baxılması
Müraciәtin tәsdiqlәnmәsi

212 Aşağıdakılardan hansı Yenilikçi tәdqiqat vә inkişaf layihәlәrinә aid deyil?

•

tәşkilati sahәdә yeniliklәr
monitorinq sahәsindә yeniliklәr
maliyyә sahәsindә yeniliklәr
doğru cavab yoxdur
elmi  tәdqiqat sahәsindә yeniliklәr

213 Biznesplan tәrtib edilәrkәn aşağıdakı şәrtlәrә әmәl edilmәlidir.Variantlardan biri sәhvdir?

•

investor biznesplanla yaxından tanış olmalıdır
biznes plan potensial investora ilkin varintda tәqdim edilmәlidir
biznes plan mürәkkәb vә çәtin olmalıdır
binesplan çox yığcam,sadә, tez dәrk olunan tәrzdә vә peşәkarlıqla tәrtib olunmalıdır
biznesplanın investorlar üçün cazibәdar vә anlaşıqlı olması mәqsәdilә o, bölmәlәr üzrә işlәnib hazırlanmalıdır

214 Aşağıdakılardan hansı layihәlәrin işlәnmәsi әsasında duran 3 vacib mәsәlәlәrdәn biridir?

•

bütün cavablar doğrudur
müәyyәn mәhsul növünün istehsalının tәşkil edilmәsi mümkünlüyü sübuta yetirilir
]layihәnin hәyata keçirilmәsinә mane ola bilәcәk amillәrin aradan qaldırılması imkanları müәyyәn edilir
düzgün cavab yoxdur
istehsalı planlaşdırılan mәhsul növünә olan tәlәbin hәcmi müәyyәnlәşdirilir vә bazar qiymәtinin aşağı vә
yuxarı hәdlәri proqnozlaşdırılır

215 Bunlardan hansı elmimetodoloji baxımdan layihәdә xüsusi diqqәt tәlәb edәn mәsәlәlәrә aiddir?

•

İlkin tәhlilin aparılması ilkin texniki iqtisadi tәdqiqatlar,mümkün variantlardan әn sәmәrәlisinin
müәyyәnlәşdirilmәsi
layihәnin qiymәtlәndirilmәsi qiymәtlәndirmә üzrә tәdqiqatlar investisiya qoyuluşu üzrә son qәrarın qәbul
edilmәsi
İnvestisiya layihәsinin hәyata keçirilmәsindәn gözlәnilәn son nәticә
Düzgün cavab yoxdur
son tәhlilin aparılması  texniki  iqtisadi tәdqiqatlar layihәnin meyarlarının dәqiqlәşdirilmәsi

216 Layihәnin idarә heyәti bütün layihә boyunca rәhbәr tutduğu 7 әsas prinsipdәn biri yanlışdır?

•

Risklәrin qiymәtlәndirilmәsi prinsipi
İnsana yalnız sevdiyi işi daha yaxşı vә hәvәslә görür
Komanda üzvlәrinә sәlahiyyәtlәrin deleqasiya olunması prinsipi
Layihә barәdә әtraflı vә dolğun mәlumatın olması prinsipi
Qarşılıqlı hörmәt vә inam prinsipi

217 Reallaşdırılması bilavasitә iştirakçılarına mәnfәәt gәtirәn layihәlәr necә adlanır?

•

Kommersiya layihәlәri

Regional layihәlәr
Maliyyә layihәlәri
Konsultativ layihәlәr
Riskli layihәlәr

218 Bunlardan hansı yenilikçi biznes layihәlәrinin növüdür?

•

Bütün cavablar düzgündür
İqtisadi biznes layihәlәri
Tәşkilati biznes layihәlәri
Düzgün cavab yoxdur
Sosial biznes layihәlәri

219 Bunlardan hansı layihәnin idarәetmә növlәridir?

•

layihәnin planlaşdırılması
layihәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
layihә tәkliflәrinin(Project Proposal) vә layihәnin normativ sәnәdlәrinin işlәnmәsi
Bütün cavablar doğrudur
layihәnin mәrhәlәli idarә olunması

220 Layihәnin idarәetmәsinin növlәrindә biri yanlışdır?

•

layihә üdcәsinin hazırlanması vә maliyyә monitorinqi
layihәnin mәrhәlәli idarәolunması
layihәnin planlaşdırılması
layihәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
layihәnin ümumilәşdirilmәsi

221 Biznes  plan mühüm әhәmiyyәt kәsb edir:

•

Bütün cavablar doğrudur
Tәklif edilә layihәnin nә dәrәcәdә riskli,elәcә dә perspektli olmasını müәyyәnlәşdirmәsindә
Birgә işlәrin görülmәsi üçün tәrәfdaşların cәlb olunmasında
Doğru cavab yoxdur
Layihәnin hәyata keçirilmәsindәn әldә edilәcәk maliyyә nәticәlәrinin nә dәrәcәdә qәnaәtbәxş vә reallığa yaxın
olmasının müәyyәn edilmәsindә

222 Layihәnin әn vacib gostәricisidir?

•

Şәxsi vә kollektiv tәşәbbüskatlıq
İlkin texnikiiqtisadi tәdqiqatlar,mümkün variantlardan әn saәmәrәlisinin müәyyәnlәşdirilmәsi
Sifarişçinin layihә bitәndәn sonra tәqdim olunan son nәticәsindәn razılıq sәviyyәsi
Bütün cavablar doğrudur
Qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün riskә getmәk

223 Firmanın ötәn il üçün iqtisadi vә maliyyә fәaliyyәtinә yekun vuran hesabat necә adlanır?

•

balanslı hesabat
malların istehsalı üzrә gәlirlәr vә xәrclәr haqqında hesabat
operativ hesabat
doğru cavab yoxdur
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat

224 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında plan (hesabat) firmanın hansı bölmәsi tәrәfindәn işlәnib
hazırlanır?

•

iqtisadi şöbәs tәrәfindәn
maliyyә şöbәsi tәrәfindәn
marketinq şöbәsi tәrәfindәn
baş mühasibatlıq tәrәfindәn
istehsalat şöbәsi tәrәfindәn

225 Aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı maliyyә planının tәrtib edilmәsini şәrtlәndirir?

•

firma üzrә istehsalat axınları sxeminin tәrtib edilmәsi
balanslı hesabat, firmanın iqtisadi fәaliyyәtinin yekunu
tәrkibinә bütün istehsalat dövrü daxil olan istehsalatda fәaliyyәt planı
xidmәtlәrin, bölmәlәrin heyәti vә onların funksiyaları
kәskin rәqabәt, alıcı uğrunda mübarizәnin güclәnmәsi

226 Hansı planın tәrtib edilmәsi layihәnin hәyata keçirilmәsinә daxil deyil?

•

tәşkilat planının tәrtib edilmәsi
marketinq planının tәrtib edilmәsi
maliyyә planı
әlaqәlәndirmә planı
istehsal planının tәrtib edilmәsi

227 Potensial bazar nәdir?

•

malların (xidmәtlәrin) kiçik hissәsini udan bazar
ticari әmәliyyatların sabit olmadığı bazar (cansız, passiv)
satış imkanlarının müәyyәn edilmәsi üçün seçilәn bazar
xidmәtlәrin vә malların әsas hissәsinin reallaşdığı bazar
müәyyәn şәrtlәrdә malların satış perspektivi olan bazar

228 Pablik rileyşnz:

•

malların vә xidmәtlәrin yönәldilmәsi üzrә fәaliyyәtdir
menecmentin tәşkilat vә onun ictimaiyyәti arasında әlaqәlәr qurulması vә saxlanması üzrә müstәqil
funksiyasıdır
ictimai, әxlaqi normalara mütlәq riayәt olunmasıdır
tәşkilat daxilindә ünsiyyәt bacarığıdır
reklam fәaliyyәtinin tәrkib hissәsidir

229 İctimai iş:

•

informasiya dolğunluğudur
ictimai fikrin mahiyyәtidir
dövlәt vә ya özәl müәssisәlәrinin xidmәt şöbәlәrinin ictimaiyyәtlә işlәr üzrә fәaliyyәtidir
cәmiyyәtdә mövqedir
tәşkilat vә hökumәt idarәlәri arasında xoş münasibәtlәrdir

230 Promouşn nәdir?

•

mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, plan vә büdcәnin tәrtib edilmәsidir
tәşkilatın bütün sәviyyәli rәhbәrlәrinә mәslәhәtlәrin verilmәsidir
ictimai fikrin qabaqcadan görülmәsi, tәhlili vә tәfsiridir
şәxsiyyәtә, mala, tәşkilata vә ya fәaliyyәt istiqamәtinә marağın formalaşdırılmasıdır
tәşkilatın işinin planlaşdırılması vә hәyata keçirilmәsidir

231 Dövlәt vә qanunverici orqanların qәrarlar qәbul etmәsi prosesinә tәsir mexanizmi:

•

proqnozlaşdırmadır
planlaşdırmadır
lobbiçilikdir
әlaqәlәndirmәdir
stimullaşdırmadır

232 Pablik releysinzә neçәyә qәdәr tәrif verilib?

•

500
100
8
2
200

233 İlk dәfә publist ralation termini harada meydana gәlmişdir?

•

İngiltәrә
Fransa
Yaponya
Almaniya
ABŞ

234 Publist ralation terminin ilk müәllifi Amerikanın neçәnci prizidenti olmuşdur?

•

30 cu
3cü
1ci
20ci
10cu

235 Bunlardan hansı reklamın xassәsi deyil?

•

Ödәmә.
Bir istiqamәtlilik
Vasitәli
Absolyutluq
Qeyri şәxsiyyәtlilik

236 Azәrbaycan respublikasında reklam haqqında qanun neçәnci ildә yazılmışdır?

•

1992
2000
1997
2006
2004

237 Aşağıdakılardan hansı P.R tәdqiqatının daha geniş yayılmış üç növundәn biri deyil?

•

Fizioloji tәdqiqat.
Düzgün cavab yoxdur.
Sosioloji tәdqiqat.
Qeyri rәsmi tәdqiqat.
Kommunikasiyaya aiddir.

238 Bunlardan hansı mәlumatlandırmaq prosesinin aşağıdakı 4 mәrhәlәsini özündә birlәşdirir?

•

Kommunikasiya diqqәtin cәlb edilmәsi.
Mәlumatın әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş şәkildә izahı.
Mәlumatın mәnilmәsinә nail olmaq.
Mәlumatların iki tәrәfli mübadilә prossesi .
İnformasıyanın sonradan istifadә üçün saxlanılması

239 Bunlardan hansı şәxsi qaydada yanaşmaya aid deyil?

•

Ailәvi insanların mәnşәyi]
Şәxslәrarası münasibәtlәrin әsas xüsusiyyәtlәri.
Dini tanrıya vә ya fövqәltәbii qüvvәlәrә inamların sistemi.
Düzgün cavab yoxdur.
İctimai sinfi – cәmiyyәtdә mövqe.

240 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı kommunikativ qarşılıqlı әlaqәlәrin 4 prinsipi әsasında qrulmasına aid
deyil?

•

Emosional hisslәr, soyuq hesabatlar.
Yaxınlıq vә oxşarlıq.
Müzakirә olunan problemlәrin vәziyyәti.
Hakimlik tabecilik.
Sәmimilik vә simpatiya.

241 Bunlardan hansı PRproblemlәrinin hәlli prosesinin mәrhәlәsinә aid deyil?

•

İnsanların normal hәyat tәrzinә tәsir edәcәk faktorlara toxunmaq ehtiyatı.
Әlaqәlәr vә hәrәkәt.]
Planlaşdırma vә proqramlaşdırma.
Problemlәrin müәyyәn edilmәsi.
Proqramın qiymәtlәndirilmәsi.

242 Effektiv PR monoqrafiyasının sonuncu nәşrinin müәlliflәri:

•

S.Katlip, A.Senter, A.Marşal
A.Senter, Sokrat, Q.Brum
A.Senter, A.Marşal, Sokrat
Q.Brum, A.Senter, A.Marşal
S.Katlip, A.Senter, Q.Brum

243 İnformasiya vasitәlәrinin diqqәtini çәkmәk vә ictimai nәzәrin tәminatı mәqsәdilә materialların
yazılması vә xüsusi tәdbirlәrin tәşkilidir:

•

Pressvasitәçilik
Yüksәlmә
PR
İctimai iş
Pressagent

244 Auditoriyanın diqqәtinin çәkilmәsi planında nә PR fәaliyyәt sisteminin әsas hissәsi ola bilәr?

•

Pressvasitәçilik
Yüksәlmә
Pressagent
İctimai iş
Reklam

245 PR sferasının çox işçilәri nә üçün ictimai iş anlayışından istifadә edirlәr?

•

Әsas mәqsәdә nail olmaq üçün
Komunikasiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün
Öz işlәrinin әsl mәzmununu gizlәtmәk üçün
Anlaşmaya nail olmaq üçün
Elmitәtbiqi nizamintizamın inkişafı üçün

246 PR.ın әsas prinsiplәrinә aiddir:

•

PR faktlarla işlәyir
Piermen keyfiyyәtli komunikator olmalıdır
PR ictimai maraqların әsas mәna kәsb etdiyi xidmәtlәrә yönәldilib
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

247 PR.ın әsas prinsiplәrinә aiddir:

•

PR faktlarla işlәmir
PR sferasında intizamlı yanaşma lazım deyil
PR şәxsi maraqların әsas mәna kәsb etdiyi xidmәtlәrә yönәldilib
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

248 PR.ın әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

PR sferasında intizamlı yanaşma lazım deyil
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
PR şәxsi maraqların әsas mәna kәsb etdiyi xidmәtlәrә yönәldilib
PR faktlarla işlәmir

249 PR.ın әsas prinsiplәrinә aid deyil:

•

PR faktlarla işlәyir
Piermen keyfiyyәtli komunikator olmalıdır
PR ictimai maraqların әsas mәna kәsb etdiyi xidmәtlәrә yönәldilib
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

250 Düzgün variantı seçin.

•

Qara piar – mәnbәyini gizli saxlayan reklam
Sarı piar – mәnbәyini gizli saxlayan piar
Yaşıl piar – sosial mәsul piardır
Düzgün cavab yoxdur
Boz piar  sosial mәsul piardır.

251 Neofaşist vә faşist tәbliğatı ilә yaxın bir şeydir. Bu, piarın hansı növüdür?

•

Qәhvәyi
Boz
Yaşıl
Qara
Ağ

252 Cümlәni tamamlayın. Mütәxәssis saxlamaq tәşkilat üçün. . .

•

sosial cәhәtdәn daha sәrfәlidir
iqtisadi cәhәtdәn daha sәrfәlidir
mәnәvi cәhәtdәn daha sәrfәlidir
Bütün cavablar doğrudur
maddi cәhәtdәn daha sәrfәlidir

253 Bu fәaliyyәt pozitiv, müsbәt modellәrin formalaşdırılmasına, dәstәyinә hesablanmış tәbliğatdır:

•

Özünü piar
Sarı piar
Ağ piar
Qara piar
Sosial piar

254 Sosial piar nәdir?

•

Özözünün anonim tәrәfidir.
Pozitiv, müsbәt modellәrin formalaşdırılmasına, dәstәyinә hesablanmış tәbliğatdır.
Sosial mәsul piardır
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

255 Sosial xidmәtin mәqsәdi nәdir?

•

Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif
birliklәrdir
sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir
çәtin fәaliyyәt şәraitinin әmәlә gәldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsini tәmin
etmәkdәn ibarәtdir
cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqdir
fәaliyyәt sәviyyәsini ağırlaşdıran, çәtin fәaliyyәt şәraitinin әmәlә gәldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara
sosial xidmәtin göstәrilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir.

256 Sosial tәrәfdaşlığın inkişafı dedikdә?

•

işçilәr vә işә götürәnlәrin bәrabәr әmәkdaşlığa әsaslanan bir vәhdәtdir.
müasir bazar iqtisadiyyatının sosial istiqamәtinin güclәndirilmәsi prosesinin әhәmiyyәtli tәrkib hissәsidir
әmәk münasibәtlәri sahәsindә işә götürәnlәr, hәmkarlar ittifaqları vә dövlәt arasında münasibәtlәr sistemidir.
cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqdir
Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif
birliklәrdir

257 Tripartizm dedikdә?

•

müasir bazar iqtisadiyyatının sosial istiqamәtinin güclәndirilmәsi prosesinin әhәmiyyәtli tәrkib hissәsidir.
işçilәr vә işә götürәnlәrin bәrabәr әmәkdaşlığa әsaslanan bir vәhdәtdir.
cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqdir
әmәk münasibәtlәri sahәsindә işә götürәnlәr, hәmkarlar ittifaqları vә dövlәt arasında münasibәtlәr sistemidir
Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif
birliklәrdir.

258 Sosial tәrәfdaşlığın formalaşması vә inkişafı necә tәrәfin tәsiri altında mümkün olur?

•

3
5

4
6
2

259 sosial tәrәfdaşlığın formalaşmasında böyük rol oynayır:

•

dovlәt
hәmkarlar ittifaqları
sahibkar
nazirlik
tәrәfdarlar

260 İkitәrәfli Sosial tәrәfdaşlıq әlaqәlәri

•

işçilәrin vә sahibkarlar arasında
sahibkarların öz aralarında
işçilәrin vә dövlәt nümayәndәlәrinin arasında
sahibkarlarnan dövlәt arasında
işçilәrin vә işә götürәnlәrin nümayәndәlәrinin arasında

261 Üctәrәfli Sosial tәrәfdaşlıq әlaqәlәri:

•

işçilәrin vә işә götürәnlәrin nümayәndәlәrinin arasında
sahibkarlarnan dövlәt arasında
işçilәrin vә dövlәt nümayәndәlәrinin arasında
işçilәrin vә sahibkarlar arasında
dövlәt hakimiyyәti orqanlarının vә yerli hakimiyyәt orqanlarının iştirakıyla.

262 Azәrbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşәgötürәnlәr) Tәşkilatları Milli Konfederasiyası neçәnci
ildә tәsis edilmiş

•

1999
1998
1997
2001
2000

263 Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları
..... müxtәlif birliklәr, assosiasiyalar, ittifaqlar, qildiyalar tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

ittifaqlar
assosiasiyalar
müxtәlif birliklәr
bütün cavablar doğrudur
qildiyalar

264 Mәhz hәmkarlar ittifaqının fәaliyyәti sahәsindә dünyanın inkişaf etmiş ölkәlәrindә nәyә nail
olunmuşdur? 1. qәbul edilmiş kollektiv müqavilәlәrin icrasına nәzarәt 2. әmәk haqqının әhәmiyyәtli
dәrәcәdә artırılmasına 3. әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasına 4. sosial zәmanәtlәrin tәmin edilmәsinә
nail olunmuşdur. 5. kollektiv müqavilәlәrin yerinә yetirilmәmәsinә görә tәrәflәrin mәsuliyyәti

•

1,4,5
1,2,5
3,4,5
2,3,4

1,2,3

265 Amerikada vә Rusiyada yaranan peşakar birliklәr inkaşıfın ilkin mәrhәlәsindә nәyi әks etdirir?

•

ictimai siyasi vәziyyәti
qarşılıqlı yardım cәmiyyәtinin xarakterini
cәmiyyәtin sosialiqtisadi problemlәrini
maddi vә mәnәvi yardımı
düzgün cavab yoxdur

266 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin monitorinq sisteminin tәkmillәşdirilmәsi nәdәn asılıdır?

•

hәmkarlar ittifaqı arasında mövcud münasibәtlәrdәn
bütovlikdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin keyfiyyәtindәn
müәssisәnin, onun ehtiyacları, motivlәri vә maraqları haqqında etibarlı vә dürüst mәlumatın mövcudluğundan
sahibkarın adaptasiya vә özünü tәşkiletmә prosesini
düzgün cavab yoxdur

267 Sahibkarlar assosiasiyasının әsaas fәaliyyәt istiqamәtlәri hansılardır?

•

Sahibkarların hüquqi müdafiәsi
Tәhsil
bütün cavablar doğrudur
Konsaltinq fәaliyyәti
Yaradıcılıq fәaliyyәti

268 Aşağıdakılardan hansı sahibkarlar assosiasiyasının әsaas fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn biri deyil?

•

Auditor fәaliyyәti
Yaradıcılıq fәaliyyәti
Sahibkarların hüquqi müdafiәsi
Tәhsil
Konsaltinq fәaliyyәti

269 Sahibkarlar assosiasiyası ..... fәal rol oynayan ictimai tәşkilatdır. 1. iqtisadi islahatların hüquqi
bazasının tәkmillәşdirilmәsindә 2. sahibkarların tәhsilinin artırılması vә ixtisasın tәkmillәşmәsindә 3.
sahibkarların hüquq vә qanuni mәnafelәrinin qorunmasında 4. ölkәdә әhalinin iqtisadi mәdәniyyәtinin
formalaşdırılmasında 5. işgüzar fәaliyyәtinin güclәndirilmәsindә

•

1,2,3,5
1,2,4,5
2,3,4,5
1,3,4,5
1,2,3,4

270 Sahibkarlar birliyi hәmkarlar ittifaqlarının necә tәrәfdaşı hesab edilirlәr?

•

sәrfәli tәrәfdaşı
rәsmi tәrәfdaşı
әsas sosial
düzgün cavab yoxdur
qeyri rәsmi tәrәfdaşı

271 AHİK neçә hәmkarlar İttifaqı tәşkilatını özündә birlәşdirir?
15 620

•

17 000
18 620
16 610
18 610

272 AHİK nәçә Hәmkarlar İttifaqı birliklәrini özündә birlәşdirir?

•

36
30
26
Düzgün cavab yoxdur
16

273 Hәmkarlar İttifaqları haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir?

•

1995
1994
1996
Düzgün cavab yoxdur
1998

274 Transmission Control Protocol (TCP) nәdir?

•

kommunikasiyalar vә şәbәkә protokollarının işlәnib hazırlanması üçün mücәrrәd şәbәkә modelidir
internetbrauzerdir
ötürmәnin idarәetmә protokoludur
buraxılmış zәnglәrә baxış protokoludur
internetserverdir

275 OSI şәbәkә modeli nәdir?

•

kommunikasiyalar vә şәbәkә protokollarının işlәnib hazırlanması üçün mücәrrәd şәbәkә modelidir
internetbrauzerdir
ötürmәnin idarәetmә protokoludur
buraxılmış zәnglәrә baxış protokoludur
internetserverdir

276 Hostinq nәdir?

•

buraxılmış zәnglәrә baxış
virtual nömrә
informasiyanın serverdә yerlәşdirilmәsi üçün xidmәt
internet + telefoniya
emailә göndәrilәn faks

277 Vebbrauzer:

•

tәşkilatın bölmәlәrinin işini tәmin edәn әmәliyyathesablama bölmәsidir
müştәrinin avadanlığının yerlәşdirilmәsi xidmәtidir
şәbәkәlәrarası protokoldur
istifadәçinin kompüter diskinә yüklәyә bilәcәyi bütün informasiyalardır
vebsaytlara baxmaq üçün proqram tәminatıdır

278 IP vә TCP arasında fәrq nәdәn ibarәtdir

•

informasiyanın sәhvsiz vә etibarlı çatdırılmasından

•

ötürülәn informasiyanın hәcmindәn
informasiyanın ötürülmәsi sürәtindәn
doğru cavab yoxdur
ötürülәn informasiyanın mahiyyәtindәn

279 Birgә müәssisә yaradılması strategiyası nәdәn ibarәtdir?

•

müәyyәn funksiyaların mәrkәzlәşdirilmәsindәn
şirkәt rәhbәrliyinin nüfuzunun artırılması sәylәrindәn
müstәqil idarәetmә orqanlarının yaradılmasından
yeni imkanlar cәlb edilmәsi hesabına fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin arıtırılmasından
kommersiya müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılmasından

280 Elektron kommersiya nәdir?

•

bilavasitә istehlakçılar vә ya bilavasitә istehsalçılar arasında kommersiya sazişi
mal vә ya xidmәtdәn istifadә hüququnun bir şәxsdәn digәr şәxsә keçmәsinә gәtirib çıxaran elektron üsulla
hәyata keçirilәn proses
alıcının vә ya satıcının tapşırığı ilә hәyata keçirilәn, malların, işlәrin vә xidmәtlәrin alqısatqısı ilә bağlı
әmәliyyat
istehsalçıların vә alıcıların daha mәqsәdәuyğun әlaqәsini tәmin edәn metodlar mәcmusu
mal vә ya xidmәtdәn istifadә hüququnun bir şәxsdәn digәr şәxsә keçmәsinә gәtirib çıxaran elektron üsulla
hәyata keçirilәn proses

281 Aşağıdakılardan hansı investisiyalaşdırmanın mәqsәdi deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:45:46)

•

Sosialiqtisadi vәzifәlәri hәll etmәk
İstehsalın hәcminin genişlәndirilmәsi vә mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması
Bazarda mәhsulu saxlamaq
Yeni mәhsul buraxmaq
Suvestisiya tәkliflәrinin qiymәtlәndirilmәsi

282 İnvestisiya layihәsinә yardım etmәk haqqında qәrar hansı nazirlik yanında layihәlәrin müsabiqәsi
komissiyası nda qәbul edilir? (Sürәt 22.09.2015 10:45:41)

•

AR Daxili İşlәr Nazirliyi
AR Vergilәr Nazirliyi
AR Maliyyә Nazirliyi
AR Müdafiә Nazirliyi
AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

283 Ç kateqoriyalı layihәlәr üçün nәzәrdә tutulan faiz dәrәcәsi neçә faizdәn artıq ola bilmәz? (Sürәt
22.09.2015 10:45:36)

•

50 %
30%
20%
60%
40%

284 AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tәşkil etdiyi dövlәt yardımı almaq üçün müsabiqәdә iştirak etmәk
hüququnu hansı tәlәblәrә cavab verәn layihәlәr almış olur? (Sürәt 22.09.2015 10:43:12)

•

investisiya layihәsi biznes planı vә dövlәt ekoloji ekspertizadan vә ya qeyriasılı ekspertizadan rәyi olanlar
investor layihәnin reallaşdırılmasına 20% öz vәsaitinin qoyulmasını üzәrinә götürәnlәr
investisiya layihәsi ilk növbәdә iqtisadiyyatın “inkişafı ilә bağlı olanlar”

•

bütün cavablar doğrudur
bir qayda olaraq layihәnin öz xәrcini çıxartması 2 ildәn olmayanlar

285 әgәr firma öz işini elmi tәdqiqata yönәldirsә, onun fәaliyyәti hansı halda gәlirli olur? (Sürәt
22.09.2015 10:43:04)

•

düzgün cavab yoxdur
“reallaşma – istehsalın tәşkili – hazırlıq” zәnciri
“hazırlıq – istehsalın tәşkili – reallaşma” zәnciri
bütün cavablar doğrudur
“istehlak – istehsal”

286 Pul vәsaitinin elmitexniki işlәmәlәrin ( әmlak hüququ, sәnaye mülkiyyәti hüququnun
verilmәsinә lisenziya, nouxau vә s. ) maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilmәsidir: bu (Sürәt 22.09.2015
10:42:22)

•

bütün cavablar doğrudur
mәhsul istehsalı
qeyrimaterial aktivlәrә investisiya
düzgün cavab yoxdur
sәmәrәlilik

287 Pul vәsaitinin әsas kapitala vә material – istehsal ehtiyatlarının artırılmasına qoyulmasıdır: bu –
(Sürәt 22.09.2015 10:42:19)

•

bütün cavablar doğrudur
mәhsul istehsalı
real investisiya
düzgün cavab yoxdur
sәmәrәlilik

288 Layihәnin son mәhsulu ilә çoxsaylı әlaqәsini әks etdirәn mәqsәdli investisiya proqramıdır: (Sürәt
22.09.2015 10:42:14)

•

meqolayihә
orta layihәlәr
kiçik layihәlәr
düzgün cavab yoxdur
iri layihәlәr

289 Latın mәnşәli olan investisiya anlayışının mәnası nәdir? (Sürәt 22.09.2015 10:42:09)

•

Mühafizә etmәk
Aktivlәşdirmәk
İstifadә etmәk
İstifadә etmәk
Geyindirmәk

290 Kiçik biznesin maliyyәlәdirilmә mәnbәlәrinә aid edilir: (Sürәt 22.09.2015 10:41:55)

•

investisiya fondlarının iştirakçılarının vәsaitlәri
dövlәt vәsaitlәri
bütün cavablar doğrudur
maliyyә bazarının digәr iştirakçılarının vәsaitlәri
bankların iştirakçılarının vәsaitlәri

291 Kiçik biznes hansı vәsaitlәr hesabına maliyyәlәşir? (Sürәt 22.09.2015 10:41:48)

•

düzgün cavab yoxdur
sahibkarın şәxsi vәsaiti hesabına
müәssisәnin gәlirlәri hesabına
bütün cavablar doğrudur
qohumların, dostların vәsaiti hesabına

292 İnvestisiyalayihәsinin formalaşması haqqında qәrar qәbul olunmazdan әvvәl aşağıdakıların
edilmәsi zәruridi: (Sürәt 22.09.2015 10:41:25)

•

bütün cavablar doğrudur
idarәetmә orqanları
layihәnin ideyası әsaslandırılan investisiya tәklifinin qiymәtlәndirilmәsi
düzgün cavab yoxdur
rezidentin layihәsini reallaşdırmaq qabiliyyәti olan tәşkilatın seçilmәsinin tәqribәn respublika, regional vә
yerli orqanlarla razılaşdırılması

293 İnvestisiyalaşmanın mәqsәdi bütövlükdә neçә qrupa bölünür? (Sürәt 22.09.2015 10:41:20)

•

4
2
1
5
3

294 İqtisadi nemәtlәrin çoxsaylı istehsalını yaradan capital – resurs ehtiyatlarının yaradılması vә ya
artırılması: bu – (Sürәt 22.09.2015 10:41:16)

•

lizinq
investisiyalaşdırma
maliyyәlәşmә
yenidәnqurma
layihәlәşdirmә

295 İki vә daha çox tәhlil edilәn layihәlәr eyni vaxtda reallaşdırıla bilmirsә belә layihәlәr necә
adlanır? (Sürәt 22.09.2015 10:41:11)

•

Meqolayihәlәr
Birbirini tamamlayan layihәlәr
Birbirini inkar edәn layihәlәr
Regional layihәlәr
Kommersiya layihәlәri

296 Dövlәt, yerli özünüidarәetmәnin bәlәdiyyә orqanları, korporativ kompaniyalar tәrәfindәn
buraxılan sәhmlәrә, istiqrazlara vә digәr qiymәtli kağızlaraqoyulan pul vәsaitidir: bu – (Sürәt
22.09.2015 10:41:06)

•

bütün cavablar doğrudur
mәhsul istehsalı
maliyyә investisiyası
düzgün cavab yoxdur
sәmәrәlilik

297 Konsessiya sazişinin obyektlәri ilk növbәdә hansılardı?

•

özәllәşdirilә bilәn, amma icarәyә verilmәsi mümkün olmayan sosial әhәmiyyәtli obyektlәrdir
özәllәşdirilmәsi mümkün olmayan sosial әhәmiyyәtli obyektlәrdir
özәllәşdirilә bilәn sosial әhәmiyyәtli obyektlәrdir
doğru cavab yoxdur
icarәyә verilmәsi mümkün olmayan sosial әhәmiyyәtli obyektlәrdir

298 Dövlәt lisenziyalaşdırmanı hәyata keçirәrkәn hansı prinsiplәri rәhbәr tutmur?

•

lisenziatın әmәllәrindә tam azadlığı
ölkәnin müdafiәsinin vә dövlәtin tәhlükәsizliyinin tәmini
vәtәndaşların azadlıqlarının, hüquqlarının, qanuni maraqlarının müdafiәsi
lisenziyalaşdırmanın hәyata keçirilmәsi zamanı qanuniliyә riayәt olunması
lisenziyalaşdırmanın açıqlığı vә şәffaflığı

299 Lisenziyalaşdırma haqqında qanunvericilikdә nәyә icazә verilmir?

•

lisenziyalaşdırılan fәaliyyәt növlәrinin vahid siyasının tәsdiq edilmәsinә
lisenziyanın başqa hüquqi şәxsә vә ya sahibkara verilmәsinә
lisenziyalaşdırmanın açıqlığına vә şәffaflığına
lisenziyaya xitam verilmәsinә vә onun lәğvinә
Azәrbaycan dövlәti әrazisindә iqtisadi mәkanın vahidliyinin tәmin edilmәsinә

300 Lisenziyanın fәaliyyәt dairәsi nә ilә mәhdudlaşır:

•

hüquqi şәxsin lәğvi vә ya lisenziyaya xitam verilmәsi ilә
müddәt, әrazi, lisenziya alan subyekt, habelә göstәrilmәsi üçün lisenziya alınan fәaliyyәtlә
lisenziyalaşdırılan fәaliyyәt növü ilә bağlı tәlәblәr vә şәrtlәrlә
doğru cavab yoxdur
lisenziyalaşdırılan fәaliyyәt növü ilә bağlı әlavә tәlәblәr vә şәrtlәrin siyahısı ilә

301 Bunlardan hansı AR İqtisadi inkişaf Nazirliyinin tәşkil etdiyi dövlәt yardımını almaq üçün
müsabiqәdә iştirak etmәk hüququ ilә bağlı tәlәblәrә cavab verәn layihә deyil? (Sürәt 22.09.2015
10:45:53)

•

investisiya layihәsi biznes planı vә dövlәt ekoloji ekpertizadan rәyi olanlar
investor layihәlәrinin reallaşdırılmasına 20 % vәsaitin qoyulmasını üzәrinә götürәnlәr
investisiya layihәsi “İqtisadiyyatın inkişafı ilә bağlı olanlar”
müәssisә vә tәşkilatların vәtәndaşların öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilәnlәr
bir qayda olaraq layihәnin öz xәrcini çıxartması 2 ildәn artıq olmaya

302 Bunlardan hansı layihә qabağı mәrhәlәyә aid deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:46:05)

•

İlkin tәhlilin aparılması
Araşdırma
Nәzarәt
Layihәnin qiymәtlәndirilmәsi
Son tәhlilin aparılması

303 Meqolayihә nәdir? (Sürәt 22.09.2015 10:46:41)

•

Mövcud mәhsul istehsalının texnika ilә yenidәn silahlandırılması layihәsidir
Bir qayda olaraq iri müәssisәlәr obyektidir
Layihәnin son mәhsulu ilә çoxsaylı әlaqәsini әks etdirәn mәqsәdli investisiya proqramı
Qeyrimaterial aktivlәrә qoyulan investisiyadır
İstehsalın genişlәndirilmәsi vә buraxılan mәhsul növünün artırılması planını ifadә edir

304 Müsabiqәdә iştirakı üzrә vә dövlәt yardımı göstәrilmәsinә görә A kateqoriyası üzrә layihә
hansıdır? (Sürәt 22.09.2015 10:46:45)

•

Daxili bazarda tәlәbatı olan mәhsulların istehsalını tәmin edәn layihәlәr
Qeyrixammal sahәlәrindә ixrac mallarının istehsalını tәmin edәn xarici bazarda tәlәbat olan әn yaxşı dünya
nümunәlәri sәviyyәsindә olan layihәlәr
Xarici analoqu olmayan mәhsul istehsalını tәmin edәn vә ölkә potentlәri vә müvafiq xarici sәnәdlәrlә müdafiә
olunan layihәlәr
düzgün cavab yoxdur
Xarici mәhsullar әvәzi istehsalı tәmin edәn, idxal olunan mәhsullarla müqayisәdә daha aşağı qiymәtә malik
olan layihәlәr

305 Sahibkarlar firmadaxili maliyyәlәşmә sәrhәdlәrinin aradan qaldırmağa çalışırlar: (Sürәt
22.09.2015 10:46:49)

•

yeni mәhsulu bazara çıxarmaqla
investisiyalaşdırma hәyata keçirmәklә
әldә olunan gәliri әmәk haqqı kimi ödәmәklә
düzgün cavab yoxdur
A+B

306 Aşağıdakılardan hansı doğru deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:42:58)

•

“Ç” kateqoriyası – bu daxili bazarda tәlәbatı olan mәhsulların istehsalını tәmin edәn layihәlәr
“B” kateqoriyası – qeyri xammal sahәlәrindә ixrac mallarının istehsalını tәmin edәn xarici bazarda tәlәbat
olan әn yaxşı dünya nümunәlәri sәviyyәsindә olan layihәlәr
“A” kateqoriyası – bu xarici analoqu olmayan mәhsul istehsalını tәmin edәn vә ölkә patentlәri vә müvafiq
xarici sәnәdlәrlә müdafiә olunan layihәlәr
“B” kateqoriyası – xarici mәhsullar әvәzi istehsalını tәmin edәn, idxal olunan mәhsullarla müqayisәdә daha
aşağı qiymәtә malik olan layihәlәr
“C” kateqoriyası – xarici mәhsullar әvәzi istehsalını tәmin edәn, idxal olunan mәhsullarla müqayisәdә daha
aşağı qiymәtә malik olan layihәlәr

307 әgәr iki vә daha çox tәhlil edilәn layihәlәr eyni vaxtda reallaşdırıla bilmirsә, onda belә layihәlәr
neçә adlanır? (Sürәt 22.09.2015 10:43:08)

•

kiçik layihәlәr
meqolayihәlәr
alternativ vә ya birbirini inkar edәn layihәlәr
bütün cavablar doğrudur
iri layihәlәr

308 Aşağıdakılardan hansı doğru deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:43:16)

•

“Ç” kateqoriyası – bu daxili bazarda tәlәbatı olan mәhsulların istehsalını tәmin edәn layihәlәr
“B” kateqoriyası – qeyri xammal sahәlәrindә ixrac mallarının istehsalını tәmin edәn xarici bazarda tәlәbat
olan әn yaxşı dünya nümunәlәri sәviyyәsindә olan layihәlәr
“A” kateqoriyası – bu xarici analoqu olmayan mәhsul istehsalını tәmin edәn vә ölkә patentlәri vә müvafiq
xarici sәnәdlәrlә müdafiә olunan layihәlәr
“A” kateqoriyası – bu daxili bazarda tәlәbatı olan mәhsulların istehsalını tәmin edәn layihәlәr
“C” kateqoriyası – xarici mәhsullar әvәzi istehsalını tәmin edәn, idxal olunan mәhsullarla müqayisәdә daha
aşağı qiymәtә malik olan layihәlәr

309 Avropa İqtisadi Birliyinin tәlәblәrinә görә, investisiya layihәlәrinin tәrkibindә vacib olan yeddi
әsas bölmәyә aiddir: (Sürәt 22.09.2015 10:43:24)
istehsalın hәcmi

•

marketinq tәdqiqatı planı
istehsal edilәcәk mәhsulun xarakteristikası
bütün cavablar doğrudur
işçi heyәti

310 Bunlardan hansı investisiyanın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin әmәliyyat prinsipinә aid
deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:43:36)

•

interaktiv rejim
razılaşdırma
modellәşdirmә
simplifikasiya
kompüter yardımı

311 Bunlardan hansı layihәlәrin 7 bölmәsindәn biri deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:43:47)

•

Maliyyә planı
İstehsal proqramı
İşçi heyәti
İstehsal edilәcәk mәhsulun xarakteristikası
Risklәrin qiymәtlәndirilmәsi

312 Müәssisәnin başlanğıc dövründә qoyulan investisiya hansıdır? (Sürәt 22.09.2015 10:44:28)

•

Qeyrinәzarәt investisiyası
Reinvestisiya
Brutto investisiyası
ekulyativ investisiya
Netto investisiya

313 Şirkәtin әsas hüquqlu sәhmlәrinin 50%dәn az hissәsinә sahibliyi tәmin edәn hansı investisiyadır?
(Sürәt 22.09.2015 10:44:59)

•

Qeyrinәzarәt investisiyası
İstehsal investisiyası
İntellektual investisiya
Dövlәt investisiyası
Nәzarәt investisiyaları

314 Bunlardan hansı layihәnin sәmәrәliliyini qiymәtlәndirәrkәn müәyyәn prinsiplәrә cavab verәn
meyar deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:46:13)

•

prinsiplәrin uçotu
vaxta görә pulun dәyәrinin tәsiri
alternativ xәrclәrin uçotu
büdcә uçotu
inflyasiyanın uçotu

315 Hansı investisiya nettoinvestisiyası ilә reinvestisiyanın cәminә bәrabәrdir? (Sürәt 22.09.2015
10:46:22)

•

İntellektual investisiya
Spekulyativ investisiyası
Brutto investisiyası
Portfel investisiyası

Real investisiya

316 İnvestisiya layihәsinin mәqsәdindәn asılı olaraq real investisiya qruplara ayrılır. Aşağıdakılardan
hansı bu qruplara aid deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:46:27)

•

Әlavә işçi yeri açmağa investisiya
İstehsalın genişlәndirilmәsinә investisiya
İstehsalın sәmәrәliliyinә yüksәldilmәsinә yönәldilәn investisiya
Qeyrimaterial aktivlәrә investisiya
Prinsipcә әn yeni mәhsul yaradılmasına investisiya

317 Kiçik müәssisәlәr üçün qeyrimümkündür: (Sürәt 22.09.2015 10:46:32)

•

yeni mәhsulu bazara çıxarmaq
Maliyyәlәşmә çәtinliyini aradan qaldırmaq
maliyyәlәşmә çәtinliyini azaltmaq
düzgün cavab yoxdur
A+B

318 Layihәnin miqyasını müәyyәn edәn amillәr hansıdır? (Sürәt 22.09.2015 10:46:37)

•

Mәhsulun keyfiyyәt vә kәmiyyәtinә çәkilәn xәrclәr
Layihәnin son mәhsulu ilә çoxsaylı әlaqәsini әks etdirәn proqram
Layihәnin әsaslığı sәviyyәsi vә onun reallaşmasına çәkilәn xәrclәr
Buraxılan mәhsulun növünün artırılması planı
Mәhsul istehsalının texnika ilә yenidәn silahlandırılması

319 Lisenziya müqavilәlәri neçә illiyә bağlanır?

•

1520 illiyә
510 illiyә
15 illiyә
2025 illiyә
1015 illiyә

320 Düzgün fikri seçin.

•

Lisenziya müqavilәsindә 3 tәrәf çıxış edir
Lisenziya müqavilәsi müddәti әrzindә lisenziat lisenziya mәhsuluna oxşar, onunla rәqabәt apara bilәcәk ayrıca
mәhsul istehsalı ilә mәşğul ola bilәr
Lisenziya mәhsulu üzrә reklam işlәri lisenziar tәrәfindәn hәyata keçirilir
Lisenziya müqavilәsi 1015 illiyә bağlanır
Lisenziat buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin texniki sәnәdlәrdә göstәrilmiş standartlara uyğun olmasına görә
mәsuliyyәt daşıyır

321 Lisenziyanın neçә növü var?

•

5
3
2
6
4

322 Lisenziyanın növlәrinә aiddir:
Düzgün cavab yoxdur

•

Müstәsna
Qeyrimüstәsna
Bütün cavablar doğrudur
Tam

323 Düzgün fikri seçin.

•

Düzgün cavab yoxdur
Lisenziya müqavilәsindә 3 tәrәf çıxış edir
Lisenziya müqavilәsi müddәti әrzindә lisenziat lisenziya mәhsuluna oxşar, onunla rәqabәt apara bilәcәk ayrıca
mәhsul istehsalı ilә mәşğul ola bilәr
Bütün cavablar doğrudur
Lisenziyanın 4 növü var

324 Lisenziyanın verilmәsi, әmtәәnin çatdırılması vә ya müxtәlif mәzmunlu xidmәtlәrin göstәrilmәsi
haqqında şәrtlәr hansı müqavilәlәrdә irәli sürülә bilәr?

•

Elmitexniki әmәkdaşlıq barәdә beynәlxalq müqavilәlәrdә
Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrindә
Alqısatqı üzrә beynәlxalq sazişlәrdә
Sәnaye obyektlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi üzrә beynәlxalq müqavilәlәrdә
Sәnaye әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq müqavilәlәrdә

325 Hansı müqavilәlәr elmitexniki nailiyyәtlәr, ixtiralar, elmitexniki biliklәr vә s. haqqında
informasiya mübadilәsini әhatә edir?

•

Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәr
Elmitexniki әmәkdaşlıq barәdә beynәlxalq müqavilәlәr
Sәnaye әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq müqavilәlәr
Düzgün cavab yoxdur
Sәnaye obyektlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi üzrә beynәlxalq müqavilәlәr

326 Lisenziar nәdir vә ya kimdir?

•

Müqavilә predmetidir
Elmitexniki biliklәrin istifadәsi üçün icazәni müәyyәn müddәtә әldә edәn vә ondan istifadәyә görә lisenziar
müәyyәn edilmiş ödәnişi ödәyәn şәxsdir
Lisenziyanın bir növüdür
Düzgün cavab yoxdur
Mülkiyyәtindә olan elmitexniki biliklәri digәr tәrәfin istifadәsi üçün tәqdim edәn şәxsdir

327 Lisenziat nәdir vә ya kimdir?

•

Lisenziyanın bir növüdür
Müqavilә predmetidir
Mülkiyyәtindә olan elmitexniki biliklәri digәr tәrәfin istifadәsi üçün tәqdim edәn şәxsdir
Düzgün cavab yoxdur
Elmitexniki biliklәrin istifadәsi üçün icazәni müәyyәn müddәtә әldә edәn vә ondan istifadәyә görә lisenziar
müәyyәn edilmiş ödәnişi ödәyәn şәxsdir

328 Bunlardan hansı preambulada qeyd olunur?

•

Lisenziya müqavilәsinin әsas şәrtlәri
Lisenziarın vә lisenziatın vәzifәlәri
Әmtәә nişanı
Müqavilәnin әsasında duran patentin verilmәsi nömrәsi

•
Tәrәflәr haqqında mәlumat

329 Layihәnin miqyasını müәyyәn edir: (Sürәt 22.09.2015 10:40:28)

•

bütün cavablar doğrudur
müәssisәnin ümumi sahәsi
onun әsaslığı sәviyyәsi vә onun reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәr
düzgün cavab yoxdur
mәhsul istehsalı

330 İnvestisiya fәaliyyәti haqqında ARnın qanunu neçәnci ildә qәbul edilib? (Sürәt 22.09.2015
10:40:36)

•

1993
1995
2000
1991
2001]

331 Avropa iqtisadi birliyinin tәlәblәrinә görә investisiya layihәlәrinin tәrkibindә neçә bölmәnin
olması vacibdir? (Sürәt 22.09.2015 10:40:48)

•

7
5
3
8
10

332 Banklardan kredit alınan zaman sahibkarı çәkindirәn sәbәblәr: (Sürәt 22.09.2015 10:40:53)

•

düzgün cavab yoxdur
kredit müddәtinin qisa olması
böyük faiz stavkaları
bütün cavablar doğrudur
girov tәlәb edilmәsi

333 Bunlardan hansı investisiyanın növü deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:40:58)

•

İstehsal investisiyaları
Nәzarәt investisiyaları
Dövlәt investisiyaları
İntellektual investisiyaları]
Ticarәt investisiyaları

334 Bunlardan hansı investisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi statistik metodu deyil? (Sürәt
22.09.2015 10:40:20)

•

Gәlirlilik metodu
Ödәmә dövrü metodu
Xәrclәr metodu
Mәnfәәt metodu
Dinamik metodu

335 İnvestisiyanın aşağıdakı növlәri fәrqlәndirilir: (Sürәt 22.09.2015 10:40:24)

•

bütün cavablar doğrudur

•

düzgün cavab yoxdur
maliyyә investisiya
real investisiya
qeyrimaterial aktivlәrә investisiya

336 Xarici investisiyaların qorunması haqqında AR qanunu neçәnci ildә qәbul edib? (Sürәt
22.09.2015 10:40:32)

•

1989
1992
2000
2004
2001

337 Aşağıdakılardan hansı investisiya layihәsinin mәqsәdindәn asılı olaraq real investisiyanın
qruplaşmalarına aid deyil: (Sürәt 22.09.2015 10:40:40)

•

istehsalın genişlәndirilmәsinә investisiya
әlavә işçi yeri açmağa investisiya
istehsalın xammal vә yarımfabrikatla tәmin edilmәsindә sabitliyә nail olunmasına yönәldilәn investisiya
bazarda mәhsulu satmaq
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә yönәldilәn investisiya

338 Aşağıdakılardan hansı investisiyalaşmanın mәqsәdinә aiddir? (Sürәt 22.09.2015 10:40:44)

•

bazarda mәhsulu saxlamaq
istehsalın hәcminin genişlәndirilmәsi vә mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması
yeni mәhsul buraxmaq
sosialiqtisadi vәzifәlәri hәll etmәk
bütün cavablar doğrudur

339 Bunlardan hansı metodoloji prinsipә aid deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:41:02)

•

Kapitalın strukturu
obyektivlik
sistemlilik
komplekslilik
resursların mәhdudluğu

340 İstehsalın genişlәndirilmәsi vә buraxılan mәhsulun növünün artırılması planını ifadә edir: (Sürәt
22.09.2015 10:41:34)

•

orta layihәlәr
kiçik layihәlәr
iri layihәlәr
düzgün cavab yoxdur
meqolayihә

341 Kiçik bizneslә böyük biznesin fәrqli cәhәtlәrindәn biri: (Sürәt 22.09.2015 10:42:00)

•

bank kreditlәri
maliyyәlәşmә üsulları
biznesin iştirakçıları
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

342 B kateqoriyalı layihәlәr üçün nәzәrdә tutulan faiz dәrәcәsi neçә faizdәn artıq ola bilmәz? (Sürәt
22.09.2015 10:45:32)

•

30%
40%
50%
60%
20%

343 Dövlәt tәminatı şәklindә yardımın hәcmi layihәnin kateqoriyasından asılı olaraq müәyyәn edilir
vә onun hәyata keçirilmәsi üçün lazım olan borc alınmış vәsaitin hәcmi neçә faizdәn çox ola bilmәz?
(Sürәt 22.09.2015 10:45:29)

•

60%
40%
30%
20%
50 %

344 Dövlәt büdcәsi hesabına qaytarılmaq şәrtilә verilәn dövlәt yardımının hәcmi layihәnin hәcmindәn
asılı olaraq müәyyәn edilir. Bu halda aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Sürәt 22.09.2015 10:45:24)

•

“Ç” kateqoriyalı layihә üçün – 20%
“A” kateqoriyalı layihә üçün – 50%
“B” kateqoriyalı layihә üçün – 40%
“C” kateqoriyalı layihә üçün – 30%
bütüb cavablar doğrudur

345 C kateqoriyalı layihәlәr üçün nәzәrdә tutulan faiz dәrәcәsi neçә faizdәn artıq ola bilmәz? (Sürәt
22.09.2015 10:45:21)

•

20%
30%
60%
50%
40%

346 A kateqoriyalı layihәlәr üçün nәzәrdә tutulan faiz dәrәcәsi neçә faizdәn artıq ola bilmәz? (Sürәt
22.09.2015 10:45:17)

•

60%
20%
30%
40%
50 %

347 Şirkәtin sәs hüquqlu sәhmlәrinin 50%dәn çoxuna sahibliyi tәmin edәn investisiya hansıdır?
(Sürәt 22.09.2015 10:45:04)

•

Qeyrinәzarәt investisiyaları
Özәl investisiyalar
Xarici investisiyalar
İntellektual investisiyalar
Nәzarәt investisiyaları

348 Reallaşdırılması bilavasitә iştirakçılarına mәnfәәt gәtirәn layihәlәr necә adlanır? (Sürәt
22.09.2015 10:44:55)

•

Kommersiya layihәlәri
Riskli layihәlәr
Regional layihәlәr
Maliyyә layihәlәri
Konsultativ layihәlәr

349 Orta sahibkarlıq meydana gәlir: (Sürәt 22.09.2015 10:44:48)

•

kiçik müәssisәnin iqtisadi inkişafı yolu ilә
iri biznesin maliyyә çatışmazlığı üzündәn
kiçik müәssisәnin maliyyә çatışmamazlığı üzündәn
iri biznesin iqtisadi inkişafı yolu ilә
A+B

350 Müsabiqәdә iştirakı üzrә vә dövlәt yardımı göstәrilmәsimә görә layihәlәr hansı kateqoriyalar üzrә
tәsniflәşdirilir? (Sürәt 22.09.2015 10:44:45)

•

“A” kateqoriyası – bu xarici analoqu olmayan mәhsul istehsalını tәmin edәn vә ölkә patentlәri vә müvafiq
xarici sәnәdlәrlә müdafiә olunan layihәlәr
“B” kateqoriyası – qeyri xammal sahәlәrindә ixrac mallarının istehsalını tәmin edәn xarici bazarda tәlәbat
olan әn yaxşı dünya nümunәlәri sәviyyәsindә olan layihәlәr
“C” kateqoriyası – xarici mәhsullar әvәzi istehsalını tәmin edәn, idxal olunan mәhsullarla müqayisәdә daha
aşağı qiymәtә malik olan layihәlәr
“Ç” kateqoriyası – bu daxili bazarda tәlәbatı olan mәhsulların istehsalını tәmin edәn layihәlәr
bütün cavablar doğrudur

351 Mülkiyyәt növlәrinә görә investisiyalaşdırma mәnbәlәri fәrqlәndirilir: (Sürәt 22.09.2015
10:44:40)

•

bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur
xarici investorların vәsaitlәri
kommersiya vә qeyrikommersiya tipli tәsәrrüfat subyektlәrin, ictimai tәşkilatların vә fiziki şәxslәrin maliyyә
resursları
dövlәt maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri

352 Mülkiyyәt münasibәtlәrinә görә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinә aiddir: (Sürәt 22.09.2015
10:44:33)

•

xüsusi vәsaitlәr
borcalınmış vәsaitlәr
cәlb edilmiş vәsaitlәr
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

353 Mövcud mәhsul istehsalının rekonstruksiyası vә texnika ilә yenidәn silahlandırılması
layihәlәridir: (Sürәt 22.09.2015 10:44:23)

•

kiçik layihәlәr
iri layihәlәr
orta layihәlәr
düzgün cavab yoxdur
meqolayihә

354 Layihәlәri realladırmaq üçün hansı investisiya mәnbәlәrindәn istifadә edilir? (Sürәt 22.09.2015
10:44:18)

•

xüsusi vәsaitlәr vә habelә digәr növ aktivlәr, eyni zamanda cәlb edilmiş vәsaitlәr
birgә müәssisәlәr nizamnamә kapitalında maliyyә vә ya digәr iştirak formasında verilәn xarici investisiyalar
vә habelә birbaçşa qoyulmuş şәkildә beynәlxalq tәşkilatların vә maliyyә institutlarının, dövlәtlәrin, müxtәlif
mülkiyyәt formalı müәssisәlәrin vә tәşkilatların vә vәtәndaşların vәsaitlәri
dövlәt vә yerli büdcәlәrdәn verilәn tәxsisatlar, qaytarılmamaq şәrtilә verilәn sahibkarlıq fondları
bütün cavablar doğrudur
müxtәlif formalı borc alınmış vәsaitlәr, o cümlәdәn qaytarılmaq şәrtilә verilәn kreditlәr

355 Kiçik müәssisәnin orta vә iri müәssisәyә çevrilmәsi üçün başlica şәrt: (Sürәt 22.09.2015
10:44:12)

•

bank kreditlәri
müәssisә iştirakçıları
maliyyәlәşmә mәnbәlәri
düzgün cavab yoxdur
bank kreditlәrinin faizlәri

356 İnvestisiyalaşdırma mәnbәlәrini hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirmәk olar? (Sürәt 22.09.2015
10:44:08)

•

mülkiyyәt münasibәtlәrinә görә
mülkiyyәtçilәrin sәviyyәsinә görә
mülkiyyәt növlәrinә görә
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

357 İnvestisiya layihәsinin işlәnmәsi әsasında üç vacib mәsәlә hәll olunur. Aşağıdakılardan hansı
bura daxildir? (Sürәt 22.09.2015 10:44:04)

•

müәyyәn mәhsul növünün istehsal olunması mümkünlüyü sübuta yetirilir
istahsalı planlaşdırılan mәhsul növünә olan tәlәbat müәyyәnlәşdirilir vә bazar qiymәtinin aşağı vә yuxarı
hәdlәri proqnozlaşdırılır
layihәnin hәyata keçirilmәsinә mane ola bilәcәk qeyrimüәyyәnlik hallarının aradan qaldırılması imkanı
araşdırılır
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

358 Bunlardan hansı sistemsiz risklәrin tәsnifatına aid deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:43:59)

•

Marketinq riski
Texniki risk
Lekvidlik riski
Retrospektiv risk
İşgüzar risk

359 Bunlardan hansı riskin tәhlili metodunun tәsnifatına aid deyil? (Sürәt 22.09.2015 10:43:52)

•

Әtraf mühitә görә aparılan tәhlil
Siyasi amillәrin tәhlili
Hәssaslığın tәhlili
Ehtimallar üsulu]
Tәshih metodu

360 Bunlardan hansı layihәlәri reallaşdırmaq üçün investisiya mәnbәyi deyil? (Sürәt 22.09.2015
10:43:42)

•

Xüsusi vәsaitlәr
Qaytarılmaq şәrti ilә verilәn kredit vәsaitlәri
Dövlәt vә yerli büdcәdәn verilәn vәsaitlәr
Müәssisә vә tәşkilatların vәsaitlәri
Alternativ vәsaitlәr

361 Biznesin perspektiv inkişafının qarşısını alır: (Sürәt 22.09.2015 10:43:31)

•

daxili maliyyә mәnbәlәrinin üstün olması
daxili maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin çatışmazlığı
bütün cavablar doğrudur
istehsalın sәmәrәliliyi
yeni mәhsul istehsalı

362 Aşağıdakılardan hansı investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin 3 әsas
prinsipindәn biridir? (Sürәt 22.09.2015 10:43:21)

•

analitik
rektabillik
pasionallıq
gәlirlik
metodoloji

363 Tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinin yaradılması mexanizminin әsas elementi nәdir?

•

Maliyyә sferasında әmәkdaşlıq
Sahibkarlıq sazişi
Ticarәtdә tәrәfdaşlıq
Fond bazarında әmәkdaşlıq
Sahibkarlıq rәqabәti

364 Aşağıdakılardan hansı biznes planın bölmәsi deyil?

•

maliyyә
istehsal
hüquqi
düzgün cavab yoxdur
tәşkilati

365 Biznes plan hazırlanan zaman potensial investrların tәlәblәri nöqteyi nәzәrindәn maraq doğuran
bölmәlәrin mәzmunu necә verilmәlidir?

•

dolğun şәkildә
konkret
inandırıcı
bütün cavablar doğrudur
aydın

366 Layihә komandalarında iştirak edenlәrdәn biri yanlışdır?

•

tәsisçilәr
icraçı üzvlәr

payçılar
lider
sponsor

367 Aşağıdakılardan hansı layihә komandalarında iştirak etmir?

•

sponsor
resurs üzrә menecer
lider
düzgün cavab yoxdur
icraçı üzvlәr

368 Layihәnin idarә heyyәti bütün layihә boyunca neçә әsas prinsipi rәhbәr tutmalıdır?

•

6
9
7
4
11

369 Biznes layihәlәrinin böyük әksәriyyәti nә xarakteri daşıyır?

•

kәmiyyәt
maliyyә
keyfiyyәt
gәlir
sәrmayә(xәrc)

370 Layihәrin işlәnmәsi әsasında neçә vacib mәsәlә durur?

•

2
6
3
4
5

371 Biznes layilәrinin növünә aiddir?

•

işgüzar
operativ
şәxsi
tәlimtәhsil
strateji

372 Biznes layihәlәrinin növünә aid deyil?

•

perspektiv
qarışıq
yenilikçi
elmitәdqiqat
tәşkilati

373 әsas bazar hansıdır?

•

müәyyәn şәrtlәrdә malların satış perspektivi olan bazardır
xidmәtlәrin vә malların әsas hissәsinin satıldığı bazardır

•

malların (xidmәtlәrin) kiçik hissәsini udan bazardır
doğru cavab yoxdur
ticari әmәliyyatların sabit olmadığı bazardır (cansız, passiv)

374 Seçilmiş bazar hansıdır?

•

mal vә xidmәtlәrin reallaşması üçün perpektivi olmayan bazardır
ticari әmәliyyatların sabit olmadığı bazardır (cansız, passiv)
mal vә xidmәtlәrin reallaşması üçün perpektivi olmayan bazardır
doğru cavab yoxdur
satış imkanlarının müәyyәn edilmәsi üçün seçilәn bazardır.

375 Layihәnin hәyata keçirilmәsi üzrә sahibkarlıq fәaliyyәtinin sxemi hansı plana әsaslanır?

•

sahibkarın istehsalat müәssisәsi daxilindә müfәssәl fәaliyyәt planına
sahibkarın bazarla (marketinq), kollektivlә (menecment), partnyorlarla müfәssәl fәaliyyәt planına.
hazır mәhsulun reallaşdırılması üzrә taktiki plana
bütün istehsal dövrünün daxil olduğu istehsalatın fәaliyyәt planına
sahibkarın uzun zaman kәsiyini әhatә edәn strateji fәaliyyәt planına

376 Hansı planın hәyata keçirilmәsi istehlakçıların anlayışı prinsipinә әsaslanır?

•

İstehsal planının
Marketinq planının
Maliyyә planının
Tәşkilati planın
Әlavә planın

377 Bazarın potensial tutumu nәdir?

•

verilmiş bazarın alıcılarının müәyyәn vaxt kәsiyi әrzindә әldә edә bilәcәyi malların ümumi miqdarıdır
sahibkarın real gәliridir
potensial bazarın, prinsipcә, sahibkarın ala bilәcәyi hissәsidir
bazar tutumunun biznesplan üçün zәruri olan tәhlilidir
mümkün satış hәcmini sәciyyәlәndirәn göstәricilәrdir

378 PR xidmәt edir: 1.Tәşkilatlarda. 2.Bәlәdiyyә müәssisәlәrindә. 3.Dövlәt müәssisәlәrindә.
4.Hәmkarlarda. 5.Firmalarda.

•

123
134
245
145
345

379 PR xidmәt etmir: 1.Dini tәşkilatlarda. 2.Hәbsxanalarda. 3.Bәlәdiyyә müәssisәlәrinlә.
4.Xәstәxanalarda. 5.Fabriklәrdә.

•

145
234
134
235
123

380 Mәqsәdlәr nә ilә şәrtlәnir?

•

bütün cavablar doğrudur
sosial mühitlә
xarici mühitlә
daxili mühitlә
düzgün cavab yoxdur

381 İctimaiyyәtlә әlaqә sferasında profesional praktika üçün hansı bilik vacibdir?

•

muhasibat
ekologiya
marketinq
maliyyә
sosiologiya

382 İctimaiyyәtlә әlaqә sferasında profesional praktika üçün hansı bilik vacib deyil?

•

iqtisadiyyat
sosiologiya
siyasәtşünaslıq
marketinq
psixologiya

383 PR üzrә mütәxәssis necә adlanır?

•

İqtisadçı
Piermen
Sosioloq
Menecer
Muhasib

384 Piermen kimdir?

•

İqtisadiyyat üzrә mütәxәssis
Psixologiya üzrә mütәxәssis
Sosiologiya üzrә mütәxәssis
PR üzrә mütәxәssis
Komunikasiya üzrә mütәxәssis

385 PR sferasının çox işçilәri öz işlәrinin әsl mәzmununu gizlәdәrәk hansı anlayışdan istifadә edirlәr?

•

Yüksәlmә
Reklam
Pressagent
İctimai iş
Pressvasitәçilik

386 İctimai dialoq kimin adı ilә bağlıdır?

•

Siseronun
Senterin
Sokratın
Nyusomun
Aristotelin

387 Kim hesab edirdi ki, auditoriyanı özünә qarşı gözәl münasibәt yaratmaqla inandırmaq olar?

•

S.Katlip
Aristotel
Q.Brum
Sokrat
A.Skott

388 Elm kimi pablik rileyşnzin vәtәni:

•

Fransa
Rusiya
ABŞ
İspaniya
Almaniya

389 Aşağıdakılardan hansı reypyutinq in әsas işçi anlayışı deyil?

•

Üsul
Reklam
İmic
İşguzar reputasiya.
Reputasiyanın qiymәti

390 PRın strategiyasının hazırlanması ilk növbәdә nәyә yönәldilib?

•

Anlaşmaya nail olmağa
Tәşkilatlar vә cәmiyyәtin çoxsaylı qrupları arasında qarşıliıqlı etibar münasibәtlәrinin tәşkilinә
Әsas mәqsәdә nail olmağa
Elmitәtbiqi nizamintizamın inkişafına
Komunikasiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsinә

391 Müştәrilәrә xüsusi xidmәt göstәrәn ilk Amerikan firması neçәnci ildә açılmışdır?

•

1901
1903
1904
1902
1900

392 P/ Rin üzrә mütәxәssis rәhbәrlik üçün hansı rolu oynayır?

•

Hüquqsünas
Kordinator
mәtbuat katibi
İş icraçısı
Mәslәhәtçi, vasitәli

393 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı ictimayәtlә әlaqә sferasında profesional praktika üçün bilik vacib
deyil?

•

Psixoloji.
İqtisadiyyat.
Etikanın әsasları.
Kommunukasiya.
Dәqiq elimlәr.

394 1. Biznes inkubatorlar hansi missiyaları hәyata keçirәn tәşkilatdır? 1. Tәşkilatlara istehsal vә
idarә etmә xidmәti göstәrәn 2. Kiçik vә yeni yaradılmış müәssisәlәrә ilkin dәstәk olmaq 3. Tәşkilatı
daxili resurslarla tәmin etmәk 4. Biznes layihәlәrinin hazırlanması, tәtbiqi mәsәlәlәrindә mәslәhәt
verәn 5. Bazaar araşdırması aparmağı bacaran

•

1,2
2,3
1,4
5
3,4

395 1. Texnoparkın әsas fәaliyyәt mәqsәdi nәdir? 1. Regional spektrda sәnayenin qabaqcıl sahәlәrinin
formalaşması 2. Müәssisәlәrә cari abonent xidmәtlәri göstәrmәk 3. Yerli elmitexniki vә istehsal
potensialının yüksәldilmәsidir 4. Azәrbaycandakı tәrәfdaşlarla biznes әlaqәlәri yaratmaqdır 5. Biznes
aparılmasına dair mәslәhәtlәr vermәkdir

•

2,4
3,4
1,5
2,5
1,3

396 Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorların tәsnifat bölgüsünә aiddir?

•

informasiya tәminatı vә konsultinq xidmәti göstәrәn müәssisә
Xarici ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilat
Informasiya mәlumat bazarına çıxış
Doğru cavab yoxdur
Tәhsil xidmәti ilә mәşğul olan müәssisәlәr

397 STPnin işә düşmәsi ilә respublikamızın energetika qurğuları nә ilә tәchiz olunur?

•

Yerli texniki avadanlıq vә mәhsullarla
Su nasosları ilә
Doğru cavab yoxdur
Lazımi avadanlıqlarla
Ucuz vә keyfiyyәtli mәhsullarla

398 Bölgәlәrdәki tәbii ehtiyatlardan istifadә etmәklә …. qaydaya salınır

•

Müxtәlif növ mәhsul istehsalını
Ucuz vә keyfiyyәtli mәhsul isyehsalı
Regionların vәziyyәtini
Doğru cavab yoxdur
Müәssisәnin nizamlı fәaliyyәtini

399 Aşağıdakılardan hansı STPnin istehsal sahәsi deyil?

•

Ağır maşınqayırma zavodu
Plastic boru zavodu
Kabel zavodu
Kauçuk mallar zavodu
Electron cihazlar zavodu

400 Dövlәt sahibkarlığa kömәk mәqsәdilә nә yaradır?

•

Milli vә xarici fondlar
İnformasiya, mәslәhәt, elm vә tәdris mәrkәzlәri
Ümumxalq әhәmiyyәtli fondlar
Düzgün cavab yoxdur
Sәnaye vә ticarәt mәrkәzlәri

401 Distant tәhsildә öyrәdәn vә öyrәnәn arasında әlaqәlәr hansı vasitә ilә hәyata keçirilir?

•

internetә çıxışın kütlәviliyi ilә
kütlәvi informasiya vasitәsi ilә
işgüzar görüşlәr vasitәsilә
düzgün cavab yoxdur
telekommunikasiya vә computer şәbәkәlәri vasutәsi ilә

402 Avropada müntәzәm fәaliyyәt göstәrәn poçt rabitәsinin yaranması nәyә sәbәb olmuşdur?

•

poçt vә rabitәnin inkişafına
korrospondent tәhsilin yaranmasına
distant tәhsilin yaranmasına
düzgün cavab yoxdur
böyük sәsküyә

403 Mәsafәdәn tәhsil formasının inkişafına nә böyük tәkan verir?

•

radio vә telviziyanın gәlişi
poçt vә rabitәnin inkişafı
fәrdi kompüterlәrin mәişәtә daxil olması
düzgün cavab yoxdur
tәhsilin sәviyyәsinin yuksәlmәsi

404 Böyük Britaniyada mәsafәdәn tәhsil verәn universitet nә üçün Böyük Britaniyanın Açıq
universitetlәri adnlandırılmışdır?

•

çoxlarının orada oxumağının mümkünlüyünü xüsusi qeyd etmәk üçün
qapalı universitetlәr çox olduğuna görә
tәhsil barәdә mәlumatları dәrc etdirdiyinә görә
düzgün cavab yoxdur
ad qoymaq xatirinә adlandırılmışdır

405 Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin hansı Fәrmanının әsasında partnyorluq sazişinin
nümunәvi forması hazırlanmışdır?

•

“Xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsi haqqında” Fәrman
“Kiçik sahibkarlığa dövlәt yardımının tәkmillәşdirilmәsi haqqında” fәrman
“Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilәlәrin qarşısının alınması haqqında” Fәrman
doğru cavab yoxdur
“Sahibkarlığa” yardım fondunun formalaşdırılması haqqında fәrman

406 Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda әks olunmuş
vә sәrbәst iqtisadi zonalarda xarici investorların vә xarici investisiyalı müәssisәlәrin fәaliyyәti
haqqında mәlumat verәn maddә hansıdır?
maddә 26
maddә 16
maddә 3

•

•

maddә 41
maddә 20

407 Investisiya fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda әks olunmuş vә
investisiya fәaliyyәtinin subyektlәri arasında münasibәtlәri açıqlayan maddә hansıdır?

•

maddә 32
maddә 8
maddә 11
maddә 40
maddә 20

408 Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda әks olunmuş
vә Azәrbaycan Respublikası әrazisindә xarici investisiyaların hansı yollarla qoyulması haqqında
mәlumat verәn maddә hansıdır?

•

maddә 21 Birgә müәssisә iştirakçılarının әmanәtlәrinin qoyulması
maddә 3 Xarici investisiya vә onun qoyulması formaları
maddә 2 Xarici investorlar
maddә 26 Gömrük vergisi
maddә 16 Xarici investisiya qoyulmuş müәssisәlәr

409 1998ci il 19 may tarixdәn 1 may 2001ci il tarixә kimi respublikamızda qiymәtlәndirmә
fәaliyyәtinә dair cәmi 22 әdәd lisenziya verilmişdir, bunlardan neçәsi 2000ci ilә aiddir,

•

4
7
5
1
9

410 Qiymәtlәndirmәnin daha bir problemlәrindәn biri dә onun ancaq bakı şәhәrini әhatә etmәsi vә
rayonlar üzrә bu xodmәtin çox cüzi olmasıdır. Bu nә ilә bağlıdır?

•

rayonlarda iqtisadi aktivliyin aşağı olması, qiymәtlәndirici kadrların demәk olar ki,olmaması
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur
rayonlarda iqtisadi aktivliyin yüksәk olması, qiymәtlәndirici kadrların çox olması
rayonlarda iqtisadi aktivliyin yüksәk olması

411 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanunun әn böyük әhәmiyyәti nә olmuşdur?

•

bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur
siğorta әmәliyyatlarının aparılması zamanı meydana çıxan problemlәrin qanuna müvafiq qaydada hәll
edilmәsi
әmlakın girov qoyulması zamanı meydana çıxan problemlәrin qanuna müvafiq qaydada hәll edilmәsi
әmtәәpul münasibәtlәri vә onun mühüm tәrkib hissәsinә çevrilmiş әmlak alğısatqısı prosessindә meydana
çıxan problemlәrin qanuna müvafiq qaydada hәll edilmәsi

412 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinә yaranan böyük tәlәbat nәyi zәruri etmişdir?

•

onun peşәkar vә intellektual bir fәaliyyәt sahәsi olaraq hüquqi bazasının formamalaşmasını
onun qeyripeşәkar bir fәaliyyәt sahәsi olmasını
onun peşәkar vә intellektual bir fәaliyyәt sahәsi olaraq hüquqi bazasının formalaşmasını
düzgün cavab yoxdur

intellektual bir fәaliyyәt olmamasını

413 Birgә müәssisәnin formalaşdırılması vә fәaliyyәti hansı qanunvericilik bazası ilә tәnzimlәnir?

•

xarici investisiyaların müdafiәsi haqqında, insan hüquqlarının müdafiәsi haqqında, istehlakçı hüquqlarının
müdafiәsi haqqında
reklam haqqında, investisiyalar haqqında
sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında, reklam haqqında, insan hüquqlarının müdafiәsi haqqında
istehlakçı hüquqlarının müdafiәsi haqqında, reklam haqqında
sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında, investisiyalar haqqında, xarici investisiyaların müdafiәsi haqqında

414 Bunlardan hansını sahibkarlıq adlandırmaq olar?

•

Mәnfәәt barәdә düşünәn şәxs
Tәşәbbüskar navator riski gәlәcәk inkişafı düşünәn şәxs
Xidmәtlәr göstәrәn,mәnfәәt әldә edә bilәn şәxs
Ödәnişli xidmәt göstәrәn hәr bir
Hәr bir fәaaliiyәt növü ilә mәşğul olub mәnfәәt әldә edә bilәn şәxs

415 Müştәrәk müәssisәlәrin inkişafının tәnzimlәmә mexanizminә hansı aid deyil?

•

Müştәrәk müәssisәlәrin istiqamәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsinә aid tәdbirlәr vә dövlәt qeydiyyatı
Xarici investtorlarla hesablaşma mexanizmi(valyuta tınzimlәnmәsi)
xarici investisiyanın tәminat sistemi
Müştәrәk müәssisәlәrin ekoloji cәhәti
Müştәrәk müәssisәlәrin istiqamәtinin oncül müәyyәn edilmәsi

416 Bunlardan hansı sahibkarlığın spsialpsixoloji mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

Liderliyә can atmaq
Müvәffәqiyyәtә doğru addımlamaq
Rәhbәrlik etmәk
Şәxsi işini vә şәxsi hәyatını әlaqәlәndirmәk
Mәnfәәt

417 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı Sәhimdar cәmiyyәtin yenidәn tәşkili lahiyәsindә nәzәrdә tutulmayıb?

•

Cәmiyyәtin ödәniş qabiliyyәtinin bәrpa edilmәsi
Cәmiyyәtә verilәn hüquqlar
Yenidәn tәşkilin obyekti, mәqsәdlәri vә müddәti
Kreditorların yığıncağının hüquqları
Müdriyyәtin sәhmdarlarla yığıncağı qarşısında duran hesabat qaydası

418 Konsersum ilk dәfә hansı fәaliyyәt sahәsindә yaradılmışdır?

•

Kosmos
Nәqliyyat
Bank
Yerin tәrkibini öyrәnmәk
Enerji

419 Bunlardan hansı müştәrәk müәssisә yaradılması prinsipi deyil?

•

öz öhdәliklәrinә görә mәsuliyyәt daşıması
vәzifәnin müәyyәnlәşdirilmәsi
mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi

tәrәfdaşların axtarıb tapması
müәssisәnin dövlәt qeydiyyatı

420 Kontrakt müştәrәk müәssisәlәr necә yaradılır?

•

A vә B varianlarının hәr ikisi doğru cavabdır
Milli tәrәfdaşın tam mülkiyyәti әsasında
Müәssisәnin yaradılması zamanı xarici tәrәfdaşın payının milli tәrәfdaşın alması hesabına
Düzgün cavab yoxdur
Müәssisәnin Nizamnamә fondu tәrәfdaşların vәsaitlәri hesabına

421 Bunlardan hansı Sәhmdar müştәrәk müәssisәlәrlә Kontrakt müştәrәk müәssisәlәri eynilәşdirәn
әlamәtdir?

•

Tәrәfdaşlar arasında mәnfәәt vә riskin bölüşdürülmәsi
Tәrәfdaşlar arasında birgә idarәetmәnin bölüşdürülmәsi
Tәrәfdaşlar arasında birgә kapitalın bölüşdürülmәsi
Hamısı
Tәrәfdaşlar arasında vaxtın bölüşdürülmәsi

422 Müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması xarici investora nәdәn istifadә etmәyә imkan verir?

•

İşçi qüvvәsindәn ,yerli tәrәfdaşın istehsal güclәrindәn istifadә etmәyә
Dövlәt orqanları vә yerli istehsalçılarla әlaqә yaratmağa
Yerli tәrәfdaşların kömәyilә ölkәnin iqtisadi vә siyasi vәziyyәti haqqında informasiya almağa
Bütün cavablar doğrudur
Yerli xammaldan , maliyyә mәnbәlәrindәn istifadә etmәyә

423 Milli tәrәfdaşlar nә zaman istehsal olunan mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq imkanına
malik olur?

•

İdarәetmә tәcrübәsi cәlb etmәklә
Әlavә maliyyә resursları cәlb etmәklә
A, B vә C variantları doğru cavabdır
Heç bir zaman bu imkana malik olmur
Yeni texnika vә texnalogiya cәlb etmәklә

424 Müştәrәk müәssisәlәr yerli bazara daxil olma vasitәsi kimi xarivci investora hansı imkanları
verir? 1.daha geniş informasiya bazası әldә etmәyә; 2.daha çox maliyyә vәsaiti әldә etmәyә; 3.daha
geniş әlaqә şәbәkәsi әldә etmәyә; 4.xarici bazarı qiymәtlәndirmәyә; 5.yerli istehlakçıların zövq vә
meyllәri haqqında mәlumat toplamağa; 6.istehsalçılara xidmәt göstәrmәyә; 7.daxili bazarı
qiymәtlәndirmәyә; 8.istehlakçilara xidmәt göstәrmәyә

•

25678
13578
13468
12456
45678

425 Müştәrәk müәssisәlәrin yaradılmasında iştirak edәn әmәliyyatların genişlәndirilmәsi prinsipinin
imkanlarına aid deyil?

•

Yeni texnologiya vә "nouhau" әldә etmәk
Yeni istehlak bazarına daxil olmaq
Yeni fәaliyyәt sahәsinә girmәk

İqtisadiyyatın digәr sahәlәrinә nüfuz etmәk
Yeni tәchizat әlaqәlәrinә nail olmaq

426 İnvestisiya, texnika, texnologiya cәlb edilmәsi yolu ilә geridә qalmış sahәnin inkişafının tәmin
edilmәsi aşağıdakılardan hansı imkanı yaradır?

•

İdarәetmә sәriştәsi qazanmaq
İdxalı әvәz etmәk
Әlavә kapital әldә etmәk
Bütün cavablar doğrudur
İxracı yenilәşdirmәk

427 Müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması aşağıdaklardan hansına müsbәt tәsir göstәrir? 1.Milli
investorun xarici tәchizatçı vә istehlakçılarla tәsürrüfat әlaqәlәri yaratmasına; 2.Xarici bazarı daha tez
mәnimsәmәsinә; 3.Xarici marketinq tәcrübәsinә yiyәlәnmәsinә ; 4.Yerli bazarı daha tez
mәnimsәmәsinә; 5. Milli investorun istehsalçılarla tәsürrüfat әlaqәlәri yaratmasına.

•

245
135
124
345
134

428 Topmenecerlәr necә işgüzar әlaqәlәr axtarır?

•

dost münasibәtlәri üçün
xidmәti irәlilәyişә nail olmaq üçün
partnyorluq vә ya investisiya xarakterli
yeni işgüzar әlaqәlәr axtarmırlar
tәşkilat daxilindә әlaqәlәr

429 Biznesin daxili mühitinin tәrkib hissәlәri:

•

әsas fondlar, әmәkdaşlar, maliyyә, materiallar
dövlәt müәssisәlәri, siyasi qüvvәlәr, rәqiblәr, bazarlar
rәqiblәr, müştәrilәr, tәchizatçılar, әmәkdaşlar
rәqiblәr, müştәrilәr, maliyyә, materiallar
texnoloji, hüquqi, ekoloji, siyasi qüvvәlәr

430 Biznesin xarici mühitinin tәrkib hissәlәri:

•

bazarlar, әmәkdaşlar, maliyyә, materiallar
bazarlar, tәchizatçılar, әsas fondlar, dövlәt müәssisәlәri
әmәkdaşlar, siyasi qüvvәlәr, bazarlar, maliyyә
doğru cavab yoxdur
rәqiblәr, müştәrilәr, tәchizatçılar, bazarlar

431 Bu xüsusiyyәtlәrdәn hansı biznesmen üçün xarakterik deyil?

•

müştәrilәrә diqqәt
özünә inam
mәsuliyyәt
әsaslanmış risk fәaliyyәti
yalançılıq

432 Şirkәtin makromühitinә nә aiddir?

•

rәqiblәr,vasitәçilәr,hökümıt orqanları
tәchizatlar, istehlakçılar, xarici partnyorlar
xarici partnyorlar, mәdәni mühit
iqtisadi mühit, tәbii mühit, elmitexniki mühit

433 Şirkәtin mikromühitinә nә aiddir?

•

müştәrilәr, banklar, vasitәçilәr
xarici partnyorlar,hökümәt orqanları, banklar
müştәrilәr, rәqiblәr
xarici partnyorlar, vasitәçilәr
rәqiblәr, hökümәt orqanları, istehlakçılar cәmiyyәti

434 Bunlardan hansı makro mühit amilinә aid deyil?

•

sosialmәdәni mühit
demoqrafik mühit
coğrafi mühit
makro mühit
texnoloji mühit

435 Bunlardan hansı biznesin daxili mühitinә aid deyil?

•

mühasibatlıq
marketinq xidmәti
maliyyә xidmәti
istehsal
siyasi amillәr

436 Bunlardan hansı biznesin xarici mühitinә aid deyil?

•

işsizliyin mahiyyәti
sosialmәdәni mühit
müәssisәnin strukturu
xarici ticarәt
demoqrafik mühit

437 Bunlardan hansı biznesin daxili mühit amili deyil?

•

heyyәt
müәssisәnin strukturu
müәssisәnin mәqsәdi
vergi ödәnişinin sәviyәsi
müәssisәnin azadlığı

438 Bunlardan hansı biznesin növünә aid deyil?

•

istehlak
kommersiya
istehsal
konsaltik
maliyyә

439 Biznes aparılmasının әn uğurlu, mәhşur üsullarının tapılması vә öyrәnilmәsi prosesi necә adlanır?

•

bençmarkinq
konsaltinq
françayzinq
rәqib kәşfiyyat
sәnaye cәsusluğu

440 Biznes inkubatorlar aşağıdakı tәşkilat bölgüsünә malikdir?

•

Gәnclәrә, milli azlıqlara xidmәt edәnlәr
Kommersiya layihәlәri üzrә icarәni tәmin edәnlәr
Yeni texnologiyalar yaranmasına dәstәk olanlar
Yeni mәhsullar istehsalına dәstәk olanlar
Bütün cavablar doğrudur

441 Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorların tәsnifat bölgüsünә aid deyil?

•

Gәnclәrә, milli azlıqlara xidmәt edәnlәr
Yeni texnologiyalar yaranmasına dәstәk olanlar
Yeni mәhsullar istehsalına dәstәk olanlar
Doğru cavab yoxdur
Kommersiya layihәlәri üzrә icarәni tәmin edәnlәr

442 Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorların tәsnifat bölgüsünә aid deyil?

•

Gәnclәrә, milli azlıqlara xidmәt edәnlәr
Kommersiya layihәlәri üzrә icarәni tәmin edәnlәr
Yeni texnologiyalar yaranmasına dәstәk olanlar
Tәdris planları hazırlanması sahәsindә fәaliyyәt
Yeni mәhsullar istehsalına dәstәk olanlar

443 Beynәlxalq tәcrübәdә texnoparklar nә hesab olunurlar?

•

Texniki istismara ehtiyacı olan bina vә avadanlıqlar
Sәnayenin qabaqcıl sahәlәrin vacib infrastrukturu
Sәnaye avadanlıqları ilә tәchiz edilmiş istehsal otaqları
elmi texniki tәrәqqinin lokomotivi
Doğru cavab yoxdur

444 STPnin istismara verilmәsi ölkәmizdә nәyә geniş imkanlar açır?

•

Bütün cavablar doğrudur
Elektroenergetikanın inkişafına
Mövcud potensialın daha da möhkәmlәndirilmәsi
Enejri müәssisәlәrinin yenidәn qurulmasına
Enerji müәssisәlәrinin müasirlәşdirilmәsinә

445 Bakı Biznes Tәdris Mәrkәzinin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәri nәdәn ibarәtdir?

•

Әhalinin geniş tәbәqәlәrinin sahibkarlıq fәaliyyәtinә
Bütün cavablar doğrudur
Kadrların peşә hazırlığı sәviyyәsinin artmasından
Regionlarda işgüzar fәallığın artmasından
Sahibkarların maariflәndirilmәsindәn

446 Bakı Biznes Tәdris Mәrkәzinin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәri Azәbaycan Respublikasında

sahibkarlığın inkişafının hansı sistemin formalaşdırılması vasitәsi ilә hәyata keçirilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Yeni struktur vә ştat cәdvәli
İnnovasiyatәdriskonsultinq
Tәşkilatı idarәetmә
Sәmәrәli idarәetmә

447 xx әsrin әvvәllәri nә ilә xarakterizә olunur?

•

mәsafәdәn tәhsil formasının inkişafıyla
poçt vә rabitәnin inkişafına
düzgün cavab yoxdur
distant tәhsilin yaranmasına
texnologiyanın xüsusi ilә telefon vә teleqrafın sürәtli inkişafı ilә

448 Forfaitinq nәdir?

•

Mübadilә olunan әmtәәlәrin dәqiqlәşdirilmәsidir
Bankda kommersiya kreditinin dәyişmәsi formasıdır
İqtisadiyyatda ayrıayrı proporsiyaları tәnzimlәyәn mexanizmdir
Kapitalın ixracı, biznesin transmillilәşdirilmәsidir
Müәyyәn miqdarda mәhsulları ekvivalent dәyәrlә digәr mәhsullara dәyişdirilmәsidir

449 Bunlardan hansı faktorinq xidmәtindәn istifadә edә bilәr?

•

Öz mәhsullarını konseqrasiya vasitәsi ilә satan müәssisәlәr
Düzgün cavab yoxdur
Öz mәhsullarını barter üsulu ilә satanlar
Kiçik mәhsul dәstlәrinin pәrakәndә satışı ilә mәşğul olanlar
Çoxlu miqdarda debitor borcları olanlar

450 Beynәlxalq Faktorinq Haqqında Konvensiya nın qәbul etdiyi faktorinqin әsas meyarı bunlardan
hansı deyil?

•

Malgöndәrәnin borclarının inkossoya qoyulması
Әmtәәlәrin sahibkara çatdırılma müddәtinin müәyyәn edilmәsi
Malgöndәrәnә mühasibat uçotunun aparılması
İşgüzar tәlәblәrin әvvәlcәdәn ödәmә formasında kreditlәşmәsinin hәyata keçirilmәsi
Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortası

451 Malalanın faktorinqinin predmeti nәdir?

•

Malalanın kredit risklәrindәn sığortasıdır
Malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borcudur
Malsatanlarla hesablaşmalarda yaranan kreditor borcudur
Malgöndәrәnin mühasibat uçotunun aparılmasıdır
Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortasıdır

452 Maliyyә sferasında әmәkdaşlıq nә zaman baş tutmuş sayılır?
Sazişin forması әmәkdaşlığın konkret istiqamәtindәn bilavasitә asılı olur
Sazişin mәzmunu әmәkdaşlığın konkret formasından asılı olur
Sahibkar özünün praktiki fәaliyyәtindә әmәkdaşlığın konkret formasını tәklif edir
Sahibkar tәrәfdaşın seçdiyi әmәkdaşlıq formasına cavab verir

•

•

Sahibkar öz pul resurslarını vә ya qiymәtli kağızları sataraq divident vә ya faiz әldә edir

453 Mülki mәcәllәnin 655.1ci maddәsindә deyilir Faktorinq .....

•

pul tәlәbinin güzәşt edilmәsi müqabilindә maliyyәlәşdirilmәsidir
sahibkar elә faktorfirma arasında qurulan qarşılıqlı münasibәtlәr sistemidir
sahibkarların debitor borcunun ödәnilmәsi formasıdır
düzgün cavab yoxdur
faktorfirma rolunda çıxış edәn bankdlr

454 Aşağıdakılardan hansı uçot xәrclәrinә tәsir etmir?

•

müştәrinin kredit qabiliyyәtliliyi
kreditin ödәmә şәrtlәri
mәcmu riskin sәviyyәsi
istehsalın hәcmi
kreditin ödәmә müddәti

455 Faktorinq tәşkilatıfaktorinq müqavilәsi әsasında hansı işlәr aparılır?

•

müştәrinin ödәmә әmәliyyatlarının uçotunu aparır
ödәmә dövriyyәsi barәdә müştәriyә mәlumat verir
borcların yaranma sәbәbi barәdә müştәriyә mәlumat verir
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur

456 Müqavilә mәsuliyyәtinә әsasәn müştәri hansı işlәri görmәlidir?

•

faktorinq tәşkilatına maliyyә vәziyyәti haqda mәlumat vermәlidir
vәsaitin dövretmә göstәricilәri haqda mәlumat vermәlidir
kreditor vә debitor borcu haqda mәlumat vermәlidir
bütün cavablar doğrudur
nәzәrdә tutulan müddәtdә komisyon mükafatları ödәmәlidir

457 Dünya tәcrübsinә әsasәn faktorinq әmәliyyatının vaxtında yerinә yetirilmәsi sәmәrәli olması
üçün nәyә mütlәq diqqәt yetirilmәlidir?

•

kreditlәşmә limitinin müәyyәn edilmәsinә
borc öhdәliklәrinin hәcmi vә qurluşunun tәhlil edilmәsinә
faktorinq üzrә ödәmәlәrin hesablanmasının müәyyәn edilmәsinә
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur

458 Ödәmәlәr riskinin saviyyәsindәn asılı olaraq faktorinqin formalarına aiddir:

•

İxrac faktorinqi
Konvensiya faktorinqi
Reqress hüququ ilә
Malalanın faktorinqi
sakit” faktorinq

459 Ödәmәlәr riskinin saviyyәsindәn asılı olaraq faktorinqin formalarına aid deyil:

•

Malgöndәrәnin faktorinqi
İxrac faktorinqi
Konvensiya faktorinqi

•

Bütün cavablar doğrudur
Konfidensial faktorinq

460 Ödәyicilәr tәrәfindәn yarana bilәcәk ödәmәlәr riskini faktorinq tәşkilatı öz üzәrinә götürür. Bu,
faktorinqin hansı formasına aiddir?

•

Malalanın faktorinqi
Reqress hüququ olmadan
İxrac faktorinqi
“sakit” faktorinq
Konvensiya faktorinqi

461 Faktorinq üzrә kreditlәşmә limiti nәdәn asılı deyil?

•

Faktorinqin hәcmindәn
Riskin sәviyyәsindәn
Ssudanın ödәnilmәsindәn
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

462 Aşağıdakılardan hansı ingilis dilindәn tәrcümәdә agent, vasitәçi mәnasını daşıyır?

•

Françayzinq
Faktorinq
Lizinq
Barter
Lisenziya

463 Neçәnci ildә Beynәlxalq Xüsusi Hüququn Unifikasiyası İnstitutu Beynәlxalq Faktorinq Haqqında
Konvensiya qәbul etmişdir?

•

1985
1992
1990
1980
1988

464 Faktorinqin hansı formasının predmeti masatanlarla hesablaşmalarda yaranmış kreditor
borclarıdır?

•

Konvensiya faktorinqi
İxrac faktorinqi
Malgöndәrәnin faktorinqi
Konfidensial faktorinq
Mal alanın faktorinqi

465 Dünya tәcrübәsindә müştәri vә faktorinq tәşkilatı arasında bağlanmış müqaviә barәsindә digәr
kәnar şәxslәrin mәlumatlandırılması sәviyyәsinә görә faktorinqin formalarına aiddir:

•

Mal alanın vә malgöndәrәnin faktorinqi
Konvensiya faktorinqi
Açıq vә qapalı faktorinq
“sakit” faktorinq
Reqress hüququ ilә vә reqress hüququ olmadan

466 Kreditin ödәmә şәrtlәri vә müddәtlәri aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

İdarәetmә xәrclәri
Satış xәrclәri
Uçot xәrclәri
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

467 Hazırda müxtәlif ölkәlәrdә faktorinq maliyyәşmәsinin hәcmi göndәrilmiş malların ümumi
mәblәğinin neçә faizi hәddindәdir?

•

1020%i
2040%i
2030%i
6080%i
4060%i

468 Faktorinq Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә neçәnci fәsil vә maddәdә öz әksini
tapmışdır?

•

5 fәsil, maddә 604
3 fәsil, maddә 609
7 fәsil, maddә 655
4 fәsil, maddә 645
6 fәsil, maddә 655

469 Tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinin yaradılması mexanizminin әsas elementi nәdir?

•

Sahibkarlıq rәqabәti
Ticarәtdә tәrәfdaşlıq
Fond bazarında әmәkdaşlıq
Maliyyә sferasında әmәkdaşlıq
Sahibkarlıq sazişi

470 Bunlardan hansı maliyyә sferasında әmәkdaşlıq formasına aid deyil?

•

Fond bazarında әmәkdaşlıq
Kommersiya üçbucağı
Faktorinq
Forfaitinq
Kommersiya transfert

471 Aşağıdakılardan hansı forfaitinq әmәliyyatında yer alan tәrәf deyil?

•

Forfaitist
Forfaiter
İdxalatçı firma
Müstәqil faktorinq şirkәti
Qarantlı bank

472 Bunlardan hansı forfaitinq әmәliyyatında risk amili deyil?

•

Ölkә riski
Ticari risk
İstehsal riski

Valyuta riski
Siyasi risk

473 Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq münasibәtlәrdә istifadә olunan maliyyә sferasında әmәkdaşlıq
formasıdır?

•

Kommersiya transfert
Qarşılıqlı tәchizat
Reeksport
Forvard
Kommersiya üçbucağı

474 Faktorinq hansı şirkәtlәr üçün olduqca әlverişlidir?

•

tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinә üstünlük verәn
fәaliyyәtә yeni başlayan vә surәtlә inkişaf edәn
müflüslәşmәyә meyilli olan
düzgün cavab yoxdur
debitor borcu hәddindәn çox olan

475 Faktorinq...

•

bütün cavablar doğrudur
iqtisadi sәmәrәliliyi qiymәtlәndirәn meyardır
fasilәsiz vә müddәtsiz maliyyәlәşmәdir
düzgün cavab yoxdur
vaxtsız fәaliyyәt göstәrәn topdansatış ticarәtdir

476 Faktorinq üzrә komisyon mükafalara ... aiddir?

•

әsas vә әlavә xәrclәr
kredit xәrclәri
analitik tәhlil üzrә xәrclәr
düzgün cavab yoxdur
uçot vә idarә etmә xәrclәri

477 Aşağıdakılardan hansı idarәetmә xәrclәrinә tәsir etmir?

•

tәlәb vә tәklifin nisbәt sәviyyәsi
istehsalın strukturu
istehsalın hәcmi
düzgün cavab yoxdur
faktorinqin tәrkibi

478 Aşağıdakılardan hansı idarә etmә xәrclәrinә tәsir edir?

•

faktorinqin tәrkibi
istehsalın hәçmi
tәlәbtәklifin nisbәti sәviyyәsi
bütün cavablar doğrudur
istehsalın strukturu

479 Aşağıdakılardan hansı faktorinqin mahiyyәtini xarakterizә edir?

•

müstәrilәrdә xammalmaterial alır
öz müştәrisindәn borc almaq hüququ alır

•

әsasәn kommersiya xarakterli sığorta hüququ alır
düzgün cavab yoxdur
klassik әmәliyyatlara üstünlük verir

480 Aşağıdakılardan hansı uçot xәrcinә tәsir edir?

•

mәcmu riskin sәviyyәsi
kreditin ödәmә müddәti
kreditin ödәmә şәrtlәri
müştәrinin kredit qabiliyyәtliliyi
bütün cavablar doğrudur

481 Hansı ölkәdә 80ә yaxın faktorinq fәaliyyәti ilә mәşğul olan subyekt mövcuddur?

•

Azәrbaycan
Fransa
Türkiyә
Qazaxıstan
İtaliya

482 Türkiyәdә neçә faktorinq fәaliyyәti ilә mәşğul olan subyekt mövcuddur?

•

60a yaxın
80ә yaxın
70ә yaxın
100ә yaxın
90a yaxın

483 Aşağıdakılardan hansı müqavilә qiymәtilә müәyyәn edilmiş hәcmdә milli valyutada tәrәfdaşların
biri digәrinin kapitalının qarşılıqlı şәkildә alınmasını ifadә edir?

•

Françayziq
Kommersiya transfert
Faktorinq
Düzgün cavab yoxdur
Kommersiya ümbucağı

484 Forfaitinq әmәliyyatında yer alan tәrәfә aid deyil?

•

Forfaitist
Qarantlı bank
Forfaiter
Bütün cavablar doğrudur
Düzgün cavab yoxdur

485 Borcların tipindәn asılı olaraq faktorinqin neçә forması vardır?

•

1
3
2
5
4

486 Faktorinqin hansı formasının predmeti malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor
borclarıdır?

•

Konvensiya faktorinqi
İxrac faktorinqi
Malgöndәrәnin faktorinqi
Konfidensial faktorinq
Mal alanın faktorinqi

487 Borcların tipindәn asılı olaraq faktorinqin formalarına aiddir?

•

Konfidental faktorinq
İxrac faktorinqi
Konvensiya faktorinqi
“sakit” faktorinq
Mal alanın faktorinqi

488 Borcların tipindәn asılı olaraq faktorinqin formalarına aiddir?

•

Malgöndәrәnin faktorinqi
“sakit” faktorinq
Konvensiya faktorinqi
Konfidensial faktorinq
İxrac faktorinqi

489 Düya tәcrübәsindә faktorinqin mövcud olan formalarına aid deyil?

•

Konvensiya faktorinqi
“sakit” faktorinq
Konfidensial faktorinq
İxrac faktorinqi
Mal alanın faktorinqi

490 Düya tәcrübәsindә faktorinqin mövcud formalarına aid deyil?

•

İxrac faktorinqi
Konvensiya faktorinqi
Konfidensial faktorinq
Düzgün cavab yoxdur
“sakit” faktorinq

491 Bunlardan hansı kommersiya üçbucağına aiddir?

•

A sahibkarı B sahibkarına kredit götürmәk üçün müraciәt edir?
Düzgün cavab yoxdur
A sahibkarı B sahibkarına müәyyәn mәhsulu göndәrir
A sahibkarı V sahibkarına isә mütәxәssislәrin işә götürülmәsi üçün müraciәt edir
B sahibkarı A sahibkarına lazımi miqdar pul üçün müraciәt edir

492 Bunlardan hansı sәnaye kompensasiyası razılaşmasıdır?

•

Orta müddәtli ticarәt әmәliyyatları
Daha iri mәblәğdәn ibarәt olan razılaşma
Düzgün cavab yoxdur
Mәhsul bölgüsünә dair razilaşmalar
Üzvü surәtdә birbiri ilә әlaqәdә olmayan razılaşmalar

493 Qarşılıqlı ticarәtin mühüm xüsusiyyәtlәrindәn biri olan çeviklik nәyә imkan yaradır?

•

•

Dünya bazarında dәyişmәkdә olan şәrtlәrә vә şәraitә kontragentlәrin dәrhal uyğunlaşmasına
Qarşılıqlı ticarәtin yeni forma vә metodlarımın tapılması
Beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsinin yeni texnologiyalarının әldә edilmәsinә
Qarşılıqlı ticarәtin tәnzim edici rolunun artmasına
Qarşılıqlı ticarәtin inkişafıyla bağlı mal mübadilәsinin yeni iqtisadi mexanizminin tәşәkkülünә

494 Malgöndәrәnlә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin әsas forması nәdir?

•

Әmtәә göndәrilmәsi barәdә müqavilәdir
Düzgün cavab yoxdur
Azad bazar münasibәtlәridir
Standart әmtәәlәrin alqısatqısıdır
Ticarәt mәlumatlarının mübadilәsidir

495 Qarşılıqlı ticarәtin hәmçinin artması nәyә sәbәb olur?

•

Onun tәnzimedici rolunun artmasına
Düzgün cavab yoxdur
Beynәlxalq ticarәt әlaqәlәrinin keyfiyyәtli tәşkilinә
Mal vә xidmәtlәrin mübadilәsini daha da sürәtlәndirir
İkitәrәfli razılaşmaların bağlanmasına

496 Mübadilәni hәyata keçirmәk üçün satış şәbәkәsi hansı funksiyanı hәyata keçirir?

•

Satış kanallarını müәyyәn edir
Beynәlxalq ticarәti tәnzimlәyir
Düzgün cavab yoxdur
İstehsal sahәlәrini müәyyәn edir
Daxili ticarәti tәnzimlәyir

497 Aşağıdakılardan hansı mübadilәni hәyata keçirәn satış şәbәkәsinin funksiyasına aid deyil?

•

Satışı stimullaşdırmaq
Әlaqәlәrin sayını azaltmaq vә çeşidi genişlәndirmәk
İstehlakçılara әks әlaqә yaratmaq
Vasitәçilәrlә müqavilә bağlamaq
Satış kanallarını müәyyәn etmәk

498 әmtәә mübadilәsi mәrhәlәsindә әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsi nә üçün lazımdır?

•

bütün cavablar doğrudur
cәrimәlәrin hesablanması üçün
gömrük uçotunun tәmin edilmәsi
sığorta qiymәtinin müәyyәn edilmәsi
mübadilәnin ekvialentliyi üçün şәrait yaradılması

499 Barter sövdәlәşmәlәrinin әsas sәbәbi hansıdır?

•

valyuta vә pul problemlәri
әrzaq qıtlığı
siyasi gәrginlik
düzgün cavab yoxdur
iqtsadi tәnәzzül

500 İsveçrәdә barter tәşkilatı nәyi planlaşdırmasıdır?

•

nәğd pul sıxıntısı
xarici bazara xidmәt etmәyi
daxili bazara xidmәt etmәyi
düzgün cavab yoxdur
sәrfәli bir bazar yaratmağı

501 Aşağıdakılardan hansı barter sisteminin işlәnmәsi mәrhәlәsinә aiddir?

•

barter prosesi başa çatır
barter sisteminin tәqdimatı edilir
müqavilә hazırlanır vә imzalanır
bütün cavablar doğrudur
әmәliyyat tәsdiq edilir

502 әmtәәlәrin birbaşa mübadilәsinә әsaslanan sövlәşmәlәr adlanır:

•

forvard
idxal üzrә saziş
ixrac üzrә saziş
adi alğısatqı
barter sövdәlәşmәsi

503 Vahid müqavilә ilә sәnәdlәşdirilәn valyutasız (pul ödәnilmәdәn) hәyata keçirilәn, lakin qiymәti
müәyyәn edilәn vә balanslaşdırılan mal mübadilәsidir:

•

forvard
barter sazişi
barter sövdәlәşmәsi
alğısatqı
barter әqdi

504 Müәyyәn miqdarda bir vә ya bir neçә mәtәәnini onun qiymәtilә ekvivalent miqdarda әmtәә vә ya
әmtәәlәrin dәyişdirilmәsi әmәliyyatıdır:

•

sövdәlәşmә
hәrrac
alğısatqı sazişi
forvard sazişi
barter sazişi

505 Barter hansı şәrtlәri nәzәrdә tutan әmtәә mübadәlәsi sazişidir?

•

düzgün cavab yoxdur
әmtәәlәrin mübadilә olunacaq miqdarının müәyyәn edilmәsi
mübadilә olunacaq әmtәәlәrin dәqiqlәşdirilmәsi
bütün cavablar doğrudur
әmtәәlәrin sahibkarlara çatdırılma müddәtlәrinin müәyyәn olunması

506 Kommersiya üçbucağına aiddr:

•

Düzgün cavab yoxdur
B sahibkarı A sahibkarı maraqlandıran mәhsula malik olan V sahibkara aldığı mәhsulun dәyәri müqabilindә
lazım olan mәhsulu göndәrir
A sahibkarı B sahibkarına müәyyәn mәhsulu göndәrir
bütün cavablar doğrudur
V sahibkar A sahibkara tәlәb olunan mәhsulu göndәrir

507 Barter sistemindә üzv firmalara aiddir:

•

firmaların yeni müştәrilәr qazanmasını tәmin edir
firmalara daha çox mәhsul istehsal etmәk imkanı yaradır
firmalara anbarlarındak malları satma imkanı yaradır
bütün cavablar doğrudur
firmaların şatışını artırır

508 Barter necә sistemdir?

•

idxalixrac pasportuna malik bir sistemdir
mәhsulun maddiәşyavi formasını müәyyәn edәn
xüsusi razılıq tәlәb edәn
düzgün cavab yoxdur
alıcı vә satıcının öhdәliklәrini vә hüququnu müәyyәn edәn

509 Müasir mәnadakı barter әmәliyyatlarına neçәnci illәrdә rast gәlinir?

•

1940cı illәr
1910cu illәr
1900cü illәr
1930cu illәr
1920ci illәr

510 Aşağıdakılardan hansı barter sisteminin üstünlüklәrinә aiddir:

•

rәqәbәt üstünlüyü yaradır
vәsaitlәrinzә qәnaәt edir
yeni әmәkdaşlıqlar tәşkil edir
bütün cavablar doğrudur
satışlarınızı artırır

511 Barter sisteminin üstünlüklәri hansılardır?

•

rәqabәt üstülüyü yaradır
bazarınız böyüyür
nağdınız cibinizdә qalır
bütün cavablar doğrudur
alışlarınızı güclәndirir

512 Aşağıdakılardan hansı barter sisteminin işlәnmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir?

•

üzvә icazә kodu verilir
firma ilә üzvlük müqavilәsi imzalanir
firmalara barter sisteminin tәqdimatı edilir
bütün cavablar doğrudur
Barter sistemi üçün razılıq әldә edilir

513 әmtәәyә görә әmtәә sxemilә malın digәr mala pul ödәnilmәdәn hәyata keçirilәn ticarәt
sövdәlәşmәlsi, mal mübadilәsidir, bu:

•

kontrakt
hәrrac
barter
aksion

müәssisә

514 Bunlardan hansı Azbarterә üzv olmaq üçün tәlәb olunan sәnәdlәrә aid deyil:

•

imza nümunәlәri
VÖEN
şirkәtin dövlәt qeydiyyatı sәnәdlәrini surәti
xarici şirkәtlәrlә müqavilәlәr
son hesabat ilinin maliyyә hesabatı

515 Bunlardan hansı Azbarterә üzv olmaq üçün tәlәb olunan sәnәdlәrә aiddir:

•

Düzgün cavab yoxdur
son hesabat ilinin maliyyә hesabatı
şirkәtin dövlәt qeydiyyatı sәnәdlәrini surәti
bütün cavablar doğrudur
VÖEN

516 Bunlardan hansı Azbarterә üzv olmaq üçün tәlәb olunan sәnәdlәrә aiddir:

•

Üzvlük haqqında müqavilә
VÖEN
imza nümunәlәri
bütün cavablar doğrudur
Mәlumat anketi

517 Aşağıdakılardan hansı ticarәt sahәsindә sazişlәrin formalarına aid deyil?

•

adi alğısatqı sazişlәri
әmtәәnin idxalı üzrә saziş
әmtәәnin ixrac üzrә saziş
müvәqqәti dövr üçün nәzәrdә tutulan ticarәt sazişi
әmtәә mübadәlәsi

518 Aşağıdakılardan hansı ticarәt sahәsindә sazişlәrin formalarına aiddir?

•

әmtәәnin ixrac üzrә saziş
müvәqqәti dövr üçün nәzәrdә tutulan ticarәt sazişi
forvard yaxud tәcili saziş
bütün cavablar doğrudur
adi alğısatqı sazişlәri

519 Aşağıdakılardan hansı qarşılıqlı ticarәt növünә aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
forvard sazişi
reeksport
bütün cavablar doğrudur
barter sazişi

520 Barter şirkәti nә vaxt mәsuliyyәt daşımır?

•

kod alınmadan satış hәyata keçirilәndir
istehsal keyfiyyәtsiz olanda
anbarda mal qurtaranda
düzgün cavab yoxdur

•

reklam pulsuz aparılanda

521 Amerikada qәrargahı olan Dünya Barter Birliyi Dünya Barter Ticarәti üçün nә edir?

•

ciddi nәzarәt edir
külli miqdar mal ilә tәhciz edir
tәnzimlәyir vә stimullaşdırır
düzgün cavab yoxdur
iqtisadi vә siyasi dәstәk verir

522 Halhazırda barter tәşkilatı tәrәfindәn nә qәdәr әmәliyyat reallaşdırılır?

•

630 milyard dollarlıq
750 milyard dollarlıq
900 milyard dollarlıq
düzgün cavab yoxdur
saysız hesabsız

523 Barter şirkәti hansı anlayışla fәaliyyәt göstәrir?

•

siberal anlayışlar
bazar iqtisadiyyatı anlayışı ilә
inzibati amirlik anlayışı ilә
düzgün cavab yoxdur
statistik anlayışlarla

524 Bunlardan hansı Azbarterә üzv olmaq üçün tәlәb olunan sәnәdlәrdәn biri deyil?

•

üzvlük haqqında müqavilә
mәlumat anketi
kontraktla bağlı mәlumatlar
balans
imza nümunәlәri

525 Qarşılıqlı ticarәtin barterdәn fәrqi nәdir?

•

Pulla hesablaşmalardan daha çox istifadә edilir
Müәyyәn miqdar mәhsul digәr mәhsula dәyişir
Bir sahibkarın digәr sahibkara verdiyi mәhsulun növü bilinir, ikinci sahibkarın aldığı mәhsula görә ödәmәli
olduğu mәhsul isә әvvәlcәdәn müәyyәn olunmur?
Düzgün cavab yoxdur
Bir vә ya bir çox mәhsulların ekvivalent dәyәrlә digәr mәhsullara dәyişdirilmәsidir

526 Barter sazişindә bu şәrtlәrdәn hansı nәzәrdә tutulmur?

•

Әmtәәlәrin sahibkara çatdırılma müddәtinin müәyyәn olunması
Mübadilә olunacaq әmtәәlәrin dәqiqlәşdirilmәsi
6 aydan 14 ayadәk müddәtә müqavilәnin bağlanması
Tәrәflәrlә tam razılaşdırılmış müqavilәnin imzalanması
Mübadilә olunaraq mәhsulun miqdarının müәyyәn olunması

527 Kommersiya fәaliyyәtinin әsas parametrlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Ayksionlar
Lizinq
Birjalar

•

Forvard
Faktorinq

528 Bunlardan hansı istehlakçıların әsas tәlәblәrindәn biridir?

•

Әlaqәlәrin sayının artırılması
Әmtәәlәrin çeşidinin yaxşılaşdırılması
Düzgün cavab yoxdur
Әmtәә hәrәkәtinin optimal variantının tapılması
Miqyasa görә qәnaәt

529 Ticarәtә aşağıdakı kimi baxmaq olar?

•

Düzgün cavab yoxdur
Mürәkkәb sövdәlәşmәlәrin nәticәsi kimi çıxış edәn pullu mübadilәdir
Xalis mübadilәdir
Әmәk fәaliyyәtinin nәticәsidir
Tәlәb vә tәklifdir

530 Aşağıdakılardan hansı ticarәt kompensasiyası razılaşmalarına aiddir?

•

Daha iri mәblәğә uyğun gәlәn razılaşmalar
Mәrkәzi saziş
Uzun müddәti mal göndәrmә sazişi
Düzgün cavab yoxdur
Orta müddәtli ticarәt әmәliyyatları

531 Aşağıdakılardan hansı ticarәt sahәsindә әmәkdaşlıq üçün lazım olan sәnәdlәrә aid deyil?

•

Quruluş adı üzәrindә razı qaldığını göstәrәn sәnәd
Qeydiyyat xәrcinin ödәnildiyinә dair qәbz
Bütün qurucular tәrәfindәn imzalanan yazılı müraciәt әrizәsi
Ortaqlıqların sәrmayә tәrәddüdlәrini göstәrәn sәnәdlәrtәminat mәktubu
Qiymәti kağızlar haqqında mәlumat sәnәdi

532 Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә kimlәr mәşğul ola bilәr?

•

fiziki vә hüquqi şәxslәr
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur
yalnız hüquqi şәxslәr
yalnız fiziki şәxslәr

533 Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanun nәyi müәyyәn edir?

•

bütün cavablar doğrudur
qimәtlәndiricinin vәzifәlәrini
qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin dairәsini
mәcburi qiymәtlәndirmә hallarının dairәsini
qiymәtlәndiricinin hüquqlarını

534 Normal bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nәlәrә diqqәt yetirilmәlidir?

•

ona әlverişli idarәetmә şәraiti yaradılmalı
xüsusi mülkiyyәt bölmәsinә üstünlük verilmәli
bütün cavablar doğrudur

•

inhisarsızlaşma mövqeyi tәmin edilmәli
rәqabәt mühiti yaradılmalı

535 Azәrbaycan Respublikasında xüsusi fәaliyyәt növlәrinin lisenziyalaşdırılması işlәri hansı qanunla
tәnzimlәnir?

•

”Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanunla
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur
”Xüsusi razılıq tәlәb olunan fәaliyyәt növlәrinin siyahısının tәsdiq edilmәsi haqqında” qanunla
”Bәzi sahibkarlıq fәaliyyәti növlәrinә lisenziya verilmәsi haqqında” qanunla

536 Bazar sistemini formalaşdıran hәr bir ölkә dövlәt mülkiyyәtinin ümumi miqyasından asılı olaraq
nәlәri müәyyәnlәşdirmir?

•

onun strukturunu
inkişaf istiqamәtini
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur
idarәetmә formasını

537 Alqı  satqı kontraktında zәruri şәrtdir?

•

Mәhsul üzәrindәki mülkiyyәt hüququnun satıcıdan alıcıya keçmәmәsi
Mәhsul üzәrindәki mülkiyyәt hüququnun satıcıdan alıcıya keçmәsi
Mәhsul üzәrindәki mülkiyyәt hüququnun alıcıdan satıcıya keçmәsi
Mәhsul üzәrindәki mülkiyyәt hüququnun saxlanması
Mәhsul üzәrindәki mülkiyyәt hüququnun alıcıdan satıcıya keçmәmәsi

538 Aşağıdakılardan hansı reeksportun predmeti ola bilәr?

•

neft, tәbii qaz
әlvan metallar
yun , dәri
bütün cavablar doğrudur
kauçuk

539 Spot sazişlәri nә üzrә bağlanır?

•

Törәmә alәtlәr daxil olmaqla ticarәt aktivlәrinin istәnilәn növlәri üzrә
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
Mövcud aktiv üzrә
Törәmә qiymәtli kağızlar daxil olmaqla ticarәt aktivlәrinin istәnilәn növlәri üzrә

540 Fyuçers sazişi zamanı alıcılar nәdә maraqlıdırlar?

•

qiymәtin (kursun) yüksәldilmәsindә
qiymәtin (kursun) azaldılmasında
Düzgün cavab yoxdur
qiymәtin nisbәtәn çoxaldılmasında
qiymәtin (kursun) sabit saxlanmasında

541 Fyuçers sazişi zamanı satıcılar nәdә maraqlıdırlar?

•

qiymәtin (kursun) azaldılmasında

•

qiymәtin (kursun) sabit saxlanmasında
qiymәtin (kursun) yüksәldilmәsindә
Düzgün cavab yoxdur
qiymәtin nisbәtәn çoxaldılmasında

542 Xarici ticarәt әmәliyyatlarının rәsmilәşdirilmәsi üçün Rezidentlәr gömrük orqanlarına hansı
sәnәdlәri tәqdim tәqdim etmәlidirlәr? 1.ixrac әmәliyyatları üzrә sәnәdlәri 2.kooperasiya әmәliyyatları
üzrә sәnәdlәri 3.idxal әmәliyyatları üzrә sәnәdlәri 4.müvәqqәti ixrac әmәliyyatları üzrә

•

14
34
13
12
24

543 Saziş pasportu .... baza sәnәdidir.

•

valyuta nәzarәtinin hәyata keçirilmәsinin
natarius tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
düzgün cavab yoxdur
eksportyor tәrәfindәn hәyata keçirilәn
sәlahiyyә bank fәaliyyәtinin

544 Dövlәt Gömrük Komitәsi bütün ixracidxal әmәliyyatları üzrә hesabatları müvafiq orqanlara nә
zaman müәyyәn edilmiş formada çatdırır?

•

hәr ay hesabat dövrünün 10cu günü
hәr ay hesabat dövründәn sonrakı ayın 20dәn gec olmayaraq
hәr ay hesabat dövründәn sonrakı ayın 15dәn gec olmayaraq
hәr ayın ilk hәftәsi
hәr ay hesabat dövründәn әvvәlki ayın 15dәn gec olmayaraq

545 Xarici ticarәt әmәliyyatlarının rәsmilәşdirilmәsi üçün Rezidentlәrin gömrük orqanlarına tәqdim
etdiklәri ixrac әmәliyyatları üzrә sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansl daxil deyil?

•

ixrac olunan malların haqqının qabaqcadan ödәnilmәsi vә ya akkreditiv açılması barәdә müvәkkil bankın
sәnәdi
ixrac olunan malların mәnşәyi haqqında sәnәәdlәr
xarici şәxslәrlә bağlanmış müqavilә
malın mәnşәyini tәsdiq edәn sәnәd
gömrük yük bәyannamәsi

546 İdxal ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi qaydaları AR Prezidentinin hansı Fәrmanı ilә tәsdiq
olunmuşdur?

•

24 iyun 1997ci il tarixli, 609 nömrәli Fәrmanı ilә
10 fevral 1997ci il tarixli, 609 nömrәli Fәrmanı ilә
20 dekabr 1996ci il tarixli, 607 nömrәli Fәrmanı ilә
5 avqust 1997ci il tarixli, 609 nömrәli Fәrmanı ilә
23 iyul 1996ci il tarixli, 520 nömrәli Fәrmanı ilә

547 İxraçat saziş pasportu kim tәrәfindәn imzalanır?

•

tәşkilatda birinci imzaya malik sәlahiyyәtli şәxs
şirkәtin rәhbәri vә bankın sәlahiyyәtli şәxsi
bankın sәlahiyyәtli şәxsi vә eksportyor

•

düzgün cavab yoxdur
şirkәtin rәhbәri vә eksportyor

548 Kontraktın bütün şәrtlәrini necә xarakterizә etmәk olar?

•

Şәrtlәrin universallığı baxımından
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
Şәrtlәrin alıcı üçün vacibliyi baxımından
Şәrtlәrin satıcı üçün vacibliyi baxımından

549 Hәrrac nәdir?

•

Әmtәәlәrin satışı ilә mәşğul olan vaxtaşırı fәaliyyәt göstәrәn topdan bazardır?
Sifariş edilәn malların göndәrilmәsi üsuludur
Maksimum gәlir әldә etmәk üçün istifadә edilәn pәrakәndә satış ticarәt növüdür
Düzgün cavab yoxdur]
Mal çeşidlәri haqqında mәlumat toplayan şirkәtdir

550 Aşağıdakılardan hansı tәsәrrüfat әlaqәlәri formalarından biridir?

•

Әmtәәlәrin (xidmәtlәrin) alqısatqısı
Müqavilәyә görә mülkiyyәtin bölüşdürülmәsi
Düzgün cavab yoxdur
Xidmәtlәrin tәnzimlәnmәsi
Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr

551 әmtәә mübadilәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

Mövcud olan mәhsulun qiymәtinin dәrhal çatdırılması
Bir sahibkar digәrinә mәhsul göndәrmәsi
Tәrәfdaşların qarşılıqlı münasibәtlәrinin әsasında konkret әmtәәnin hәrәkәti
Әmtәәlәrin alıcıya vaxtında vә müәyyәn edilmiş qiymәtdә çatdırılması
Ticarәt sazişlәri müvәqqәti dövr üçün nәzәrdә tutulur

552 Aşağıdakılardan hansı qarşılıqlı ticarәt növünә aiddir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Kommersiya üçbucağı
Forvard sazişi
Reekspert
Kommersiya transferti

553 Bir çox iqtisadçılar әmtәәni bu cur adlandırırlar?

•

Mübadilә dәyәri
İqtisadi nemәt
İstehlak dәyәri
İqtisadi fayda
Düzgün cavab yoxdur

554 Mübadilә vә ticarәt ilә bağlı mәsәlәlәrә ilk dәfә kim tәrәfindәn baxılmışdır?

•

R.Kantilyon
A.Smit
V.İ.Dalyan

Q.Menil
Düzgün cavab yoxdur

555 Araşdırmalara görә dünya ticarәtinin neçә faizi barter sistemi ilә hәyata keçirilir?

•

35
45
50
düzgün cavab yoxdur
40

556 Almaniyada ilk barter tәşkilatı neçәnci ildә fәaliyyәt göstәrmişdir

•

1983
1954
1949
düzgün cavab yoxdur
1950

557 Avstraliyada ilk barter tәşkilatı nә vaxt fәaliyyәt göstәrir?

•

1983
1985
1984
1986
1987

558 Maksimum gәlir әldә etmәk üçün istifadә olunan pәrakәndә saatış ticarәt növüdür:

•

hәrrac
bank
bazar
şirkәt
müәssisә

559 әmtәni iqtisadi nemәt adlandırırlar:

•

sosioloqlar
iqtisadçılar
demoqraflar
düzgün cavab yoxdur
politoloqlar

560 Mürәkkәb sövdәlәşmәlәrin nәticәsi kimi çıxış edәn pullu mübadilәdir:

•

ticarәt
qәnaәt
fayda
birja
mәhsul

561 İsveçrәdә WIR barter tәşkilatı neçәnci ildә yaranıb?

•

1930
1900
1934

•

1920
1910

562 İsveçrәdә WIR barter tәşkilatının tәxminәn neçә üzvü var?

•

30 000
50 000
40 000
63 000
60 000

563 Barter sisteminә üzvlük müraciәti edәn firmalardan tәqdim olunan üzvlük haqqında müqavilә nin
neçә nüsxәsi tәqdim olunur?

•

1
3
2
5
4

564 Dünya tәcrübәsindә çatdırmalar arasındakı maksimal müddәt nә qәdәrdir?

•

6 ay
2 il
1 il
4 il
3 il

565 Barter sözünün mәnası:

•

dәyişmәk
satmaq
axtarmaq
tapmaq
almaq

566 Aşağıdakılardan hansı qarşılıqlı ticarәt növünә aiddir?

•

barter sazişi
kommersiya üçbucağı
qarşılıqlı tәchizat
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

567 Barter şirkәti nә vaxt mәsuliyyәt daşıyır?

•

Kod alınıb satış hәyata keçirildikdә
reklam pulsuz aparılanda
istehsal keyfiyyәtsiz olanda
bütün cavablar doğrudur
düzgün cavab yoxdur

568 Barter sistemilә alıcı mal vә ya xidmәti necә alır?
pulla
faizsiz kreditlә

•

faizli kreditlә
başqa bir mal vә yaxud xidmәtlә
banknotlarla

569 Aşağıdakılardan hansı barter sisteminin işlәnmәsi mәrhәlәlәrinә aid deyil?

•

müqavilә hazırlanır vә imzalanır
üzvә icazә kodu verilir
әmәliyyat tәstiq edilir
barter prosesi başa çatır
üzv sistemdәn çıxarılır

570 Alqı satqı müqavilәsinin predmeti nәdir?

•

әsas kommersiya sәnәdi
mәhsulların maddiәşyavi forması
xarici ticarәt sazişi
mәhsuldan istifadә etmәk hüququ
mәhsulun kәmiyyәt xarakteristikası

571 Bunlardan hansı universal şәrlәrә aid deyil?

•

hüquqi ünvanlar
tәdarükün bazis şәrtlәri
malın tәhviltәslimi
sanksiya vә reklamasiya
ödәniş şәrtlәri

572 Ticarәt sferasında qarçılıqlı әlaqәlәrin hansı formaları tәtbiq olunur?

•

Forvard sazişi
Spot sazişi
İnformasiyanın ötürülmәsi sazişi
Bütün cavablar doğrudur
Reeksport sazişi

573 Bu saziş nәğd pulla saziş demәkdir?

•

idxalixrac
fovard
reaksport
düzgün cavab yoxdur
fyuçers

574 Bunlardan hansı kontraktın vacib şәrtlәrinә aid deyil?

•

mәhsulun kәmiyyәti
mәhsulun tәhviltәslimi
kontraktın predmeti
ödәniş şәrtlәri
mәhsulun keyfiyyәti

575 Dolayı reaksport zamanı ....

•

xaricdәn alınmış mәhsullar birbaşa üçüncü ölkәyә göndәrilir
ölkәdәn mәhsullar çıxarılır

daha çox xammallar başqa ölkәyә göndәrilir
düzgün cavab yoxdur
mallar yenidәn emal edilir

576 Alqısatqı ... kommersiya sәnәdidir?

•

qanunvericilikdәki dәyişikliklәrә nәzarәt edәn
lisenziya vә kvota tәlәb edәn
xaric ticarәt sazişini tәrtib edәn
düzgün cavab yoxdur
mәhsulun sәrhәddәn keçirilmәsinә xidmәt

577 Aşağıdakılardan hansı kontraktın әlavә şәrtlәrinә daxil deyil?

•

daşınma sәnәdlәri
arbitraj
sığorta
ödәniş
zәmanәt

578 Dövlәt Gömrük Komitәsi bütün ixracidxal әmәliyyatları üzrә hesabatları hansı orqanlara
müәyyәn edilmiş formada mәlumat verir?

•

AR Nazirlәr Kabinetinә
Maliyyә vә Vergilәr Nazirliyinә
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinә
Bütün cavablar doğrudur
Dövlәt Statistika Komitәsinә vә Milli Banka

579 Fond vә ya mәhsul birjalarındakı sazişlәrin bir növüdür?

•

forvard
fyuçers
idxalixrac
düzgün cavab yoxdur
reeksport

580 Fyuçers sazişlәri neçә yerә bölünür?

•

3
4
2
6
5

581 Idxal sazişi pasportu kim tәrәfindәn tәrtib olunur?

•

eksportyor
aidiyyatlı bank
sәlahiyyәtlә bank
ixracatçı
idxalatçı

582 İdxal sazişi pasportu neçә nüsxәdә tәrtib olunur?
1

•

3
2
5
4

583 İxrac vә idxal әmәliyyatları üzrә tәlәb olunan sәnәdlәr tәqdim olunduqdan sonra gömrük
orqanları hәmin sәnәdlәri rәsmilәşdirib nә zaman malların buraxılmasını tәmin etmәlidir?

•

3 gün әrzindә
5 saat әrzindә
1 hәftә әrzindә
30 gün әrzindә
24 saat әrzindә

584 Kontrakt nәdir?

•

alqısatqı müqavilәsinin predmeti
tәdarükün bazis şәrtlәri üzrә müqavilә
mәhsuldan istifadә etmәk hüququ
düzgün cavab yoxdur
mәhsulların maddiәşyavi formada alqısatqı müqavilәsi

585 Lazımi sәnәdlәr tәqdim olunduqdan sonra neçә iş günü әrzindә İqtisadi İnkişaf Nazirliyindә
hәyata keçirilir?

•

10
3
8
5
4

586 Vaciblik nöqyeyi nәzәrindәn kontraktın şәrtlәri bölünür: 1.vacib şәrtlәrә 2. qiymәt şәrtlәrinә
3.әlavә şәrtlәrә 4.tәdarükün bazis şәrtlәrinә

•

14
13
12
düzgün cavab yoxdur
34

587 Bunlardan hansı istehsal sahәsindә tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinin forması deyil?

•

müştәrәk sahibkarlıq
lizinq
istehsal koperasiyası
barter
francayzing

588 Bunlardan hansı mәhsul alışı növünә aid deyil?

•

bilavasitә istehsaldan alınması
Birja vә vasitәçılәrin topdan satış yolu ilәalınması
birjadan pәrakәndә satış yolu ilı alınması.
mağazalardan kiçik hәcmlә alınması
Auksiyon vasitәsi ilә alınması

589 Bunlardan hansı topdan satış ticarәtin növünә növünә aid deyil?

•

topdan ssatış tәdarük hәlqәlәri ilı ticarәt
xammal vә materialların topdan satış ticarәti
birbaşa istehsal әlaqәlәri üzrә ticarәt
istisaslaşmış topdan satışticarәt
mağazalarda xırda xәrclәrlә ticarәt

590 Birgә müәssisә yaradılması strategiyası nәdәn ibarәtdir?

•

müstәqil idarәetmә orqanlarının yaradılmasından
kommersiya müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılmasından
şirkәt rәhbәrliyinin nüfuzunun artırılması sәylәrindәn
yeni imkanlar cәlb edilmәsi hesabına fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin arıtırılmasından
müәyyәn funksiyaların mәrkәzlәşdirilmәsindәn

591 Xarici ticarәt sazişi bağlanarkәn tәrәflәr nәyi müәyyәn etmәlidir?

•

Sazişin bağlanması formasının hansı ölkәnin hüquq üçün tәtbiq olunacağını
Mübahisәnin tәnzimlәnmәsinin formasının hansı ölkәnin hüquq üçün tәtbiq olunacağını
Tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәrinin seçilmәsi formasının hansı ölkәnin hüquq üçün tәtbiq olunacağını
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

592 Kontraktın bağlanmasına qәdәr aşağıdakı suallardan hansının aydınlaşdırılması vacib deyil?

•

ölkә әrazisinә mәhsulun gәtirilmәsi(çıxarılması) hәll olunubmu
mәhsulun keyfiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd tәlәb olunurmu
mәhsulun çıxarılması (gәtirilmәsi) üçün xüsusi icazәlәrin alınması vacibdirmi
mәhsulun gәtirilmәsi(çıxarılması) üçn hansı imtiyazlar var
mәhsulun sәrhәddәn keçirilmәsini tәmin etmәk üçün daha hansı sәnәdlәr lazımdır

593 Xarici ticarәt әmәliyyatlarının rәsmilәşdirilmәsi üçün Rezidentlәrin gömrük orqanlarına tәqdim
etdiklәri idxal әmәliyyatları üzrә sәnәdlәrә aşağıdakılardan hansl daxil deyil?

•

malın keyfiyyәt sertifikatı
hüquqi şәxsin Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş kodu
malın uyğunluq sertifikatı
gömrük yol bәyannamәsi
yolnәqliyyat sәnәdlәri

594 Birbaşa reaksport zamanı ....

•

daha çox xammallar başqa ölkәyә göndәrilir
idxal olunacaq mәhsullar ölkәyә gәtirilir
ölkәdәn mәhsullar çıxarılır
düzgün cavab yoxdur
xaricdәn alınmış mәhsullar birbaşa ölkәyә gәtirilir

595 Fәrdi şәrtlәrә, yәni yalnız bir konkret kontrakta aid olan şәrtlәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir?
1. kontraktın tәbiәti 2.zәmanәt 3.mәhsulun keyfiyyәti 4.ödәniş şәrtlәri 5. mәhsulun kәmiyyәti
6.sanksiya vә reklamasiya 7.tәdarük müddәtlәri 8.tәdarükün bazis
1358
2457

•

•

1357
1245
3468

596 İdxal saziş pasportu kim tәrәfindәn imzalanır?

•

idxalçının hesabı üzrә birinci imzaya malik sәlahiyyәtli
natarius
carı valyuta hesabının açıldığı sәlahiyyәtli bir bank
düzgün cavab yoxdur
eksportyor

597 Konqlomerat nәdir?

•

tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәtini icra etmәk mәqsәdilә yaradılmış
müvәqqәti ittifaqdır
şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında müxtәlif növ müәssisәlәr şәbәkәsini birlәşdirәn tәşkilati inteqrasiya
formasıdır
kapitalda iştirak vasitәsilә birbiri ilә әlaqәli olan müstәqil müәssisәlәrin birlik formasıdır (bir qayda olaraq,
çoxsahәli)
bir qayda olaraq, eyni sahәyә aid, öz aralarında şirkәtin kommersiya fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinә (bazar
bölgüsü vә s.) aid saziş imzalayan firmaların birliyidir
eyni növlü sәnaye müәssisәlәrinin mәhsulunun ümumi satışını hәyata keçirmәk mәqsәdilә yaradılmış birlikdir

598 Konsorsium nәdir?

•

tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәtini icra etmәk mәqsәdilә yaradılmış
müvәqqәti ittifaqdır
şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında müxtәlif növ müәssisәlәr şәbәkәsini birlәşdirәn tәşkilati inteqrasiya
formasıdır
kapitalda iştirak vasitәsilә birbiri ilә әlaqәli olan müstәqil müәssisәlәrin birlik formasıdır (bir qayda olaraq,
çoxsahәli)
bir qayda olaraq, eyni sahәyә aid, öz aralarında şirkәtin kommersiya fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinә (bazar
bölgüsü vә s.) aid saziş imzalayan firmaların birliyidir
eyni növlü sәnaye müәssisәlәrinin mәhsulunun ümumi satışını hәyata keçirmәk mәqsәdilә yaradılmış birlikdir
tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәtini icra etmәk mәqsәdilә yaradılmış
müvәqqәti ittifaqdır

599 Kartel nәdir?

•

şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında müxtәlif növ müәssisәlәr şәbәkәsini birlәşdirәn tәşkilati inteqrasiya
forması
kapitalda iştirak vasitәsilә birbiri ilә әlaqәli olan müstәqil müәssisәlәrin birlik formasıdır (bir qayda olaraq,
çoxsahәli)
bir qayda olaraq, eyni sahәyә aid, öz aralarında şirkәtin kommersiya fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinә (bazar
bölgüsü vә s.) aid saziş imzalayan firmaların birliyi
eyni növlü sәnaye müәssisәlәrinin mәhsulunun ümumi satışını hәyata keçirmәk mәqsәdilә yaradılmış birlikdir
tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdilә müvәqqәti ittifaqı

600 Sindikat nәdir?

•

şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında müxtәlif növ müәssisәlәr şәbәkәsini birlәşdirәn tәşkilati inteqrasiya
forması
kapitalda iştirak vasitәsilә birbiri ilә әlaqәli olan müstәqil müәssisәlәrin birlik formasıdır (bir qayda olaraq,
çoxsahәli)
bir qayda olaraq, eyni sahәyә aid, öz aralarında şirkәtin kommersiya fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinә (bazar
bölgüsü vә s.) aid saziş imzalayan firmaların birliyi
eyni növlü sәnaye müәssisәlәrinin mәhsulunun ümumi satışını hәyata keçirmәk mәqsәdilә yaradılmış birlikdir

tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәti mәqsәdilә müvәqqәti ittifaqı

601 Pul nәdir?

•

tәrkibinә daxil olan müәssisәlәrin vahid istehsal kompleksindә birlşәdiyi vә öz hüquqi, istehsal vә kommersiya
müstәqilliyini itirdiyi birlikdir
hüquqi vә ya fiziki şәxslәrin ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni vә ya hәrhansi digәr, bir qayda olaraq, qeyri
kommersiya mәqsәdinә nail olmaq üçün könüllü şәkildә birlәşmәsidir
bütün iştirakçıların gәlirinin ümumi fonda daxil olması vә sonradan onlar arasında әvvәlcәdәn müәyyәn
edilmiş nisbәtdә bölünmәsi ilә fәrqlәnәn şirkәtlәrin birlәşmәsi formasıdır
tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәtini icra etmәk mәqsәdilә yaradılmış
müvәqqәti ittifaqdır
iki vә daha çox müstәqil firmanın müәyyәn kommersiya mәqsәdinә nail olmaq üçün, şirkәtin birlәşmiş vә bir
birini tamamlayan strateji resursları sinerjisini әldә etmәk üçün kooperasiya haqqında sazişidir

602 Trest nәdir?

•

tәrkibinә daxil olan müәssisәlәrin vahid istehsal kompleksindә birlşәdiyi vә öz hüquqi, istehsal vә kommersiya
müstәqilliyini itirdiyi birlikdir
hüquqi vә ya fiziki şәxslәrin ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni vә ya hәrhansi digәr, bir qayda olaraq, qeyri
kommersiya mәqsәdinә nail olmaq üçün könüllü şәkildә birlәşmәsidir
bütün iştirakçıların gәlirinin ümumi fonda daxil olması vә sonradan onlar arasında әvvәlcәdәn müәyyәn
edilmiş nisbәtdә bölünmәsi ilә fәrqlәnәn şirkәtlәrin birlәşmәsi formasıdır
tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәtini icra etmәk mәqsәdilә yaradılmış
müvәqqәti ittifaqdır
iki vә daha çox müstәqil firmanın müәyyәn kommersiya mәqsәdinә nail olmaq üçün, şirkәtin birlәşmiş vә bir
birini tamamlayan strateji resursları sinerjisini әldә etmәk üçün kooperasiya haqqında sazişidir

603 Assosiasiya nәyә deyilir?

•

tәrkibinә daxil olan müәssisәlәrin vahid istehsal kompleksindә birlşәdiyi vә öz hüquqi, istehsal vә kommersiya
müstәqilliyini itirdiyi birlikdir
hüquqi vә ya fiziki şәxslәrin ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni vә ya hәrhansi digәr, bir qayda olaraq, qeyri
kommersiya mәqsәdinә nail olmaq üçün könüllü şәkildә birlәşmәsidir
bütün iştirakçıların gәlirinin ümumi fonda daxil olması vә sonradan onlar arasında әvvәlcәdәn müәyyәn
edilmiş nisbәtdә bölünmәsi ilә fәrqlәnәn şirkәtlәrin birlәşmәsi formasıdır
tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәtini icra etmәk mәqsәdilә yaradılmış
müvәqqәti ittifaqdır
iki vә daha çox müstәqil firmanın müәyyәn kommersiya mәqsәdinә nail olmaq üçün, şirkәtin birlәşmiş vә bir
birini tamamlayan strateji resursları sinerjisini әldә etmәk üçün kooperasiya haqqında sazişidir

604 Strateji alyans nәdir?

•

tәrkibinә daxil olan müәssisәlәrin vahid istehsal kompleksindә birlşәdiyi vә öz hüquqi, istehsal vә kommersiya
müstәqilliyini itirdiyi birlikdir
hüquqi vә ya fiziki şәxslәrin ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni vә ya hәrhansi digәr, bir qayda olaraq, qeyri
kommersiya mәqsәdinә nail olmaq üçün könüllü şәkildә birlәşmәsidir
tәsәrrüfat cәhәtdәn müstәqil firmaların müxtәlif növ sahibkarlıq fәaliyyәtini icra etmәk mәqsәdilә yaradılmış
müvәqqәti ittifaqdır
iki vә daha çox müstәqil firmanın müәyyәn kommersiya mәqsәdinә nail olmaq üçün, şirkәtin birlәşmiş vә bir
birini tamamlayan strateji resursları sinerjisini әldә etmәk üçün kooperasiya haqqında sazişidir
bütün iştirakçıların gәlirinin ümumi fonda daxil olması vә sonradan onlar arasında әvvәlcәdәn müәyyәn
edilmiş nisbәtdә bölünmәsi ilә fәrqlәnәn şirkәtlәrin birlәşmәsi formasıdır

605 Müştәrәk müәssisәdә tәrәfdaşlar arasında münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi nә әsasında hәyata
keçirilir?

•

heç biri
payçılıq
kontrakt

•

sövdәlәşmә
hamısı

606 Qarışıq cәmiyyәtlәr hansılardı?

•

nizamnamә fondu bir ölkәnin iki vә ya daha çox hüquqi şәxsi tәrәfindәn formalaşdırılan müәssisәlәrdir
sahibkarlıq fәaliyyәti müxtәlif ölkәlәrdәn olan tәrәfdaşların ümumi mülkiyyәti bazasında hәyata keçirilәn
müstәqil tәşkilatdır
xaricdә yerli tәşkilatların vә xarici tәrәfdaşların kapitalı әsasında yaradılmış firmalardır
doğru cavab yoxdur
әmәkdaşlığı müәssisәdә olan resurslar vә imkanlar әsasında tam tәsәrrüfat hesabı prinsiplәrinә riayәt olunması
ilә qurulan müәssisәlәrdir

607 Birgә müәssisә hansılardı?

•

nizamnamә fondu bir ölkәnin iki vә ya daha çox hüquqi şәxsi tәrәfindәn formalaşdırılan müәssisәlәrdir
sahibkarlıq fәaliyyәti müxtәlif ölkәlәrdәn olan tәrәfdaşların ümumi mülkiyyәti bazasında hәyata keçirilәn
müstәqil tәşkilatdır
xaricdә yerli tәşkilatların vә xarici partnyorların kapitalı әsasında yaradılmış firmalardır
doğru cavab yoxdur
әmәkdaşlığı müәssisәdә olan resurslar vә imkanlar әsasında tam tәsәrrüfat hesabı prinsiplәrinә riayәt olunması
ilә qurulan müәssisәlәrdir

608 Qarışıq müәssisә hansılardı?

•

nizamnamә fondu bir ölkәnin iki vә ya daha çox hüquqi şәxsi tәrәfindәn formalaşdırılan müәssisәlәrdir
sahibkarlıq fәaliyyәti müxtәlif ölkәlәrdәn olan tәrәfdaşların ümumi mülkiyyәti bazasında hәyata keçirilәn
müstәqil tәşkilatdır
xaricdә yerli tәşkilatların vә xarici tәrәfdaşların kapitalı әsasında yaradılmış firmalardır
doğru cavab yoxdur
әmәkdaşlığı müәssisәdә olan resurslar vә imkanlar әsasında tam tәsәrrüfat hesabı prinsiplәrinә riayәt olunması
ilә qurulan müәssisәlәrdir

609 Tarixdә әn birinci azad iqtisadi zona hansı ölkәdә yaradılıb?

•

İspaniya
Çin
ABŞ
İtaliya
Rusiya

610 Hansı fәaliyyәt müştәrәk sahibkarlığın tipi sayılır?

•

Lisenziyalı istehsal
Kontrakt üzrә idarәetmә
Podrat istehsalı
bütün cavablar doğrudur
Kapitala birgә malik olmaq

611 Müştәrәk sahibkarlığın tipinә aid deyil?

•

Ticarәt evi
Lisenziyalı
Kontrak üzrә idarә etmә
Podrta istesalı
Birgә investisiyalı müәssәlәr

612 Hansı fәalliyyәt müştәrәk sahibkarlığın növünә aid deyil?

•

İstehsal
Alqı satqı
Elmi –tәdqiqat
Kontrakt üzrә idarәetmә
Satış

613 Bunalardan hansının müştәrәk müәssisәlәrin inkişafında rolu yoxdur?

•

İnformasiya
Valyuta mәzәnnәsi
Rentabellik sәviyyәsi
Vergi dәrәcәsi
Hamısı düzgün cavabdır

614 Aşağıdakılardan hansı dünya praktikasında Azad iqtisadi zonalara aid deyl?

•

Azad istehsal zonaları
Azad istehlakçı zonaları
Azad ticarәt zonaları
Azad offşor zonaları
Azad gömrük zonaları

615 Müştәrәk sahibkarlığın növü hansıdır?

•

Konsorsium
Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
Sәhmdar cәmiyyәlәr
Hamısı düzgün cavabdır
İstehsal

616 Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu neçәnci ildә göstәrilmişdir?

•

1992
2000
1995
2005
1994

617 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә xidmәtlәrә hansılar aid deyil?

•

İctimai iaşә
Bank işi
Mübadilә
Reklam
Sığorta

618 Sahibkarlıq fәaliyyәtindә vәzifә dedikdә nә başa düşülür?

•

Әlamәtlәrlә bilavasitә mәqsәdi ifadә etmәk
Kәmiyyәt vә keyfiyyәti tәyin etmәk
Qarşıya qoyulmuş vәzifәni tәyin etmәk
İctimayәtlә әlaqә yaratmaq
İnkişaf üçün maliyyә mәnbәyi tәmin etmәk

619 Aşağıdakılardan hansı offşor zonaya aiddir?

•

Bütün variantlar düzgündür
Terksi vә Kaikos adaları
Cәlәllüdard adaları
Cersi vә qrensi adaları
Bәham adaları

620 İqtisadçılar müştәrәk müәssisәlәrә hansı formada baxır?

•

Xarici investisiyanın tәminat sistemi forması kimi
müştәrәk müәssisәlәrin istiqamәtinin öncül müәyyәn edilmәsi forması kimi
Qarşılıqlı tәrәfdaşların işgüzar әmәkdaşlıq forması kimi
Bütün cavablar doğrudur
Düzgün cavab yoxdur

621 Müştәrәk müәssisәlәr aşağıdakılardan hansının bölüşdürülmәsi әsasında yaradılır?

•

Birgә kapitalın
Mәnfәәtin
Birgә idarәetmәnin
Bütün cavablar doğrudur
Risklәrin

622 Hansı әsasda yaradılan Müştәrәk müәssisәlәrin Nizamnamә fondu tәrәfdaşların vәsaitlәri
hesabına yaradılır?

•

danışıqlar әsasında
payçılıq әsasında
müqavilә әsasında
sövdәlәşmә әsasında
saziş әsasında

623 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı hәm payçı hәm dә kontrakt müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması
üçün xarakterikdir?

•

Birgә idarәetmә
Mәnfәәti bölüşdürülmәsi
Birgә kapital
Hamısı
Riskin bölüşdürülmәsi

624 Payçılıq әsasında yaradılan müştәrәk müәssisәlәrin Nizamnamә fondu aşağıdakılardan hansının
hesabına yaradılır?

•

Tәrәfdaşlar arasında sövdәlәşmәlәr hesabına
Tәrәfdaşların vәsaitlәri hesabına
Tәrәfdaşlar arasında bank әmәliyyatları hesabına
Düzgün cavab yoxdur
Tәrәfdaşlar arasında birgә kapitalın bölüşdürülmәsi hesabına

625 Müştәrәk müәssisәlәrin yaradılmasında nә mühüm rol oynayır?

•

bazar motivlәri
mübadilә

sığorta
istehsal
mәnfәәt

626 Müştәrәk müәssisәlәri yaradan tәrәflәrin mәqsәdlәrinin motivlәri neçә әsas kateqoriyaya
bölünür?

•

2
4
3
7
5

627 Aşağıdakılardan hansı motivlәrin әsas kateqoriyalarına aid deyil?

•

Zәruri istehsal resurslarının әldә olunması
Riskin bölüşdürülmәsi
Bazar motivlәri
A vә C varianları
İstehsal motivlәri

628 Müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması yolu ilә texnika vә texnologiyanın , idarәetmә tәcrübәsinin
vә s. ölkә iqtisadiyyatına cәlb olunması neçә formada hәyata keçirilir?

•

3
5
4
8
7

629 Milli tәrәfdaşların müştәrәk müәssisәdә iştirakı aşağıdakılardan hansı risklәri xeyli azaldır?

•

Xarici investisiyanın millilәşdirmә riskini
Onların milli müәssisәlәrdәn diskriminasiya olunma riskini
Xarici investisiyanın müsadirә riskini
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

630 Müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması prosesi aşağıdakı hansı mәrhәlәlәri әhatә edir?

•

Bütün cavablar doğrudur
zәruri informasiyanın toplanması
bazarın tәdqiqi
müştәrәk müәssisәnin tipinin seçilmәsi
real imkanların qiymәtlәndirilmәsi

631 Tәdqiqatçılar PRnın sinonimi kimi aşağıdakılardan hansı ifadәni işlәdirlәr?

•

Kommunikasiya menecmenti
Sövdәlәşmә
Reklam
Konsaltink
Kopreativ idarә etmә

632 Pablik rileyşnzin әsas mәqsәdi:

•

•

ictimaiyyәtdә firma haqqında müsbәt fikir yaratmaqdır
yeni mal vә xidmәtlәrin yaradılmasıdır
satış hәcminin artırılmasıdır
istehsalat xәrclәrinin azaldılmasıdır
reklam fәaliyyәtidir

633 İctimai iş:1.dövlәt vә ya özәl müәssisәlәrinin xidmәt şöbәlәrinin ictimaiyyәtlә işlәr üzrә
fәaliyyәtidir 2.ictimai fikrin mahiyyәtidir 3.cәmiyyәtdә mövqedir

•

1,2
2,3
1
1,2,3
1,2

634 Pablik releysinz ilk növbәdә hansı funksiyanı daşıyır?

•

siyasәt
tәşkilatçı
idarә etmә
özünә inam
imic

635 Publist ralation nә demәkdir?

•

İstehlakçının hәvәslәndirilmәsi
Tanınmış ticarәt markası
İctimayәtlә әlaqәlәr
Şirkәtin imicinin yaradılması
İctimai fәaliyyәt

636 Publicitinin problemlәri ilә kimlәr mәşğul olur?

•

Yazıçılar
Hüquqşunaslar
Siyasәtçilәr
Katiblәr
menecerlәr

637 P/ Rnin әsas neçә funksiyası var?

•

1
4
3
8
6

638 İctimai dialoq klasiklәrdәn kimin adı ilә bağlıdır?

•

Senter
Aristotel
Sokrat
Veqli
Platon

639 Aşağıdakılardan hansı Maslov nәzәriyyәsinә görә tәlәbin baş mәrhәlәli iyearxiyasına aid deyil?

•

Әn aşağı sәviyyәyә fizioloji tәlabatlar.
Dördüncü sәviyyә  nüfuz tәlbatlar.
Üçüncü sәviyyәni ictimai tәlabatlar
Hәr bir insan eyni vәziyyәtә müxtәlif tәrәqqidә yanaşır.
Sonuncu sәviyyә özünü ifadә etmә.

640 Pressvasitәçilik nәdir?

•

Tәşkilatlar vә cәmiyyәtin çoxsaylı qrupları arasında qarşıliıqlı etibar münasibәtlәrinin tәşkili
İnformasiya vasitәlәrinin diqqәtini çәkmәk vә ictimai nәzәrin tәminatı mәqsәdilә materialların yazılması vә
xüsusi tәdbirlәrin tәşkili
Elmitәtbiqi nizamintizamın inkişafı
Cәmiyyәtin münasibәtlәrini qiymәtlәndirmәyә, fәrdlәrin vә tәşkilatlarin ümumi maraqlarına yönәldilmiş
fәaliyyәt vә siyasәtini fәrdilәşdirmәyә, anlaşmaya nail olmaq vә onu qәbul etmәyә yönәldilmiş fәaliyyәt
proqramının yerinә yetirilmәsinә tәyin edilmiş idarәetmә funksiyası
Komunikasiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsi

641 Hansı fikir düzgündür?

•

İctimai iş ictimaiyyәtlә әlaqәli müxtәlif vasitәlәrin istifadә edilmәsi effektivliyindәn asılıdır
Pressagent ictimaiyyәtlә әlaqәli müxtәlif vasitәlәrin istifadә edilmәsi effektivliyindәn asılıdır
Yüksәlmә ictimaiyyәtlә әlaqәli müxtәlif vasitәlәrin istifadә edilmәsi effektivliyindәn asılıdır.
Pressvasitәçilik ictimaiyyәtlә әlaqәli müxtәlif vasitәlәrin istifadә edilmәsi effektivliyindәn asılıdır.
PR ictimaiyyәtlә әlaqәli müxtәlif vasitәlәrin istifadә edilmәsi effektivliyindәn asılıdır.

642 Düzgün variantı seçin.

•

Düzgün cavab yoxdur
Sarı piar – mәnbәyini gizli saxlayan piar
Qara piar – mәnbәyini gizli saxlayan reklam
Boz piar  sosial mәsul piardır
Bütün cavablar doğrudur

643 Düzgün variantı seçin.

•

Yaşıl piar  sosial mәsul piardır
Boz piar  mәnbәyini gizli saxlayan reklam
Bütün cavablar doğrudur
Düzgün cavab yoxdur
Özünüpiar – özözünün anonim tәrәfidir

644 PR şöbәsinin bilavasitә tәşkilatın strukturunda olması hansı qüsurların yaranmasına sәbәb ola
bilәr?

•

Bütün cavablar doğrudur
Tәşkilatın rәhbәrinin şöbәnin әmәkdaşlarına tәzyiq göstәrmәsi
Şöbәyә dәqiq izah olunmamış tәlimat vә göstәrişlәr
Düzgün cavab yoxdur
Müәyyәn dәrәcәdә obyektivliyin itirilmәsi

645 Aşağidakılardan hansı biznesin mühüm әlamәtlәrindәn ibarәtdir?
biznesin ayrıayrı növlәrinin qarşılıqlı fәaliyyәtinә tәlәbat
iqtisadiyyat subyektlәri arasında fәaliyyәtin dәyişmәsi

•

şәxsi vә kollectiv tәşәbbüskarlıq
qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün riskә getmәk.
hamısı

646 Biznes әlaqәlәrinin qurulmasında aşağidakılardan hansı vacib olmalıdır?

•

bunlarin hamısı düzgün cavabdır
kәmiyyәt
keyfiyyәt
mәdәniyyәt
mailiyyә vәsaiti

647 Aşağidakılardan hansı biznesin xarici mühitinә aid deyil?

•

siyasi amillәr
iqtisadi artım
istehsal
tәbii mühit
rәqiblәr

648 Bunlardan hansı daxili mikro mühit amili deyil?

•

qanunlar
dövlәt tәnzimlәnmәsi idarәlәri
әmәk ehtiyatları
dünya bazarında konyuktura
rәqiblәr

649 Bunlardan hansı işgüzar danışıqların aparılmasının qaydalarına aid deyil?

•

ünsiyyәt
doğruluq
saymamazlıq
anlayış
sәmәrәlilik

650 Aşağıdakılardan hansı biznes әlaqәlәrinin növünә aid deyil?

•

şәxsi
operativ
perspektiv
strateji
işgüzar

651 Mәqsәdyönlü şәkildә qurulmuş münasibәtlәr:

•

gәlәcәyә hesablanmış işgüzar münasibәtlәrdir
işgüzar münasibәtdәn daha çox dostcasına münasibәtlәrdir
özözünә yaranan münasibәtlәridir
iş adamnın şüurlu şәkildә vә әvvәlcәdәn formalaşdırdığı münasibәtlәrdir
işdә hәr gün yaranan münasibәtlәrdir

652 Biznesdә şәxslәrarası ümsiyyәtin növlәri:
intuitiv, mәqsәdyönlü, şәxsi
doğru cavab yoxdur

•

mәqsәdyönlü, işgüzar, intuitiv
perspektivli, strateji, intuitiv
işgüzar, şәxsi, strateji

653 Lizinq müәssisәsi müflislәşәrsә hәmin әmlakla bağlı razılaşmalar hansı qanuna müvafiq olaraq
hәll edilir?

•

Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında qanun.
Müflislәşmә vә iflas haqqında qanun.]
Kommersiya haqqında qanun
Lizinq haqqında qanun
Düzgün cavab yoxdur

654 Bunlardan hansını lizinq әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi zamanı yaranan risklәrin qrupuna
ayırmaq olmaz?

•

Lizinq problemlәrinin seçilmәsi zamanı yaranan risk.
Lizinq problemlәrinin göndәrilmәsi ilә әlaqәdar risk.
İştirakçılar arasında risklәrin әdalәtli bölüşdürülmәsi.
Lizinq müqavilә
Düzgün cavab yoxdur

655 Lizinq әmәliyyatı icra edilmiş ilk cәmiyyәt neçәnci ildә yaranmışdır.

•

XX әsrin әvvәlәrindә
Düzgün cavab yoxdur
1952ci ildә
1896cı il
XX әsrin sonunda XXI әsrin әvvәllәrindә

656 Lizinq әmәliyyatları icra edilәn ilk lizinq şirkәti hansıdır.

•

Lokfrans
English Leasing Service
US Leasing Corporation
Lokomotiv commercical
Savay zinq

657 Lizinq biznes növünün vәtәni haradır.

•

ABŞ
Çin
Avropa
Norveç
Yaponya

658 Fransanın әn böyük lizinq şirkәtlәri hansılardır.

•

Lokfrans, Slibay, Lokabay
Delta Finance Corporation, Iccrea Bancalmpresa, Assimo
Iccrea Bancalmpresa leasing, Lokfrans, Lokabay
Lokabay, Leasemaster, Deutsche Credo
Leasemaster, Europe Commercical, Le Leasing LTD

659 İtaliya lizinq şirkәtlәri hansılardır

•

Iccrea Bancalmpresa, Slibay, Lokabay
Delta Finance Corporation, Iccrea Bancalmpresa, Assimo
Lokafit, Savay zinq, Gentrolizinq
Lokabay, Leasemaster, Savay zinq
Leasemaster, Gentrolizinq, Lokafit

660 Sürәtli inkişafına görә әn geridә qalan lizinq bazarı hansıdır

•

ABŞ
Avropa
Asiya
Avstraliya
Sakit okean

661 Dünya lizinq bazarının әsas hissәsi hansı üçbucaqda cәmlәnib.

•

ABŞQәrbi AvropaYaponiya
ABŞQәrbi Avropa
ABŞYaponiyaAvstraliya
Bütün cavablar doğrudur
Qәrbi AvropaSakit okeanı

662 Azәrbaycan lizinq bazarının üzvlәri hansılardır

•

AG lizinq, Günay Lizinq, Unilizinq
Azәrilizinq İLŞ, AG Lizing Delta lizinq
Bütün cavablar doğrudur
Muğan lizinq, Günay lizinq, Delta lizinq
Unilizinq, AG lizinq, Delta lizinq

663 Avropa lizinq cәmiyyәtlәri Birliyinin mәrkәzi harada yerlәşir.

•

Milan
Brüssel
Strarsburq
Sthokolm
London

664 Kapital qoyuluşlarında lizinq payı daha çoxdur

•

Avstriya, Danimarka, Norveç
Böyük Britaniya, Fransa, İsveç, İspaniya
ABŞ
Yaponiya
İtaliya, Niderland

665 Elektron biznes nәdir?

•

kommersiya sahibkarlığının xüsusi forması
maliyyә biznesi növlәrindәn biridir
kommunikasiyalar vasitәsilә pul qazanmaq üsuludur
doğru cavab yoxdur
televiziya, telefon vә internet vasitәsilә pul qazanmaq üsuludur

666 Bunlardan hansı qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş sahibkarlığın vәzifәlәrinә aid deyil?

•

İstehsal etdiyi mәhsulları markalaşdırmaq
Haqsız rәqabәt metodlarına yol vermәk
Vergilәr ödәmәk
İşçilәrlә müqavilә baqlamaq
Antiinhisar qaanunvericiliyinә riayәt etmәk

667 Sahibkarlıq anlayışı ilk dәfә Qәrb iqtisadiyyatında hansı iqtisadçı işlәtmişdir?

•

İ.B.Sey
R.Kantilyon
Adam Smit
.Marşal
Y.Şumpetr

668 Fәrdi sahibkarlığın üstünlüyü hansılardır?

•

İnkişaf imkanlarının mәhdudluğu
Bank starndartlarının artırılmasında imkanların mәhduduluğu
Risk tamamilә sahibakarlığın üzәrinә düşür
Sahibkarlıq fәaliyyәtilә mәşğul olmaq üçünicazә çәtinliklәrlә әldә edilir
Muhasibat uçotunun vә maliyyә hesabatlarının daha asan sistemi tәqdim edilir

669 Bunlardan hansı sahibkarlığın hüquqi formalarına aid deyil?

•

Fәrdi sahibkarlıq
Tәsarrüfat cәmiyyәtlәri
Tәsarrufat ortaqlığı
Qeyri hökümәt tәşkilatları
Koperativlәr

670 Aşağıdakılardan hansını iqtisadçılar müştәrәk müәssisәlәrin başlıca xüsusiyyәti hesab edirlәr?

•

İki vә daha çox tәrәfdaşın arasında müqavilәnin mövcudluğu
Sahibkarlıq fәalyyәtinin hәyata keçirilmәsi maraqlarının ümumiliyi
Hәr bir tәrәfdaşın pay vә iştirak formasının müәyyәn olunması
Bütün cavablar doğrudur
Hәr bir iştirakçının uyğun mәnfәәt payına hüququ

671 Müştәrәk müәssisә hesab etmәk daha mәqsәdәuyğundur?

•

Nizamnamә fondu xarici vә daxili kapitalın iştirakı ilә formalaşan tәsәrrüfat subyektlәrini
Nizamnamә fondu yalnız xarici kapitalın iştirakı ilә formalaşan tәsәrrüfat subyektlәrini
Nizamnamә fondu xarici vә milli kapitalın iştirakı ilә formalaşan tәsәrrüfat subyektlәrini
Düzgün cavab yoxdur
Nizamnamә fondu yalnız daxili kapitalın iştirakı ilә formalaşan tәsәrrüfat subyektlәrini

672 Kontrakt müştәrәk müәssisәlәrdә aşağıdakılardan hansı kontrakta әsasәn müәyyәn olunmur?

•

Tәrәfdaşların әmәkdaşlıq prinsiplәri
Tәrәfdaşların sәrmayә qoyuluşlarının ölçü vә formaları
Tәrәfdaşların mәsuliyyәtlәri
Düzgün cavab yoxdur
Tәrәfdaşların iş qabiliyyәtlәri

673 Kontrakt müştәrәk müәssisәlәrindә kontrakta әsasәn nә müәyyәn olunur?

•

Tәrәfdaşların әmәkdaşlıq prinsiplәri
Tәrәfdaşların sәrmayә qoyuluşlarının ölçü vә formaları
Tәrәfdaşların mәsuliyyәtlәri
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur

674 Müştәrәk müәssisәlәrin sosialiqtisadi mahiyyәti aşağıdakılardan hansı ilә müәyyәn olunur?

•

Tәrәfdaşların texnoloji vә emosional әmәkdaşlığı ilә
Xarici investorun texnikada payı ilә
Tәrәfdaşların birgә sәrmayә qoyuluşları ilә
Tәrәfdaşların vәsaitlәri ilә
İşçilәrin qüvvәsi ilә

675 Müştәrәk müәssisәlәrin yaradılma sәbәbi kimi tәrәfdaşlar çox zaman hansı resurs növlәrinә
çatışmazlıqla rastlaşırlar?

•

İstehsal güclәri
Xammal vә materiallar
Texnologiya , patent ,idarәetmә kadrları
Maliyyә resursları, informasiya, nouhau
Bütün cavablar doğrudur

676 Aşağıdakılardan hansı müştәrәk müәssisәlәrin fәaliyyәtindә әsas mәsәlәlәrdәn biridir?

•

Müәssisә üzәrindә sahibkarlıq
Müәssisә üzәrindә nәzarәt
Müәssisәnin xarici investorlarla әlaqәsi
Xarici investisiyanın tәminat sistemi
Müәssisәnin tәrәfdaşlala әlaqәsi

677 Müştәrәk müәssisә üzәrindә nәzarәt aşağıdakılardan hansı ilә müәyyәn olunmur?

•

Düzgün cavab yoxdur
Tәrәfdaşların texnoloji vә emosional әmәkdaşlığı ilә
Tәrәfdaşların gücü ilә
Ölkәnin inkişaf sәviyyәsi ilә
Tәrәfdaşların müәssisәnin kapitalındakı payı ilә

678 Xarici investor öz üstünlüklәrindәn istifadә edәrәk müştәrәk müәssisә üzәrindә nәzarәti hansı
metodlar vasitәsilә tәmin edir? 1.maliyyә mtodu 2.prinsipial metod 3.inzibati metod 4.tәrәfdaşlıq
metodu 5.sәhmlәrin emissiyası vә yerlәşdirilmәsi metodu

•

345
145
135
124
234

679 Aşağıdakılardan hansı müştәrәk müәssisәlәrin yaradılmasında iştirak edәn 4 prinsipdәn biri
deyil?
Yeni növ mәhsul istehsalında riskin azaldılması
Әmәliyyatların genişlәndirilmәsi
İstehsalın mәhsuldarlığının vә sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi

•

İnvestisiya, texnika, texnologiya cәlb edilmәsi yolu ilә geridә qalmış sahәnin inkişafının tәmin edilmәsi
Mәhsul buraxılışı prosesindә şaquli inteqrasiyanın tәmin edilmәsi

680 İstifadәçi kontenti nәdir?

•

şәbәkәlәrarası protokoldur
tәşkilatın bölmәlәrinin işini tәmin edәn әmәliyyathesablama bölmәsidir
vebsaytlara baxmaq üçün proqram tәminatıdır
müştәrinin avadanlığının yerlәşdirilmәsi xidmәtidir
istifadәçinin kompüter diskinә yüklәyә bilәcәyi bütün informasiyalardır

681 Bekofis nәdir?

•

vebsaytlara baxmaq üçün proqram tәminatıdır
şәbәkәlәrarası protokoldur
istifadәçinin kompüter diskinә yüklәyә bilәcәyi bütün informasiyalardır
tәşkilatın bölmәlәrinin işini tәmin edәn әmәliyyathesablama bölmәsidir
müştәrinin avadanlığının yerlәşdirilmәsi xidmәtidir

682 Aşağıda sadalananlardan hansı elektron biznes sisteminә daxil deyil?

•

satış vә alışın tәşkili üçün elektron kommersiya altsistemlәri
elektron sәnәd dövriyyәsi altsistemlәri
informasiya mübadilәsi altsistemlәri
istehsal xәrclәrinin azalmasını tәmin edәn altsistemlәr
qlobal axtarış, biliklәrin toplanması vә birgә istifadәsi altsistemi

683 Potensial satış hәcmi nәdir?

•

potensial bazarın, prinsipcә, sahibkarın ala bilәcәyi hissәsidir
mümkün satış hәcmini sәciyyәlәndirәn göstәricilәrdir
müәyyәn şәrtlәrdә satış hәcminin artırılması perspektividir
verilmiş bazarın alıcılarının müәyyәn vaxt kәsiyi әrzindә әldә edә bilәcәyi malların ümumi miqdarıdır
bazar tutumunun biznesplan üçün zәruri olan tәhlilidir

684 Sәmәrәsiz bazar nәdir?

•

malların satış hәcminin artırılması üçün real imkanları olan bazar
mal vә xidmәtlәrin reallaşması üçün perspektivi olmayan bazar
xidmәtlәrin vә malların әsas hissәsinin reallaşdığı bazar
satış imkanlarının müәyyәn edilmәsi üçün seçilәn bazar
malların kiçik hissәsini udan bazar

685 İnkişaf edәn bazar hansıdır?

•

malların satış hәcminin artırılması üçün real imkanları olan bazardır
ticari әmәliyyatların sabit olmadığı bazardır (cansız, passiv)
satış imkanlarının müәyyәn edilmәsi üçün seçilәn bazardır
müәyyәn şәrtlәrdә malların satış perspektivi olan bazardır
malların kiçik hissәsini udan bazardır

686 Malların vә xidmәtlәrin kiçik hissәsini udan bazar necә adlanır?
Seçilmiş bazar
Әsas bazar
Sәmәrәsiz bazar

•

Potensial bazar
Әlavә bazar

687 Aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı istehsal planının tәrtib edilmәsini şәrtlәndirir?

•

firma üzrә istehsal axınları sxeminin tәrtib edilmәsi
mal vә xidmәtlәrin reallaşması üçün pul xәrclәri
firmanın tәşkilati quruluşu
xidmәtlәrin, bölmәlәrin tәrkibi vә onların funksiyaları
kәskin rәqabәt, alıcı uğrunda mübarizәnin güclәnmәsi

688 Aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı maliyyә planının tәrtib edilmәsini şәrtlәndirir?

•

ştatdankәnar vәziyyәtdә xidmәtlәr vә bölmәlәr arasında әlaqәlәndirmәnin vә qarşılıqlı fәaliyyәtin tәşkili
firmanın idarә edilmәsinin tәşkilati sxemi
firmanın tәşkilati quruluşu
doğru cavab yoxdur
xidmәtlәrin, bölmәlәrin heyәti vә onların funksiyaları

689 İstehlakçı uğrunda mübarizә prinsipi nәyә әsaslanır?

•

istehsalın bazarın tәlәblәrinә maksimum uyğunlaşdırılmasına
bütün mümkün vasitәlәrin (malın keyfiyyәti, reklam, servis, dizayn, qiymәt vә s.) kömәyilә bazara vә
istehlakçıya tәsirә
tәlәbatın vә bazar konyunkturasının nәzәrә alınmasına
doğru cavab yoxdur
istehlak tәlәbatı vә gәlәcәkdә onun dәyişmәsi haqqında mәlumat olmasına

690 İstehlakçıların başa düşülmәsi prinsipi nәyә әsaslanır?

•

istehsalın bazarın tәlәblәrinә maksimum uyğunlaşdırılmasına
bütün mümkün vasitәlәrin (malın keyfiyyәti, reklam, servis, dizayn, qiymәt vә s.) kömәyilә bazara vә
istehlakçıya tәsirә
tәlәbatın vә bazar konyunkturasının nәzәrә alınmasına
doğru cavab yoxdur
istehlak tәlәbatı vә gәlәcәkdә onun dәyişmәsi haqqında mәlumat olmasına

691 Malların istehsalı üzrә gәlirlәr vә xәrclәr haqqında hesabat verәn sәnәd firmanın hansı bölmәsi
tәrәfindәn işlәnib hazırlanır?

•

iqtisadi bölmәsi
maliyyә bölmәsi
marketinq bölmәsi
baş mühasibatlıq
istehsalat şöbәsi

692 Layihә menecmenti nәdir?

•

Mәnfәәt almaq üçün qiymәtli şeylәrin tәrәfdaşlar arasında kommersiya mübadilәsidir
Layihәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtidir
İqtisadiyyat subyektlәri arasında fәaliyyәtin dәyişmәsidir
Layihәnin mәrhәlәli idarәolunmasıdır
Xüsusi alәt,vasitә bilik vә vәrdişlәr toplusudur

693 Sәrmayә layihәsinin hәyata keçirilmәsi üçün lazım olan sәrmayәlәrin hәcmi ilk növbәdә nәdәn
asılıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
müddәtindәn
Layihәnin miqyasından
bütün cavablar düzgündür
mürәkkәbliyindәn

694 Layihәnin reallaşdırılması üzrә sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәrәkәt sxemi necәdir?

•

Tәrәfdaşlarla әlaqә
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar doğrudur
İşlәyәn kollekyivlә әlaqә
Bazarla әlaqә

695 Biznes  plan nә әsasinda hazırlanır?

•

Tәlimtәhsil layihәsi әsasında
investisiya layihәsi әsasında
Elmi  tәdqiqat layihәsi әsasında
Qarışıq layihә әsasında
Tәşkilati layihә әsasında

696 Yenilikçi bizes layihәlәrinin növlәrinә aiddir?

•

Bütün cavablar doğrudur
Layihәnin hәyata keçirilmәsinә mane ola bilәcәk amillәrin aradan qaldırılması imkanlarının müәyyәn edilmәsi
Müәyyәn mәhsul növünün istehsalının tәşkil edilmәsi mümkünlüyünün sübuta yetirilmәsi
Düzgün cavab yoxdur
İstehsalı planlaşdırılan mәhsul növunә olan tәlәbin hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi

697 Aşağıdakılardan hansı investisiya layihәlәrinin sәmәrәlәliyinin qiymәtlәndirilmәsinin 3 әsas
prinsipindәn biridir?

•

metodoloji
rasionallıq
analitik
gәlirlik
rektabillik

698 Layihәdә iştirak edәn payçılar kimlәrdir?

•

Onun bilavasitә tәlimatı ilә işә başlayan vә layihәyә prosessual rәhbәrliyi hәyata keçirәnlәrdir
Layihәnin gerçәklәşmәsindә maraqlı olan bütün şәxslәrdir
Layihә proqramını tәrtib edәn, әsas istiqamәtlәri vә mәhdudiyyәtlәri müәyyәn edәnlәrdir
Düzgün cavab yoxdur
Komanda üzvlәrinin yığılması,onların bilk vә vәrdişlәrinin layihәdә tutduğu vәzifәyә uyğun olub olmamasını
müәyyәn edәrәk onları lazımi maddә vә qeyri maddә resurslarla tәmin edir

699 Elmi cәhәtdәn kifayәt qәdәr әsaslandırılmış şәkildә işlәnmiş biznesplanda әks olunmur?

•

Onların hәyata keçirilmәsi ardıcıllığı
Müәssisәnin daxil olacağı yeni satış bazarları
Müәssisәnin xüsusiyyәtlәri
Hamısı әks olunur
Müәssisәnin fәaliyyәt növlәri

700 Aşağıdakılardan hansı layihәnin әn vacib göstәricisidir?

•

layihәnin planlaşdırılması
layihәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
layihә büdcәsinin hazırlanmsı vә maliyyә monitorinqi
sifarişçinin layihә tәkliflәrinin işlәnmәsi
sifarişçinin layihә bitәndәn sonra tәqdim olunan son nәticәdәn razılıq sәviyyәsi

701 Yenilikçi tәdqiqat vә inkişaf layihәlәri nә ilә әlaqәdardır?

•

bütün cavablar doğrudur
xidmәtlәrin yaradılması ilә
yeni mәhsulun yaradılması ilә
düzgün cavab yoxdur
onların istehsalı üsullarının yaradılması üsulları ilә

