AAA_0819#01#Q15#01eduman testinin sualları
Fәnn : 0819 Biznesdә risklәrin idarә edilmәsi
1 Q.Liqinçukunun yanaşmasına görә münaqişәlәrin yaranması vә inkişafının qrup amillәri vә
sәbәblәrinә aiddeyildir:

•

sosialpsixoloyi
sosialiqtisadi
obyektivlik
şәxsiyyәt
tәşkilati idarәetmә

2 Münaqişәlәrin yaranmasının tәşkilatiidarәetmә ilә bağlı olan sәbәblәrinә aiddeyildir:

•

Xarakterin fәrdiliyi sәbәblәri
Funksional tәşkilati sәbәblәr
Struktur tәşkilati sәbәblәr
İdarәetmәnin gedişi ilә bağlı sәbәblәr
Şәxsifunkisional sәbәblәr

3 Biznes sferasında münaqişәlәrin tәsnifatına aiddir:

•

Sosialemosional münasibәt
Güc vә asılıq arasındakı nisbәt
Danışıqların aparılması zamanı münasibәtlәr
hamısı
İşgüzar münasibәtlәr

4 Tәdqiqatçılar tәrәfindәn tәşkilatlarda daha çox rast gәlәn münaqişә növlәrinә aiddir:

•

İşçi vә işverәn arasında
Şәxsiyyәtlәr arası münaqişәlәr
Böyük tәşkilatların bölmәlәri arasında
hamısı
İnsan qrupu arasında münaqişә

5 Sığorta haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

•

1992ci ildә
1993cü ildә
1994cü ildә
1996ci ildә
1995ci ildә

6 Azәrbaycan Respublikasında ehtiyatların yaradılması, idarә olunması vә istifadәsi ilә bilavasitә
hansı nazirlik mәşğul olmaqdadır?

•

Fövqaladә hallar Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Milli Tәhlükәsizliyi Nazirliyi
Әdliyyә Nazirliyi

7 Ehtiyat fondlarına aiddir: 1) natural 2) dәyәr 3) nisbi 4) mütlәq

•

3
1,2
1,4
4
3,4

8 Ehtiyat fondlarına aiddeyildir: 1) natural 2) dәyәr 3) nisbi 4) mütlәq

•

1,2
4
3
3,4
1,4

9 Aşağıdakı düsturda Sö nәdir? M Sö = (Σ Sök) ∕ M, k=1

•

keçmişdә müәyyәn dövr әrzindә bağlanılmış sığorta müqavilәlәri üzrә baş vermiş sığorta hadisәlәrinin sayıdır
bir sığorta müqavilәsi üzrә orta sığorta mәblәğidir
Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalıdır
bir sığorta hadisәsi üzrә orta sığorta ödәnişidir
keçmişdә müәyyәn dövr әrzindә bağlanılmış sığorta müqavilәlәrinin sayıdır

10 Aşağıdakı düsturda S nәdir? N S = (Σ Sκ) ∕ N

•

keçmişdә müәyyәn dövr әrzindә bağlanılmış sığorta müqavilәlәri üzrә baş vermiş sığorta hadisәlәrinin sayıdır
bir sığorta müqavilәsi üzrә orta sığorta mәblәğidir
Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalıdır
hec biri
keçmişdә müәyyәn dövr әrzindә bağlanılmış sığorta müqavilәlәrinin sayıdır

11 Aşağıdakı düsturda N nәdir? q = M ∕ N

•

keçmişdә müәyyәn dövr әrzindә bağlanılmış sığorta müqavilәlәri üzrә baş vermiş sığorta hadisәlәrinin sayıdır
bir sığorta müqavilәsi üzrә orta sığorta mәblәğidir
Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalıdır
heç biri
keçmişdә müәyyәn dövr әrzindә bağlanılmış sığorta müqavilәlәrinin sayıdır

12 Sığortaçının vәzifә öhdәliklәrinә aiddir:

•

sığorta hadisәsi nәticәsindә sığortalanmış әmlaka dәyә bilәn zәrәrin qarşısının alınması vә ya azaldılması üçün
sığortalının xәrclәrini ödәmәlidir. Bir şәrtlә ki, bu sığorta qaydalarında nәzәrdә tutulsun. Dәyәn zәrәrin
miqdarından artıq olan xәrclәrin әvәzini ödәmәmәlidir.
Sığortalı sığorta hadisәsinin baş vermәsi risqini vә sığortalanmış әmlaka dәyә bilәcәk zәrәrin miqdarını
azaldan tәdbirlәr gördükdә, yaxud әmlakın hәqiqi dәyәri artdıqda sığortalının әrizәsi üzrә bu halları nәzәrә
almaqla sığorta müqavilәsini yenidәn bağlamalıdır;
Sığortalını sığorta qaydaları ilә tanış etmәlidir;
hamısı
sığorta ödәnişini müqavilәdә vә ya qanunda müәyyәn edilmiş müddәtdә vә qaydada vermәli, әks halda,
sığortalıya hәr gecikdirilmiş gün üçün sığorta ödәnişinin 0,2 faizi miqdarında dәbbә pulu (peniya) ödәmәlidir;

13 Sığorta müqavilәsinә xitam verilmәsinә aiddir:
Hüquqi şәxs lәğv edildikdә vә ya fiziki şәxs vәfat etdikdә

•

•

hamısı
Müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәt bitdikdә;
Mәhkәmә sığorta müqavilәsinin etibarsız olduğu barәdә qәrar verdikdә;
Sığortalı sığorta haqqını müqavilәdә müәyyәn edilәn qaydada ödәmәdikdә;

14 Sığorta müqavilәsinә xitam verilәrkәn tәrәflәr birbirini azı neçә gün әvvәl yazılı şәkildә xәbәrdar
etmәlidirlәr?

•

2ay әvvәl
31gün әvvәl
30gün әvvәl
3ay әvvәl
15 gün әvvәl

15 Aşağıda nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәni yazın? Sığorta tarifi sığorta haqqının hesablanması üçün.
.......... hesablamalarına әsasәn müәyyәn edilәn dәrәcәdir.

•

promont
apriror
aktuar
hecbiri
privent

16 Aktuar hansı mәnşәli sözdür?

•

әrәb
latın
yunan
fars
ingilis

17 Aktuar hesablamalar sığorta tәcrübәsi xüsusiyyәtlәrinә aiddeyildir:

•

Sığorta ehtiyatlarının yaradılması vә onun optimal hәcminin müәyyәn edilmәsi.
Ayrıayrı illәrdә ümumi qanunauyğunluq kütlәvi sığorta hadisәlәri vasitәsi ilә yaranması
Qiymәtlәndirilәn hadisәlәr ehtimal xarakterinә malik olması
Sığortaçının vә sığorta etdirәnin maliyyә öhdәliklәrinin ekvivalentliyi prinsipinin olması.
Sığortaçı tәrәfindәn göstәrilәn sığorta xidmәtlәrinin maya dәyәrinin hesablanması bütün sığorta subyektlәrinin
tәlәblәrinә nәzәrәn aparılması.

18 Aktuar hesablamaların әsas mәsәlәlәrinә aiddir:

•

Sığortaçının zәruri ehtiyat fondlarının riyazi әsaslandırılması vә hәmin fondların yaradılması mәnbәlәrinin vә
metodlarının müәyyәn edilmәsi.
Sığorta hadisәlәrinin baş vermәsi ehtimalının hesablanması vә zәrәrin ağırlığının müәyyәn edilmәsi
Baxılan sığorta obyektlәri çәrçivәsindә risk qruplarının seçilmәsi vә onların tәdqiqi.
hamısı
Sığorta әmәliyyatlarının aparılmasına çәkilәcәk xәrclәrin zәruri mәblәğinin riyazi әsaslandırılması vә hәmin
xәrclәrin dәyişmәsinin proqnozlaşdırılması.

19 Qeyrihәyat sığortası üzrә tarif dәrәcәsi hesablanarkәn әvvәlcә nә hesablanır?

•

buruttodәrәcә
heç biri
xalis dәyәri
maya dәyәri

•

nettodәrәcә

20 Nettodәrәcәnin hesabalnmasında statistik mәlumatlara aiddeyildir:

•

Bir sığorta müqavilәsi üzrә orta sığorta mәblәği;
heç biri
müqavilәlәrinin gözlәnilәn sayı.
Bir sığorta hadisәsi üzrә yekun sığorta ödәnişi;
Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı;

21 Aşağıdakı düsturda q nәdir? q = M ∕ N

•

keçmişdә müәyyәn dövr әrzindә bağlanılmış sığorta müqavilәlәrinin sayıdır
bir sığorta müqavilәsi üzrә orta sığorta mәblәğidir
Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalıdır
heç biri
bir sığorta hadisәsi üzrә orta sığorta ödәnişidir

22 Aşağıdakı düsturda M nәdir? q = M ∕ N

•

keçmişdә müәyyәn dövr әrzindә bağlanılmış sığorta müqavilәlәri üzrә baş vermiş sığorta hadisәlәrinin sayıdır
bir sığorta müqavilәsi üzrә orta sığorta mәblәğidir
Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalıdır
heç biri
bir sığorta hadisәsi üzrә orta sığorta ödәnişidir

23 Depozit riskinә aiddir: 1) likvidik risklәrinә aid еdilir 2) әmanәtçilәrin öz әmanәtlәrini krеdit
tәşkilatlarından vaxtından әvvәl götürmәsi ilә bağlıdır 3) Dеpоzitlәrin yaradılması vә ya itirilmәsinә
dair xәbәrdarlığın оlmaması xüsusi şәrtlәrin mеydana çıxmasına sәbәb оlur 4) Müxtәlif әmanәtlәr
arasında tәlәb olunanadәk vә müddәtli venucur dеpоzitlәri xüsusi yеr tutur.

•

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

24 Forfeyt riskinә aiddir:

•

hamısı
Onu dеbitоr bоrclarından azad еtmәyә imkan vеrmәsi
Ödәnilmәmәnin riskini sığоrta edilmәsi
Daxili ticarәtin krеditlәşdirilmiş fоrması оlan fоrfеyrdеtmә ixracatçıya üstünlüklәrin vеrilmәsi
Bоrc vә ödәniş sәnәdlәrini әvvәlki sahiblәrinә qaytarmaq hüququ оlmayan idxalatçının bоrc öhdәliklәrinin
ödәnilmәsinә görә krеdit müәssisәlәrinin riski olması

25 Bazarla әlaqәli risklәrә aiddeyildir:

•

Krеdit müqavilәlәrindә faiz nоrmalarının mümkün dәyişmәsini nәzәrә alınmaması
malların köhnәlmәsi vә ya onların müasir bazarın tәlәblәrinә uyğun gәlmәmәsi
bazarın düzgün qiymәtlәndirilmәmәsi
hamısı
gözlәnilәn qiymәtin aşağı düşmәsi vә ya rеallaşdırma imkanlarının pislәşmәsi

26 Kommersiya riskinә aiddeyildir:]

•

Mәhsula оlan tәlәb nә qәdәr sabit оlarsa, kоmmеrsiya riski dә bir о qәdәr az оlar.
İqtisadi әlaqәlәrin iştirakçıları müxtәlif çеşidli kоmmеrsiya risklәri ilә qarşılaşırlar.
Müәssisәnin еlmi, tәşkilati tеxniki pоtеnsialından tam istifadә еtmәk üçün hәyata kеçirilәn tәdbirlәr zamanı
gözlәnilәn nәticәnin әldә еdilmәsi mümkünlüyünü bildirmәsidir.
hamısı
Оnlardan әn әsasları maliyyә vә işgüzar risklәrdir

27 Riskin ötürülmәsinә aiddeyildir:

•

Riskin birja sövdәlәşmәlәrinin bağlanılması (xecirlәmә) yоlu ilә ötürülmәsi;
Riskin hәvalә оlunması müqavilәsinin bağlanılması yоlu ilә ötürülmәsi;
Riskin faktоrinq müqavilәsinin bağlanılması yоlu ilә ötürülmәsi;
Riskin francayzinq müqavilәsinin bağlanılması yоlu ilә ötürülmәsi;
Riskin xammal vә material göndәrәnlәrә ötürülmәsi;

28 Limitlәşdirmәyә aiddeyildir:

•

Әmtәәlәrin kreditlә satışında kapital qоyuluşu hәcminin müәyyәn edilmәsindә tәtbiq оlunur
Bu elә xәrclәrdir ki, müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtindә hiss etdirәçәk
Müәssisәnin risk xәrclәrinin sоn hәdd mәblәğinin müәyyәn оlunmasıdır.
heç biri
Bоrc vә kreditlәrin verilmәsindә tәtbiq olunur

29 Xecirlәmәyә aiddeyildir: 1) Gәlәcәk dövrdә әmtәәlәrin göndәrilmәsini (satışını) nәzәrdә tutan
kоntraktlar vә kоmmersiya әmәliyyatları üzrә istәnilәn malmaterial qiymәtlәrinin әlverişsiz
dәyişikliklәri risklәrinin sığоrtalanmasıdır. 2) Yüksәlişә vә azalmaya xecirlәmә әmәliyyatları
mövcuddur. 3)Yüksәlişә xecirlәmә (kоntraktların satışı) gәlәcәkdә qiymәtlәrin mümkün
yüksәlişindәn sığоrtalanmaq üçün tәtbiq edilir. 4) Azalmaya xecirlәmә (tәcili kоntraktların azalışı)
qiymәtlәrin gәlәcәkdә mümkün azalmasından sığоrtalayır.

•

2
3
1,2
1,3
3,4

30 Riskin ötürülmәsinә aiddeyildir:

•

Riskin birja sövdәlәşmәlәrinin bağlanılması (xecirlәmә) yоlu ilә ötürülmәsi;
Riskin hәvalә оlunması müqavilәsinin bağlanılması yоlu ilә ötürülmәsi;
Riskin faktоrinq müqavilәsinin bağlanılması yоlu ilә ötürülmәsi;
Riskin francayzinq müqavilәsinin bağlanılması yоlu ilә ötürülmәsi;
Riskin xammal vә material göndәrәnlәrә ötürülmәsi;

31 Risklәrin tәhlilinin әsas vәzifәlәrinә aiddeyildir :

•

оnların tәsirini maksimumlaşdıran üsulları sеçmәk vә ya müvazinәtlәşdirici tәdbirlәr tәklif еtmәk;
Risk amillәrini sеçmәk;
Risk hadisәsinin yaxınlaşmasını vә başlanmasını müәyyәn dәrәcәdә prоqnоzlaşdırmaq;
risk amillәrinin dinamikasını izlәmәk vә оnları lazımi istiqamәtdә dәyişmәk;
layihәnin rеallaşma prоsеsini mоdеllәşdirmәk, xоşagәlmәz hadisәlәrin başvеrmә еhtimalını qiymәtlәndirmәk;

32 Valyuta risklәrinin növlәrinә aiddir: 1) әmәliyyat valyuta riski ; 2) translyasiya valyuta riski; 3)
iqtisadi valyuta nәticәlәri riski 4) dеlkrеdеrе valyuta nәticәlәri riski
4

•

3,4
2
3
1,2,3

33 Valyuta risklәrinә aiddeyildir:

•

Valyuta riski faiz nоrmalarının hәrәkәtinin, daha dоğrusu, milli valyutanın xarici valyutaya münasibәtdә
qiymәtinin müәyyәnliyi ilә әlaqәdardır.
Özündә bir valyutanın başqa bir valyutaya münasibәtdә mәzәnnәsinin dәyişmәsini әks etdirir.
hamısı
Bu risk bоrc alanlara, krеditоrlara, invеstоrlara vә möhtәkirlәrә mühüm tәsir göstәrir
xarici iqtisadi vә krеdit әmәliyyatları zamanı, hәmçinin, müәssisәnin xarici ölkәdә apardığı invеstisiya siyasәti
zamanı milli valyutanın mәzәnnәsinin dәyişmәsi nәticәsindә valyuta gәlirlәri vә xәrclәrinin әldә еdilmәsi
еhtimalını әks еtdirir.

34 Risk amilini neçә qrupa ayırmaq оlar?

•

4
2
1
ayrmaq olmaz
3

35 Risklәrin tәhlili çоx mürәkkәb vә әmәktutumlu iş оlduğundan çоx vaxt tәdqiqatçılar hansı tәhlil ilә
kifayәtlәnirlәr ?

•

tendensiya
kәmiyyәt
kеyfiyyәt
proporsiya
nominasiya

36 Subyektiv mümkünlük ölçüsü nәdir? 1) Hәr bir hadisәyә dair keçmiş mәlumat vә göstәricilәrin
elmi üsullarla tәhlil edilәrәk tәyin olunmasıdır. 2) Heç bir tarixi göstәriciyә әsalanmayaraq tәyin
olunmasıdır 3) Risklәrin tәsirini minimumlaşdıran ölçüdür

•

3
2
1
bütün variantlar doğrudur
1,2

37 Tәsәrrüfat fәaliyyәti zamanı sahibkarın qarşılaşdığı risklәri ümumi halda neçә qrupda göstәrmәk
olar?

•

6qrupda
4qrupda
3qrupda
2qrupda
5qrupda

38 Maliyyә risklәrinә aiddir
bazar (portfel) riski.
krеdit risklәri;

•

valyuta risklәri;
hamısı
faiz risklәri;

39 Valyuta risklәrinә tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

ölkәnin valyuta еhtiyatlarının vәziyyәti vә inflyasiyanın
maliyyә qәrarları
ödәniş balansının statistikası
hamısı
valyuta mәzәnnәlәrinin dәyişmәsinin nәticәlәri;

40 Valyuta risklәrinin növlәrinә aiddeyildir: 1) әmәliyyat valyuta riski ; 2) translyasiya valyuta riski;
3) iqtisadi valyuta nәticәlәri riski 4) dеlkrеdеrе valyuta nәticәlәri riski

•

3
1,2
3,4
2
4

41 Krеdit risklәrinin növlәrinә aiddir:

•

faktоrinq әmәliyyatlarının riski
dеpоzit riski
dеlkrеdеrе riski
hamısı
lizinq әmәliyyatlarının riski;

42 Müәssisәlәrin xüsusiyyәtindәn asılı оlaraq lizinq vеrәn vә lizinq alan arasındakı münasibәtlәrdә
neçә növ lizinqlәr fәrqlәndirilir?

•

5
3
1
heç biri fәrqlәndirilmir
2

43 Faiz riskinin yaranma mәnbәlәrinә aiddir:

•

Krеditin istifadә müddәtinә vahid nоrmanın qоyulması;
Krеdit müqavilәlәrindә faiz nоrmalarının mümkün dәyişmәsini nәzәrә alınmaması;
Müxtәlif faiz nоrmaları içәrisindәn daha sәmәrәlisini düzgün sеçmәmәsi;
hamısı
Mәrkәzi Bankın faiz siyasәtinin dәyişmәsi;

44 Faiz riskinin yaranma mәnbәlәrinә aiddir:

•

hamısı
Krеdit müqavilәlәrindә faiz nоrmalarının mümkün dәyişmәsini nәzәrә alınmaması
Krеdit müәssisәlәrindә faiz siyasәtinin işlәnib hazırlanmış stratеgiyasının olmaması
faiz nоrmalarının dәqiq оlmayan sәviyyәsinin sеçilmәsi
Mәrkәzi Bankın faiz siyasәtinin dәyişmәsi;

45 Qiymәtli kağızların gәlirliyi neçә amildәn aslıdır?

•

4
2
1
heç birindәn
3

46 İnvеstisiya risklәrinin növlәrinә aiddir:

•

Bazarla әlaqәli risk
Xәrclәrin artırılması riski
Başa çatdırılmamış tikinti işlәrinin riski
hamısı
İstеhsal riski

47 Başa çatdırılmamış tikinti işlәrinin riskinә aiddeyildir :

•

İşlәrin başlanılmasına kimi vә başladıqdan sоnra layihәnin
Pоdrat işlәrini görәn tәşkilatın iflasa uğraması, müflis оlması;
Bütün layihәni vә ya оnun hissәsini mәhv еdә bilәn qәza hadisәlәrinin baş vеrmәsi;
İqtisadi mühitdә dәyişikliklәrin оlması (qiymәt, vеrgi) .
İşlәnib hazırlanmış biznеsplanda dәyişikliklәrin оlmaması vә оnların rеallaşdırılmasının mümkünlüyü;

48 Riskin qiymәtlәndirilmәsi prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

4
2
1
5
3

49 Maliyyә nöqteyinәzәrindәn riskin neçә dәrәcәsi ola bilәr?
4
2

•

6
3

50 Translyasiya valyuta riskinә aiddir: 1) Müxtәlif ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn qır müәssisәlәr baş
müәssisәyә balans hеsabatı tәqdim еdәn zaman öz aktiv vә passivlәrini valyutada göstәrmәsi
nәticәsindә zәrәrlәrin vә ya artımın yaranmasıdır 2) Bunu hәrdәn hеsabat vә ya balans riski dә
adlandırırlar. 3) әmtәә dövriyyәsinin hәcminin azaldılması vә ya istеhsal amillәrinә vә hazır
mәhsullara müәssisәnin istehsal qiymәtinin daxili bazar qiymәtlәri ilә müqayisәdә dәyişmәsidir

•

2
2,3
3
hamısı aiddir
1,2

51 İqtisadiyyat valyuta nәticәlәri riskinә aiddir: 1) әmtәә dövriyyәsinin hәcminin azaldılması vә ya
istеhsal amillәrinә vә hazır mәhsullara müәssisәnin istehsal qiymәtinin daxili bazar qiymәtlәri ilә
müqayisәdә dәyişmәsidir 2) Dövlәt tәrәfindәn hәyata kеçirilәn siyasәtә vә ya inflyasiyanın
nәticәlәrinә görә әmәk ödәnişlәrinin artırılmasının dayandırılmasıdır 3) Oxşar mәhsulların
istеhsalçıları tәrәfindәn rәqabәt sәviyyәsinin dәyişmәsi kimi mәsәlәlәrlә әlaqәlidir

•

•

1,2,3
2
1
3,4
3

52 Faiz riskinә aiddeyildir: 1) Faiz nоrmalarının dәyişmәsi nәticәsindә cәlb еdilmiş vәsaitlәr üzrә
krеdit müәssisәlәrinә, invеstisiya fоndlarına vеrilәn krеdit nоrmalarına әsasәn, оnlar tәrәfindәn
ödәnilәn mәblәğin müәyyәn еdilәn hәcmdә оlması еhtimalı 2) Faiz riskinin 3 növünün olması 3)
Mövgeli faiz riski kоnkrеt vaxtın faizi üzrә hәr hansı bir vәziyyәtin riskini göstәrmәsi 4) Qurluş
riskinin , ümumiyyәtlә, krеdit müәssisәsinin balansına әsasәn faiz nоrmalarının artıbazalması ilә
bağlı оlan әmәk bazarında mеydana çıxan dәyişikliklәrlә әlaqәdar olması

•

1,4
2,4
1,2
heç biri
3,4

53 Iqtisadi risklәrin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi mеtоdlarını neçә qrupa bölmәk оlar?

•

4
3
1
6
2

54 Iqtisadi risklәrin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsinin birinci qrupuna aiddeyildir:

•

Bu metod әsasәn еmprik nәticәlәrә әsaslanır;
Bunlar еlә prоsеdurlardır ki, tәdqiq еdilәn hadisәlәrin inkişaf mәntiqini hәmin hadisәlәr arasındakı әlaqәni
nәzәrә almaq yоlu ilә әks еtdirir.
Mеtоdların birinci qrupunun әsasında bu vә ya digәr vәziyyәti tam vә ya qismәn fоrmalaşmış prоsеdurların
kömәyi ilә ifadә еtmәk cәhdi dayanır.
Bu qrupa aid mеtоdların tәtbiqi mürәkkәb hеsablama aparatının mövcudluğu, hеsablama vә tәhlilin
әmәktutumunun çох оlması ilә sәciyyәlәnir.
Bu mеtоdlardan istifadә еdilmәsi öyrәnilәn prоsеslәr arasında qarşılıqlı fәaliyyәtin mümkün оla bilәn
хaraktеrinә dair işçi fәrziyyәlәrin irәli sürülmәsini, nәzәrdәn kеçirilәn hadisәlәrin inkişafını kәmiyyәt
baхımından әks еtdirәn riyazi qanunun vә ya qaydalar tоplusunun fоrmalaşdırılmasını, mövcud infоrmasiya
әsasında mоdеl qurulmasını nәzәrdә tutur.

55 Iqtisadi risklәrin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsinin ikinci qrupuna aiddeyildir:

•

Еkspеrt mеtоdları sәmәrәli qәrarlar qәbul еdilmәsi mәqsәdilә riskin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsinә dair
еkspеrtlәrin ümumilәşdirilmiş fikrinin aşkarlanmasına vә fоrmalaşmasına yönәlmişdir.
Bu zaman gözlәnilәn riski müәyyәnlәşdirmәk üçün оnun kеçmiş tәcrübә, hadisәlәr vә faktlar bazasında
еkstrapоlyasiyasından istifadә еdilir
Ikinci qrup mеtоdlar isә, әsasәn еmprik nәticәlәrә әsaslanır.
Bu metod spekulyativ metoda әsaslanır
Bu qrupa еkspеrt vә statistika mеtоdları daхildir.

56 Aşağıdakı düstur nәyә aiddir: Ro =Rc +Rg

•

Heç birinә
Müәyyәnsizlik riskinә
Fәaliyyәt riskinә
Tәhlükә riskinә

Mәnfәәt riskinә

57 Aşağıdakı düsturdakı Rc nәdir? Ro =Rc +Rg

•

Sabit itkilәri
Orta itkilәri
Gәlәcәkdә gözlәnilәn
Idarәetmәnin cari
Dәyişkәn itkilәri

58 Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәni yazın? Riskdәn qaçan insanlar çox vaxt az, lakin ............. olan
işlәrә can atırlar

•

Gәlirsiz
Gәlirli
Sabit
Dәyişkәn
optimal

59 Riskin müәyyәnlәşdirilmәsindә yalnız kәmiyyәt mеyarlarının әsas götürülmәsi nәyә gәtirib
çıxarır?

•

texnoqrant yanaşmaya
tехnоpark yanaşmaya
tехnоkrat yanaşmaya
telement yanaşmaya
heç birinә

60 Riskin kеyfiyyәtәcә qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:

•

Nәzәrdә tutulan müsbәt nәticәlәr mümkün оla bilәn iqtisadi, psiхоlоji, siyasi vә başqa nәticәlәrlә müqayisә
еdilmәsi
Öz qәrarlarının hәyata kеçirilmәsinin nәticәlәrini peşәkarcasına vә mәsuliyyәtli şәkildә qiymәtlәndirmәyi
bacarması
mövcud altеrnativlәrin tәsәrrüfat hәyatı subyеktlәrinin maraqlarına mümkün оla bilәn tәsirinin aşkara
çıхarılması.
hamısı
müхtәlif maraqların tarazlaşdırılmasını, uzlaşdırılmasını tәmin еdәn, yохsa оnlar arasında uyğunluğun
pоzulması

61 әtraf mühit amillәri ilә üzvi şәkildә әlaqәdә olan amillәrә aiddir: 1) İnsanlarla birbaşa әlaqәsi olan
mühit amillәri 2) Digәr subyektlәrin tәsiri ilә yaranan amillәr 3) Qavrayış amili 4) Mövcud vәziyyәt
amillәri 5) Somatik amillәr

•

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

62 Subyektiv amillәr ilә üzvi şәkildә әlaqәdә olan amillәrә aiddir: 1) Qavrayış amili 2) Somatik
amillәr 3) Psixoloji amillәr 4) Mövcud vәziyyәt amillәri 5) İnsanlarla birbaşa әlaqәsi olan mühit
amillәri

•

2,3
1,2,3

1,4
5
4,5

63 Qiymәtә tәsir edәcәk amillәrә aiddeyildir:

•

Sosial
Psixloji
İqtisadi
Siyasi
Ekoloji

64 Qiymәtәmәlәgәlmә qoyulmasının prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

5
4
3
6
2

65 Siyasi risqin tipik mәnbәlәrinә aiddir:

•

vergi normalarının artırılması,
hamısı
әmlakın vә pul vәsaitlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi.
siyasi motivlәr
mәcburi pul çıxmalarının tәtbiqi

66 Pullar haqqında elmi әsәr in müәliffi kimdir?

•

C.M.Keyns
Abraxam Muavr
Adam Smit
Daniil Nayt
Daniil Bernull

67 Neçәnci ildә Harri Morkoviç Portfelin formalaşması әsәrini nәşr edir, bu әsәr sonralar maliyyә
fәaliyyәti nәzәriyyәsinә vә praktikasına çox güclü tәsir etdi?

•

1952ci ildә
1955ci ildә
1953cü ildә
1954cü ildә
1958ci ildә

68 Risq , qeyrimüәyyәnlik neçәnci әsrlәrdәn ciddi tәdqiq etmәyә başladılar?

•

19cu әsrdәn
1920ci әsrdәn
20ci әsrdәn
18ci әsrdәn başlayaraq
21ci әsrdәn

69 Risqin dәyişmәsi haqqında yeni nәzәriyyәnin şәrhi ni neçәnci ildә hansı ölkәdә nәşr etdirdilәr?
Almaniyada

•

Amerkada
Fransada
İtaliyada
Rusiyada

70 Disperiyanın işlәnib hazırlanması hansı nәticәni verdi?

•

Parametrin ölçülәrini
Parametrin verilmiş mümkün sahәyә düşmәsi ehtimalını
Parametrin funksiyalarını
heç birini
Silsilәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsini

71 Risq anlayışına aiddir:

•

Ümumilikdә bir sıra elmlәrdә istifadәedilir.
Hәr bir halda risqin tәdqiqi verilmiş elmin tәdqiqi predmetinә әsaslanır vә tәbii olaraq, fәrdi yanaşmalara vә
metodlara arxalanır
Risqin tәhlili üzrә tәdqiqatları texniki elmlәr, hüquqi mәsәlәlәr, psixologiya, tibb, fәlsәfә üzrә әdәbiyyatlarda
tapmaq olar.
hamısı
Risqin tәdqiqi istiqamәtlәrinin bu kimi müxtәlif şәkilliliyi bu hadisәnin çox aspektliliyi ilә izah edilir.

72 1944cu ildә Oyunlar nәzәriyyәsi vә iqtisadi davranışı hansı alimlәr başqa şәkildә tәsniflәşdiriblәr.

•

C.fon Neyman vә O.Morqenşteyn
A.Marşall vә A. Piqu
C.Mill vә N.U.Senior
O.Morqenşteyn vә N.U.Senior
C.fon Neyman vә A. Piqu

73 (Assel – Liability Management – ALM) sisteminin zәif tәrәflәri nәlәrdir? 1) analitik tәdqiqatlar
üçün mәhdud sayda metodlardan istifadә edilirdi; 2) müәssisә әmlakının dәyәrinin
qiymәtlәndirilmәsindә mәhdud sayda variantlardan istifadә edilmişdir; 3) analitik tәdqiqatların yerinә
yetirilmәsi üçün mәhdud sayda intervallardan vә zaman intervalları ölçüsündәn istifadә edilirdi. 4)
analitik tәdqiqatlar üçün çoxlu sayda metodlardan istifadә edilirdi; 5) zaman intervalları ölçüsündәn
istifadә edilmirdi

•

hamısı
1,2,3
4,1
3,2
4,5

74 (Assel – Liability Management – ALM) sistemi hansı risklәri qiymәtlәndirir ? 1) faiz normaları
risqini 2) bazar risqini qiymәtlәndirir 3) әmәliyyatların gәlirliyininin tәhlil edir 4) diskontlaşdırmanı
tәhlil edir

•

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

75 Hәcminә görә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

1
2
3
5
4

76 Mәnbәyinә görә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

1
3
2
5
4

77 Yenilik sәviyyәsinә görә neçә yerә ayrılır?

•

3
4
2
1
5

78 Ağılasığmaz amillәrin tәsirindәn yaranan risqә nә deyilir?

•

iqtisadi risq
maliyyә risqi
kommersiya risqi
siyasi risq
heç biri

79 Tәhlükәlilik sәviyyәsinә görә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

1
2
3
5
4

80 Sığortalanmanın reallığına görә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

1
2
3
5
4

81 Müddәtlәr üzrә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

1
2
3
5
4

82 Dәyişmә imkanına görә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

1
2
3
5
4

83 Müddәtindәn asılı olaraq risklәr neçә yerә ayrılır?

•

1
2
3
5
4

84 Müәssisәdә iş vaxtı itkilәri nәyi göstәrir?

•

әmәk itkilәrini
enerji itkisini
xammal itkisini
heç birini
resurs itkisini

85 Maliyyә itkilәrinә aiddir:

•

nәzәrdә tutulmamış ödәnişlәr
әlavә vergilәr
cәrimәlәr
hamısı
borcların qaytarılmaması

86 Biznes fәaliyyәtindә risklәrin әmәlә gәlmәsinin sәbәblәrinә aiddir:

•

sahibkarlıq fәaliyyәtini tәnzimlәyәn normativhüquqi aktların tәkmil olmaması
siyasi qeyristabillik;
inflayasiyanın yüksәk templәri;
hamısı
tәsәrrüfat subyektlәrinin mәsuliyyәtsizliyi;

87 Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәni yazın? Sahibkarların әksәriyyәtindә öz fәaliyyәtlәrinin nәticәsinә
görә fәrdi mәsuliyyәtin aşağı olması (bu da istәnilәn sazişin .............. riskini artırır).

•

Mәnәvi
Fәaliyyәt
Maddi
Hamısı
Böhran

88 Riskin sәviyyәsinә dolayı tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

siyasi şәrait
Sahәdәki iqtisadi vәziyyәt
Ölkәdәki iqtisadi vәziyyәt
hamısı
Tәbii hadisәlәr

89 Riskin sәviyyәsinә dolayı tәsir göstәrәn amillәrә aid deyildir:

•

siyasi şәrait
Sahәdәki iqtisadi vәziyyәt
Ölkәdәki iqtisadi vәziyyәt
Tәbii hadisәlәr
Vergi sistemi

90 Risklәrin idarә edilmәsinә aiddir:

•

sığorta işi
iqtisadi mәsәlәlәrin optimallaşdırılmasının riyazi metodları
firmanın tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili,
heç biri
hamısı

91 Riskin idarә edilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir:

•

Riskin aydınlaşdırılması
Riskin idarә edilmәsi metodlarının seçilmәsi
riskin qiymәtlәndirilmәsi
hamısı
Seçilmiş metodların tәtbiq edilmәsi

92 Riskin idarә edilmәsinin 1ci mәrhәlәsinә aiddir:

•

Riskin aydınlaşdırılması
Riskin idarә edilmәsi metodlarının seçilmәsi
riskin qiymәtlәndirilmәsi
nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Seçilmiş metodların tәtbiq edilmәsi

93 Riskin idarә edilmәsinin 2ci mәrhәlәsinә aiddir:

•

Riskin aydınlaşdırılması
Riskin idarә edilmәsi metodlarının seçilmәsi
riskin qiymәtlәndirilmәsi
nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Seçilmiş metodların tәtbiq edilmәsi

94 Riskin idarә edilmәsinin 3cü mәrhәlәsinә aiddir:

•

Riskin aydınlaşdırılması
Riskin idarә edilmәsi metodlarının seçilmәsi
riskin qiymәtlәndirilmәsi
nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Seçilmiş metodların tәtbiq edilmәsi

95 Riskin idarә edilmәsinin 4cü mәrhәlәsinә aiddir:

•

Riskin aydınlaşdırılması
Riskin idarә edilmәsi metodlarının seçilmәsi
riskin qiymәtlәndirilmәsi
nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Seçilmiş metodların tәtbiq edilmәsi

96 Riskin idarә edilmәsinin 5ci mәrhәlәsinә aiddir

•

Riskin aydınlaşdırılması
Riskin idarә edilmәsi metodlarının seçilmәsi
riskin qiymәtlәndirilmәsi
nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
Seçilmiş metodların tәtbiq edilmәsi

97 Riskin idarә edilmәsindә nә әsas götürülmüşdür?

•

binalar
İnsanlar
Dövriyyә vәsaitlәri
hec biri
İnsanlar vә sәrmayә

98 Riskin әsas mәnası nәdir? 1) Gәlirә yol açmaq 2) itkiyә yol açmaq 3) zәrәrә yol açmaq 4)
tәhlükәyә yol açmaq

•

1,3
2,3,4
1,4
1
bütün variantlar aiddir

99 Sahibkar üçün situasiyanın qeyrimüәyyәnliyi nәdәn ibarәtdir?

•

davranışlardan
kontragentlәrdәn
çoxsaylı dәyişәnlәrdәn
hamısından
Şәxslәrdәn

100 Spekulyativ vә adi risklәr hansı tipә aiddir?

•

Tәsirin davamiyyәt müddәti üzrә
Problemin hәlli mәrhәlәsi üzrә
Yol verilә bilmә dәrәcәsi üzrә
Gözlәnilәn nәticәlәr üzrә
Diverfikasiya imkanı üzrә

101 Sistematik risk nәdir?

•

O, diversifikasiya vasitәsilә әvvәlcәdәn müәyyәn edilә bilәr.
bütün iqtisadi sistem vә ya ayrıca bazar üçün xarakterikdir, hәm dә diversifikasiya olunmur. Bu növ risk bütün
sahә vә müәssisәlәrә tәsir göstәrәn amillәr:
bütün iqtisadi sistem vә ya ayrıca bazar üçün xarakterikdir, hәm dә diversifikasiya olunur. Bu növ risk bütün
sahә vә müәssisәlәrә tәsir göstәrәn amillәr:
ölkә vә ya dünyada mümkün siyasi dәyişikliklәr, iqtisadi tәrәddüdlәr vә s. ilә әlaqәdardır.
hamısı
biznes fәaliyyәtinin spesifikliyi vә mürәkkәbliyi, habelә mәnsub olduğu sahәnin problemlәri ilә bağlıdır.

102 Qeyrisistematik risk nәdir?
biznes fәaliyyәtinin spesifikliyi vә mürәkkәbliyi, habelә mәnsub olduğu sahәnin problemlәri ilә bağlıdır.
Sahibkar üçün әn çәtin problem qeyridiversifikasiyalı riski qiymәtlәndirmәkdir,

•

O, diversifikasiya vasitәsilә әvvәlcәdәn müәyyәn edilә bilәr.
hamısı
bu növ riskin ortaya çıxması mümkünlüyünü vә onun biznes fәaliyyәtinә tәsirini әvvәlcәdәn
müәyyәnlәşdirmәk çox çәtindir.

103 Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәni yazın? 1) Biznes layihәsi üzrә qәrar qәbulu mәrhәlәsindә yaranan
riski onun reallaşdırılması mәrhәlәsindә ........... riskdәn fәrqlәndirmәk lazımdır.

•

yaranan
ehtimal
dәyişәn
ölçülә bilmәyәn
ölçülәn

104 Riskin başvermә mәnbәlәrinә aiddir?

•

tәsәrrüfat fәaliyyәti
xüsusi bilik növü
sahibkarın öz fәaliyyәti
hamısı
informasiya

105 Riskin sonuncu tipi nәdir?

•

Aldanma
Dәyişmәk
Aldatmaq
hamısı
bölüşmәk

106 Riskin aldanma tipinә aiddir:

•

müasir tәsәrrüfatçılıq şәraitindә teztez baş verir;
maliyyә vәziyyәti haqqında informasiyanın doğru, düzgün olması ;
Partnyorlar (sifarişçilәr vә ya malgöndәrәnlәr), xüsusilә, onların işgüzar imici ;
hamısı
Yeni bazara çıxarkәn rәqiblәr haqqında yanlış vә ya natamam informasiya

107 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә riskin hansı tiplәrini fәrqlәndirmәk lazımdır? 1) qlobal 2) lokal
3)aldanma 4) aldatma

•

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

108 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә riskin neçә tipini fәrqlәndirmәk lazımdır?

•

5
2
3
4
6

109 Qlobal risk nәdir?

•

•

ölkәdәki, ayrıayrı sahә vә regionlardakı iqtisadi situasiyanın әksidir (inikasıdır).
әsasәn eyni sahәdә baş verir
firma sәviyyәsindә ortaya çıxır.
sabitdir
iqtisadi situasiya ilә tәrs mütәnasibdir

110 Xarici risklәrә aiddir:

•

yüksәk sәviyyәli inflyasiya,
siyasi situasiyanın qәflәtәn pislәşmәsi,
yenidәn maliyyәlәşdirmә dәrәcәlәrinin gözlәnilmәz şәkildә dәyişmәsi,
hamısı
müharibә,

111 Daxili risklәrin mәnbәyi kimlәrdir?

•

sahibkarlıq subyektinin özü,
marketinq xidmәtindә buraxılan sәhvlәr,
menecerin buraxdığı sәhvlәr,
hamısı
biznesmenin sәriştәsizliyi

112 Daimi risklәrә aiddir:

•

verilmiş coğrafi rayonda biznes fәaliyyәtinin fasilәsiz olaraq qarşılaşdığı risklәr
hüquq sisteminin qeyritәkmilliyi vә s.
ölkәdә ödәnişin edilmәmәsi üzrә ümumi risk,
hamısı
müәyyәn iqtisadiyyat sferasında biznes fәaliyyәtinin fasilәsiz olaraq qarşılaşdığı risklәr

113 Hansı riski müәyyәnlәşdirmәk sahibkar üçün әn çәtin problemdir?

•

sistematik risk
qeyridiversifikasiyalı riski
diverfikasiyalı riski
hamısını
aldatma riskini

114 Hansı risk yalnız uduzma üçün nәzәrdә tutulmuşdur ?

•

adi risk
diverfikasiyalı risk
sistematik risk
aldatma riski
qeyridiversifikasiyalı risk

115 İtki tipi üzrә tәsniflәşdirilә bilәn risklәrә aiddeyildir:

•

şәxsi risk
şәraitlә bağlı risk.
әmlak riski
ortaq risk
adi risk

116 Azәrbaycan Risk Profesionalları Assosiasiyası (ARPA) neçәnci ildәn yaradıldı?

•

2006cı ildәn
2008ci ildәn
2007ci ildәn
2010ci ildәn
2009ci ildәn

117 Qısa müddәtli vә uzun müddәtli risklәr hansı tipә aiddir?

•

Tәsirin davamiyyәt müddәti üzrә
Problemin hәlli mәrhәlәsi üzrә
Yol verilә bilmә dәrәcәsi üzrә
Gözlәnilәn nәticәlәr üzrә
Diverfikasiya imkanı üzrә

118 Aşağıdakı sxem nәyә aiddir:

•

Riskin informasiya tәminatıdır
Risk prosesinin tәhlilidir
Riskin idarә olunmasıdır
Biznesdә riskin daxili tәhlilidir
Biznesdә riskin xarici tәhlilidir

119 Korporativ mәrkәzin imtiyazlarına aiddir: 1) Riskin idarәedilmәsi mәrkәzi ilә birlikdә

razılaşdırılmış müәyyәn sahәlәrdә xüsusi tәdqiqatların aparılması; 2) Mәqsәdli şәkildә istehsalatda
tәtbiq edilәn risklәrin idarәedilmәsi 3) Riskin idarәedilmәsi mәrkәzi ilә birlikdә risk menecmentin
tәlәblәrinә uyğun olaraq ixtisaslaşmış istiqamәtlәrin işlәnmәsi. 4) Mәrkәzin әsasında risklәrә olan
reaksiyanın formalaşdırmaq

•

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

120 Risk menecmentә aiddeyildir:

•

İdarәetmә sistemi kimi idarәetmә subyektindәn ibarәtdir
hamısı
Bu sistem özündә riskli kapital qoyuluşlarının mәqsәdinin müәyyәnlәşdirir
Risk dәrәcәsinin vә miqyasının müәyyәn edilmәsini hәyata keçirir
İdarәetmә prosesindә yaranan iqtisadi münasibәtlәr vә risklәrin idarәedilmәsi sistemidir

121 Risk menecmentinә aiddeyildir: 1) İdarәetmә prosesindә yaranmış riskin vә iqtisadi
münasibәtlәrin qiymәtlәndirilmәsi sistemidir 2) Özündә idarәetmә fәaliyyәtlәrinin manipulyasiyasını
ehtiva edir 3) Risk menecmenti idarәetmә sistemi kimi idarәetmә obyekti vә subyektindәn ibarәtdir 4)
Risk menecmenti idarәetmә prosesindә yaranmış riskin vә iqtisadi münasibәtlәrin qiymәtlәndirilmәsi
sistemidir

•

3, 4
1,2
3
2
1, 4

122 Riskmenecmentin konseptual sxemininә aiddir :

•

Mәqsәdli şәkildә istehsalatda tәtbiq edilәn risklәrinn idarәedilmәsi strukturunun olması
İstәnilәn ideyaların konkret insanlar tәrәfindәn realizә edilmәsi.
Resurslara görә risklәrә olan reaksiyanın formalaşması
Biznes mәdәniyyәtinin olması
hamısı

123 Risklәrin idarәedilmәsi sitemi özündә hansı şәxslәri birlәşdirmәlidir?

•

pesimis insanları
optimist insanları
aqresiv insanları
paseynor insanları
passionar insanları

124 Microsoft şirkәtinin risk menecerlәri tәrәfindәn 1997ci ilin ikinci yarısında nәzәrә alınan risklәrә
aiddeyildir:

•

Öhdәliklәr vә mәhkәmә risklәri
Işәgötürәnin risklәri
Maliyyә risklәr
Tәbii risklәr
Marketinq risklәri

125 Tәbii risklәrә aiddir: 1) Zәlzәlә 2) Vulkan püskürmәsi 3) әlverişsiz hava şәraiti

•

1,2
1
2
3
1,2,3

126 Qәrarların qәbulunun ümumi sxemini risklәrin idarәedilmәsinin hansı sahәsinә adaptasiya etmәk
olar?

•

gәlirli
problemli
hamısına
diverfikasiyalı
volatelli

127 Qәrarların qәbulu nәzәriyyәsindә yaxşı fikirlәş nә istәyirsәn hansı prinsipә aidedilmәkdәdir:

•

hamısına
alternativ yolların çoxluğuna
mәqsәdә
ölçüyә
müqayisәyә

128 Qәrarların qәbulu nәzәriyyәsinin hamısına mәxsus neçә element var?

•

3
2
4
1
6

129 Nominal şkala üzrә qiymәtlәndirmәdә hansı anlayışlardan istifadә olunur?

•

Ehtimalı azdı
hamısından
Daha çox mümkündü
Eyni dәrәcәdә mümkündü
]Ehtimalı çoxdu

130 Riskin qiymәtlәndirilmәsindә nәyisә gözdәn qaçırmamaq vә ya qarışdırmamaq üçün praktikada
özünü yaxşı tәsdiqlәmiş hansı proseslәrdәn istifadә olunur? 1) Nomoinasiyadan 2) Tendensiyadan 3)
Proporsiyadan 4) İdentifikasiyadan 5) Kvantifikasıyadan

•

hamısından
3,4
1,5
1,2,3
4,5

131 Hansı alim göstәrmişdir ki , ölçmә zamanı mәsrәflәri yarıya qәdәr azaltmaq olar?

•

S.N.Vorobyov
N.S. Vorobyov

M.S. Vorobyov
Yakkok
Ford

132 Risklәrin yaranması vaxtının dәqiqliyi nәdәn aslıdır?

•

Resursların hәcmindәn
Tәdarükçülәrin fәaliyyәtindәn
Tәdiyә qabiliyyәtinin olmasından
hamısından
İlkin informasiyanın hәcmindәn

133 Riskin dәrәcәsinin azaldılmasına aiddir: 1) Heclәşmә yolu ilә 2) Sığorta 3) Özünüsığorta

•

1
2
1,2
3
1,2,3

134 Risk menecmentinin evristik qaydalarına aiddir:

•

Yalnız şübhә yoxdursa, pozitiv qәrar qәbul edilir
hamısı
Azı üçün çoxu qurban vermәk olmaz.
Şәxsi kapitalın imkan verdiyindәn çox risk etmәk olmaz.
Şübhә varsa, mәnfi qәrar qәbul edilir

135 İnvestisiya sferasına aid evristik qaydalara aiddeyildir

•

Vәsaitlәri daha rentabelli layihәlәrә indentifikasiyanı nәzәrә alaraq qoyulması
İnvestisiyadan götürәcәyiniz mümkün gәlirlә banka faiz ödәnişlәrinin sәviyyәsini müqayisәnin edilmәsi
Әgәr faiz ödәnişlәri mümkün gәlirlәrdәn yüksәkdirsә investisiyalardan imtinanın edilmәsi
İnvestisiyalarının rentabellik sәviyyәsinin inflyasiyanın tempini üstәlәyibüstәlәmәdiyini yoxlanması
düzgün variant yoxdur

136 Effektmәsrәflәr kriteriyası üzrә risklәrin azaldılması tәdbirlәrinin seçilmәsinin ümumi
alqoritminә aiddeyildir:

•

Mәsrәflәrin dәyişdirilmәsi
heç biri
Mәsrәflәrin azaldılması
Antirisk tәdbirlәrin reallaşdırılmasına çәkilәn mәsrәflәrin hesablanması.
Planlaşdırılan sahibkarlıq әmәliyyatlarına xas әsas risk növlәrinin vә qeyrimüәyyәnliyin aparıcı tipinin
müәyyәn edilmәsi.

137 әn geniş yayılmış risk növlәri hansılardır?

•

istehsal
maliyyә
marketinq
kommersiya
hamısı

138 Aprior tәdbirlәrә aiddir:

•

Rislklәrdәn qaçınılma
Risklәrin limitlәşdirilmәsi
Ötürmә
heçlәşmә
hamısı

139 Aprior tәdbirlәrә aiddir:

•

hamısı
diversifikasiya
Özünüsığortalama.
Riskin sığortalanması
Risklәrin limitlәşdirilmәsi

140 Aşağıdakı düstürdakı mnәdir?

•

göstәrilәnlәrin çoxluğunda alternativlәrin ümumi sayıdır
razılaşdırılmamış cütlüklәrdir
razılaşdırılmış cütlüklәrdir
heç biri
göstәrilәnlәrin çoxluğunda alternativlәrin tәk sayıdır

141 Mоdellәşdirmә prоsesinә aiddir: 1)Mоdellәşdirmә prоsesi ehtimalların verilәn bölgüsünә
әsaslanaraq tәsadüfi şәkildә hәr bir giriş dәyişәni üçün kәmiyyәt seçir. 2)Hәr bir variasiya edәn
dәyişәn üçün seçilmiş kәmiyyәt digәr amillәrin (vergi dәrәcәsi, amоrtizasiya ayırmaları vә s.) verilәn
kәmiyyәtlәri ilә birlikdә sоnradan hәr biri üzrә xalis pul axınlarının müәyyәn edilmәsi üçün mоdeldә
istifadә edilir. 3)I vә II mәrhәlәlәr dәfәlәrlә tәkrarlanır, bununla da xalis müasir dәyәrin (NPV) vә оrta
kvadratik kәnarlaşmanın gözlәnilәn kәmiyyәtlәri alınır. 4)I vә 3cü mәrhәlәlәr dәfәlәrlә tәkrarlanır,
bununla da xalis müasir dәyәrin (NPV) vә оrta kvadratik kәnarlaşmanın gözlәnilәn kәmiyyәtlәri
alınır.

•

1
3
2
2,3.
4

142 Ssenarilәrin tәhlilinin çatışmazlıqlarına aiddir: 1) ehtimalı qiymәtlәndirilmәsinin оlmaması;
2)hadisәlәrin inkişafının yalnız bir neçә variantı nәzәrdәn keçirilir. verir. 3) Problemin hәlli üçün
mümkün variantların tapılmaması; 4)Problemin hәlli nәticәsindә yarana bilәcәk mümkün siyasi;
iqtisadi, mәnәvi vә digәr neqativ nәticәlәrin müәyyәn edilәmәmәsi

•

1,4
3,2
1,2
hamısı
3,4

143 Riskin qiymәtlәndirilmәsindә әsas nәzәrә alınan onun hansı tәrәfidir? 1) kәmiyyәt tәrәfi 2)
keyfiyyәt tәrәfi 3) hәssas tәrәfi 4) qeyri müәyyәnliyi

•

1

3
2
2,3
4

144 Riyazi cәhәtdәn risk gözlәnilәn nәticә ilә olmuş nәticә arasındakı nәyә bәrabәrdir? 1) fәrqә 2)
hasilә 3) mәcmuya 4) girişә

•

1
3
2
2,3
4

145 Diskontlaşdırma әmsalının riskinә düzәlişlәr metoduna aiddir:

•

Risksiz diskоntlaşdırma әmsalı әsasәn dövlәt qiymәtli kağızlarına uyğun gәlir.
Hansı layihәnin riski daha yüksәkdirsә, hәmin layihәyә daha çоx mükafat ayrılmalıdır
İstiqraz vәrәqәlәri, sәhmlәr vә s. daha çоx risklidir.
hamısı
Bunu risksiz diskоntlaşdırma әmsalına mükafat әlavә еtmәklә hеsablamaq оlar.

146 Mәntiqi yanaşma prinsipinin mеtоdоlоji kоnsеpsiyalarına aiddir:

•

Kәmiyyәt vә kеyfiyyәt ölçülәrindә ifadә оlunan, dәqiqliklә planlaşdırılmış xaraktеristikaya malikdir.
Layihәnin әsas еlеmеntlәrinin qruplaşdırılması vә оnlar arasındakı әlaqәnin müәyyәn еdilmәsi layihәnin
tәhlili, qiymәtlәndirilmәsi vә hәyata kеçirilmәsi işlәrini asanlaşdırır.
İrәli sürülәn mәsәlәnin hәlli zamanı layihәnin idarә hеyәtinin vә оnun bütün iştirakçılarının mәsuliyyәtini
birmәnalı şәkildә müәyyәn еdir.
hamısı
Qәrarları qәbul еdәn şәxsin layihәlәrin rеallaşdırılması prоsеsindә layihә risklәrini minimuma еndirәn vә
kоmpеnsasiya еdәn daha еffеktli tәdbirlәrin sеçilmәsindә rоlu artır.

147 İqtisadi riskin hissәsinә aid olanları tapın?

•

1,4
3,2
1,2
hamısı
3,4

148 Riskin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәlәrinә aiddir: 1. Problemin hәlli üçün mümkün variantların
tapılması; 2. Problemin hәlli nәticәsindә yarana bilәcәk mümkün siyasi; iqtisadi, mәnәvi vә digәr
neqativ nәticәlәrin müәyyәn edilmәsi; 3. Riskin hәm kәmiyyәt, hәm dә keyfiyyәt baxımından inteqral
qiymәtlәndirilmәsi.

•

1
3
2
3,2
hamısı

149 Ssenarilәrin tәhlilinin çatışmazlıqlarına aiddeyildir: 1) ehtimalı qiymәtlәndirilmәsinin оlmaması;
2) hadisәlәrin inkişafının yalnız bir neçә variantı nәzәrdәn keçirilir. verir. 3) Problemin hәlli üçün
mümkün variantların tapılmaması; 4)Problemin hәlli nәticәsindә yarana bilәcәk mümkün siyasi;
iqtisadi, mәnәvi vә digәr neqativ nәticәlәrin müәyyәn edilәmәmәsi

•

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

150 Yapon feodalları neçәnci ildә gәlәcәyә tәdarük şәrtlәri daxilindә öz risqlәrini satmışdır?

•

1605ci ildә
1600cü ildә
1603cü ildә
1791ci ildә
1865ci ildә

151 Tәdqiqatların riyazi istiqamәti necә adlanır? 1) Ehtimal nәzәriyyәsi 2) Ekonometrika 3) İqtisadi
riyaziyyat

•

2
3
1
1,3
2,3

152 Ehtimal nәzәriyyәsi neçәnci ildә nәşr olunmuşdur?

•

1733cu ildә
1736cı ildә
1734cu ildә
heç birindә
1738ci ildә

153 Parametrin verilmiş mümkün sahәyә düşmәsi ehtimalının kimin әsәrindә şәmәrәli şәkildә
müәyyәnlәşmәyә başladı?

•

Tomas Bayesin
Abraxam Muavrin
Adam Smitin
Daniil Naytın
Daniil Bernullinin

154 Klassik sahibkarlıq risqlәri nәzәriyyәsinin müәlifflәri kimlәrdir? 1) Nayt, 2) Mill 3) Senyor 4)
Abraxam 5) Daniil

•

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

155 C.M.Keyns Ümumi nәzәriyyәdә gәlәcәyә tәklifi neçә tipә ayrır?

•

2
6
3
5
4

156 Pullar haqqında elmi әsәr neçәnci ildә yazılmışdır?

•

1931ci ildә
1932ci ildә
1930cu ildә
1945ci ildә
1935ci ildә

157 Risqin dәyişmәsi haqqında yeni nәzәriyyәnin şәrhi dә nәdәn bәhs edilir?

•

O, burada özünün müәyyәn maliyyә öhdәliklәri ilә bağlı risqli müәssisәlәrdә öz perspektivlәrini tәyin etmәyi
arzulayan istәnilәn kәsin özünә rәhbәr götürә bilәcәyi qaydaları» aşkar etmәk cәhdlәri haqqında danışır.
bu әsәrdә empirik mәlumatlar tәhlil olunmuşdur.
bu әsәrdә dispersiya anlayışı tәklif edilmişdir
hamısı
bu әsәrdә gәlirin strukturunda iki tәrkib hissәlәrini ayırırdılar

158 Keyns iqtisadi sferada risqlәrin neçә növünü seçmişdir?

•

2
6
3
1
4

159 Keynisin fikirlәrinә görә riskin 3cü növü nәdir?

•

inflyasiya risqi
borc alanın risq
sahibkarlıq risqi
adi risq
diverfikasiya riski

160 Risqlәrin riyazi izahına yaxınlaşmaq, iqtisadi hadisәlәrin riyazi modelini tәqdim etmәk cәhdi
hansı alimin әsәrindә öz әksini tapmışdır?

•

C.M.Keynsin
Abraxam Muavrin
Adam Smitin
Fridmenin
Daniil Bernull

161 Con fon Neyman özünün neçәnci ildә strateji oyunlar nәzәriyyәsini şәrh etdi?

•

1930cu ildә
1926cı ildә
1935ci ildә
1931ci ildә
1937ci ildә

162 Aşağıda verilәnlәrdәnhansı işgüzar risqlәrin başlıca sahәsidir ?

•

kommersiya bazarı
әmәk bazarı
istehsal bazarı
hamısında

•

maliyyә bazarı

163 Aşağıdakı fikri tamamlayın. 1) Nobel mükafatları laureatları olan Milton Fridmen vә Ceyms
Byukenen göstәrmişdirlәr ki,…… 1) әksinә, dövlәtin ehtiyatların bölüşdürülmәsi sahәsindәki risqlәri
qaydaca, bazardakılardan yüksәkdir. 2) әksinә, dövlәtin ehtiyatların bölüşdürülmәsi sahәsindәki
risqlәri qaydaca, bazardakılardan aşağıdır. 3) dövlәtin ehtiyatların bölüşdürülmәmәsi sahәsindәki
risqlәri qaydaca, bazardakılardan yüksәkdir

•

2
3
1
3,1
3,2

164 Aşağıda verilmiş problemlәri ortadan qaldırmaq üçün hansı sistemә ehtiyac yarandı? 1)
Bazarların qloballaşması 2) rәqabәtin güclәnmәsi 3) әmtәә vә xidmәtlәrә olan tәlәbin aşağı düşmәsi
4) mәhsulun istehsalına olan mәsrәflәrin qeyridәqiq hesablanmaları

•

Enterprise Risk Systems – ERS)
( Enterprise Planiq Systems – ERP)
(Assel – Liability Management – ALM)
hec biri
(PESTE)

165 1944cü ildә yazılmış Oyunlar nәzәriyyәsi vә iqtisadi davranış hansı alimlәrә aiddir:

•

B.Bremerә
F. Adam Smit, Keynesә
A.Brokhauza, I.A.Yefrona
C.fon Neymana vә O.Morqenşteynә
Abraxam Muavrә

166 Sahibkarlıq risqinin klassik nәzәriyyәçilәri kimlәrdir ? 1) C.Mill, 2) N.U.Senior 3) A.Marşall 4)
A. Piqu

•

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

167 Sahibkarlıq risqini nәzәriyyәçilәr neçә çür analiz etmişdirlәr?

•

4
1
5
3
2

168 Aşağıda verilmişlәr hansı alimlәrin fikirlәridir? 1) sahibkar qeyrimüәyyәnlik şәraitindә işlәyir;
2) sahibkarlıq gәliri tәsadüfi gәlirdir ki, var.

•

C.fon Neyman vә O.Morqenşteyn
A.Marşall vә A. Piqu
C.Mill vә N.U.Senior

O.Morqenşteyn vә N.U.Senior
C.fon Neyman vә A. Piqu

169 Intergrated Risk Manacement nәdir ?

•

riskin ölçlmәsidir
riskin neytrallaşdırılmasıdır
riskin idarә edilmәsidir
heç biri
riskin diverfikasiya edilmәsidir

170 ( Intergrated Risk Manacement) konsepsiyasına aiddir:

•

Risqin qlobaldan başlayaraq vә lokaladәk hәr bir amili onun hәyata keçirilmәsi, yәni, müәyyәn hadisә halında
müәssisәnin işinә tәsir göstәrә bilir
Mühitin durumunu başa düşmәk üçün risqin bütün mümkün amillәrini nәzәrә almaq vә onların tәsir dәrәcәsini
müәyyәnlәşdirmәk lazımdır.
Müәssisә öz fәaliyyәtinin gedişatında yüzlәrlә amillәrdәn tәşkil olan risq mühitindә yerlәşir vә işlәyir;
hamısı
Amillәr müәssisәnin ölçüsündәn vә profilindәn asılı olaraq, onlarla vә yüzlәrlә ola bilәr, buna görә dә
konsepsiyanın hәyata keçirilmәsi mәlumatların kompüterә yığılmasından vә emalından sonra mümkün
olmuşdur.

171 Kompleks yanaşma nәdir?

•

riskin artırılmasıdır
risk sığortalanaraq 3cü tәrәfә ötrülmәsidir
riskin optimallaşdırılmasıdır
heç biri
riskdәn uzaqlaşmaqdır

172 Risklәrin idarә olunmasında 3cü tәrәf dedikdә nә nәzәrә alınmalıdır?

•

müәssisә
Sığorta şirkәtlәri
müәssisә sahiblәri
kontragentlәr
istehlakçılar

173 3cü tәrәf sığorta kompaniyası haqqında hansı mәlumatları proqnozlaşdırmalıdır?

•

Verilmiş әmәliyyat üzrә risqsәmәrәlilik nisbәtinin hesablanmalı;
ölkәdәki sığorta xidmәtlәri bazarının vәziyyәti ;
sığorta kompaniyalarının maliyyә vәziyyәti haqqında mәlumatlar;
hamısı
cari zaman dövründә sığorta kompaniyalarının fәaliyyәt göstәrdiyi iqtisadi vә sahibkarlıq mühitinin ümumi
vәziyyәti;

174 Sahibkarlıq fәaliyyәtindә meydana gәlә bilәcәk risq amillәrinin tәsirilә bağlı itkilәrin növlәrinә
aiddir:

•

maddi
zamanın maliyyә itkilәri
әmәk
hamısı
müqavilәlәr

175 Maddi itkilәrin hәr birinә münasibәtdә nәdәn istifadә olunur?

•

öz ölçü vahidlәrindәn
korelasiyadan
inteqral sxemdәn
heç birindәn
reqresiyadan

176 Necәnci ildә Risqin dәyişmәsi haqqında yeni nәzәriyyәnin şәrhi әsәrini nәşr etdi?

•

1738ci ildә
1740ci ildә
1730cu ildә
1742ci ildә
1745ci ildә

177 Riskli kapital qoyuluşunun mәqsәdi nәdir?

•

maksimum gәlirin әldә edilmәsidir.
mәqsәdin müәyyәnlәşdirmәsidir
fәaliyyәtlәrin planlaşdırmasıdır
vizyonun yaradılmasıdır
әldә edilmәsi gәrәkәn nәticәdir.

178 Ekstroversiya nәdir? 1) әtraf insanlara, hadisәlәrә yanaşmaq tәrzidir 2) Bu özünü yüksәk
sәviyyәli ünsiyyәtdә göstәrir 3) şәxsi duyğu, tәәssürat, his vә fikirlәrә daxili alәmdә yanaşmadır.

•

1,2
3
2
hamısı
3,2

179 Introversiyaya aiddeyildir

•

şәxsi duyğu, tәәssürat, his vә fikirlәrә daxili alәmdә yanaşmadır.
daxili normalara dәstәk, dalğınlıq vardır
İntroversiv şәxsiyyәtdә әtraf mühitlә әlaqәdә bir neçә sabit rәftar vә münasibәt vardır.
Әtraf insanlara, hadisәlәrә yanaşmaq tәrzidir
İntroversiv insanların mühakimәsi xarici faktorların tәsirindәnasılı deyildir.

180 Riskli kapital qoyuluşu şöbәsinin sahibkar subyektinin nizamnamәsinә müvafiq olaraq hәyata
keçirәcәyi funksiyalara aiddir:

•

düzgün variant yoxdur
Sığorta vә yenidәn sığortanın şәrtlәrinin işlәnmәsi
Sığorta fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi,
hamısı
sığorta әmәliyyatlarının tariflәrinin hәcmini müәyyәn etmәk.

181 Riskmenecmentin әsas prinsiplәrinә aiddir:
Şәxsi kapitaldan artıq risk etmәk olmaz.
Az üçün çox şeyi riskә atmaq olmaz.
Riskin nәticәlәri barәdә düşünmәk lazımdır

•

•

hamısı
Müsbәt qәrarları yalnız şübhәlәr yox olduqda vermәkolar

182 Riskmenecmentin әsas prinsiplәrinә aiddeyildir:

•

Şübhә mövcud olduqda mәnfi qәrarlar qәbul edilir.
Müsbәt qәrarları yalnız şübhәlәr cox olduqda vermәk olar.
Yalnız bir hәllin olduğunu düşünmәk olmaz. Ola bilәr ki, başqa hәllәr dә var.
Riskin nәticәlәri barәdә düşünmәk lazımdır.
Şәxsi kapitaldan artıq risk etmәk olmaz.

183 Riskmenecmentin әsas prinsiplәrindәn 1cisi hansıdır?

•

Şәxsi kapitaldan artıq risk etmәk olmaz.
Az üçün çox şeyi riskә atmaq olmaz.
Riskin nәticәlәri barәdә düşünmәklazımdır.
Riskin nәticәlәri barәdә düşünmәk lazımdır
Müsbәt qәrarları yalnız şübhәlәr yox olduqda vermәk olar.

184 Riskmenecmentin 1ci prinsipinin tәtbiq edilmәsi zamanı maliyyә menecerinin görәcәyi işlәrә
aiddir:

•

heç biri
hamısı
Onu bütün maliyyә vәsaitlәri ilә tutuşdurmaq vә bu kapital itkisinin investoru müflis edibetmәyәcәyini
müәyyәnlәşdirmәk
Onu kapital qoyuluşu ilә tutuşdurmaq;
Mövcud risklә baş verә bilәcәk maksimum itkinin hәcmini müәyyәnlәşdirmәk

185 Zәrәrin maksimum hәcmi vә investorun xüsusi maliyyә vәsaitlәrinin hәcmi arasında olan әlaqә
özündә nәyә aparan riskin dәrәcәsini birlәşdirir?

•

hamısına
müflislәşmәyә
gәlirә
fәrqә
diverfikasiyaya

186 Aşağıdakı düstür nәyi ölçür?1) K=U/S

•

gәlirin minimum hәcmini
zәrәrin minimum hәcmini
fәrqin maksimum hәcmini
zәrәrin maksimum hәcmini
gәlirin maksimum hәcmini

187 Aşağıdakı düsturda düzgün verilәnlәri tapın? 1) K=U/S

•

K xüsusi maliyyә vәsaitlәrinin hәcmi; Ugәlirin maksimum hәcmini; S Xәrclәrin minimum hәcmini
K – riskin koeffisienti.;U – zәrәrin ehtimal olunan maksimum hәcm ; S – xüsusi maliyyә vәsaitlәrinin hәcmi.i.
K xüsusi maliyyә vәsaitlәrinin ; U riskin koeffisienti ; S zәrәrin ehtimal olunan maksimum hәcmihәcmi
S riskin koeffisienti K– xüsusi maliyyә vәsaitlәrinin hәcmi S riskin koeffisienti
Hec bir variant düzgün deyil

188 Müflislәşmәyә aparan riskin dәrәcәsini nә birlәşdirir?

•

Zәrәrin minimum hәcmi vә investorun xüsusi maliyyә vәsaitlәrinin hәcmi arasında olan әlaqә,
hec biri
Gәlir vә xәrcin maksimum hәcmi
Gәlirin maksimum hәcmi vә investorun xüsusi maliyyә vәsaitlәrinin hәcmi arasında olan әlaqә,
Zәrәrin maksimum hәcmi vә investorun xüsusi maliyyә vәsaitlәrinin hәcmi arasında olan әlaqә,

189 Riskmenecmentdә riskin reallaşdırılması prosesindә idarә etmә obyekti nәdir?

•

düzgün cavab yoxdur
maliyyә
müәssisә
risk
menecment

190 Riskmenecmentdә riskin reallaşdırılması prosesindә idarә etmә obyekti nәdir?

•

menecment
risk
düzgün cavab yoxdur
maliyyә
müәssisә

191 # Riskmenecmentin fәaliyyәtindә istifadә olunan informasiya nәdәn xәbәr verir?

•

rәqiblәrin ödәmә qabiliyyәtindәn
mәhsula olan tәlәb vә onun hәcmindәn
sığorta şәrtlәrindәn
hamısından
maliyyә dayanıqlığından

192 Riskmenecmentdә obyektin idarә olunması funksiyasına aiddeyildir:

•

Risklәrin sığortalanması prosesikin sәviyyәsinin1ci dә;
Kapitalın riskli qoyuluşu;
Yol verilәn risk
Sahibkarlıq fәaliyyәtindә subyektlәr arasında olan iqtisadi münasibәt vә әlaqәlәr;
koordinasiya etmәk

193 Riskmenecmentdә tәnzimlәmәk nәdir? 1) özündә verilmiş parametrlәrin tәxirә salınması halı baş
verdikdә bu obyektin dayanıqlılığının saxlanması vasitәsilә ilә idarәetmә obyektinә tәsiri birlәşdirir.
2) Tәnzimlәmә yaranmış sapmaların aradan qaldırılması tәdbirlәrini әhatә edir. 3) proqramı hәyata
keçirәn insanların bir araya yığılmasıdır

•

1
3
2
3,2
1,2

194 Riskmenecmentin 2cü prinsipinin tәtbiq edilmәsi zamanı maliyyә menecerinin görәcәyi işlәrә
aiddir: 1) risk sığortalanır 2) maliyyә meneceri sığorta ödәmәsi vә sığorta mәblәği arasında münasib
olan әlaqәni müәyyәn etmәli vә seçmәlidir 3) maliyyә menecerindәn zәrәrin maksimum hәcmini
bilmәklә onun nәticәsinin nәyә gәtirәcәyini, riskin ehtimalını müәyyәnlәşdirmәyi, vә riskin qarşısının
alınması üçün tәdbir görmәk üçün bütün mәsuliyyәti öz üzәrinә götürmәyi vә ya mәsuliyyәti
başqasına vermәyi tәlәb edir.

•

1,3
2
1,2
1
3

195 Bәzi növ informasiyalar bәzәn nә sirri sayılır?

•

iqtisadi
maliyyә
kommersiya
texnoloji
marketinq

196 Riskmenecmenti özündә nәyi birlәşdirir?

•

idarәetmәnin strategiya vә taktikasını
lizinqin strategiya vә taktikasını
maliyyәnin strategiya vә taktikasını
hamısını
biznesin strategiya vә taktikasını

197 Taktika nәdir?

•

Şirkәtin vizyonu başa düşülür
qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün vәsaitlәrin istifadә olunması istiqamәtlәri vә üsulları başa düşülür
Şirkәtin fәaliyyәtinin orta müddәtli planlaşdırılmasıdır
hamısı
konkret şәrtlәrlә qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün konkret metod vә üsullardır.

198 Riskmenecmentdә riskin reallaşdırılması prosesindә idarә etmә obyekti nәdir? 1) risk 2)
kapitalın riskli qoyuluşu 3)sahibkarlıq subyektlәri arasında olan iqtisadi әlaqә

•

1
3
3, 2
1,2,3
2

199 Riskmenecmentin fәaliyyәtindә hansı informasiya tәminatından istifadә olunur?

•

maliyyәdәn
iqtisadiyyatdan
statistikdan
hamısından
kommersiyadan

200 İnformasiyaya sahib olan nәyә sahib olur?

•

kontragentlәrә
bazara
heç birinә
tәdiyyә qabiliyyәtinә
malgöndәrәnlәrә

201 Bәzi növ informasiyalar bәzәn nә sirri sayılır?

•

marketinq
kommersiya
iqtisadi
texnoloji
maliyyә

202 Risklәrin idarә edilmәsindә istәnilәn qәrar nәdәn aslıdır?

•

marketinqdәn
kommersiyadan
informasiyadan
hamısından
maliyyәdәn

203 Riskmenecmentdә subyektin idarә olunması funksiyasına aiddeyildir?

•

Koordinasiya etmәk
Tәşkil etmәk
Proqnozlaşdırmaq
subardinasiya etmәk
Tәnzimlәmәk

204 Risk menecmenti neçә funksiyaya ayrılır

•

3
2
1
5
4

205 Riskmenecmentdә tәşkil etmә nәdir?

•

idarәetmә aparatının strukturu yaradılır
müәyyәn olunmuş qayda vә proseduralar әsasında kapitalın riskli qoyuluşudur
proqramı hәyata keçirәn insanların bir araya yığılmasıdır
hamısı
idarәetmәnin alәti yaradılır

206 Riskmenecmentdә koordinasiya nәdir? 1) riskin idarә olunması sistemindә iştirak edәn bütün
hәlqәlәr arasında uyğunluq yaratmaqdır. 2) özündә verilmiş parametrlәrin tәxirә salınması halı baş
verdikdә bu obyektin dayanıqlılığının saxlanması vasitәsilә ilә idarәetmә obyektinә tәsiri birlәşdirir.
3) müәyyәn olunmuş qayda vә proseduralar әsasında kapitalın riskli qoyuluşudur

•

1
3
2
3,2
1,2

207 Riskmenecmentdә stimullaşdırmaq nәdir? 1) maliyyә menecerlәri vә digәr mütәxәssislәrdә öz
işlәrinin nәticәsindә maraqlı olmaq arzusunu yaratmaqdır. 2) riskin idarә olunması sistemindә iştirak
edәn bütün hәlqәlәr arasında uyğunluq yaratmaqdır. 3) özündә verilmiş parametrlәrin tәxirә salınması
halı baş verdikdә bu obyektin dayanıqlılığının saxlanması vasitәsilә ilә idarәetmә obyektinә tәsiri

birlәşdirir. 4) müәyyәn olunmuş qayda vә proseduralar әsasında kapitalın riskli qoyuluşudur

•

2
4
3
1
5

208 Riskmenecmentin tәşkilinin birinci mәrhәlәsi nәdir?

•

diverfikasiyadır
mәqsәdin müәyyәnlәşdirmәsidir
planlaşdırmadır
hamısıdır
kontroldur

209 Riskin mәqsәdi nәdir?

•

diverfikasiyadır
mәqsәdin müәyyәnlәşdirmәsidir
planlaşdırmadır
әldә edilmәsi gәrәkәn nәticәdir.
kontroldur

210 Proqnozlaşdırmaq, tәnzimlәmәk, kordinasiya etmәk,stimullaşdırmaq, nәzarәt etmәk risk
menecmentdә nәyin idarә olunması funksiyasına aiddir: 1) subyektin idarә olunması funksiyasına 2)
obyektin idarә olunması funksiyasına 3) tәşkilin idarәetmә mәrhәlәlәrinә

•

2,3
1,3
1
2
3

211 Öz fәaliyyәtlәrindә riskә adәtәn hansı rәhbәrlәr can atmırlar?

•

heç biri
professionallığına әmin olan
intuisiyasına әmin olan
konservativliyinә әmin olan
innovasiyaya meyili olan

212 Riskli kapital qoyuluşu şöbәsinin sahibkar subyektinin nizamnamәsinә müvafiq olaraq hәyata
keçirәcәyi funksiyalara aiddir:

•

Riskli investisiya fәaliyyәti proqramının işlәnib hazırlanması.
әtraf mühit haqqında mәlumatın yığımı, tәhlili, saxlanması vә emalı.
Riskin dәrәcәsinin vә sәviyyәsinin, idarә edilmәsi strategiyasının vә üsullarının müәyyәnlәşdirilmәsi.
hamısı
Vençur vә portfel investisiyaların keçirilmәsi

213 Risk mәsәlәlәri ilә mәşğul olan maliyyә meneceri әsasәn necә hәqiqәti bilmәlidir?
4
3

•

•

2
1
5

214 Risk nәyin kateqoriyasıdır?

•

lizinqin
maliyyәnin
menecmentin
biznesin
marketinqin

215 Riskmenecmentin son mәqsәdi nә ilә üstüstә düşür.

•

hamısı
lizinqin mәqsәdi ilә
sahibkarın mәqsәdi ilә
maliyyәçinin mәqsәdi ilә
dövlәtin mәqsәdi ilә

216 Riskmenecmentin 3cü prinsipinin tәtbiq edilmәsi zamanı maliyyә menecerinin görәcәyi işlәrә
aiddir: 1) risk sığortalanır 2) maliyyә meneceri sığorta ödәmәsi vә sığorta mәblәği arasında münasib
olan әlaqәni müәyyәn etmәli vә seçmәlidir 3) maliyyә menecerindәn zәrәrin maksimum hәcmini
bilmәklә onun nәticәsinin nәyә gәtirәcәyini, riskin ehtimalını müәyyәnlәşdirmәyi, vә riskin qarşısının
alınması üçün tәdbir görmәk üçün bütün mәsuliyyәti öz üzәrinә götürmәyi vә ya mәsuliyyәti
başqasına vermәyi tәlәb edir.

•

1,2
2
3
1
1,3

217 Münaqişәlәrin hәll edilmәsinin neçә şәxslәrarası üsulu var?

•

1
6
5
2
4

218 Münaqişәlәrin hәll edilmәsinin şәxslәrarası üsuluna aiddir:

•

Uzaqlaşma
Mәcburetmә
Aradan qaldırma
hamısı
Kompromis

219 Münaqişәlәrin hәll edilmәsinin şәxslәrarası üsuluna aiddeyildir:

•

Yaxınlaşma
Mәcburetmә
Aradan qaldırma
Problemin hәlli

Kompromis

220 Münaqişәlәrin hәll edilmәsinin müsbәt tәrәflәrinә aiddeyildri:

•

Münaqişәli tәrәflәr arasında gәrginliyin aradan qaldırılması
Qaraşı tәrәfin imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi
Münaqişәdә iştirakın nәticәsi olaraq böyük emosinal vә maddi itkilәr
Qaraşı tәrәf barәdә yeni informasiyanın toplanması
Tabelikdә olan işçilәrin itaәtkarlıq sindromunun aradan qaldırılması

221 Münaqişәlәrin hәll edilmәsinin mәnfi tәrәflәrinә aideyildir:

•

Münaqişәdә iştirakın nәticәsi olaraq böyük emosinal vә maddi itkilәr
Tabelikdә olan işçilәrin itaәtkarlıq sindromunun aradan qaldırılması
İşçilәrin işdәn azad edilmәsi,intizama riayәt olunmaması
Mәğlüb edilmiş qruplar haqqında düşmәn tәsәvürünün yaradılması
İşgüzar münasibәtlәrin çәtinliklә bәrpa olunması

222 Münaqişә elementlәrinin siyahısına aiddir:

•

Münaqişәnin iki iştirakçısı vәya iki tәrәfinin olması
qarşı tәrәfә tәsir etmәk üçün güc vәsaitlәrindәn istifadә
Maraqların vә dәyәrlәrin qarşılıqlı uyğunsuzluğu
hamısı
İştirakçәların fәrdi xüsusiyyәti

223 Sığorta işi üzrә ilk qanun neçәnci ildә elan edilmişdir?

•

1250ci ildә İtaliya fәrmanıdır
1440ci ildә elan edilmiş Kenya fәrmanıdır
1435ci ildә elan edilmiş Barselona fәrmanıdır
1275ci ildә İngiltәrә fәrmanıdır
1445ci ildә elan edilmiş Fransa fәrmanıdır

224 Azәrbaycanda sığorta neçәnci әsrin ortalarında tәtbiq edilmәyә başlamışdır?

•

XIX әsrin ortalarından
X әsrin ortalarından
XX әsrin ortalarından
XX әsrin әvvәlәrindәn
XIIәsrin axırlarından

225 Xarici dövlәtlәrlә әlaqәdar olan sığorta xidmәtlәri ölkәmizdә olan hansı nümayәndәlik tәrәfindәn
aparılmışdır.

•

“İNQESTRAX”ın
“ANQOSSTRAX”ın
“İNQOSSTRAX”ın
“MNQOSSTRAX”ın
“ENQOSSTRAX”ın

226 Ehtiyat fondları neçә formada yaradılır?

•

1
2
3

5
4

227 Ehtiyat fondlarına aiddir:

•

Hökumәtin vә yerli orqanların ehtiyat fondları.
Müәssisәlәrin, şirkәtlәrin, sәhmdar cәmiyyәtlәrinin, kommersiya banklarının ehtiyat fondları.
Valyuta ehtiyatları
hamısı
sığorta vasitәsilә yaradılan ehtiyat fondları

228 Sığortanın mahiyyәtinә aiddeyildir:

•

pulun yenidәn bölgüsü münasibәtlәrinin meydana çıxması
әrazi vahidlәri arasında hәm dә vaxtında bölüşdürülmәsini tәmin edilmәsi
sığorta iştirakçıları arasında dәymiş zәrәrin aradan qaldırılması
heç biri
Zәrәrin açıq şәkildә aradan qaldırılması sığorta fondunda sәfәrbәrliyә alınması

229 Sığortanın әsas etibarilә neçә funksiyası var?

•

1
3
2
5
4

230 Sığortanın funksiyasına aiddeyildir:

•

risk funksiyası;
yığım funksiyası
xәbәrdarlıq funksiyası;
maliyyә funksiyası
nәzarәt funksiyası

231 Sığortanın risk funksiyasına aiddeyildir:

•

Zәrәrin hәmişә meydana çıxa bilmәsi
Sığortaçı tәşkilat zәrәrçәkmiş tәsәrrüfat subyektlәrinә pul yardımı göstәrmәsi
Hәr il tәkrar oluna bilmәsi
Yenidәn bölgü münasibәtlәrinin olmaması
Çәrçivәdә fәaliyyәt göstәrәn sığorta riski funksiyası yenidәn bölgü münasibәtlәrini hәyata keçirmәsi

232 Sığortanın xәbәrdarlıq funksiyasına aiddeyildir:

•

Sığorta ehtimal olunan itkilәrin zәrәrsizlәşdirilmәsi
sığorta fondunun vәsaitlәrinin müәyyәn hissәsi hesabına sığorta risklәrinin azaldılması tәdbirlәrinin
ötrülmәsinә istiqamәtlәnmәsi
heç biri
bütün әmlakın, fәaliyyәtin, hәyatın vә s. sığortalanmasını ifadә etmәsi
mümkün itkilәrin nәticәlәrini aradan qaldırmağa çağırışın olması

233 Sığortanın nәzarәt funksiyasına aiddeyildir:

•

Dörd funksiyanın nәticәsi kimi çıxış etmәsi
Sığorta fondu vәsaitlәrinin formalaşdırılması vә istifadәsi ilә әlaqәdar olması

Konkret sığorta münasibәtlәri zamanı hәmin funksiyalarla birlikdә meydana çıxması
Maliyyә nәzarәtinin hәyata keçirilmәsinin tәrkib hissәsi kimi çıxış etmәsi
Qanunvericilik sәnәdlәri әsasında hәyata keçirilmәsi

234 Sığorta neçә formada hәyata keçrilә bilәr:

•

1
3
2
5
4

235 İcbari sığortaya aiddir:

•

Әhalinin sosial müdafiәsinә әlavә tәminatların yaradılması,
Әgәr qanunvericilikdә başqa hal nәzәrdә tutulmamışdırsa, müvafiq qanunla müәyyәn olunmuş şәrtlәr vә
qaydalar çәrçivәsindә hәyata keçirilmәsi
Qanunvericiliyә uyğun olaraq müvafiq icbari sığorta qanunları әsasında hәyata keçirilmәsi
Hamısı
büdcә vәsaitlәrindәn sәmәrәli vә tәyinatı üzrә istifadәnin tәmin edilmәsi

236 Sığorta qaydalarında hәmçinin sığortaçının hansı hesablamalar әsasında müәyyәn etdiyi tariflәr
göstәrilmәlidir?

•

aktuari
Sığorta aktında
avrior
heç birindә
lisenziyada

237 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sığortanın әsas tәşkili formalarına aiddeyildir:

•

Dövlәt sığortası
Kooperativ sığorta
Qarşılıqlı sığorta
Müştәrәk sığorta
Sәhmdar sığorta

238 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә sığortanın әsas tәşkili formalarına aiddir:

•

Dövlәt sığortası
Kooperativ sığorta
Qarşılıqlı sığorta
hamısı
Sәhmdar sığorta

239 Sığorta sahәsindә münasibәtlәr hansı normativ hüquqi aktları ilә tәnzimlәnir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Beynәlxalq müqavilәlәrlә
Azәrbaycan Respublikasının digәr normativ hüquqi aktları
hamısı ilә
Maliyyә Nazirliyinin normativ hüquqi aktları ilә

240 Sığorta müqavilәlәrindәn irәli gәlәn münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi Azәrbaycan Respublikasının
Mülki Mәcәllәsinin neçәnci fәsilindә geniş müddәalar nәzәrdә tutulmuşdur?

•

10cu
50ci
30cu
60cı
20ci

241 Azәrbaycan Respublikasının sığorta qanunvericiliyinin normativ hüquqi aktlarına aiddir:

•

Qeyrihәyat sığortası növlәri üzrә sığorta ehtiyatlarının yaradılması vә ayırmaların hesablanması qaydaları
Aktuar vә sığorta ekspertlәrinin fәaliyyәt göstәrmәsi qaydası”
Azәrbaycan Respublikasında sığorta vә tәkrar sığorta brokerlәrinin fәaliyyәt qaydaları
hamısı
Azәrbaycan Respublikasında sığorta agentlәrinin fәaliyyәt qaydaları”.

242 Sığortanın aparılması ilә bağlı olan bütün hüquqi münasibәtlәri neçә qrupa bölmәk olar?

•

1
3
2
6
4

243 Sığorta münasibәtlәrinin obyektlәrinә aiddeyildir:

•

Әmlak
sahibkarlıq risklәri
xәrc
әmәk qabiliyyәtliliyi
vәtәndaş mәsuliyyәti

244 Sığorta müqavilәsinin bağlandığı andan etibarsızlığına aiddeyildir:

•

sığorta obyekti mәhkәmәnin qüvvәyә minmiş hökmünә әsasәn müsadirә edilmәli әmlak olduqda;
sığorta müqavilәsi bağlandığı anda sığorta obyekti mövcud olmadıqda
sığortaçının adından müqavilә bağlama ixtiyarı olmayan şәxslәrlә bağlandıqda
sığorta obyekti sığortalının qeyriqanuni mәnafelәri ilә bağlı olduqda
sığorta hadisәsindәn әvvәl bağlandıqda

245 Sığortalının vәzifә öhdәliklәrinә aiddeyildir:

•

Sığortalının malın yoxlanılmasına icazә vermәk öhdәliyi
Sığortalanmış obyektә dair qüvvәdә olan digәr sığorta müqavilәlәri barәdә sığortaçıya mәlumat vermәk
öhdәliyi;
Sığorta haqqını vaxtında ödәmә öhdәliyi
Ziyanın ötrülmәsi öhdәliyi
Sığorta hadisәsi baş verdikdә, sığorta müqavilәsi bağlanarkәn risqin qiymәtlәndirilmәsi üçün әhәmiyyәtli olan
hallar vә risqin sonradan dәyişdirilmәsi barәdә sığortaçıya mәlumat vermәk öhdәliyi

246 Sığortaçının vәzifә öhdәliklәrinә aiddeyildir:

•

Sığortalını sığorta qaydaları ilә tanış etmәsi;
Sığorta ödәnişini müqavilәdә vә ya qanunda müәyyәn edilmiş müddәtdә vә qaydada vermәli, әks halda,
sığortalıya hәr gecikdirilmiş gün üçün sığorta ödәnişinin 0,4 faizi miqdarında dәbbә pulu (peniya) ödәmәsi;
Sığortalı sığorta hadisәsinin baş vermәsi risqini vә sığortalanmış әmlaka dәyә bilәcәk zәrәrin miqdarını
azaldan tәdbirlәr gördükdә, yaxud әmlakın hәqiqi dәyәri artdıqda sığortalının әrizәsi üzrә bu halları nәzәrә
almaqla sığorta müqavilәsini yenidәn bağlanması;

Sığortalı vә onun әmlak vәziyyәti barәdә mәlumatı, o cümlәdәn kommersiya sirri olan mәlumatı
yaymamalıdır.
Sığorta hadisәsi nәticәsindә sığortalanmış әmlaka dәyә bilәn zәrәrin qarşısının alınması vә ya azaldılması
üçün sığortalının xәrclәrini ödәmәlidir. Bir şәrtlә ki, bu sığorta qaydalarında nәzәrdә tutulsun. Dәyәn zәrәrin
miqdarından artıq olan xәrclәrin әvәzini ödәmәmәlidir.

247 Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin ehtiyat fondu Respublika büdcәsinin tәrkibindә
ümumi büdcә hәcminin neçә faizi әsasında yaradılır?

•

2%
10%
6%
3%

248 Tәdiyyә әsaslı sığortaya ilk dәfә tәxminәn neçәnci illәrdә rast gәlinmişdir?

•

1250ci illәrdә
1850ci illәrdә
1350ci illәrdә
1755 ci illәrdә
1751 ci illәrdә

249 İqtisadiyyatda insanın davranışına neçә qrup faktorlar tәsir edir:

•

1
2
3
6
4

250 İqtisadi davranış psixlogiyasının mәqsәdinә aiddir: 1) iqtisadi faktorların insan psixikasına tәsiri
nәticәsindә insanın mәqsәdli davranışının tәhlil edilmәsidir. 2) Bura insan fәaliyyәtinin bütün
sferalarının kompleks tәhlili daxil olduğundan, bu problemlәrin tәhlili ilә bir neçә nәzәriyyә mәşğul
olur. 3) Bir qayda olaraq, insanların mәqsәd vә maraqları, onun iqtisadi biliklәri, düşüncә tәrzi,
xarakteri vә digәr faktorlar onun bu sahәdәki davranışına tәsir edәn mühüm amillәrdir.

•

heç biri
3
1
1,2,3
2

251 Risklәrin qavranılma sәviyyәsinә aiddir: 1)biliklә qavranılan, 2)intuitsiya ilә dәrk edilәn 3)
ümumiyyәtlә, dәrk edilmәyәn

•

1,2,3
2
1
heç biri
3

252 İqtisadiyyat nәyin sayәsindә mövcuddur?
pulun
insanın
proseslәrin

•

mәhdud mәnbәlәrin
insan ehtiyaçlarının

253 Konkret risk növünün maliyyә baxımdan qiymәtlәndirilmәsi neçә yerә ayrılır?

•

4
2
1
5
3

254 Konkret risk növünün müәyyәn edilmәsi amillәrinin sayı nә qәdәrdir?

•

4
2
1
5
3

255 Riskә getmәyi bacaran insanlar neçә qrupa ayrılır?

•

4
3
1
6
2

256 Risk vәziyyәtindә sеçilmiş qәrarların qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:

•

Ayrıca halda müәyyәn qәrara aid оlan risk yanlış qәrar nәticәsindә dәymiş ziyanla hәmin qәrarın hәyata
kеçirilmәsinә çәkilmiş хәrclәrin cәmi kimi müәyyәnlәşdirilmәli
Bu әmәliyyat üçün statistika qәrarları nәzәriyyәsinin üsullarından istifadә еdilә bilәr.
Nәzәrdә tutulan nәticәnin әldә еdilmәsi vә qarşıya qоyulmuş mәqsәddәn mümkün оla bilәn kәnarlaşma
еhtmalı baхımından qiymәtlәndirilmәli.
hamısı
Sеçilәn qәrarın nә qәdәr sәrfәli vә оptimal оlduğu hәmin üsulların kömәyi ilә müәyyәnlәşdirilmәli.

257 әtraf mühit amillәri ilә üzvi şәkildә әlaqәdә olan amillәrә aiddeyildir:1) Mövcud vәziyyәt amillәri
2) İnsanlarla birbaşa әlaqәsi olan mühit amillәri 3) Digәr subyektlәrin tәsiri ilә yaranan amillәr 4)
Qavrayış amili 5) Somatik amillәr

•

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

258 Subyektiv amillәr ilә üzvi şәkildә әlaqәdә olan amillәrә aiddeyildir:

•

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

259 Qiymәtәmәlәgәlmә qoyulmasının prosesinin mәrhәlәlәrinә aid deyildir?

•

Mәqsәdin seçilmәsi
Xәrclәrin dәyişdirilmәsi
Tәlәbatın müәyyәn edilmәsi
İlkin qiymәtin qoyulması
Rәqiblәrin qiymәtlәrinin tәhlili

260 Mәhsulun qiymәtinә tәsir edәn amillәrә aiddeyildir:

•

dәyәr
rәqiblәr
alıcılar
tәdiyәçilәr
bazar kanalları

261 Sәhmdar cәmiyyәtlәrindә vә xarici kapitalın iştirakı ilә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә
qanunvericiliyә uyğun olaraq ehtiyat fondunun hәcmi nizamnamә kapitalından neçә faizdәn çox
olmamalıdır?

•

30 %dәn
49%dәn
25%dәn
20% dәn
50%dәn

262 Sәhmdar cәmiyyәtlәrindә vә xarici kapitalın iştirakı ilә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә
qanunvericiliyә uyğun olaraq ehtiyat fondunun hәcmi nizamnamә kapitalından neçә faizdәn az
olmamalıdır?

•

25%dәn
10%dәn
49%dәn
50%dәn
15% dәn

263 Riskin dәyәrlәndirilmәsi işindә başlıca yeri nә tutmaqdadır? 1) tәhlili 2) proqnoz 3) dәyişmә 4)
ölçmә 5) dәyәrlәndirmә

•

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

264 İtki növlәrinә aiddeyildir:

•

zaman
әmәk
maddi
mәnәvi
maliyyә

265 әmәk itkilәrinә aiddeyildir: 1) tәsadüfi amillәrin sәbәb olduğu iş vaxtı itkisidir. 2) Dolayı
götürülәn әmәk itkilәri adamsaatla,adamgünlә,yaxud iş saatları ilә ölçülür. 3) әmәk itkisinin dәyәr
ölçüsünә keçirilmәsi әmәk saatlarının hәr saatın dәyәrinә vurmaq yolu ilә aparılır

•

1
1,3
1,2,3
3
2

266 Maliyyә itkilәrinә aiddir:

•

pul vә qiymәtli kağız itkisiilә bağlı birbaşa zәrәr
cәrmәlәr
әvvәldәn nәzәrdә tutulmamış ödәmәlәr,
hamısı
әlavә vergilәr

267 Vaxt itkisinә aiddeyildir: 1)Sahibkarlıq әmәliyyatları gözlәnilәnә nisbәtәn daha lәng getdikdә
ortaya çıxır. 2)Bu cür itkilәr nәzәrdә tutulan nәticәnin saatlar,günlәr,hәftәlәr vә ya aylara gecikmәsi
ilә birbaşa olaraq ölçülür. 3)Vaxt itkisinin pul dәyәrinә çevirmәk üçün tәsadüfi vaxt itkisinin
gәlirin,mәnfәәtin mәhz nә qәdәr itkisinә sәbәb olacağını bilmәk lazımdır 4) Vaxt itkisinin kәmiyyәt
vә dәyәr ölçülәri ilә tәsbit etmәk çox asandır.

•

2,1
1
4
3,4
2,3

268 Müsahibәnin aparılması metodikasının әsas üstünlüklәrinә aiddeyildir:

•

Söhbәtin kasetә yazılması onun gәlәcәkdә öyrәnilmәsi üçün informasiyanı fiksә etmәyә imkan yaradır.
Hәr bir iştirakçı müzakirәyә öz әmanәtini daxil etmәyә çalışır vә nәticәdә bütün respondentlәr birbirini böyük
sәmimiliklә stimüllaşdırır
Müsahibәni ixtisaslaşdırılmış mütәxәssis apardığından o,diskussiyanı zәhlәtökәn şәkildә olmadan
respondentlәrin motivlәrinin vә üstünlüklәrinin üzә çıxarılmasına istiqamәtlәndirә, elәcә dә fikirlәrin fasilәsiz
mübadilәsini stimullaşdıra bilәr;
hec biri
Sorğu sual edilәnlәr hәqiqәtә uzaq cavablar verirlәr

269 Maddi itkilәrә aiddeyildir:

•

itkilәr yalnız dәyәr nöqteyi nәzәrindәn,yәni pul vahidlәri ilә ölçülüb tutuşdurula bilәr.
yaxud avadanlığın,әmlakın,mәhsulun,xammalın,enerjinin vә s. –nin birbaşa itkilәrindә;
biznes layihәsindә nәzәrdә tutulmayan әlavә xәrclәrdә;
biznes layihәsindә nәzәrdә tutulan әlavә xәrclәrdә;
Maddi itkilәri müvafiq maddi ehtiyyatlarına tәdbiq olunduğu ölçü vahidi ilә,

270 Aşağıdakı düstur nәyә aiddir:

•

Dispersiyanın
Kendalın tәk korrelyasiyası
Kendalın cüt korrelyasiyası
Heç birinin
Reqrasiyonun

271 Riskin idarә edilmәsinә kompleks yanaşma nәticәsinә aiddeyildir?

•

mövcud resurslardan daha effektiv istifadә etmәk
biznes fәaliyyәtini yaxşılaşdırmaq
mәsuliyyәti bölüşdürmәk,
fәaliyyәt göstәrdiyi sahәni diverfikasiya etmәk
riskin tәsirinә qarşı tәhlükәsizli tәmin etmәk

272 Riskin neytrallaşdırılmasının әsas metodlarına aid deyildir?

•

Riskin birlәşdirilmәsi
Riskdәn yayınma
riskin sığortalanması
Riskin parçalanması
riski öz üzәrinә götürmә

273 Biznesin öz daxilindә olan resurslara aiddeyildir:

•

müәssisәyә mәxsus olan bina vә tikililәrin fiziki zәdәlәnmәsi zamanı zәrәr çәkmәyәn kassadakı nağd pul;
hәm maliyyә, hәm dә istehsal fәaliyyәtinin qismәn davam etdirilmәsindәn gәlәn gәlir;
zәdәlәnmiş mülkiyyәtin orta dәyәri;
biznes sahiblәri tәrәfindәn biznesi dәstәklәmәk vә s. üçün sәrmayә edilәn әlavә vәsaitlәr;
qiymәtli kağızlar vә gәlirli investisiyalardan daxil olan dividend vә faiz gәlirlәri;

274 Riskin idarә edilmәsi prosesindә sahibkar hansı suala cavab tapmalıdır? 1) Riskli situasiyaya
girmәk 2) yoxsa girmәmәk 3) fikirlәşmәk

•

1,2
2
1
1,3
3

275 Yol verilә bilәn risk dәrәcәsinә aiddir: 1) әsas fondların ölçüsü, 2) istehsalın hәcmi, 3) rentabellik
sәviyyәsi

•

1
1,3
1,2,3
2
3

276 Riskin qiymәtlәndirilmәsi riskin idarәedilmәsinin neçәnci mәrhәlәsinә aiddir:

•

3
1
4
5
2

277 Riskin idarәedilmәsinin metodlarının seçilmәsi riskin idarәedilmәsinin neçәnci mәrhәlәsinә
aiddir:
2
1

•

4
5
3

278 Seçilmiş metodların tәtbiq edilmәsi riskin idarәedilmәsinin neçәnci mәrhәlәsinә aiddir:

•

3
1
4
5
2

279 Nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsi riskin idarәedilmәsinin neçәnci mәrhәlәsinә aiddir:

•

3
1
4
5
2

280 Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәni yazın. Qeyd etmәk lazımdır ki, müәssisә az kapitala malikdirsә, o,
riskә qarşı daha............... olur .

•

diverfikasiya
mәsuliyyәtli
az hәssas
çox hәssas
mәsuliyyәtsiz

281 Biznesin öz daxilindә olan resurslara aiddeyildir:

•

biznes sahiblәri tәrәfindәn biznesi dәstәklәmәk vә s. üçün sәrmayә edilәn әlavә vәsaitlәr;
hәm maliyyә, hәm dә istehsal fәaliyyәtinin qismәn davam etdirilmәsindәn gәlәn gәlir;
hesabat dövründә әldә edilmiş mәnfәәtin bölüşdürülmәmiş qalığı,
qanunvericilik tәlәblәrinә vә sahibkarlıq firması nizamnamәsinә müvafiq olaraq yaradılan firmanın borc
fondu.
qiymәtli kağızlar vә gәlirli investisiyalardan daxil olan dividend vә faiz gәlirlәri;

282 Qanunvericilik tәlәblәrinә vә sahibkarlıq firması nizamnamәsinә müvafiq olaraq yaradılan
firmanın ehtiyat fondu әldә edilәn mәnfәәtdәn neçә faiz ayrılmalıdır?

•

7
10
5
4
6

283 Biznes fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi prosesindә risklәrin neytrallaşdırılması metoduna
aiddeyildir:

•

müqavilәlәrdәn imtina etmәklә
müqavilәlәrin bağlanması yolu ilә
riskin ayrıayrı sazişlәr vә ya tәsәrrüfat әmәliyyatları üzrә risklәrin tәrәfdaşlara ötürülmәsi
hamısı
riskin ayrıayrı sazişlәr vә ya tәsәrrüfat әmәliyyatları üzrә risklәrin tәrәfdaşlara transferi

284 Maliyyә risklәrinin ötürülmәsinә aid deyildir:

•

Faktorinq müqavilәsinin bağlanması yolu ilә
Risklәrin xammal vә material tәchizatçılarına ötürülmәsi yolu ilә
Zaminlik müqavilәsinin bağlanması yolu ilә
Konsaltinq müqavilәsinin bağlanması yolu ilә
Birja sazişlәrinin bağlanması yolu ilә

285 Maliyyә risklәrinin ötürülmәsinә aiddir: 1) Konsaltinq müqavilәsinin bağlanması yolu ilә 2)
Venucur müqavilәsinin bağlanması yolu ilә 3) Zaminlik müqavilәsinin bağlanması yolu ilә

•

1,3
2
3
hamısı
2,3

286 Biznes fәaliyyәtindә risklәrin әmәlә gәlmәsinin sәbәblәrinә aiddir:

•

cәmiyyәtin kriminallaşması;
siyasi qeyristabillik;
inflayasiyanın yüksәk templәri;
hamısı
tәsәrrüfat subyektlәrinin mәsuliyyәtsizliyi;

287 Mәnәvi riskin artmasına tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

sahibkarın cinayәt dünyasından asılılığı,
siyasәtçilәrin qeyriqanuni şәkildә iqtisadiyyata müdaxilәsi;
hüquqmühafizә orqanlarının onu müdafiә edә bilmәmәsi vә ya bunu istәmәmәsi;
hamısı
müxtәlif sәviyyәlәrdә idarәetmә aparatının kәskin artması;

288 Mәnәvi riskin artmasına tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

vergi qanunvericiliyinin dәyişmәsi;
amansız rәqabәt;
yüksәk vergi vә mәcburi ödәnişlәr;
hamısı
müxtәlif sәviyyәlәrdә idarәetmә aparatının kәskin artması;

289 Riskin sәviyyәsinә birbaşa tәsir göstәrәn amillәrә aiddir:

•

Sahibkarlıq fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericilik
Vergi sistemi
Dövlәt idarә vә tәsisatlarının gözlәnilmәz fәaliyyәtlәri
hamısı
Portniyorlara qarşı münasibәtlәr

290 Riskin sәviyyәsinә birbaşa tәsir göstәrәn amillәrә aid deyildir:

•

Sahibkarlıq fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericilik
Vergi sistemi
Dövlәt idarә vә tәsisatlarının gözlәnilmәz fәaliyyәtlәri
beynәlxalq hadisәlәr

Portniyorlara qarşı münasibәtlәr

291 Riskin sistemli idarә olunması fәaliyyәtinә aiddir:

•

Hәr bir müәssisәnin risklә bağlı öz fәaliyyәt istiqamәti olur.
Hәmin risklәrin içәrisindәn әlverişli olanı seçir,
mәruz qala bilәcәyi risklәri aşkar edir.
hamısı
arzuolunmaz risklәrdәn isә uzaqlaşmaq üçün üsullar axtarır.

292 Sahibkarın risklәrin idarә edilmәsi üzrә fәaliyyәti necә adlanır?

•

risk siyasәti
risk tәhlükәsi
risk mәdәniyyәti
riskin uzaqlaşdırılması
riskin optimallaşdırılması

293 Biznesplanın yerinә yetirdiyi funksiyalar neçә yerә ayrılır?

•

2
3
5
heç birinә
4

294 Firmaların işgüzar fәaliyyәtinin ayrilmaz tәrkib hissәsidir?

•

kordinasiya
tәşkil etmә
Planlaşma vә proqnozlaşma
Biznes plan
hamısı

295 Biznesin genişlәnmәsi imkanlarının tәhlilinin әhatә edir?

•

tәşkil etmә
Biznes plan
Planlaşma
kordinasiya
Nәzarәt

296 Texniki İqtisadi әsaslandırma nәyin tәrkib hissәsidir? 1) biznesplanın 2) investisiya layihәsinin
3)marketinqin 4) Şirkәtin fәaliyyәtinin

•

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

297 Biznesplan dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
mal vә xidmәtlәrin satılması sisteminin yaradılmasını
fәaliyyәti üzrә işçi sәnәdlәrin hazırlanmasını
rekonstruksiyasını,

•

müәssisә vә tәşkilatın tәsisini
hamısını

298 Müәssisәnin inkişaf strategiyasından asılı olaraq biznesplanın mәqsәdlәrinә aiddir :

•

xarici bazara çıxış vә investisiyaların cәlb edilmәsi.
Mövcud fәaliyyәtin yenilәşdirilmәsi vә ya yeni fәaliyyәtin yaranmasının mәqsәdәuyğunluğunu maraqlı
şәxslәrә sübut etmәk;
Arzu edilәn nәticәlәrә nail olmağın reallıq sәviyyәsini aydınlaşdırmaq:
hamısı
yeni ideyanın reallaşması üçün tәrtib olunmuş layihәdә göstәrilәn keyfiyyәt vә kәmiyyәt göstәricilәrinә nail
olmağın mümkünlüyünü sahibkarın tәrәfdaşlarına sübüt etmәk;

299 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin planlaşdırılmasının әhәmiyyәtinә aiddir:

•

frmanın bazardakı qәfil dәyişmәlәrinә daha çox hazırlıqlı edir;
nәzarәtin hәyata keçirilmәsi üçün firmanın fәaliyyәt göstәrmәsini müәyyәn edir;
mәqsәdә çatmaq üçün göstәrilәn sәylәri daha da dәqiq әlaqәlәndirmәyә imkan verir;
hamısı
sahibkara öz mәqsәdlәrini vә ya onlara nail olmaq yollarını dәqiqlәşdirmәyә imkan verir;

300 Biznesplan dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

mal vә xidmәtlәrin satılması sisteminin yaradılmasını
rekonstruksiyasını,
müәssisә vә tәşkilatın tәsisini,
hamısını
fәaliyyәti üzrә işçi sәnәdlәrin hazırlanmasını

301 әgәr biznesplanın hazırlanmasında sahibkarın özü şәxsәn iştirak edәrsә? 1) risklәrin aşağa
salınmasına daha çox tәsir edәr 2) sahibkarın özü tәrәfindәn gәlәcәk fәaliyyәt prosesi modellәşdirilir,
3) biznesplanın hazırlanmasının bütün mәrhәlәlәr üzrә yoxlayır, 4) qarşıya qoyulan mәqsәd vә
vәzifәlәrә nail olmaq üçün nәzәrdә tutulan vә nәzәrdә tutulmayan risklәrin mövcudluğu
müәyyәnlәşdirir 5) xәrclәrin son nәticәsinin operativ uçotunu aparır

•

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

302 Bıznesplanın hazırlanmasında iştirak edәn biznes üzrә tәrәfdaşların işlәrinә aiddir: 1)
әmәkdaşların inkişafının etibarlığı vә cәlb ediciliyinin qiymәtlәndirilmәsi 2) әmәkdaşlıq imkanlarının
qıymәtlәndirilmәsi 3) Imkanların qiymәtlәndirilmәsi 4) Mәqsәd vә vәzifәlәrin qoyulması vә
bölünmәsi

•

3, 4
2,3
1,2,
heç biri
1,2,3

303 Biznesplana aiddir:
sahәnin vәziyyәti
xülasә

•

titul vәrәqәsi
hamısı
biznesin tarixi

304 Biznesplana aiddir:

•

istehsal planı
rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi
әmtәә bazarının xarakteristikası,
hamısı
rәqabәt strategiyasının seçilmәsi,

305 Biznesplana aiddir:

•

riskin qiymәtlәndirilmәsi
tәşkilati plan;
marketinq planı;
hamısı
maliyyә planı

306 Biznesplana aiddir:

•

riskin qiymәtlәndirilmәsi
risklәrin sığortalanması
tәdqiqat vә işlәmәlәr planı;
hamısı
rәqabәt strategiyasının seçilmәsi,

307 Layihәnin hәyata keçirilmәsi zamanı itkilәrә aiddir: 1) Material itkisi 2) Maliyyә itkisi 3) Vaxt
itkisi

•

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

308 Sosial risklәrә aiddeyildir:

•

Siyasi infrastruktur
Tәtil tәhlükәsi
İxtisaslı işçi qüvvәsinin yığılmasındakı çәtinliklәr
hamısı
Әmәk haqqı sәviyyәsinin yetәrli olmaması

309 Sosial risklәrә aiddir:

•

Sosial infrastruktur
Tәtil tәhlükәsi
İxtisaslı işçi qüvvәsinin yığılmasındakı çәtinliklәr
hamısı
Әmәk haqqı sәviyyәsinin yetәrli olmaması

310 Texniki risklәrә aiddir:
Avadanlıqların etibarlılığının azlığı

•

Xammalın keyfiyyәtinin qeyristabilliyi
Avadanlıqların köhnәlmәsi
hamısı
Texnologiyaların yeniliyi

311 Maliyyәiqtisadi risklәrә aiddir:

•

Rәqiblәr tәrәfindәn mәhsul istehsalının artımı
Alternativ mәhsulun yaranması
Qeyrisabit tәlәbat
Vergilәrin artımı
Rәqiblәr tәrәfindәn qiymәtlәrin aşağı salınması

312 Ekoloji risklәrә aiddir:

•

Fors – major halları
Yaşayış mәntәqәsinin yaxınlığı
Atmosferә vә suya tullantılar
hamısı
İstehsalın zәrәrliyi

313 Biznesplanın tәtbiqi zamanı birbirini әvәz edәn hansı tәhlil qaydasından istifadә edilir?

•

« qәrarlar ağacın» dan
«iki addım» dan
«üç addım» dan
« hәssaslığın tәhlilin»dәn
«beş addım» dan

314 Planın reallaşdırma mәrhәlәsinin ardıcıllıqlarına aiddir

•

firmanın hökumәt sәviyyәsindә tanınması;
yeni idarә orqanının yaranması vә onun hüquqi әsasları;
planın tәtbiq edilmәsi üçün işçi qrupunun müәyyәn edilmәsi;
hamısı
firmanın qeydә alınması vә onun hüquqi prosesinin hәyata keçirilmәsi;

315 Firmaların yaranması mәrhәlәlәrinә aiddeyildir:

•

Firmanın yaranması haqqında tәrtib edilmiş sәnәdlәrin әdliyyә orqanlarında rәsmi tәsdiq edilmәsi;
İşgüzar tәrәflәr arasında maliyyә sabitliyi ilә әlaqәdar sazişin bağlanması vә lazım olan normativhüquqi
sәnәdlәrin İqtisadi İnkişaf Naziriliyinә rәsmi tәsdiq edilmәsi;
Firmaları yaratmaq üçün işgüzar tәrәfkeşlәrlә sazişin bağlanması;
hamısı
Firmanın fәaliyyәtinin hüquqi cәhәtdәn rәsmilәşdirilmәsi onun vergi vә auditor tәşkilatlarında, statistika
orqanlarında vә s. qeydә alınması.

316 Biznesplanın reallaşdırma qrafikinin tәrtib edilmәsi istiqamәti öyrәnilәrkәn ilk növbәdә tәtbiqin
hansı tәcrübәsindәn istifadә etmәk lazımdır?

•

« qәrarlar ağacın» dan
«iki addım» dan
«üç addım» dan
« hәssaslığın tәhlilin»dәn
«beş addım» dan

317 Risk neçә sәviyyәyә xasdır?

•

4
1
2
5
3

318 Makro iqtisadi risklәrә aiddeyildir:

•

ÜDMun adambaşına hәcminin aşağı düşmәsi
rәqabәt qabiliyyәtinin zәiflәmәsi
milli sәrvәtlәrin azalması
müәssisәnin borclarının artması
ölkәnin sәrmayә baxımından cazibәsinin azalması

319 Makro iqtisadi risklәrә aiddeyildir:

•

antiböhran idarәetmә
ölüm hallarının artması
әhalinin maddi durumunun pislәşmәsi,
iqtisadi siyasәtin transformasiyası
demoqrafik vәziyyәtin ağırlaşması

320 Müasir tәcrübәyә görә, risklәri idarә etmәk üçün onları hansı üsullarla müntәzәm
qiymәtlәndirmәk lazımdır? 1) keyfiyyәt 2) kәmiyyәt 3) sadә 4) mürәkkәb 5) diferensional

•

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

321 Riskin kәmiyyәt göstәricisinә aiddir: 1) mütlәq 2) nisbi 3) volatilik 4) svop 5)spret

•

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

322 Mütlәq cәhәtdәn risk nәdir? 1) mümkün itkilәrin maddi vә ya puldәyәr ifadәsindә göstәrilәn
hәcmi ilә, 2) hәmin itkilәr mәhz bu şәkildә ölçülә bilirsә,müәyyәnlәşdirilә bilәr. 3) bazaya aid edilәn
mümkün itkilәrin hәcmi kimi düşünülr

•

hamısı
1,2
2,3
3
2

323 Nisbi ifadәdә risk nәdir? 1) müәyyәn bazaya aid edilәn mümkün itkilәrin hәcmi kimi düşünülür.
2) mümkün itkilәrin maddi vә ya puldәyәr ifadәsindә göstәrilәn hәcmi ilә, 3) hәmin itkilәr mәhz bu
şәkildә ölçülә bilirsә,müәyyәnlәşdirilә bilәr.

•

•

1
2,3
3
hamısı
1,2

324 Mоdellәşdirmә prоsesinә aiddeyildir: 1)Mоdellәşdirmә prоsesi ehtimalların verilәn bölgüsünә
әsaslanaraq tәsadüfi şәkildә hәr bir giriş dәyişәni üçün kәmiyyәt seçir. 2)Hәr bir variasiya edәn
dәyişәn üçün seçilmiş kәmiyyәt digәr amillәrin (vergi dәrәcәsi, amоrtizasiya ayırmaları vә s.) verilәn
kәmiyyәtlәri ilә birlikdә sоnradan hәr biri üzrә xalis pul axınlarının müәyyәn edilmәsi üçün mоdeldә
istifadә edilir. 3)I vә II mәrhәlәlәr dәfәlәrlә tәkrarlanır, bununla da xalis müasir dәyәrin (NPV) vә оrta
kvadratik kәnarlaşmanın gözlәnilәn kәmiyyәtlәri alınır. 4)I vә 3cü mәrhәlәlәr dәfәlәrlә tәkrarlanır,
bununla da xalis müasir dәyәrin (NPV) vә оrta kvadratik kәnarlaşmanın gözlәnilәn kәmiyyәtlәri
alınır.

•

1,2
4
1
hamısı
3,2

325 Imitasion metоdunun çatışmazlıqlarına aiddir:

•

mürәkkәb sistemlәrin mоdellәşdirilmәsi daha çоx kоmpyuter vaxtı tәlәb edir.
imitasiya mоdelinin işlәnilmәsi baha başa gәlir vә çоx vaxt tәlәb edir. B) Daha dоğrusu, giriş parametrlәrinin
hәr bir öyrәnilәn dәsti üçün mоdelin bir neçә qeyriasılı prоqnоzları lazım gәlir. Оna görә dә, әgәr sistemә
uyğun оlan analitik mоdel asan işlәnilә bilәrsә, оndan istifadә etmәk daha yaxşıdır.
Hamısı
әgәr mоdel öyrәnilәn sistemә uyğun deyilsә mоdellәşdirmәnin nәticәlәri hәqiqi sistem haqqında az faydalı
infоrmasiyanı әks etdirәcәkdir. Bu baxımdan, tәdqiqat aparılan sahәlәrdә peşәkar mütәxәssislәrin cәlb
оlunması zәruridir.

326 Qәrarlar ağacı nın tәhlilinә aiddeyildir:

•

“Qәrarlar ağacı” qәrarların qәbulu prоsesinin sxem mоdelidir.
Bu metоd mümkün ssenarilәrin müәyyәn sayının reallaşdırılması ehtimalının, hәmçinin, hәr bir ssenari üçün
riskin kәmiyyәt vә keyfiyyәt parametrlәrinin müәyyәn edilmәsindәn ibarәtdir.
Qәrarlar ağacı”nın qurulması mоdeli hәr şeydәn әvvәl, riskin tәhlili üçün istifadә оlunur.
Ağacın zirvәsi seçim zәruriliyi yaradan әsas vәziyyәtlәri, ağacın budaqları isә zirvә ilә müәyyәn edilәn
vәziyyәtdә yeri оla bilәn müxtәlif hadisәlәri (qәrarlar, әmәliyyatlar) ifadә edir.
«Qәrarlar ağacı» metоdu ilә tәdqiqatın aparılması üçün yalnız statikada deyil, hәm dә dinamikada
infоrmasiyanın maksimum mümkün hәcminә malik оlmaq lazımdır.

327 Qәrarlar ağacı na aiddir:

•

Ağacın hәr bir budağına (mәsәlәn, ödәnişin kәmiyyәti vә оnun hәyata keçirilmәsi ehtimalı) say
xarakteristikaları verilir.
Ağacın zirvәsi seçim zәruriliyi yaradan әsas vәziyyәtlәri,
qәrarların qәbulu prоsesinin qrafik mоdelidir.
hamısı
Ağacın budaqları isә zirvә ilә müәyyәn edilәn vәziyyәtdә yeri оla bilәn müxtәlif hadisәlәri (qәrarlar,
әmәliyyatlar) ifadә edir.

328 Qәrarlar ağacı metоddan istifadәnin addımlarına aiddeyildir:
bütün zirvә vә budaqların kәmiyyәtlәri (qiymәtlәri) әsasında NPVnin ehtimal оlunan kәmiyyәti hesablanır;
müvafiq prоblemi ağacın zirvәsinә, оndan şәrtlәnәn vәziyyәtlәri isә budaqlara yerlәşdirirlәr;

•

hәr bir t vaxt anı üçün prоblemi vә növbәti hadisәlәrin bütün mümkün variantlarını müәyyәn edirlәr;
alınan nәticәlәrin ehtimallı bölgüsünün tәhlili dәyişdirilir.
hәr bir budağa оnun pul vә ehtimallı qiymәtlәndirilmәsi verilir;

329 İnvеstisiya layihәlәrinin risk şәraitindә tәhlilinә aiddeyildir:

•

mәntiq әsaslar prinsipi
diskontlaşdırma әmsalının riskinә düzәlişlәr mеtоdu;
pul axınının dәyişmәsi mеtоdikası;
riskin qiymәtlәndirilmәsinin imitasiya (оxşatma) mоdеli;
riskin qiymәtlәndirilmәsinin ssenarilәr tәhlili

330 Pul axının dәyişmәsi metodkasına aiddeyildir: 1)Özündәn әvvәlki yanaşmadan fәrqli оlaraq, bu
yanaşmada hәr bir il vә hәr bir layihә üzrә vеrilmiş hәcmdә pul daxilоlmalarının әldә еdilmәsi
еhtimalının qiymәtlәndirilmәsinә çalışılır. 2) Bundan sоnra pul axınının zәiflәmә әmsalının kömәyi ilә
düzәliş еdilmiş pul axınına әsasәn yеni layihәlәr tәrtib еdilir vә оnlar üçün xalis gәtirilmiş еffеkt
hеsablanır (zәiflәmә әmsalı özündә nәzәrdәn kеçirilәn pul axınının әldә еdilmәsi еhtimalını әks
еtdirir). 3) Daha böyük xalis gәtirilmiş еffеktә malik оlan düzәliş еdilmiş pul axınlı layihәyә daha
üstünlük vеrilir vә bu layihә daha az riskli hеsab еdilir. 4) Daha böyük xalis gәtirilmiş еffеktә malik
оlan düzәliş еdilmiş pul axınlı layihәyә daha üstünlük vеrilir vә bu layihә daha çox riskli hеsab еdilir.

•

4
2
1
1,2,3
4,2

331 Pul axının dәyişmәsi metodkasına aiddir:1)Özündәn әvvәlki yanaşmadan fәrqli оlaraq, bu
yanaşmada hәr bir il vә hәr bir layihә üzrә vеrilmiş hәcmdә pul daxilоlmalarının әldә еdilmәsi
еhtimalının qiymәtlәndirilmәsinә çalışılır. 2) Bundan sоnra pul axınının zәiflәmә әmsalının kömәyi ilә
düzәliş еdilmiş pul axınına әsasәn yеni layihәlәr tәrtib еdilir vә оnlar üçün xalis gәtirilmiş еffеkt
hеsablanır (zәiflәmә әmsalı özündә nәzәrdәn kеçirilәn pul axınının әldә еdilmәsi еhtimalını әks
еtdirir). 3) Daha böyük xalis gәtirilmiş еffеktә malik оlan düzәliş еdilmiş pul axınlı layihәyә daha
üstünlük vеrilir vә bu layihә daha az riskli hеsab еdilir. 4) Daha böyük xalis gәtirilmiş еffеktә malik
оlan düzәliş еdilmiş pul axınlı layihәyә daha üstünlük vеrilir vә bu layihә daha çox riskli hеsab еdilir.

•

4
2
1
1,2,3
4,2

332 Nöqtәlәrinә yerinә uyğun gәlәni yazın? Orta kvadratik kәnarlaşması daha böyük qiymәt alan
layihә daha ........ hеsab еdilir.

•

Müәyyәnsizlik
Risksiz
Riskli
Heç biri
Optimal

333 MоnteKarlо metоdu ilә imitasiоn mоdellәşdirmәyә aiddir: 1)Bu metоd hәssaslığın tәhlilini vә
giriş dәyişәnlәrinin ehtimallarının bölgüsünün tәhlilini birlәşdirir. 2)Оnun reallaşdırılması prоqram
tәminatının güclü sistemini tәlәb edir. 3)Eyni zamanda, tәhlili hәtta kalkulyatоrun kömәyi ilә yerinә
yetirmәk оlar.

•

•

2,1
2
1
hamısı
3

334 MоnteKarlо metоdu ilә imitasiоn mоdellәşdirmәyә aid deyildir: 1)Bu metоd hәssaslığın tәhlilini
vә giriş dәyişәnlәrinin ehtimallarının bölgüsünün tәhlilini birlәşdirir. 2)Оnun reallaşdırılması prоqram
tәminatının güclü sistemini tәlәb edir. 3)Eyni zamanda, tәhlili hәtta kalkulyatоrun kömәyi ilә yerinә
yetirmәk оlar.

•

hamısı
2
1
2,3
3

335 Qarşılaşdığı problemin hәlli imkanlarını ortaya qoyacaq informasiyaları toplamaq üçün nәyә
ehtiyac vardır?

•

hamısına
maliyәyә
mütәxәssis әmәyinә
әlavә vәsaitә
Vaxta

336 Informasiyalar neçә mәnbәdәn әldә olunur?

•

1
3
2
hamısından
4

337 Hadisәlәr, düşüncәlәr, әsaslarla nә etmәk olar?

•

informasiya toplamaq
problemlәri hәll etmәk
mәlumat toplamaq
hamısı
rәqabәt etmәk

338 Müşahidәçi informasiyaları neçә şәkildә toplaya bilәr?

•

0
2
1
4
3

339 Anket metodunda istifadә olunan sualar strukturuna görә neçә formaya bölünür

•

4
2
1

5
3

340 Anketdә istifadә olunan suallar neçә yerә ayrılır?

•

4
2
1
5
3

341 Maliyyә tәhlilinin başlıca mәqsәdi nәdir?

•

dәyişikliklәrin dәrәcәsini tәyin etmәk
müәssisәnin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәltmәk
maliyyә siyasәtini hәyata keçirmәk
hamısı
ehtiyatları aşkara çıxarmaq

342 Maliyyә vәziyyәtinin tәhlili neçә yerә ayrılır?

•

4
2
1
ayrılmır
3

343 Daxili tәhlilә aiddir:

•

istehsalmaliyyә fәaliyyәtinin planlı idarәedilmәsindә,istifadә edilmәkdәdir
idarәetmә ilә әlaqәdar qәrarların qәbul edilmәsi mәqsәdi daşımaqdadır
idarәetmә funksiyalarını icra edәn vәzifәli şәxslәr tәrәfindәn aparılır
hamısı
mühasibat uçotu registrlәri vә hesabatlarında verilәn informasiyaya әsasәn aparılır.

344 Müәssisәnin xarici tәhlil hansı tәsәrüfat subyetlәrinә maraqlıdır?

•

vergi orqanlarına
borc verәnlәrә
xarici investorlara
maliyyә orqanlarına
hamısına

345 Müasir şәraitdә müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin tәhlili qarşısında duran әsas vәzifәlәrә
aiddeyildir:

•

vәsait mәnbәlәrinin artmasına(azalmasına), strukturun dәyişilmәsinә tәsir göstәrәn amillәri tәyin etmәk vә hәr
bir amilin tәsir dәrәcәsini azaltmaq;
Müәssisә vәsatinin, onun tәrkib hissәlәrinin artması vә azalması sәbәblәrini, tәsir göstәrәn amillәri vә hәr bir
amilin tәsir dәrәcәsini tәyin etmәk;
Müәssisә vәsaitinin mövcud vәziyyәtini, dinamikasını, tәrkib vә strukturunu öyrәnmәk;
Uzunmüddәtli aktivlәrin vәziyyәtini,dinamikasını, strukturunu vә dәyişilmәsini tәyin etmәk;
Müәssisә vәsaitinin mәnbәlәrini, onların dinamikası vә strukturunu öyrәnmәk

346 Müasir şәraitdә müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin tәhlili qarşısında duran әsas vәzifәlәrә
aiddeyildir:

•

•

Müәssisә vәsatinin, onun tәrkib hissәlәrinin artması vә azalması sәbәblәrini, tәsir göstәrәn amillәri vә hәr bir
amilin tәsir dәrәcәsini artırmaq;
Müәssisәnin likvidlik vәziyyәtini öyrәnmәk;
İstehsal vә tәdavül sferalarında olan cari aktivlәrin vәziyyәtini,strukturunu vә dinamikasını öyrәnmәk;
müәssisәnin ödәniş qabiliyyәtini öyrәnmәk;
Debitor vә kreditor borclarının hәrәkәtini vә strukturunu öyrәnmәk;

347 Müәssisәnin bir neçә ilin timsalında maliyyә vәziyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәr sistemini
aparmaq üçün hansı tәhlildәn istifadә edilmәkdәdir?

•

vertikal
Şaquli
Üfüqi
horizontal
Trend

348 Cari aktivlәrә aiddeyildir:

•

Debitor borcları
Qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları
Pul vәsaitlәri
Maddi istehsal ehtiyatları
Uzun müddәtli maliyyә qoyuluşları

349 Cari aktivlәrә aiddeyildir:

•

Debitor borcları
Qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları
Pul vәsaitlәri
Qeyri maddi istehsal ehtiyatları
qısa müddәtli maliyyә qoyuluşları

350 Qeyrimaddi aktivlәrә aiddeyildir:

•

inhisar vә imtiyaz hüquqları
patentlәr
gәlir gәtirәn torpaq sahәlәrindәn istifadә hüquqları,
tәsәrrüfat fәaliyyәtindә uzun müddәt istifadә edilir
xammal vә materiallar

351 әn üstün likvidlik aktivlәri hesab olunur?

•

Kreditor borcları
Xammal
pul
Hazır mәhsul
Debitor borcları

352 Cari aktivlәrә aiddir:1) Qısa müddәtli aktivlәr 2) Dövriyyә vәsaiti 3) Dövriyyә aktivlәri 4) Uzun
müddәtli aktivlәr

•

hamısı
1,4,3
1
4,2,3
1,2,3

•
353 Cari aktivlәrin әn likvid hissәsidir?

•

hazır mәhsul
Dövriyyә vәsaiti
Qısa müddәtli aktivlәr
pul vәsaiti
xammal vә materiallar

354 Debitor borclarının tәhlili vә onlara nәzarәt hansı göstәriçilәr üzrә aparılır? 1) Adekvat 2) Mütlәq
3) Nisbi 4) Proporsional 5) Anoloji

•

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

355 Qısamüddәtli maliyyә öhdәliklәrinә aiddeyildir:

•

әmәyin ödәnişi üzrә borclar
büdcәdәnkәnar fondlara olan borclar vә i.a11 ayadәk müddәtә qaytarılası borclar
qısa müddәtli bank kreditlәri
sosial sığorta vә sosial tәminat üzrә borclar
mal satanlara vә podratçılara olan borclar

356 Hansı alimә görә Risq – bu söz altında sığorta taktikasında hansısa ziyanla sığorta obyektinә
qorxu, tәhdid yaradan tәhlükәdir, bu ziyana görә sığorta idarәsi sığorta edәni mükafatlandırmalıdır…
fikiri irәli sürülmüşdür?

•

Daniil Nayta görә
Daniil Bernulleyә görә
Abraxam Muavra görә
Adam Smitә görә
F.A.Brokhauza, I.A.Yefrona görә:

357 Hansı alimә görә : Risq – mümkün tәhlükә, xoşbәxt çıxışa inamla uğura doğru hәrәkәtdir .

•

Daniil Bernulleyә görә
Adam Smitә görә
F.A.Brokhauza, I.A.Yefrona görә:
S.I.Ojeqova görә
Abraxam Muavra görә

358 Ehtimal nәzәriyyәsi ni kim işlәyib hazırlamışdır?

•

Abraxam Nayt
Daniil Bernulli
Abraxam Muavr
Muavr Daniili
Daniil Nayt

359 Dispersiya anlayışı kim tәrәfindәn tәklif edilmişdir?
Daniil Bernulli tәrәfindәn
Adam Smit tәrәfindәn

•

Karl Marks tәrәfindәn
Daniil Nayt tәrәfindәn
Abraxam Muavr tәrәfindәn

360 Gәlirin strukturunu neçә tәrkib hissәyә ayırdılar?

•

4
3
2
5
6

361 Sahibkarlar öz fәaliyyәtlәrindә hansı meyarları özlәrinә rәhbәr tuturlar? 1) gözlәnilәn gәlirin
ölçülәri; 2) onun mümkün tәrәddüdlәrinin qiymәtlәri; 3) Gözlәnilәn gәlirlәrin optimallaşdırılmasını;
4) Qeyri –mümkünlüyün qiymәtlәndirilmәsini;

•

3,2
1,2
3
1,4
4

362 Pullar haqqında elmi әsәr dә әn әsas hansı iqtisadi mәsәlәlәrә toxunulmuşdur?

•

Pulun dövrilәyinin artmasına
mәşğulluğun artmasına
Risqin vә qeyrimüәyyәnliyin mәhdudlaşdırılmasına
hamsı
Kredit faizlәrinin aşağı salınmasına

363 V.Dala görә risq nәdir? 1) şücaәt 2) bacarıq 3) hәll etmә qabiliyyәti 4) tәhlükә 5) tәşәbuskarlıq

•

1
4
1,2,3,5
3
hamısı

364 Gәlirin dispersiyası nәdir? 1) qiymәtli kağızlardan olan gәlirin orta kәmiyyәt әtrafında nә qәdәr
güclü tәrәddüd etdiyini müәyyәnlәşdirәn statistik kәmiyyәt kimi çıxış edir. 2) Qeyrimüәyyәnliyin
tәqribi intuitiv qiymәtini statistik hesablama ilә әvәz etmәklә müәllif effektiv portfel adlı düşünülmüş
formalaşma prosedurunu tәqdim etmişdir. 2) Mәhsulun daşınması ilә bağlı olaraq riskin statistik
proqnoz verilmәsidir.

•

1,2
2
1
heçbiri
3

365 Qeyri müәyyәnlik nәdir? 1) gәlәcәkdә nәyinsә yәqinsә baş verәcәyini bilmәk qabiliyyәtsizliyidir
2) elә bir vәziyyәtdir ki, bu zaman hansısa kәmiyyәt vә ya keyfiyyәt xüsusiyyәtlәrinin vә ya konkret
nәticәlәrin әldә edilmәsi mәqsәdilә hansısa tәdqiqatların aparılması qeyrimümkündür. 3) elә bir
amillәri nәzәrdә tutur ki, onların mövcudluğu halında fәaliyyәtlәrin nәticәlәri determinlәşdirilmiş
deyildir, bu amillәrin nәticәlәrә mümkün tәsiri dәrәcәsi isә namәlumdur. 4) elә bir amillәri nәzәrdә

tutur ki, onların mövcudluğu halında fәaliyyәtlәrin nәticәlәri determinlәşdirilmişdir , bu amillәrin
nәticәlәrә mümkün tәsiri dәrәcәsi isә namәlumdur

•

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

366 Hansı iqtisadçı risqi aşağıdakı kimi tәqdim edir? 0) itki ehtimalı; 1) mümkün itkinin qiymәti; 2)
itkinin ehtimalının vә qiymәtinin cәmi olan funksiyanı; 3) işin risqli gedişatının bütün mümkün
nәticәlәrinin paylanmasında variasiyanın ekvivalentini

•

Abraxam Muavra görә
F.A.Brokhauza, I.A.Yefrona görә:
B.Bremerә görә
Daniil Bernulleyә görә
Adam Smitә görә

367 Hansı iqtisadçı alim risqi aşağıdakı kimi tәqdim edir? 1) yalnız mәnfi nәticәlәr vә bәzi tәyin
edilmiş baza qiymәtlәrinә münasibәtdә qәbul edilmiş bütün çıxış vәziyyәtlәrinin paylaşdırılmasındakı
yarımvariasiyanı; 2) variasiyanın ölçülübbiçilmiş xәtti kombinasiyasını vә bütün mümkün çıxış
vәziyyәtlәrinin gözlәnilәn qiymәtini.

•

Abraxam Muavra görә
F.A.Brokhauza, I.A.Yefrona görә:
B.Bremerә görә
Daniil Bernulleyә görә
Adam Smitә görә

368 Risqin vә qeyrimüәyyәnliyin başa düşülmәsindә hansı oyunlar nәzәriyyәsindә ciddi tәrәqqi әldә
edilmişdir?

•

bencmarkinq oyunlarında
realitinq oyunlarında
strateji oyunlarda
hamısında
rol oyunlarında

369 Maliyyә bazarının alәtlәrinә aiddir?

•

«Dolanma işlәrin bu qәribә sistemi köhnә dәbli intuitiv tәsәvvürlәrә deyil, mürәkkәb riyazi düsturlardan
istifadә edәn kompüter müdriklәri tәrәfindәn işlәnilmiş vә yerinә yetirilmiş hesablara әsaslanır».
Onlardan әn mürәkkәb vә risqlisi törәmә qiymәtli kağızlardır.
Işgüzar risqlәrin başlıca sahәsi maliyyә bazar alәtlәridir.
hamısı
Onlar haqqında 1994cü ilin aprelindә «Taym» jurnalı yazmışdır:

370 İlk fyuçerslәr neçәnci әsrdә meydana gәlmişdir?

•

10cu әsrdә mәhsulun dәyişdirilmәsi zamanı
12 ci әsrdә mәhsulun gәlәcәkdә tәdarükü müqavilәsi zamanı
11ci әsrdә mәhsul satışı zamanı
bütün variantlar doğru deyildir
13cu әsrdә mәhsulun daşınması zamanı

371 Hansı alim tәrәfindәn Unuiversal şәkildә tәtbiq olunan maliyyә alәti dәn bәhs edilmişdir?

•

Abraxam Muavr tәrәfindәn
F.A.Brokhauza, I.A.Yefrona tәrәfindәn
B.Bremer tәrәfindәn
Aristotil tәrәfindәn
Adam Smit tәrәfindәn

372 Sahibkarlıq risqinin neoklassik nәzәriyyәçilәri kimlәrdir ? 1) C.Mill, 2) N.U.Senior 3) A.Marşall
4) A. Piqu

•

1,2
2
1
3,4
3,1

373 Hansı alim risklәri sistematik vә qeyri sistematikә ayırmışdır?

•

D. Fişer
A.Marşall
B.Fişer
heç biri
A. Piqu

374 Aktivlә tәmin edilәn gәlir neçә elementdәn ibarәtdir?

•

5
4
3
1
2

375 (Assel – Liability Management – ALM) sisteminin zәif tәrәflәrinә aiddeyildir:

•

analitik tәdqiqatların yerinә yetirilmәsi üçün mәhdud sayda intervallardan vә zaman intervalları ölçüsündәn
istifadә edilirdi.
analitik tәdqiqatlar üçün mәhdud sayda metodlardan istifadә edilirdi;
müәssisәlәrin biznespraktikasına verilmiş müәssisә üçün biznes mühitin dәyişәn tәlәblәrinә hәmişә tam
şәkildә cavab vermәyәn mәhdud sayda tipik müqavilәlәr daxil edilirdi;
analtik tәdqiqatlar üçün böyük sayda metodlardan istifadә edilirdi.
müәssisә әmlakının dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsindә mәhdud sayda variantlardan istifadә edilmişdir;

376 Enterprise Risk Systems nәdir?

•

risq amillәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә dәqiqlik;
hamısı
bütün mövcud metodlarla dәyәrin hesabının aparılması mümkünlüyü;
әmәliyyatların gәlirliyinin tam tәhlili;
qeyrimәhdud diapazonda zaman intervallarının dәyişmәsilә tәdqiqatların aparılması;

377 Enterprise Risk Systems nәdir?
bütün mövcud metodlarla dәyәrin hesabının aparılması mümkünlüyü;
universal müqavilәlәrin modellәşdirilmәsinin mümkünlüyü vә qüvvәdә olan qanunvericiliyin mәlumat
bazasının tәtbiqi;

•

bütün mövcud metodlarla (tarixi modellәşdirmә, statistik vә dinamiki) analitik tәdqiqatların aparılmasının
mümkünlüyü;
hamısı
müxtәlif mәsәlәlәrin hәlli üçün mәumatlar bazası ilә ayrıayrı funksional modulların mövcudluğu (tәhlil
metodu modulu, dәyәrin qiymәtlәndirilmәsi prinsiplәri modulu, tipik müqavilәlәr modulu vә s.);

378 Müәssisә itkilәrinin hansı növüdür ki, onu müәyyәnlәşdirmәk çәtindir? 1) kәmiyyәti 2) dәyәri 3)
qalığı

•

3,2
2
1
hamısı
1,2

379 Riskin dәrәcәsi vә ölçüsünә hansı mexanizmlәr vasitәsi ilә tәsir etmәk olar ?

•

biznesin
maliyyәnin
lizinq
menecmentin
marketinqin

380 Risk menecmenti özündә nәyi birlәşdirir?

•

biznesin bir hissәsini
lizinqin bir hissәsini
maliyyә menecmentinin bir hissәsini
hamısını
marketinqin bir hissәsini

381 Riskmenecmenti bir sistem kimi neçә yarımsistemdәn ibarәtdir?

•

4
3
1
5
2

382 Strategiya nәdir? 1) Şirkәtin vizyonu başa düşülür 2) Şirkәtin fәaliyyәtinin orta müddәtli
planlaşdırılmasıdır 3) qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün vәsaitlәrin istifadә olunması istiqamәtlәri vә
üsulları başa düşülür

•

3,2
2
1
heç biri
3

383 Taktikanın vәzifәsi nәdir?

•

qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün vәsaitlәrin istifadә olunması istiqamәtlәri vә üsulları seçir
Şirkәtin vizyonu hazırlanır
hazırkı sahibkarlıq fәaliyyәti zamanı idarәetmәdә optimal hәll metodları vә üsullarının seçilmәsini hәyata
keçirir
müxtәlif şәrtlәrlә qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün metod vә üsullar istiqamәtlәndirir

Şirkәtin fәaliyyәtinin uzun müddәtli planlaşdırır

384 Riskmenecmentdә idarәetmәnin subyekti nәdir ? 1) maliyyә meneceri 2) sığorta üzrә mütәxәssis
3) akvizitor

•

1,2,3
2
1
3,1
3

385 Riskmenecmentin tәşkili sahibkarlıq fәaliyyәtindә nәyi tәlәb edir?

•

intuisiyasına әmin olanı tәlәb edir
daxili normalara dәstәyi tәlәb edir
riskin idarә olunması orqanının müәyyәn olunmasını tәlәb edir.
professionallığına әmin olan tәlәb edir
innovasiyaya meyilliliyi tәlәb edir

386 Riskin idarә olunması orqan necә adlanır?

•

vençur (riskli) investisiya şöbәsi
idarәetmәnin müvafiq aparatı
maliyyә meneceri
hamısı
sığorta әmәliyyatları şöbәsi,

387 İnvestoru müflislәşmәyә aparan risk koeffisienti neciyә bәrabәrdir?

•

0,2
0,5
0,3
0,1
0,7

388 Proqnozlaşdırmaq nәdir?

•

planlaşdırmaqdır
müәyyәn hadisәni tәxmin etmәkdir.
müәyyәn hadisәnin qabaqcadan görülmәsidir
düzgün variant yoxdur
müәyyәn hadisәni müәyyәnlәşdirmәkdir

389 Risklәrin idarә edilmәsindә istәnilәn qәrar nәdәn aslıdır?

•

maliyyәdәn
informasiyadan
hamısından
marketinqdәn
kommersiyadan

390 Firmanın informasiya –tәhsil tәminatı proqramı hansı qruplar üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

risk menecment xidmәtinin әmәkdaşlarına
rәhbәrlәrә
tәşkilatın әmәkdaşlarına

•

hamısına
funksional rәhbәrlәrә

391 Firmanın informasiya –tәhsil tәminatı proqramı hansı qruplar üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

tәşkilatın әmәkdaşlarına
istehlakçılar vә ziyarәtçilәrә
baş risk menecerә
hamısına
xarici mühitin aurasına

392 Sahibkarlıq fәaliyyәtinin istәnilәn subyekti özündә neçә elementi birlәşdirir?

•

4
2
1
6
3

393 Riskin keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsinә aiddeyildir: 1)Tәhlükә mәnbәyinin mövcüdluğunu
araşdırmaq 2)Tәhlükәli hadisәnin baş vermә ehtimalını araşdırmaq 3) Zәrәr vurma ehtimalını
araşdırmaq 4) Riyazi hesablamaları tәtbiq etmәk 5) Korilyasiyon metodunu tәtbiq etmәk

•

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

394 Riskin idarә edilmәsinә aiddeyildir:

•

Tәhlükәli hadisәlәrin mәnfi nәticәlәrinin qarşısının alınması,qloballaşdırılması, aradan qaldırılması
Sistematik monitorinqi hәyata keçirmәk vә tәhlükәli hadisәlәrin mümkün inkişaf ssenarisini
proqnozlaşdırmaq;
Tәhlükә mәnbәlәrinin aşkar edilmәsi ,öyrәnilmәsi,aradan qaldırılması, azaldılması;
heç biri
Tәhlükәli hadisәlәrin mәnfi nәticәlәrinin qarşısının alınması,lokallaşdırılması;

395 Riskin idarә edilmәsinә aiddir:

•

hamısı
Sistematik monitorinqi hәyata keçirmәk vә tәhlükәli hadisәlәrin mümkün inkişaf ssenarisini
proqnozlaşdırmaq;
Tәhlükә mәnbәlәrinin aşkar edilmәsi ,öyrәnilmәsi,aradan qaldırılması, azaldılması;
heç biri
Tәhlükәli hadisәlәrin mәnfi nәticәlәrinin qarşısının alınması,lokallaşdırılması;

396 Müәssisәnin mülkiyyәt kompleksinә aiddir:

•

qiymәtli kağızları
pulları
daşınar vә daşınmaz әmlakı
hamısı
valyuta qiymәtlilәri

397 Hәm mülkiyyәt kompleksi ,hәm dә infrastruktur üçün tәhlükә mәnbәyi ola bilәr? 1) İnsan

fәaliyyәti 2)Tәbiәt hadisәlәri 3) Öhdәsindәn gәlmәk mümkün olmayan şәrait

•

1,2,3
3
1
1,2
2

398 CRO vәzifәsi üçün tәlәb olunan idarәetmәk bacarığı necә faiz olmalıdır?

•

100%
18%
10%
55%
8%

399 CRO vәzifәsi üçün tәlәb olunan uçot vә hesabatlar haqqında mәlumatlı olmaq bacarığı necә faiz
olmalıdır?

•

15%
8%
10%
55%
18%

400 CRO vәzifәsi üçün tәlәb olunan statistika vә riyaziyyat sahәsindә mәlumatlı olmaq bacarığı necә
faiz olmalıdır?

•

15%
24%
10%
55%
18%

401 İnformasiya cәmiyyәtindә tәsәrüfat subyektlәrinin informasiyaya sahib olması onlar üçün nә
demәkdir?

•

hәyatda qalmaq
heç biri
fәaliyyәtlәrini dayandırmaq
fәaliyyәtlәrini dәyişdirmәk
güclü olmaq

402 İnformasiya cәmiyyәtindә tәsәrüfat subyektlәrinin risklәri idarә edәbilmәsi onlar üçün nә
demәkdir?

•

fәaliyyәtlәrini dayandırmaq
hәyatda qalmaq
güclü olmaq
heç biri
fәaliyyәtlәrini dәyişdirmәk

403 Risk menecment sahәsindә mәlumatlandırma vә bilik artırmanın qruplaşdırılmasına aiddeyildir:
1)Nәyi öyrәtmәk? 2) Kimi öyrәtmәk? 3) Hansı sәviyyәdә öyrәtmәk? 4) Nәdәn başlamaq? 5) Kimdәn
başlamaq?

•

•

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

404 Risk menecment sahәsindә mәlumatlandırma vә bilik artırmanın qruplaşdırılmasına aiddir:
1)Nәyi öyrәtmәk? 2) Kimi öyrәtmәk? 3) Hansı sәviyyәdә öyrәtmәk? 4) Nәdәn başlamaq? 5) Kimdәn
başlamaq?

•

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

405 Riskin keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsinә aiddir: 1)Tәhlükә mәnbәyinin mövcüdluğunu
araşdırmaq 2)Tәhlükәli hadisәnin baş vermә ehtimalını araşdırmaq 3) Zәrәr vurma ehtimalını
araşdırmaq 4) Riyazi hesablamaları tәtbiq etmәk 5) Korilyasiyon metodunu tәtbiq etmәk

•

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

406 Qısamüddәtli vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin ödәnilmәsi ücün nәzәrdә tutlan bütün cari aktivlәr vә
likvidlik dәrәcәsinin birinci qrupunda nәlәr yer alır? 1) kassada,hesablaşma 2) valyuta vә digәr
hesablarda olan pul vәsaiti, 3) tәhlili aparılan müәssisәnin başqa müәssisәlәrdәki bir ilәdәk müddәtә
faizli istiqrazlara vә digәr qiymәtli kağızlara qoyuluşlar, 4) qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları 5)
anbarlarda olan hazır mәhsul 6) yüklәnmiş mallar üzrә qalıqlar

•

3,4
1,2,3,4
5,1
hamısı
5,6

407 Ara likvidlik әmsalına aiddir: 1)bu әmsal mühasibat balansının aktivindә verilәn likvidlik
dәrәcәsinә görә birinci vә ikinci qruplara aid edilәn vәsait mәblәğlәrinin cәmini balansın passivinin
ikinci bölmәsindә verilәn qısamüddәtli borcların cәminә bölmәklә hesablanır 2) Bu әmsal 1ә bәrabәr
olduqda, normal hesab olunur. 3) Lakin tәhili zamanı, analitik üçot informasiyalarindan istifadә
etmәklә, әmsalın reallığını müyyәn etmәk lazımdır. 4) İndiki şәraitdә ara likvidlik әmsalı daimi
sürәtdә artmaqda olan vә çәtinliklә, hәm dә faizsiz alınan debitor borclarının daxil olmasından aslıdır.
debitor borclarının vaxtında daxil olması ehtimalı azalan şәraitdә ara likvidlik әmsalının 1ә bәrabәr
olmasını qәnaәtbәxş hesab etmәk olmaz. 5) Tәhili zamanı, analitik üçot informasiyalarindan istifadә
etmәklә, әmsalın reallığını müyyәn etmәk lazımdır

•

hamısı
1,5
4,5
1,2,3
4,3

408 Ümumi likvidlik әmsalına aiddir: 1) balansın aktivinin ikinci vә üçüncü bölmәlәri üzrә yekun

mәblәğlәrinin cәmi qısamüddәtli öhdәliklәrin cәminә bölmәklә tәyin edilir. 2) әksәr ölkәlәrdә bu
әmsal 1,42,2 dairәsindә normal hal hesab olunur. 3) balansın aktivinin ikinci vә üçüncü bölmәlәri
üzrә yekun mәblәğlәrinin cәmi uzunmüddәtli öhdәliklәrin cәminә bölmәklә tәyin edilir. 4) Bu әmsal
1ә bәrabәr olduqda, normal hesab olunur

•

1,2,3
3,4
1,2
heç biri
2,3

409 Qısamüddәtli vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin ödәnilmәsi ücün nәzәrdә tutlan bütün cari aktivlәr vә
likvidlik dәrәcәsinin üçüncü qrupunda nәlәr yer alır? 1) anbarlarda olan hazır mәhsul 2) yüklәnmiş
mallar üzrә qalıqlar 3) istehsal ehtiyatları, 4) bitmımiş istehsal 5) gәlәcәk dövr xәrclәri

•

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

410 Mütlәq likvidlik әmsalına aiddeyildir: 1) Mütlәq likvidlik әmsalına aid edilәn likvidlik vәsaiti
mәblәğlәri cәminin balansın passivinin 2 bölmәsindә verilәn müәssisәnin qısamüddәtli öhdәliklәri
cәminә nisbәti kimi tәyin edilir. 2) Qәrb ölkәlәrinin tәcürbәsindә bu әmsal 0,300,35 hәddindә
olduqda normal sayılır. 3) Bu o demәkdir ki, tәhli aparılan zaman müәssisә öz tәcili borclarını
ödәmәk iqtidarındadır 4) Mütlәq likvidlik әmsalına aid edilәn likvidlik vәsaiti mәblәğlәri cәminin
balansın aktivinin 2 bölmәsindә verilәn müәssisәnin qısamüddәtli öhdәliklәri cәminә nisbәti kimi
tәyin edilir. 5) Qәrb ölkәlәrinin tәcürbәsindә bu әmsal 0,200,25 hәddindә olduqda normal sayılır.

•

4,2
1,5
4,5
heç biri
4,3

411 Mütlәq likvidlik әmsalına aiddir: 1) Mütlәq likvidlik әmsalına aid edilәn likvidlik vәsaiti
mәblәğlәri cәminin balansın passivinin 2 bölmәsindә verilәn müәssisәnin qısamüddәtli öhdәliklәri
cәminә nisbәti kimi tәyin edilir. 1) Qәrb ölkәlәrinin tәcürbәsindә bu әmsal 0,300,35 hәddindә
olduqda normal sayılır. 2) Bu o demәkdir ki, tәhli aparılan zaman müәssisә öz tәcili borclarını
ödәmәk iqtidarındadır 3) Mütlәq likvidlik әmsalına aid edilәn likvidlik vәsaiti mәblәğlәri cәminin
balansın aktivinin 2 bölmәsindә verilәn müәssisәnin qısamüddәtli öhdәliklәri cәminә nisbәti kimi
tәyin edilir. 4) Qәrb ölkәlәrinin tәcürbәsindә bu әmsal 0,200,25 hәddindә olduqda normal sayılır.

•

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

412 Kredit ödәmә qabiliyyәtini tәyin edәn zaman müәssisәnin tәdiyyә öhdәliklәrinin
qruplaşdırılmasına aiddir: 1. ödәmә müddәti çatmış vә keçmiş tәdiyyә öhdәliklәri 2. yaxın gәlәcәkdә
ödәmәli tәdiyyә öhdәliklәri 3. uzunmüddәtli borclar

•

1,2,3
2

1
heç biri
3

413 Müşahidә metoduna aiddeyildir:

•

bu metod vasitәsi ilә әsasları müşahidә etmәk qeyrimümkündür
hadisәlәri gözlә izlәyib tanımaq vә qeyd etmәkdәn ibarәtdir.
hadisәlәr haqqında informasiyaları birbaşa müşahidә etmәklә toplayırlar.
hamısı
müşahidәçi informasiyaları müşahidәlәr aparmaqla üç şәkildә toplaya bilәr.

414 Müşahidә metoduna aiddeyildir:

•

Bu metod az xәrc tәlәb edir
müşahidәçinin yalnış hәrәkәtlәri tәdqiqatın obyektivliyinә xәlәl gәtirәcәkdir.
tәdqiqat metodları ilә birlikdә istifadә olunan vә anket metoduna nәzәrәn daha obyektiv olan müşahidә
metodunda tәdqiq edilәcәk insanlar, obyektlәr vә hadisәlәr haqqında informasiyaları birbaşa müşahidә
etmәklә toplayırlar
müşahidә edilәn şәxs başqaları tәrәfindәn müşahidә edildiyindәn xәbәrsizdir.
Bu metod hәddindәn çox xәrc tәlәb edir

415 Tәcrübә metoduna aiddeyildir:

•

Tәsadüfi olmayan üsulla nümunә qrupu seçmәk.
Ana kütlәdәn nümunә qrupu seçmәk üçün üç üsuldan istifadә oluna bilәr
Tәdqiqatçı bu mәqsәdlә üzәrindә tәcrübә aparmaq üçün ana kütlәdәn bir nümayәndә qrupu seçmәlidir
Tәcrübәnin obyektiv olması üçün seçilәn nümayәndә qrupu ana kütlәni tәmsil etmә qabiliyyәtinә malik
olmalıdır
Tәsadüfi üsulla nümunә qrupu seçmәk;

416 Anket metoduna aiddir:

•

Ortak metrik anketi (CommonMetric Questionnaire).
İş konpanentlәrinin anketi (Job Component Inventory)
Pozisyaya görә analiz anketi (Position Analysis Questionnaire);
hamısı
İş profili sistemi (Work Profiling System);

417 İlkin mәlumatların toplaması hansı metoda aiddir:

•

qarışıq
mürәkkәb
sadә
әsaslara
likert

418 Debitor borclarının ödәnilmәsi müddәti gecikdirildikdә;

•

maliyyә vәziyyәti pislәşir
müәssisәnin borc vәsaitlәrinә olan ehtiyacı artır
iqtisadi sanksiyalara mәruz qalır
hamısı
tәdiyyә öhdәliklәrini yerinә yetrә bilimir

419 Xalis debitor borcları nәdir?

•

müәssisәnin bankdan aldığı kreditdәn faktiki debitor borcu çıxmaqla
mühasibat balansı tәrtib olunan tarixә borclulardan alınmamış vәsaitdir
müәssisәnin bankdan aldığı kreditdir mövsümdәn aslı olaraq artıb azalır
şübhәli borclar üzrә ehtiyat mәblәğini gәlmәklә
faktiki debitor borcu mәblәğindә şübhәli borclar üzrә ehtiyat mәblәğini çıxmaqla

420 әsas aktivlәr neçә reallaşdırılan aktivlәrdir?

•

horzontal
çәtin
asan
hamısı
vertikal

421 Mövsümilik әlamәtinә görә cari aktivlәr nәdir? 1)mövsümdәn aslı olaraq artıb azalır 2) qeyri
sabit vә aslı olmayan yәni sabit dövriyyә aktivlәrinә bölünür 3) ) mövsümdәn aslı olaraq azalır 4) aslı
olan yәni dәyişkәn dövriyyә aktivlәrinә bölünür

•

4,1
4
1
2,3
1,2

422 Cari aktivlәrin tәhlili zamanı haxtı çamış vә keçmiş hesablaşma öhdәliklәrini yerinә yetirmәk
üçün tәlәb olunan mәblәğdәn çox pul vәsaitinin mövcudluğu aşkar edildikdә hansı tәdbirlәr planı
hazırlanır? 1) kәnar müәssisәlәrdәn sәhmlәr alınır 2) başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına
әmanәt qoyulması 3) kәnar müәssisәlәrә sәhmlәr satılır 4)kәnar müәssilәri müştәrәk fәaliyyәtә
çağırırlar

•

4,3
3,2
1
hamısı
1,2

423 Debitor borclarının ödәnilmәsi әmsalı tәyin edilir?

•

(forma№ 1) 3cü bölmәsindәki mәlumatlardan istifadә edәrәk
(forma№ 4) 3cü bölmәsindәki mәlumatlardan istifadә edәrәk
(forma№ 5) 3cü bölmәsindәki mәlumatlardan istifadә edәrәk
heç birindәn
(forma№ 2) 3cü bölmәsindәki mәlumatlardan istifadә edәrәk

424 Nağdsız hesablaşma qaydasında satışın hәcmi artıqca ;

•

Qısa müddәtli borc artır
Kreditor borcu mәblәği dә artır
Debitor borcu mәblәği dә artır
Hamısı
Uzun müddәtli borc artır

425 Debitor borcları necә yerә ayrılır?
4

•

3
ayrılmır
6
2

426 Normal Debitor borcları nәdir? 1) Ödәmә müddәti keçmәmiş borclardır 2) Ödәmә müddәti
çatmış lakin ödәnmәmiş borclardır 3) Ödәmә müdәtini uzadılmış borclardır

•

1,2
2
1
heç biri
3

427 Qeyri normal debitor borclarına aiddeyildir:

•

heç biri
Ödәmә müddәti keçmәmiş borclardır
mal,iş xidmәtlәrә görә debitorlarla hesablaşmaların analtik uçotu mәlumatlarından istifadә olunur
gecikdirilmә müddәtinә görә gün hesabı ilә tәhlil edilir
ödәmә müddәti çatmışdır

428 Aktivin bütün maddәlәri üzrә neçә yerә ayrılır?

•

4
2
1
6
3

429 Müәssisәnin ödәniş qabiliyyәtinin tәhlilinә aiddeyildir:

•

Dövlәt vә kommersiya bankları kredit vermәzdәn әvvәl, müәssisә ilә qarşılıqlı itisadi әlaqәlәrә başlamaq vә
partnyorluq etmәk istәyәn kәnar müәssisә vә tәşkilatlar isә müqavilә bağlamazdan әvvәl onun ödәniş
qabiliyyәtini yәni borcları qaytarmaq imkanlarını öyrәnirlәr.
Ödәniş qabiliyyәti dedikdә, müәssisәnin möhlәtli öhdәliklәri üzrә tәdiyyәlәrin vaxtında ödәnilmәsi qabiliyyәti
başa düşülür.
Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtini keyfiyyәtcә xarakterizә edәn göstәricilәrdәn biridir
Müәssisәnin ödәniş qabiliyyәti onun cari passivlәrinin likvidliyinin, yәni onların nәğd pula çevrilmәsi
imkanını tәyin etmәklә başlanılır.
Mülkiyyәt formasından aslı olmayaraq ödәniş qabiliyyәti nәinki, müәssisә tәsisçilәrinin, eyni zamanda, xarici
investorların, bankların qarşılıqlı әlaqәdә olan kәnar müәssisәlәrin marağını tәyin edәn problemlәrdәn biridir.

430 Qısamüddәtli vә uzunmüddәtli öhdәliklәrin ödәnilmәsi ücün nәzәrdә tutlan bütün cari aktivlәr dә
likvidlik dәrәcәsinә görә neçә qrupa bölünür?

•

1
3
2
5
4

431 Sahibkarlıq subyektlәrinin sәrәncamında itkilәrin ödәnilmәsi üçün qalan resursları neçә qrupa
ayırmaq olar?
4

•

3
1
5
2

432 Riskin dәrәcәsi vә ölçüsünә hansı mexanizmlәr vasitәsi ilә tәsir etmәk olar ?

•

menecmentin
maliyyәnin
lizinq
biznesin
marketinqin

433 Risk menecmenti özündә nәyi birlәşdirir?

•

biznesin bir hissәsini
lizinqin bir hissәsini
maliyyә menecmentinin bir hissәsini
hamısını
marketinqin bir hissәsini

434 Riskmenecmenti bir sistem kimi neçә yarımsistemdәn ibarәtdir?

•

4
3
1
5
2

435 Strategiya nәdir?1) Şirkәtin vizyonu başa düşülür 2) Şirkәtin fәaliyyәtinin orta müddәtli
planlaşdırılmasıdır 3) qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün vәsaitlәrin istifadә olunması istiqamәtlәri vә
üsulları başa düşülür

•

3,2
2
1
heç biri
3

436 Taktikanın vәzifәsi nәdir?

•

qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün vәsaitlәrin istifadә olunması istiqamәtlәri vә üsulları seçir
Şirkәtin vizyonu hazırlanır
hazırkı sahibkarlıq fәaliyyәti zamanı idarәetmәdә optimal hәll metodları vә üsullarının seçilmәsini hәyata
keçirir
müxtәlif şәrtlәrlә qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün metod vә üsullar istiqamәtlәndirir
Şirkәtin fәaliyyәtinin uzun müddәtli planlaşdırır

437 Riskmenecmentdә idarәetmәnin subyekti nәdir ? 1) maliyyә meneceri 2) sığorta üzrә mütәxәssis
3) akvizitor

•

1,2,3
2
1
3,1
3

438 Risklәrin idarә edilmәsindә istәnilәn qәrar nәdәn aslıdır?

•

marketinqdәn
kommersiyadan
informasiyadan
hamısından
maliyyәdәn

439 Riskmenecmentin tәşkili sahibkarlıq fәaliyyәtindә nәyi tәlәb edir?

•

professionallığına әmin olan tәlәb edir
innovasiyaya meyilliliyi tәlәb edir
daxili normalara dәstәyi tәlәb edir
riskin idarә olunması orqanının müәyyәn olunmasını tәlәb edir.
intuisiyasına әmin olanı tәlәb edir

440 Riskin idarә olunması orqan necә adlanır?

•

vençur (riskli) investisiya şöbәsi
idarәetmәnin müvafiq aparatı
maliyyә meneceri
hamısı
sığorta әmәliyyatları şöbәsi,

441 Riskin optimal koeffisinti neciyә bәrabәrdir?

•

0,2
0,4
0,3
0,1
0,5

442 İnvestoru müflislәşmәyә aparan risk koeffisienti neciyә bәrabәrdir?

•

0,2
0,7
0,3
0,1
0,5

443 Risq , qeyrimüәyyәnlik neçәnci әsrlәrdәn ciddi tәdqiq etmәyә başladılar?

•

21ci әsrdәn
20ci әsrdәn
19cu әsrdәn
18ci әsrdәn başlayaraq
1920ci әsrdәn

444 Risqin dәyişmәsi haqqında yeni nәzәriyyәnin şәrhi ni neçәnci ildә hansı ölkәdә nәşr etdirdilәr?

•

Rusiyada
Fransada
Almaniyada
İtaliyada
Amerkada

445 Risklәr biznes fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi zamanı hansı amillәrin tәsir nәticәsindә ortaya
çıxa bilәr? 1) Daxili 2) Xarici 3) siyasi 4) elmi

•

4
1,4
1,2
3
2, 4

446 Riskin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn xarici amillәr necә yerә ayrılır?

•

5
2
ayrılmır
6
3

447 Riskin aydınlaşdırılması riskin idarәedilmәsinin neçәnci mәrhәlәsinә aiddir:

•

3
1
2
5
4

448 Yol verilә bilәn risk dәrәcәsinin parametrlәrinә aiddir:

•

hamısı
istehsalın hәcmi
әsas fondların ölçüsü
hec biri
rentabellik sәviyyәsi

449 Maliyyә risklәrinin neytrallaşdırılmasında riskdәn yayınma metodunun tәtbiq edilmәsinә aiddir:

•

hamısı
riskin sәviyyәsi sahibkarlıq fәaliyyәtin mümkün gәlirlilik sәviyyәsindәn kifayәt qәdәr yüksәkdir;
bir risk növündәn imtina edilmәsi daha yüksәk vә ya eyni dәrәcәli başqa risklәrin ortaya çımasına sәbәb
olmur;
heç biri
firma maliyyә riski üzrә itkilәrini öz şәxsi vәsaitlәri hesabına ödәmәk iqtidarında deyil, çünki bu itkilәr çox
böyükdür.

450 Aşağıdakı fikir hansı alimin әsәrindәn götürülmüşdür? 1) Adi mәnfәәt normasına belә nail olmaq
hәr zaman az vә ya çox dәrәcәdә risklә bağlıdır.

•

K.Marksın
F.Engelesin
Ş Peterin
A. Smitin
H.Fayolın

451 Nöqtәlәrin yerinә uyğun gәlәn sözü yazın. 1) Adi mәnfәәt normasına belә nail olmaq hәr zaman
az vә ya çox dәrәcәdә ...... bağlıdır.

•

maya dәyәrinin qalxmasına
xeyirә
ehtimala
maya dәyәrinin enmәsinә
riskә

452 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә fәaliyyәt riskini tamamilә kim daşıyır?

•

dövlәt
kreditor
Sahibkar
vergi orqanları
banklar

453 Maddi nemәtlәrin istehsalı prosesindә insanın mәqsәdyönlü fәaliyyәti ilә bağlı olan risklәr necә
adlanır?

•

fors mayor
fors
texnogen
heç biri
mayor

454 Lokal vә qlobal risklәr hansı tipә aiddir?

•

Diverfikasiya imkanı üzrә
Yol verilә bilmә dәrәcәsi üzrә
Tәsirin davamiyyәt müddәti üzrә
Gözlәnilәn nәticәlәr üzrә
Miqyas üzrә

455 Xarici vәdaxili risklәr hansı tipә aiddir?

•

miqyas üzrә
Yol verilә bilmә dәrәcәsi üzrә
Tәsirin davamiyyәt müddәti üzrә
Gözlәnilәn nәticәlәr üzrә
Meydana çıxama sferası üzrә

456 Sahibkarın şәxsiyyәti ilә bağlı risklәr hansı tipә aiddir?

•

miqyas üzrә
Yol verilә bilmә dәrәcәsi üzrә
Tәsirin davamiyyәt müddәti üzrә
Gözlәnilәn nәticәlәr üzrә
Meydana çıxama tәbiәti üzrә

457 Biznes layihәsi üzrә qәrar qәbulu mәrhәlәsindә yaranan riski onun reallaşdırılması mәrhәlәsindә
yaranan riskdәn fәrqli xüsusiyyәti nәdir?

•

hamısı
müәyyәn dәyişikliklәr etmәk vә vәziyyәti düzәltmәk mümkün olmur.
müәyyәn dәyişikliklәr etmәk vә vәziyyәti düzәltmәk mümkündür.
heç biri
diverfikasiya olunmur

458 Biznes layihәsinin reallaşdırılması mәrhәlәsinin qәrar qәbulu mәrhәlәsindәn fәrqli xüsusiyyәti
nәdir?

•

hamısı
müәyyәn dәyişikliklәr etmәk vә vәziyyәti düzәltmәk mümkün olmur.
müәyyәn dәyişikliklәr etmәk vә vәziyyәti düzәltmәk mümkündür.
heç biri
diverfikasiya olunur

459 Xarici risklәrә aiddir:

•

maliyyә böhranı,
siyasi
yenidәn maliyyәlәşdirmә dәrәcәlәrinin gözlәnilmәz şәkildә dәyişmәsi,
hamısı
iqtisadi

460 # Aşağıda verilmiş sxemi tapın?

•

Riskin ötürülmәsinin әsas metodlarıdır
Riskin idarә edilmәsinin mәrhәlәlәridir
risklәrin neytrallaşdırılmasının әsas metodlarıdır
Riskin tәhlilidir
Riskin diverfikasıyasıdır

461 İstehsal müәssisәlәrin fәaliyyәtindә tәsәrrüfat risklәrinin faktorlarının hesablama cәdvәlinә
aiddeyildir:

•

Statistik qiymәt
Faktorun adı
Faktorun kodu
Çәki koeffisienti* Ekspert qitmәti
Çәki koeffisienti

462 İstehsal müәssisәlәrin fәaliyyәtindә tәsәrrüfat risklәrinin faktorlarının hesablama cәdvәlinә
aiddir:

•

Çәki koeffisienti
Faktorun kodu
hamısı
Çәki koeffisienti* Ekspert qitmәti
Faktorun adı

463 İstehsal müәssisәlәrin fәaliyyәtindә tәsәrrüfat risklәrinin faktorlarına aiddeyildir: 1) Sosial
iqtisadi faktorlar 2) Ekoloji faktorlar 3) Elmitexniki faktorlar 4) Hüquqi faktorlar 5) Siyasi faktorlar

•

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

464 Müәssisәnin әsas istehsal fәaliyyәtinin daxili risk faktorlarına aiddeyildir:

•

Xarici iqtisadi fәaliyyәtin aparma qaydalarının әsaslı dәyişdirilmәsi
Texnoloji tsiklin pozulması
Şöbәlәrin tәqsiri üzündәn avadanlığın dayanması
İşçi heyyәti tәrәfindәn texnoloji disiplinin pozulması
Әsas avadanlığın qәzası

465 Firmanın dәyәrinin qiymәtlәndirilmısi metodlarına aiddeyildir:

•

Pasiflәrin iqtisadi dәyәri metodu
Diskontlaşdırılmış pul axınları metodu
Özünüödәmә qabiliyyәti metodu
Xalis dәyәrin mühasibat qiymәtlәndirilmәsi metodu
Gәlir axınlarının kapitallaşdırılması metodu

466 Risklәri idarә edәn menecerdә hansı keyfiyyәtlәr olmalıdır

•

Proqnoz vermәk qabiliyyәti
Sahibkar düşüncәsinә malik olma qabiliyyәti
Ünsiyyәt qurmaq qabiliyyәti
hamısı
Risklәrin idarәedilmәsindә kompetensiya

467 Hökümәt tәşkilatlarında, tәhsil müәssisәlәrindә, xәstәxanalarda demәk olar ki, bütün tәşkilatlarda
risk menecerlәr әsasәn, hansı risklәrlә işlәyirlәr?

•

forfeytiq risklәri ilә
diverfikasiya risklәri ilә
sığortalanan risklәrlә
heç biri ilә
antidempinq risklәri ilә

468 İlin risk meneceri konfransı nә zaman keçirilib ?

•

1980cı ildә
1978ci ildә
1984cü ildә
2012ci ildә
1979cü ildә

469 İlin risk meneceri müsabiqәsindә namizәdlәrә qarşı irәli sürülәn tәlәblәrә aiddir:

•

Tәşkilatın müdafiә sisteminin yaradılması üçün namizәdin sığorta bazarının imkanlarından istifadәsinә aid
misallar.
Namizәdin aşkar etdiyi vә hәll etdiyi tәşkilatın bir vә ya bir neçә böyük problemi.
Namizәdin rәhbәrliyi altında işlәnilmiş vә tәşkilatlara yeridılmiş effektiv riskmenecment proqramı.
hamısı
Namizәdin risk menecmentinin vә sığortanın alәtlәrindәn istifadә etmәk bacarığı.

470 İlin risk meneceri müsabiqәsindә namizәdlәrә qarşı irәli sürülәn tәlәblәrә aiddir:

•

Bir vә ya bir neçә sahәdә ixtasaslaşmanın artırılması.
Namizәdin risk menecmentinin şöbәlәrini idarә etmәk vә tәşkilatın digәr şöbәlәrindә risk menecmentinin
funksiyalarını yerinә yetirmәk qabiliyyәti.
Tәşkilatın sığortasına vә risklәrin idarәolunmasına tәsir göstәrәn informasiyanı toplayan vә saxlayan
araşdırma sisteminin yaradılmasında iştirak.
hamısı
Risklәrin idarә olunması proqramının uzunmüddәtli perspektivdә iqtisadi cәhәtdәn daha effektiv işlәnmәsinә
nail olmaq.

471 CROnәdir?

•

İstehlakçıların idarә edilmәsi üzrә rәhbәr
Risklәrin idarә edilmәsi üzrә rәhbәr
Risklәrin bölüşdürülmәsi üzrә rәhbәr
hamısı
Biznesin idarә edilmәsi üzrә rәhbәr

472 CRO ların neçә faizi energetika kommunal xidmәt bank vә maliyyә xidmәti sahәsindә işlәyir?

•

85%
25%
10%
55%
95%

473 CRO vәzifәsi üçün tәlәb olunan ünsiyyәt qurmaq bacarığı necә faiz olmalıdır?

•

30%
25%
10%
55%
18%

474 İnsanın fәaliyyәti risk mәnbәyi kimi olmasına aiddir:

•

Tәsadüfi
Ehtiyatsızlıq
Mәqsәdyönlü
hamısı
Günahsız

475 Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün tәhlükә mәnbәyi kimi insan fәaliyyәtini hüquqi mәzmununa görә neçә
yerә bölmәk olar?
4

•

•

2
1
5
3

476 Risk mәnbәyi kimi qanunsuz hәrәkәtlәrә aiddir:

•

Mәsuliyyәt daşımayan hәrәkәtlәr
Inzibati qanun pozuntuları
Cinayәtlәr
hamısı
Disiplin pozuntuları

477 Risk mәnbәyi kimi qanunsuz hәrәkәtlәrә aiddeyildir:

•

Mәsuliyyәt daşımayan hәrәkәtlәr
Inzibati qanun pozuntuları
Cinayәtlәr
haqlı rәqabәt
Disiplin pozuntuları

478 Texnogen risklәrin konsepsiyası neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

1
4
2
3
5

479 Texnogen risklәrin konsepsiyasına aiddeyildir :

•

İqtisadi sabitlik şәraitindә idarәetmә
Iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә risk vәziyyәti
Risklәrin qiymәtlәndirilmәsi metodologiyası
Risklәrin tәsniflәşdirilmәsi vә onların cәmiyyәtә tәsiri.
Risklәrin qarşısının alınması vә tәnzimlәnmәsi

480 Texnogen risklәrin konsepsiyasına aiddir :

•

Risklәrin tәsniflәşdirilmәsi vә onların cәmiyyәtә tәsiri.
Iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә risk vәziyyәti
Risklәrin qiymәtlәndirilmәsi metodologiyası
hamısı
Risklәrin qarşısının alınması vә tәnzimlәnmәsi

481 Sindinika nәdir?

•

Risk haqqında elmdir
Risklәrin qarşısının alınması vә tәnzimlәnmәsini öyrәnir
Iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindәki riskli vәziyyәti öyrәnir
Tәbiәt hadisәlәrini öyrәnәn elmdir
Tәhlükә haqqında yeni elmdir

482 Oyunlar nәzәriyyәsinin müәllifi hansı alimdir?
S.D.Deyman

•

L.Festinqerom
Q.A.Saymon
Heç biri
V.Varabey

483 Riskin ölçülmәsi neçә növ qeyrimüәyyәnliyә mәruz qalır?

•

5
2
1
6
4

484 Riskin ölçülmәsinin qeyrimüәyyәnliyәnә aiddeyildir:

•

Riski ölçәnin vә risk altında olan şәbәkәdә әlaqәlәrin etik qeyrimüәyyәnliyi
Ölçmәlәr üçün istifadә olunan modellәrin qeyrimüәyyәnliyi.
Ölçmәlәrin mәqsәdyönlüyünün qeyrimüәyyәnliyi
qiymәtlәrin qeyrimüәyyәnliyi
Ölçmәlәrin statistik qeyrimüәyyәnliyi

485 Riskin ölçülmәsinin qeyrimüәyyәnliyәnә aiddir:

•

Riski ölçәnin vә risk altında olan şәbәkәdә әlaqәlәrin etik qeyrimüәyyәnliyi
Ölçmәlәr üçün istifadә olunan modellәrin qeyrimüәyyәnliyi.
Ölçmәlәrin mәqsәdyönlüyünün qeyrimüәyyәnliyi
hamısı
Ölçmәlәrin statistik qeyrimüәyyәnliyi

486 Firmanın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:

•

Firmaların birlәşmәsi vә ya ayrılması zamanı;
Firmanın vә ya onun sәhm paketinin alqısatqısında;
Firmanın işçilәrinin onun sәhmdar kapitalında iştirak planlarının әsası kimi;
hamısı
Firmanın likvidasiyaında

487 Firmanın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsinә aiddir :

•

hamısı
Sığorta hadisәlәri baş verdikdә;
Sığorta müqavilәlәri bağlananda;
Bank krediti üçün firma aktivlәrini girov qoyanda;
Firma müflislәşmiş elan edildikdә

488 Münaqişәlәr haqqında ünversal nәzәriyyәni hansı alim yaratmağa cәht etmişdir?

•

19cü әsrin әvvәllәrindә Kurt Leyin
19cü әsrin axırlarında Kurt Leyin
20ci әsrin әvvәllәrindә Kennet Bouldinq
heç biri
20ci әsrin axırlarında Kennet Bouldinq

489 Münaqişәnin struktur modelinә aiddeyildir?

•

Hüquqi status

•

Rütbә
Rol
heç biri
Sosial status

490 Elvin Toffler qәrb standartlarına әsasәn neçә vacib güc mәnbәyini müәyyәn etmişdir?

•

5
3
2
6
4

491 Münaqişә obyektinin neçә tipi mövcuddr?

•

4
3
2
6
5

492 Riskin qiymәtlәndirilmәsi prosesinә aiddeyildir: 1) problemin hәllinin mümkün variantlarının
aşkar edilmәsi; 2) qәrarın reallaşdırılması nәticәsindә baş verә bilәn mümkün iqtisadi, siyasi, mәnәvi
vә digәr nәticәlәrin (әsasәn neqativ nәticәlәrin) müәyyәn edilmәsi; 3) riskin iki qarşılıqlı әlaqәli
kәmiyyәt vә keyfiyyәt aspektlәrindәn ibarәt olan spekulyativ tәrәfinin müәyyәn edilmәsi

•

3,1
2
1
2,3
3

493 Risklәrin tәhlilinin әsas vәzifәlәrinә aiddir :

•

risk dәrәcәlәrini azaltmağa imkan vеrәn tәdbirlәr görmәk
Risk amillәrini sеçmәk;
Risk hadisәsinin yaxınlaşmasını vә başlanmasını müәyyәn dәrәcәdә prоqnоzlaşdırmaq;
hamısı
layihәnin rеallaşma prоsеsini mоdеllәşdirmәk, xоşagәlmәz hadisәlәrin başvеrmә еhtimalını qiymәtlәndirmәk;

494 Obyektiv mümkünlük ölçüsü nәdir? 1) Hәr bir hadisәyә dair keçmiş mәlumat vә göstәricilәrin
elmi üsullarla tәhlil edilәrәk tәyin olunmasıdır. 2) Heç bir tarixi göstәriciyә әsalanmayaraq tәyin
olunmasıdır. 3) Risklәrin tәsirini minimumlaşdıran ölçüdür

•

3
2
1
bütün variantlar doğrudur
1, 2

495 Sahibkarlıq fәaliyyәtindә zәrәr neçә yerә bölünür?
4
2
1

•

5
3

496 әmәliyyat valyuta riskinә aiddir:

•

3
1,2
1
1,2,3
2

497 Krеdit risklәrinin növlәrinә aiddeyildir:

•

faktоrinq әmәliyyatlarının riski;
dеpоzit riski;
venucur riski;
fоrfеyt risklәri
lizinq әmәliyyatlarının riski

498 Dolayı lizinq әmәliyyatları zamanı neçә tәrәf iştirak edir?

•

5
3
2
İştirak etmir
4

499 Xәrclәrin artırılması riskinә aiddir:

•

Tikinti işlәrinin müddәtinin uzadılması xәrclәri artırır.
İlkin smеtadakı dәyişikliklәri nәzәrә alaraq, invеstоrlar limitlәr müәyyәn еdilmәmişdәn әvvәl pul buraxılışının
artan mәblәğindә düzәlişlәr еdә bilәrlәr
layihәnin rеallaşdırılmasının ilkin planının dәyişmәsi vә ya tikintiyә hеsablanmış xәrclәrin aşağı düşmәsi
nәticәsindә baş vеrir.
hamısı
Bu mәblәği artırmaq üçün bоrc alan müvafiq riski öz üzәrinә götürmәsi barәdә danışıqlar aparmalıdır

500 Riskin qiymәtlәndirilmәsi prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir ?

•

1
4
3
2
5

501 Risklәrin ekspert qiymәtlәndirilmәsi metoduna aiddeyildir:

•

bal qiymәtlәndirilmәsi
tәk müqayisә metоdu,
«Delfi» metоdu,
heç biri
Sıralama metоdu

502 Qiymәtlәndirmәnin statistik metоdlarına aid deyildir:

•

Bu metоdlardan istifadә zamanı nәticәnin оrta gözlәnilәn kәmiyyәti, оrta kvadratik kәnarlaşma, variasiya
әmsalı vә digәr göstәricilәr hesablanır.
İtkilәrin müәyyәn sәviyyәsinin yaranması tezliyinin müәyyәn edilmәsindәn ibarәtdir
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin analоji növlәrindә yer alan itkilәrin statistikasının öyrәnilmәsindәn ibarәtdir
Heç biri
Qiymәtlәndirmәnin statistik metоdları riskin sәviyyәsi barәdә keyfiyyәt baxımından daha geniş tәsәvvür әldә
etmәyә imkan verir

503 İqtisadiyyat valyuta nәticәlәri riskinә aiddeyildir: 1) әmtәә dövriyyәsinin hәcminin azaldılması vә
ya istеhsal amillәrinә vә hazır mәhsullara müәssisәnin istehsal qiymәtinin daxili bazar qiymәtlәri ilә
müqayisәdә dәyişmәsidir 2) Dövlәt tәrәfindәn hәyata kеçirilәn siyasәtә vә ya inflyasiyanın
nәticәlәrinә görә әmәk ödәnişlәrinin artırılmasının dayandırılmasıdır 3) Oxşar mәhsulların
istеhsalçıları tәrәfindәn rәqabәt sәviyyәsinin dәyişmәsi kimi mәsәlәlәrlә әlaqәlidir 4) Satılmış
malların vә ya göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәrinin öz ölkәsindә vә xaricdә ödәnilmәsi arasında әsas
fәrqdir

•

1
1,2
4
3
2,3

504 Qiymәtlәndirmәnin analitik metodlarına aiddeyildir:

•

Әsasında maliyyә risklәrinin yaranması ehtimalını keyfiyyәtcә qiymәtlәndirmәyә imkan verir.
Әsasında maliyyә risklәrinin yaranması ehtimalını kәmiyyәtcә qiymәtlәndirmәyә imkan verir.
Hesablama metоdları firmanın özünün daxili infоrmasiya bazasından istifadә edilir
heç biri
Bu halda ayrıayrı risklәrin yaranması ehtimalı firmanın maliyyә fәaliyyәtinin maliyyә göstәricilәrindәn asılı
оlaraq müәyyәn edilir.

505 Maliyyә risklәrinin azaldılması yolları neçә yerә ayrılır:

•

4
1
2
5
3

506 Risklәrin aradan qaldırılması üsulları neçә yerә ayrılır?

•

4
1
2
5
3

507 Risklәrin aradan qaldırılması üsullarına aiddeyildir: 1) Riskdәn qaçmaq 2) Riskin saxlanılması 3)
diverfikasiya 4) xecirlәmә 5) riskin ötrülmәsi

•

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

508 Risklәrin aradan qaldırılması üsullarına aiddir: 1) Riskdәn qaçmaq 2) Riskin saxlanılması 3)
diverfikasiya 4) xecirlәmә 5) riskin ötrülmәsi

•

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

509 Riskin azaldılması üsullarına aiddeyildir: 1) Riskdәn qaçmaq 2) Riskin saxlanılması 3)
diverfikasiya 4) sığorta 5) riskin ötrülmәsi

•

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

510 Riskin azaldılması üsullarına aiddeyildir:

•

Xecirlәmә
Sığorta
diverfikasiya
aprirolluq
Sığorta vә özünü

511 Maliyyә risklәrin idarә olunması sisteminә aiddeyildir:

•

Xecirlәmә
riskin saxlanması
riskdәn qaçmaq
diverfikasiya etmәk
Nominasiyalaşdırmaq

512 Özünüsığоrtalamaya aiddeyildir:

•

Özünüsığоrtalama müәssisәnin risk xәrclәrinin son hәdd mәblәğinin müәyyәn olunmasında iştirak edir
Bununla da sığоrtalama üzrә kapitala qәnaәt оlunur.
Müәssisә sığоrta şirkәtindә sığоrtalanmaqdan özünüsığоrtalamaya üstünlük verir
heç biri
Özünüsığоrtalama bilvasitә müәssisәdә natural vә maliyyә sığоrta (ehtiyat) fоndlarının yaradılmasını nәzәrdә
tutur.

513 Depozit riskinә aiddeyildir: 1) Likvidlik risklәrinә aid еdilir 2) әmanәtçilәrin öz әmanәtlәrini
krеdit tәşkilatlarından vaxtından әvvәl götürmәsi ilә bağlıdır 3) Dеpоzitlәrin yaradılması vә ya
itirilmәsinә dair xәbәrdarlığın оlmaması xüsusi şәrtlәrin mеydana çıxmasına sәbәb оlur 4) Müxtәlif
әmanәtlәr arasında tәlәb olunanadәk vә müddәtli venucur dеpоzitlәri xüsusi yеr tutur.

•

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

514 Faktorinq әmәliyyatları riskinә aiddeyildir: 1) İxracatçı ilә idxalçı arasında xüsusilәşmiş maliyyә
müәssisәlәrindә pul tәlәbnamәlәrinin alınmasında vasitәçilik xidmәtindәn müәyyәn еdilmiş nәticәlәrә

nail olunmasının mümkünlüyünü bildirir. 2) Tәdiyә xәrclәrini aşağı sala bilәn, dövriyyә kapitalının
dövr sürәtini artırmağa vә оnun ödәnilmәmәsi riskini aradan qaldırmağa imkan verir 3) Intizam
tәlәbnamәlәr çantasının vaxtında rеallaşdırılmasını hәyata keçirir 4) Sadәlәşdirilmiş quruluşa malik
balansın оlmasını hәyata keçirir 5) Müştәrilәrә vә başqalarına tәlәbnamәlәri inkasasiya müddәtinin
azaldılmasını hәyata keçirir

•

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

515 Risklәrlә bağlı qәrarlar qәbul edilәrkәn sahibkarlar neçә amili nәzәrә alır?

•

4
2
1
heç bir amili nәzәrә almır
3

516 Biznes plana aiddeyildir?

•

Biznesplanın tam şәkildә işlәnib hazırlanması vә layihәnin genişlәnmәsi elmi pfәaliyyәt ilә müşaiyәt olunur.
Biznesplan mövcud imkanlardan sәmәrәli istifadә edilmәsinә vә bu sahәdә mümkün olan risklәrin
dәrәcәsinin minimuma endirmәklә bağlı dәqiq tәkliflәr hazırlanmasına imkan veriri.
Biznesplan bu vә ya digәr konkret şәraitә uyğun olaraq biznesin genişlәnmәsi imkanlarının tәhlilinin әhatә
edir.
bütün variantlar doğrudur
Zәruri hesablamalara öz әsaslandırmalara malik dәqiq milli biznesplanı sahibkara vә fәaliyyәtini
genişlәndirmәyә, baş verә bilәn dәyişikliklәri vә gәlәcәk problemlәri әvvәlcәdәn görmәyә, cari әmәliyyatlara
nәzarәt etmәyә, fәaliyyәtinin gözlәnilәn müvәffәqiyyәtini qiymәtlәndirmәyә, pul resurslarının ehtiyatını
müәyyәnlәşdirnmәyә kömәk edir.

517 Ehtiyat pul resurslarının formalaşması nәyә xidmәt edir?

•

gözlәnilmәz xәrclәri dәyişdirmәyә
biznes –plana
gözlәnilmәz xәrclәrin örtülmәsinә
hamısına
Diverfikasiyaya

518 Investorlarla vә partniyorlarla razılaşdırılıb hazırlanan biznesplanın mәsәlәrinә aiddeyildir:

•

Daxili vә xarici anoloji mәhsula olan tәlәb vә qiymәtin dinamikası hansı sәvyyәdәdir?
fәaliyyәt hәyata keçirmәk üçün zәruri olan madditexniki baza kifayәt qәdәr tәkmillәşibmi?
nәzәrdә tutulan fәaliyyәt sahәlәri reallıq kәsb edirmi vә kifayәt qәdәr etibarlı vә sәlahiyyәtlidirmi?
әmәk, maddi vә maliyyә resurslarına çәkilәn xәrclәri әldә edilәcәk mәnfәәt tәmin edirmi?
Istehsal olunacaq mәhsula vә göstәrilәcәk xidmәtә olan tәlәb 1015 il müddәtinә davam edirmi?

519 Biznesplanın strukturu nәdәn aslıdır?

•

firma tәrә¬fin¬dәn tәklif olunan әmtәә vә xidmәtlәrin növlәri üzrә bazarın vәziyyәtindәn
biznesin miqyasından,
zәruri investisiyanın hәcmindәn,
tәşәbüskarın fәaliyyәtindәn
firmanın maliyyә sabitliyinin sәviyyәsindәn,

520 Maliyyә risklәrinә aiddir

•

dövlәt nәzarәti
fudisiar öhdәliklәr
Sığorta ödәnişlәri
hamısı
İşәgötürәnin öhdәliklәri

521 Bıznesplanın iştirakçılarına aiddeyildir:

•

kreditorlar
Menecerlәr
Sәhmdarlar
Biznes üzrә tәrәfdaşlar
Müşahidәçilәr

522 Biznesplanın firmadaxili funksiyalarına aiddeyildir:

•

yeni avadanlıq vә texnologiyaların alınması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi;
yeni növ mәhsulların (xidmәtlәrin) mәnimsәnilmәsi layihәlәrinin hazırlanması vә reallaşdırılması;
firmanın inkişaf strategiyasının vә fәaliyyәt istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi;
müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün tәrәfdaşların kapitalından sәmәrәli istifadә olunması
firmadaxili elmitexniki vә istehsalkommersiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi;

523 Biznesplanın firmadaxili funksiyalarına aiddeyildir:

•

layihәnin mәqsәdәuyğunluğunu tәşkilatimaliyyә әsaslandırılması;
firmanın fәaliyyәtindәki gerilәmә, tәnәzzül prosesi haqqında xәbәrdarlıq.
firmanın müsbәt imicinin formalaşdırılması;
sahibkarlıq risklәrinin aşağı salınması;
firmanın maliyyә vәziyyәtinә nәzarәt;

524 Biznesplanın firmadaxili funksiyalarına aiddir:

•

sahibkarlıq risklәrinin aşağı salınması;
mövcud işçilәrin ixtisaslarının artırılması vә yeni kadrların seçilib işә qәbul edilmәsi;
yeni avadanlıq vә texnologiyaların alınması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi;
hamısı
firmanın maliyyә vәziyyәtinә nәzarәt;

525 Biznesplanın firmadaxili funksiyalarına aiddir:

•

müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün tәrәfdaşların kapitalından sәmәrәli istifadә olunması
fond bazarında firmanın sәhmlәrinin müvәffәqiyyәtlә satılmasının tәmin edilmәsi;
layihәnin reallaşdırılması üçün zәruri investisiyanın cәlb edilmәsi;
firmanın inkişaf strategiyasının vә fәaliyyәt istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi;
layihәnin mәqsәdәuyğunluğunu tәşkilatimaliyyә әsaslandırılması;

526 Biznesplanın firmaxarici funksiyalarına aiddir:

•

müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün tәrәfdaşların kapitalından sәmәrәli istifadә olunması.
fond bazarında firmanın sәhmlәrinin müvәffәqiyyәtlә satılmasının tәmin edilmәsi;
hamısı
layihәnin reallaşdırılması üçün zәruri investisiyanın cәlb edilmәsi
layihәnin mәqsәdәuyğunluğunu tәşkilatimaliyyә әsaslandırılması;

527 Biznesplanın firmaxarici funksiyalarına aiddir:

•

müştәrәk sahibkarlıq fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün tәrәfdaşların kapitalından sәmәrәli istifadә olunması
firmanın maliyyә vәziyyәtinә nәzarәt;
mövcud işçilәrin ixtisaslarının artırılması vә yeni kadrların seçilib işә qәbul edilmәsi;
heç biri
sahibkarlıq risklәrinin aşağı salınması;

528 Müәssisәnin inkişaf strategiyasından asılı olaraq biznesplanın müxtәlif mәqsәdlәrinә aiddir :

•

xarici bazara çıxış vә investisiyaların cәlb edilmәsi
Mövcud fәaliyyәtin yenilәşdirilmәsi vә ya yeni fәaliyyәtin yaranmasının mәqsәdәuyğunluğunu maraqlı
şәxslәrә sübut etmәk;
Arzu edilәn nәticәlәrә nail olmağın reallıq sәviyyәsini aydınlaşdırmaq:
hamisi
yeni ideyanın reallaşması üçün tәrtib olunmuş layihәdә göstәrilәn keyfiyyәt vә kәmiyyәt göstәricilәrinә nail
olmağın mümkünlüyünü sahibkarın tәrәfdaşlarına sübüt etmәk;

529 İtki tәhlükәsini daşıyır vә uduş imkanı vermir?

•

spekulativ
düzәltmә
sadә
mürәkkәb
adi

530 İtki tәhlükәsi daşıyan vә daşımiyan risklәrә aiddir:

•

spekulativ
düzәltmә
sadә
mürәkkәb
adi

531 Tәsnifatda riskin әn geniş qrup yaranma sahәsinә aiddeyildir:

•

vasitәçilik
kommersiya
istehsalat
injinerinq
maliyyә

532 Aşağıdakılardan hansı biznesin növlәrinә aiddeyildir:

•

Sığorta
kommersiya
istehsalat
konsaltinq
maliyyә

533 Tәşkilat riskinә aid deyildir:

•

planlaşşdırma vә layihә sәhvlәri
marketinqin tәşkilindәki nöqsanlar
aşağı tәşkilat sәviyyәsi:
tәchizatın davamlılığı

•

maliyyә vәziyyәtinin sabitsizliyi

534 Tәşkilat riskinin aşağı tәşkilat sәviyyәsinә aiddeyildir:

•

kadrların seçilmә vә tәyin olunmasındakı sәhvlәr;
işin әlaqәlәndirmәsi qüsurları;
planlaşdırma vә layihә sәhvlәri;
material qıtlığı;
zәif tәnzimlәmә;

535 Tәşkilat riskinin marketinqin tәşkilindәki nöqsanlara aiddeyildir:

•

sәhv qiymәt siyasәti ;
malların keyfiyyәtsizliyi;
mәhsulun sәhv seçilmәsi;
işin әlaqәlәndirmәsi qüsurları
bazarın hәcminin sәhv müәyyәnlәşdirilmәsi;

536 Ehtiyat riskinin әsas sәbәblәrinә aiddeyildir:

•

tәchizatın kәsilmәsi;
әmәk qüvvәsinin yetәrsizliyi;
vәziyyәtin dәyişdiyi tәqdirdә ehtiyatlar üzrә dayanıqsızlıq;
malların keyfiyyәtsizliyi
material qıtlığı;

537 Sәrmayәçi zәrfi nәdir?

•

qiymәtli kağızlara verilәn dividentdir
qiymәtli kağızların cәmidir
qiymәtli kağızların növlәridir
hamısı
borcların bütöv bölümüdür

538 Zәrf riskinә aiddir? 1) qiymәtli kağızların ayrıayrı növlәridir 2) borcların bütöv bölümü üzrә itki
ehtimalından ibarәtdir. 3) qiymәtli kağızlara verilәn dividentdir

•

1,3
3
1
3
1,2

539 Sәrmayәçi öz kapitalını bir neçә şirkәtin sәhmlәrinә yatırması proseslәrinә aiddeyildir:

•

mәzәnnә dәyişikliklәri olacaq
orta mәzәnnә tez dәyişilәcәk
orta mәzәnnә yaranacaq
orta mәzәnnә heç dәyişilmәyә bilәr
orta mәzәnnә gec dәyişilәcәk

540 Kredit risqinә aiddeyildir:
Birbaşa kredit risqi
Hesablaşmalar risqi
Kredit ekvivalent risqinә mәruz qalma

•

hamısı
dolayı kredit riski

541 Siyasi vә iqtisadi risklәr hansı amillәrә aid edilmәkdәdir?

•

yaranma vaxtı;
qeydiyyatın xarakteri;
yaranmanın әsas amillәri;
qeydiyyatın dәyişilmәsi
nәticәlәrinin xarakteri;

542 Yaranma vaxtına görә hansı risk növüdür ki, daha asan dәyәrlәndirmәyә imkan verir? 1)
retrospektiv 2) cari 3) perspektiv

•

2
1,2
3
1,3
1

543 Spekulativ risklәrin olma sәbәb lәrinә aiddeyildir:

•

bazar konyunkturunun dәyişmәsi
vergi qanunlarının dәyişmәsi
valyuta mәzәnnәlәrinin dәyişmәsi
müharibә
әmәkdaşların işә mәsuliyyәtsiz yanaşması

544 Xarici vә daxili risklәr hansı amillәrә aid edilmәkdәdir?

•

yaranma vaxtına
yaranmanın әsas amillәrinә;
yaranma sahәsinә
nәticәlәrinin xarakteriә;
qeydiyyatın xarakterinә;

545 Xarici risklәrin sәviyyәsinin aslı olduğu amillәrә aiddeyildir:

•

iqtisadi
lokal
coğrafi
demoqrafik
siyasi

546 Daxili risklәrә aid deyildir:

•

kontragentlәr
texniki tәchizat
istehsalat gücü
әmәk mәhsuldarlığı
ixtisaslaşma sәviyyәsi

547 Daxili risklәrә aiddir:
әmәk mәhsuldarlığı
texniki tәchizat

•

istehsalat gücü
hamısı
ixtisaslaşma sәviyyәsi

548 Sadә vә spekulativ risklәr hansı yaranma amillәrinә aid edilmәkdәdir:

•

qeydiyyatın xarakterinә;
yaranma sahәsinә
yaranma vaxtına
nәticәlәrinin xarakteriә
yaranmanın әsas amillәrinә;

549 Hansı risk növüdür ki, yalnız zәrәr ehtimalı daşıyır?

•

spekulativ
düzәltmә
sadә
hamısı
mürәkkәb

550 Hansı risk növüdür ki, hәm gәlir hәm dә zәrәr ehtimalını daşıyır?

•

spekulativ
düzәltmә
sadә
mürәkkәb
adi

551 Sadә risklәrin olma sәbәblәrinә aiddeyildir:

•

cinayәt
müharibә
әmәkdaşların işә mәsuliyyәtsiz yanaşması
hamısı
bәxdbәxt hadisә

552 Aşağı tәşkilat riskinin sәviyyәsinә aiddir:

•

malların keyfiyyәtsizliyi;
marketinqin tәşkilindәki nöqsanlar:
zәif tәnzimlәmә:
bazarın hәcminin sәhv müәyyәnlәşdirilmәsi;
mәhsulun sәhv seçilmәsi (satılmır);

553 Marketinqin tәşkilindәki risklәrә aiddir:

•

zәif tәnzimlәmә;
planlaşdırma vә layihә sәhvlәri;
aşağı tәşkilat sәviyyәsi:
malların keyfiyyәtsizliyi;
işin әlaqәlәndirmәsi qüsurları;

554 Ehtiyat riskinin әsas sәbәblәrinә aiddir:

•

işin әlaqәlәndirmәsi qüsurları;
aşağı tәşkilat sәviyyәsi:

•

әmәk qüvvәsinin yetәrsizliyi;
zәif tәnzimlәmә;
planlaşdırma vә layihә sәhvlәri;

555 Kredit riskinә aiddeyildir:

•

dolayı kredit riski
Kredit ekvivalent risqinә mәruz qalma
Birbaşa kredit risqi
hamısı
Hesablaşmalar risqi

556 Korelyasiya, fond riski hansı növ riskә aid edilmәkdәdir?

•

Valyuta riskinә
Bazar riskinә
Kredit riskinә
hec birinә
Faiz norma riskinә

557 Evristikaya aiddeyildir: 1) Tәcrubәyә әsaslanan mәntiqi qayda vә metodik üsulların
mәcmusundan ibarәtdir. 2) S.N.Vorobyov evristikanın mahiyyәtini yaxşı ifadә etmişdir 3)
Evristikanın etibarlılığı ancaq inam vә tәcrübә ilә şәrtlәnib 4) Riskmenecment qәrarların qәbulu üçün
evristik qayda vә üsulların özünәmәxsus sistemini yaradır

•

1,2
3,4
2
hec biri
4

558 Antirisk tәdbirlәrin reallaşdırılmasına çәkilәn mәsrәflәrin hesablanmasına aiddeyildir:

•

Risk üzәrindә güclü nәzarәti tәmin edәn tәşkilati vә texniki tәdbirlәrin reallaşdırılmasına çәkilәn mәsrәflәrin
hesablanması.
Risklәrin idarәedilmәsi prosesindә arzuolunmayan hadisәlәrin baş vermәsi halında gözlәnilәn itkilәrin
qiymәtlәndirilmәsi
Risklәrin idarәedilmәsinә vә uyğun antirisk tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinә çәkilәn orta mәsrәflәrin
qiymәtlәndirilmәsi.
hamısı
20 ∕ 80 paretto aksiomu qaydasından istifadә edәrәk baxılan sahibkarlıq әmәliyyatı üçün risklәrin әsas
növlәrinin tәyin edilmәsi.

559 Maliyyә risklәrinә aiddeyildir:

•

Valyuta kursları,
Strateji investisiyalar,
Portfel defoltu
Dövlәt nәzarәti
Fudisiar öhdәliklәr,

560 Öhdәliklәr vә mәhkәmә risklәrinә aiddeyildir:

•

Ödәmә qabiliyyәtinin olmaması
Müәllif hüquqlarının pozulması
İş praktikası

Әmәk qanunvericiliyi
Әmtәәyә görә mәsuliyyәt

561 İnteqrasiya edilmiş yanaşmaya aiddeyildir:

•

İnteqrasiya yanaşmasında risk tәhlükә kimi yox, daha çox müәssisәnin inkişaf etdirilmәsi vә yeni gәlirlәrin
әldә edilmәsi üçün imkan kimi nәzәrdәn keçirilir.
Ona görә dә bir çox şirkәtlәr riskin idarәedilmәsinin inteqrasiya edilmiş strukturunu yaradırlar
İnteqrasiya edilmiş yanaşma daha effektiv vә praktikada daha uğurlu sayılır
İnteqrasiya yanaşması ümumi informasiya sahәsindәn vә ümumu “dildәn”, alәtlәrdәn vә metodlardan istifadә
edir.
Bu yanaşma tәlәb edir ki, menecment tәşkilatın resurslarını kapitalın çoxsaylı tәlәblәrini nәzәrә alaraq
paylaşdırsın.

562 Dağınıq yanaşmaya aiddeyildir:

•

Dağınıq yanaşma imkan verir ki, hәr bir funksional vә biznesvahidi özünün ayrıca informasiya sahәsini vә
risklәri idarә etmәk üçün öz “dilini”, alәt vә metodlarını yaratsın.
Belә yanaşmada bütün istehsal vahidlәri üçün uyğun ümumi olan metodlardan vә bu istiqamәtdә aparılan
tәdqiqatlardan istifadә olunur.
Dağınıq yanaşmasından funksional vә biznesvahidlәri birbirindәn kәskin fәrqlәnәndә vә kifayәt qәdәr
müstәqil işlәyәndә istifadә olunur.
heç biri
Bu yanaşma tәlәb edir ki, menecment tәşkilatın resurslarını kapitalın çoxsaylı tәlәblәrini nәzәrә alaraq
paylaşdırsın.

563 Qәrarların qәbulu nәzәriyyәsinin sistem konsepsiyasına aiddir:

•

әn yaxşı alternativlәri axatarın
Bir şeyә qәrar vermәdәn әvvәl düşünsәniz yaxşı olar
Biz heç vaxt yalnız bir işlә mәşğul olmuruq
hamısı
Әn yaxşısı üçün mübarizә aparın

564 Ölçü nәzәriyyәsinә әsasәn keyfiyyәt şkalalarında hansı çıxarılmış qimәtlәr daha etibarlı sayılır?
1) Nominal 2) Ranq 3) Bal 4) Tendensiya 5) Proporsiya

•

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

565 Fәaliyyәtin әsas istiqamәtlәri, mәqsәdlәri müәyyәn edilәndәn, mәsәlәlәr razılaşdırıldıqdan sonra
sahibkarlıq fәaliyyәti risklәrinin nәyinә başlamaq lazımdır? 1) Nominasiyasına 2) İdentifikasiyasına
3) Tendensiyasına 4) Proporsiyasına

•

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

566 Nominasiya mәrhәlәsindә biznes әmәliyyatının mәqsәdinin hansı tәsviri verilir?

•

Vorizontal tәsviri
Proporisional tәsviri

•

verbal tәsviri
Hec bir tәsvir verilmir
Pareto tәsviri

567 Mümkün tәhlükәlәrin yaranma vaxtını vә әsas xarakteristikalarının proqnozlaşdırılmasını hansı
texnologiya üzrә aparırıq ? 1) nominasiya 2) tendensiya 3) proporsiya

•

1,2,3
1,2
1,3
heç biri ilә
2,3

568 Proporsional qiymәtlәndirmәyә aiddeyildir:

•

Keyfiyyәt proporsiyalarını tәyin etmәk üçün müxtәlif iqtisadi vә davranış modellәri qurulur.
Bu zaman qәbul edilәn qәrarların keyfiyyәti dә daha yüksәk olur.
Bu qiymәtlәndirmәni aparmaq daha çәtindir
Modellәrdәn әn üstünü riyazi modeldir
Bu mәsәlәnin hәlli zamanı yalnız fiziki vә iqtisadi qanunauyğunluqlar deyil, hәmçinin siyasi sosial mәdәni vә
sahibkarlıq fәaliyyәtin digәr aspektlәri nәzәrә alınmalıdır.

569 Somatik amil nәdir? 1) Bura insanın müәyyәn istәyini hәyata keçirmәk üçün onun sahib olduğu
bioloji vә fizioloji keyfiyyәtlәrin tәsiri daxildir 2) Fәaliyyәt zamanı bu keyfiyyәtlәr ona mane ola,
yaxud da kömәk edә bilәr. 3) insanın psixoloji vәziyyәtinә tәsir edәn xarakteri, әhvalı, biliklәri,
gözlәntilәri vә s. daxildir. 4) İnsanın düşdüyü mühitdә ona göstәrilәn tәsirlәrdir

•

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

570 İqtisadi risklәrin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aid deyildir: 1) vaxta görә 2) әmәyә görә 3)
kәmiyyәtә görә 4) keyfiyyәtә görә

•

4
2,4
1,2
1
3

571 Risklәrin müәyyәn еdilmәsi tәcrübәsindә әsasәn neçә metoddan istifadә olunur?

•

5
3
2
istifadә olunmur
4

572 İqtisadi risklәrin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aiddeyildir:1) vaxta görә 2) әmәyә görә 3)
kәmiyyәtә görә 4) keyfiyyәtә görә

•

3, 2
4
1,2

•

3,4
1 ,4

573 İqtisadi risklәrin qiymәtlәndirilmәsi metodlarına aiddir: 1) vaxta görә 2) әmәyә görә 3)
kәmiyyәtә görә 4) keyfiyyәtә görә

•

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

574 Risklәrin idarә olunması sisteminә aiddeyildir:

•

qiymәtlәndirmә
Ölçülmә
müәyyәn etmә
İdarә etmә
Dәyişdirmә

575 Aşağıdakı düsturdakı Rg nәdir?Ro =Rc +Rg

•

Dәyişkәn itkilәri
Gәlәcәkdә gözlәnilәn
Idarәetmәnin cari
Sabit itkilәri
Orta itkilәri

576 Aşağıdakı düsturdakı Ro nәdir? Ro =Rc +Rg

•

Dәyişkәn itkilәri
Gәlәcәkdә gözlәnilәn
Idarәetmәnin cari
Sabit itkilәri
Orta itkilәri

577 İtkilәri minimuma еndirәn idarәеtmәyә aiddir:

•

Ddiverfikasiya
başabaş
оptimal
volatilik
ötrülmә

578 Layihәnin vahid riskinin tәhlilinә 1ci nәdәn başlanılır?

•

mürәkkәb iqtisadi vә statistik tәdqiqatlardan
Rәyin bildirilmәsindәn
pul axınlarına xas оlan qeyrimüәyyәnliklәrin araşdırılmasından
hamısı
kоmpyuter mоdellәrinin cәlb edilmәsindәn

579 Layihәnin vahid riskinin qiymәtlәndirilmәsinin neçә metodu vardır?

•

4
2

1
5
3

580 Layihәnin vahid riskinin qiymәtlәndirilmәsinin metodlarına aiddeyildir:

•

Ematision tәhlili
“Qәrarlar ağacı”nın tәhlili.
İmitasiоn mоdellәşdirmә;
Ssenarilәrin tәhlili;
Hәssaslığın tәhlili;

581 Layihәnin vahid riskinin qiymәtlәndirilmәsinin metodlarına aiddir:

•

“Qәrarlar ağacı”nın tәhlili.
İmitasiоn mоdellәşdirmә
Hәssaslığın tәhlili;
hamısı
Ssenarilәrin tәhlili;

582 Hәssaslığın tәhlilinә aiddeyildir:

•

qalan şәrtlәrin sabit qaldığı halda, iki giriş dәyişәnin dәyişmәsinә cavab оlaraq NPVnin nә qәdәr dәyişmәsini
dәqiq göstәrәn metоddur
ehtimalların bölgüsü qanununa tabedirlәr
Layihәnin pul axınlarını müәyyәn edәn bir çоx dәyişәnlәr var
Reqressiya xәttinin әyrisi layihәnin xalis müasir dәyәrinin (NPV) hәr bir girişdә dәyişikliklәrә nә qәdәr hәssas
оlduğunu göstәrir
qalan şәrtlәrin sabit qaldığı halda, bir giriş dәyişәnin dәyişmәsinә cavab оlaraq NPVnin nә qәdәr dәyişmәsini
dәqiq göstәrәn metоddur.

583 Hәssaslığın tәhlilinә aiddeyildir:

•

qalan şәrtlәrin sabit qaldığı halda, bir giriş dәyişәnin dәyişmәsinә cavab оlaraq NPVnin nә qәdәr dәyişmәsini
dәqiq göstәrәn metоddur
ehtimalların bölgüsü qanununa tabedirlәr
Layihәnin pul axınlarını müәyyәn edәn bir çоx dәyişәnlәr var
varyasiya xәttinin әyrisi layihәnin xalis müasir dәyәrinin (NPV) hәr bir girişdә dәyişikliklәrә nә qәdәr hәssas
оlduğunu göstәrir
qalan şәrtlәrin sabit qaldığı halda, bir giriş dәyişәnin dәyişmәsinә cavab оlaraq NPVnin nә qәdәr dәyişmәsini
dәqiq göstәrәn metоddur.

584 Hәssaslığın tәhlili metоdunun әsas üstünlüklәrinә aiddeyildir:

•

nәticәlәrin iqtisadiriyazi tәbiiliyi vә оnların şәrtinin aşkarlığı
nәzәri cәhәtdәn şәffaflıq
оbyektivlik;
riyazi cәhәtdәn şәffavlıq
hesablamaların sadәliyi;

585 Hәssaslığın tәhlili metоdunun әsas çatışmayan tәrәflәrinә aiddeyildir? 1) biramilli оlması; 2)
layihәnin yalnız bir amilinin dәyişmәsinә istiqamәtlәnmәsi; 3) ayrıayrı amillәr arasında mümkün
әlaqәlәrin, yaxud оnların kоrelyasiyasının uçоtu alınmamasına gәtirib çıxarması; 4) ayrıayrı amillәr
arasında mümkün әlaqәlәrin, yaxud оnların kоrelyasiyasının uçоtu alınmasına gәtirib çıxarması

•

1,2,3
4

•

2,4
hamısı
2

586 Hәssaslığın tәhlili metоdunun әsas çatışmayan tәrәflәrinә aiddir? 1) biramilli оlması; 2) layihәnin
yalnız bir amilinin dәyişmәsinә istiqamәtlәnmәsi; 3) ayrıayrı amillәr arasında mümkün әlaqәlәrin,
yaxud оnların kоrelyasiyasının uçоtu alınmamasına gәtirib çıxarması; 4) ayrıayrı amillәr arasında
mümkün әlaqәlәrin, yaxud оnların kоrelyasiyasının uçоtu alınmasına gәtirib çıxarması

•

2,4
2
4
hamısı
1,2,3

587 Riskin qiymәtlәndirilmәsi neçә mәrhәlәdә baş verir?

•

5
2
4
1
3

588 Risk hansı mәnşәli sözdür?

•

Fransız
Latın
Alman
İngilis
Әrәb

589 Risk sözü hansı kәlmәdәn götürülmüşdür?

•

resquer kәlmәsindәn
risque kәlmәsindәn
risk kәlmәsindәn
hec birindәn
rsquer kәlmәsindәn

590 Risque hansı sözün mәnasıdır?

•

maliyyәnin
Riskin
Tәhlükәnin
heç birinin
sığortanın

591 Amerikada necәnci ildәn riskin idarәedilmәsinә başlanmışdır?

•

1954cü ildәn
1951ci ildәn
1950ci ildәn
1955ci ildәn
1953cü ildәn

592 Hansı alimlәr klasiklәrin fikirlәrini әsas götürәrәk riskin idarәedilmәsi mәrhәlәsindә SWOT vә
PEST analizindәn istifadә etmişlәr.

•

Hertz
Çağırgan
Arman
hamısı
Vaughan

593 Riskin idarәedilmәsi mәrhәlәsindә hansı analizdәn istifadә etmişlәr?

•

hamısından
5Mdәn
7Sdәn
heç birindәn
SWOTdan

594 Tәhlükә mәnbәyindәn aslı olaraq sığorta risklәrini neçә qrupa ayrılır?

•

5
3
2
1
4

595 Sığortalanma imkanı üzrә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

5
3
2
1
4

596 Diverfikasiya imkanı üzrә risklәr necә yerә ayrılır?

•

5
3
2
1
4

597 Problemin hәlli mәrhәlәsindәn aslı olaraq risklәr neçә yerә ayrılır?

•

5
3
2
1
4

598 Meydana çıxma sferası üzrә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

5
3
2
1

4

599 Tәsirin davamiyyәt müddәti üzrә risklәr necә yerә ayrılır?

•

5
2
3
1
4

600 Gözlәnilәn nәticәlәr üzrә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

5
2
3
1
4

601 Yol verilә bilmә dәrәcәsi üzrә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

5
2
3
1
4

602 Biznesdә risklәr meydana çıxma sferaları üzrә neçә yerә ayrәılır?

•

6
3
5
4
2

603 Lokal risk nәdir?

•

iqtisadi situasiya ilә tәrs mütәnasibdir
firma sәviyyәsindә ortaya çıxır.
ölkәdәki, ayrıayrı sahә vә regionlardakı iqtisadi situasiyanın әksidir (inikasıdır).
dәyişkәndir
әsasәn müxtәlif sahәdә baş verir

604 Biznesdә risklәr neçә yerә ayrılırlar?

•

6
3
5
4
2

605 Biznes nәzәriyyәsi üzrә әdәbiyyatda, hansı terminlәr ilә rastlaşırıq?1) yüksәk risk 2) zәif risk 3)
orta risk

•

1,3
2
1

•

1,2
3

606 Neçәnci ildәn risklәrin idarә edilmәsi Azәrbaycanın Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn hәyata keçrilmәyә
başladı.

•

2009ci ildәn
2007ci ildәn
2006cı ildәn
2010ci ildәn
2008ci ildәn

607 Neçәnci ildәn Azәrbaycanın Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn risklәrin idarә edilmәsi üçün şöbә
yaratmışlar?

•

2009ci ildәn
2007ci ildәn
2006cı ildәn
2010ci ildәn
2008ci ildәn

608 Bıznesplanın hazırlanmasında iştirak edәn sәhmdarların işlәrinә aiddir: 1) Imkanların
qiymәtlәndirilmәsi 2) Mәqsәd vә vәzifәlәrin qoyulması vә bölünmәsi 3) Pula tәlabatın müәyyәn
edilmәsı 4) Likvidlıyin vә riskin qiymәtlәndirilmәsi 5) Idarәetmәnin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsı

•

4,5
2,3
1,4
heç biri
1,2,3

609 Bıznesplanın hazırlanmasında iştirak edәn kreditorların işlәrinә aiddir: 1) Imkanların
qiymәtlәndirilmәsi 2) Mәqsәd vә vәzifәlәrin qoyulması vә bölünmәsi 3) Pulun alınmasına kömәk 4)
Likvidlıyin vә riskin qiymәtlәndirilmәsi 5) Idarәetmәnin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsı

•

3, 4,5
2,3
1,2
heç biri
1,2,5

610 Azәrbaycan Respublikasında biznesplanın hazırlanması üzrә sәnәd neçәnci ildә hazırlanmışdır?

•

2001ci ildә
2003cü ildә
2002ci ildә
2008ci ildә
2004cü ildә

611 Biznesplanların hazırlanması zamanı әsaslanmaq lazımdır: 1) müәyyәn bir mәhsul istehsalı vә
yaxud xidmәtin göstәrilmәsini nәzәrdә tutan konkret tәklifin (layihәnin) olmasına; 2) oxşar mәhsul
istehsalı vә xidmәt göstәrilmәsi ilә mәşğul olan müәssisәlәrin istehsaltәsәrrüfat vә kommersiya
fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsinә; 3) idarәetmәdә istifadә olunan texnikiiqtisadi, maliyyәkredit
vә sosialtәşkilati mexanizmlәrin öyrәnilmәsinә;

•

2
1,2,3
1
heç birinә
3

612 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 1 nәdir?

•

satış bazarının mümküm variantının tәdqiqidir
nәzәrdә tutulan layihәlәrin reallaşması üçün xasusi imkanların tәhlilidir
xüsusi fәaliyyәt növünün vә ya yeni kommersiya layihәlәrinin yaradılması haqqında qәrarların qәbuludur
satışın hәcmi ilә baglı proqnozların tәrtib edilmәsidir
layihәnin mәqsәdi, iş vә xidmәt növlәrini seçilmәsidir

613 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 2 nәdir?

•

satış bazarının mümküm variantının tәdqiqidir
nәzәrdә tutulan layihәlәrin reallaşması üçün xasusi imkanların tәhlilidir
xüsusi fәaliyyәt növünün vә ya yeni kommersiya layihәlәrinin yaradılması haqqında qәrarların qәbuludur
satışın hәcmi ilә baglı proqnozların tәrtib edilmәsidir
layihәnin mәqsәdi, iş vә xidmәt növlәrini seçilmәsidir

614 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 3çü nәdir?

•

satış bazarının mümküm variantının tәdqiqidir
nәzәrdә tutulan layihәlәrin reallaşması üçün xasusi imkanların tәhlilidir
xüsusi fәaliyyәt növünün vә ya yeni kommersiya layihәlәrinin yaradılması haqqında qәrarların qәbuludur
satışın hәcmi ilә baglı proqnozların tәrtib edilmәsidir
layihәnin mәqsәdi, iş vә xidmәt növlәrini seçilmәsidir

615 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 4çü nәdir?

•

satış bazarının mümküm variantının tәdqiqidir
istehsal planının işlәnib hazırlanması
kommersiya nә ya istehsal fәaliyyәtininhәyata keçmәsi ücün yerin seçilmәsi
gәlәcәk kommersiya fәaliyyәtinin hüquqi sxeminin işlәnib hazırlanması
tәşkilati planının işlәnib hazırlanması

616 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 5ci nәdir?

•

satış bazarının mümküm variantının tәdqiqidir
nәzәrdә tutulan layihәlәrin reallaşması üçün xasusi imkanların tәhlilidir
xüsusi fәaliyyәt növünün vә ya yeni kommersiya layihәlәrinin yaradılması haqqında qәrarların qәbuludur
satışın hәcmi ilә baglı proqnozların tәrtib edilmәsidir
layihәnin mәqsәdi, iş vә xidmәt növlәrini seçilmәsidir

617 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 6cı nәdir?

•

layihәnin mәqsәdi, iş vә xidmәt növlәrini seçilmәsidir
xüsusi fәaliyyәt növünün vә ya yeni kommersiya layihәlәrinin yaradılması haqqında qәrarların qәbuludur
kommersiya vә ya istehsal fәaliyyәtinin hәyata keçmәsi ücün yerin seçilmәsidir
satış bazarının mümküm variantının tәdqiqidir
nәzәrdә tutulan layihәlәrin reallaşması üçün xasusi imkanların tәhlilidir

618 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 7ci nәdir?

•

marketinq planının işlәnib hazırlanmasıdır
istehsal planının işlәnib hazırlanmasıdır
kommersiya nә ya istehsal fәaliyyәtininhәyata keçmәsi ücün yerin seçilmәsidir
gәlәcәk kommersiya fәaliyyәtinin hüquqi sxeminin işlәnib hazırlanmasıdır
tәşkilati planının işlәnib hazırlanmasıdır

619 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 8ci nәdir?

•

gәlәcәk kommersiya fәaliyyәtinin hüquqi sxeminin işlәnib hazırlanmasıdır
tәşkilati planının işlәnib hazırlanmasıdır
istehsal planının işlәnib hazırlanmasıdır
mühasibat uçotunun tәşkili ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllidir
marketinq planının işlәnib hazırlanmasıdır

620 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 9cü nәdir?

•

gәlәcәk kommersiya fәaliyyәtinin hüquqi sxeminin işlәnib hazırlanmasıdır
tәşkilati planının işlәnib hazırlanmasıdır
istehsal planının işlәnib hazırlanmasıdır
mühasibat uçotunun tәşkili ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllidir
marketinq planının işlәnib hazırlanmasıdır

621 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 10cu nәdir?

•

gәlәcәk kommersiya fәaliyyәtinin hüquqi sxeminin işlәnib hazırlanmasıdır
tәşkilati planının işlәnib hazırlanmasıdır
istehsal planının işlәnib hazırlanmasıdır
mühasibat uçotunun tәşkili ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllidir
marketinq planının işlәnib hazırlanmasıdır

622 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 11ci nәdir?

•

gәlәcәk kommersiya fәaliyyәtinin hüquqi sxeminin işlәnib hazırlanmasıdır
tәşkilati planının işlәnib hazırlanmasıdır
istehsal planının işlәnib hazırlanmasıdır
mühasibat uçotunun tәşkili ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllidir
marketinq planının işlәnib hazırlanmasıdır

623 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 12ci nәdir?

•

gәlәcәk kommersiya fәaliyyәtinin hüquqi sxeminin işlәnib hazırlanmasıdır
maliyyә planın hazırlanmasıdır
sığorta mәsәlәlәrin hәllidir
mühasibat uçotunun tәşkili ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllidir
biznesplanın xülasәsinin hazırlanmasıdır

624 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 13cü nәdir?

•

sığorta mәsәlәlәrin hәllidir
gәlәcәk kommersiya fәaliyyәtinin hüquqi sxeminin işlәnib hazırlanmasıdır
marketinq planının işlәnib hazırlanmasıdır
maliyyә planın hazırlanmasıdır
mühasibat uçotunun tәşkili ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllidir

625 Risk dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına tәsir edәn biznesplanın hazırlanması sxemindә 14cü nәdir?

•

mühasibat uçotunun tәşkili ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllidir
marketinq planının işlәnib hazırlanmasıdır
biznesplanın xülasәsinin hazırlanmasıdır
sığorta mәsәlәlәrin hәllidir
gәlәcәk kommersiya fәaliyyәtinin hüquqi sxeminin işlәnib hazırlanmasıdır

626 Biznesplanın tәtbiqi zamanı birbirini әvәz edәn hansı tәhlil qaydasından istifadә edilir?

•

« qәrarlar ağacın» dan
«iki addım» dan
«üç addım» dan
« hәssaslığın tәhlilin»dәn
«beş addım» dan

627 Firmaların yaranması neçә mәrhәlәdә hәyata keçirilә bilәr?

•

6
4
3
2
5

628 Rәqabәtin tәhlilinә aiddeyildir:

•

universallıq göstәricilәri;
istehlakçıların cәlb edilmәsi yolları;
müәssisәnin rәqabәt imkanları;
heç biri
cari problemlәr vә bazarda rәqiblәrin tәhlili.

629 әmtәә siyasәtinә aiddir:

•

dәyәr göstәricilәri;
universallıq göstәricilәri;
әsas texniki, estetik xüsusiyyәtlәri;
hamısı
standart vә normativlәrә uyğunluğu;

630 Seqmentasiya әlamәtlәrinin fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrinә aiddir:

•

sosialpsixoloji meyl
coğrafi;
demoqrafik;
hamısı
ictimaiiqtisadi tәbәqә;

631 Marketinq planın bölmәlәrinә aiddeyildir :

•

Qiymәt siyasәti
Әmtәә siyasәti
Rәqabәtin tәhlili
Maliyyә siyasәti
Satış taktikası

632 Marketinq planında әsas neçә hissәyә diqqәt verilir?

•

5
3
2
6
4

633 İstehsal planına aiddir:

•

mәhsulun keyfiyyәti vә sertifikatlaşdırılması;
mövcud istehsal, maliyyә vәziyyәti vә ondan istifadә olunma imkanları;
biznesin hәyata keçirilәcәyi yer vә onun üstün cәhәtlәri;
hamısı
istehsal edilәcәk mәhsulun (xidmәtin) qısa xarakteristikası, texnikiiqtisadi göstәricilәri;

634 Biznesplanın hazırlanmasında birinci mәrhәlәyә aiddir: 1) lazımi informasiyanın alınması 2)
mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi 3) mәqsәdli oxucularının dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi 4)
istehlakçılarının müәyyәnlәşdirilmәsi

•

3
3
1
1,4
1,2

635 Biznesplanın daxili vә xarici mәqsәdlәri aydınlaşdıqdan sonra neçәnci mәrhәlәyә başlamaq olar?

•

4cü
2ci
1ci
5ci
3cü

636 Biznesplanın hazırlanması neçә mühüm mәrhәlәni әhatә edir:

•

5
3
1
heç bir mәrhәlәni әhatә etmir
4

637 Maliyyә planına aiddeyildir:

•

maliyyә planı kapitalın hәrәkәt istiqamәtlәrinin әks etdirilmәsidir.
Sahibkarın sәrәncamında olan bütün әsas vә dövriyyә kapitalı yalnız pul ifadәsindә әks etdirilә bilәr.
Maliyyә – pul münasibәtlәri demәkdir
Maliyyә planında investisiya layihәsinin tәtbiq edilәcәyi mühitin xüsusiyyәtlәri vә şәraiti öz әksini tapmalıdır
Avans olunmuş kapital әvvәlcә istehlak vasitәlәrinin alınmasına sәrf edilir

638 Biznesplanın mühüm iqtisadi mәsәlәlәrinә aiddeyildir:

•

strateji inkişaf xәttinin hәyata keçirilmәsi üçün texniki vә tәşkilati tәdbirlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
müәssisәnin fәaliyyәtindәn әldә edilәcәk mәhsul istehsalı vә satışı hәcminin, maliyyә nәticәlәrinin, mәnfәәtin
vә sair göstәricilәrin hesablanması;
müәssisәnin strateji inkişaf konsepsiyasının mәqsәdәuyğunluğunun iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması;
heç biri
müәssisәnin qarşısında qoyulan mәsәlәlәrin hәlli üçün lazım olan kadr mәnbәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;

•
639 Biznesplanın әsas bölmәlәrinә aiddir:

•

vergi ödәyicisi kimi qeydә alınması;
layihәnin hazırlanma yeri vә vaxtı;
Titul vәrәqi;
hamısı
mülkiyyәt formasını vә dövlәt qeydiyyatını әks etdirәn mәlumatlar;

640 Biznesplan ilk olaraq nәdәn başlayır ?

•

müәssisәnin adından
lisenziyanın alınmasından
titul vәrәqindәn
müәssisәnin nizamnamәsindәn
bank rekvezitlәrindәn

641 Titul vәrәqinin göstәricilәrinә aiddir:

•

biznesfәaliyyәt üçün lisenziyasının olması ;
mülkiyyәt formasını vә dövlәt qeydiyyatını әks etdirәn mәlumatlar;
layihәnin tәşәbbüskarı olan sahibkarlıq subyektinin adı, ünvanı vә telefonları;
hamısı
vergi ödәyicisi kimi qeydә alınması;

642 Biznesplanın bölmәlәrinә aiddeyildir:

•

İstehsal planı;
Biznesi hәyata keçirәcәk sahibkarlıq subyekti haqqında mәlumat;
Biznesplan haqqında qısa xülasә;
Marketinq planı;
İstehlak planı;

643 Biznesplanın bölmәlәrinә aiddir:

•

Kreditin girov tәminatı.
Risklәr;
Maliyyә planı;
hamısı
Kreditin qaytarılması mәrhәlәlәri;

644 Biznesplanın qısa xülasәsinә aiddir:

•

maliyyәlәşmә mәnbәlәri, hәcmi vә tәyinatı;
hәyata keçirilәcәk biznesin әsas mәqsәdi;
sahibkarlıq subyekti haqqında qısa mәlumat;
hamısı
istehsalın tәşkili vә idarә edilmәsi prinsiplәri;

645 Layihәni hәyata keçirәcәk sahibkarlıq subyekti haqqında mәlumatlara aiddeyildir:

•

malgöndәrәnlәr vә onların әsas üstünlüklәri
Mövcud istehsal infrastrukturu, madditexniki tәminatı, işçilәrin sayı;
Sahibkarlıq subyektinin yaranma tarixi, yerlәşmә mövqeyi;
İnvestisiyanın cәlb edilmәsindә әsas mәqsәd;
Biznes fәaliyyәtinin hazırki istiqamәti;

646 Bıznesplanın iştirakçılarına aiddeyildir:

•

kreditorlar
Menecerlәr
Sәhmdarlar
Biznes üzrә tәrәfdaşlar
Debitorlar

647 Bıznesplanın hazırlanmasında iştirak edәn menecerlәrin işlәrinә aiddeyildir: 1) İdeyanın
aydınlaşdırılması 2) Praktiki tәhlil 3) Şirkәtin yaradılması 4)İmkanların qiymәtlәndirilmәsi 5) Pula
tәlabatın müәyyәn edilmәsi

•

1,2,3
4,5
1,2,5
heç biri
2,5

648 Bıznesplanın hazırlanmasında iştirak edәn menecerlәrin işlәrinә aiddir: 1) İdeyanın
aydınlaşdırılması 2) Praktiki tәhlil 3) Şirkәtin yaradılması 4) İmkanların qiymәtlәndirilmәsi 5) Pula
tәlabatın müәyyәn edilmәsi

•

1,2,3
4,5
1,2,5
heç biri
2,5

649 Bıznesplanın hazırlanmasında iştirak edәn sәhmdarların işlәrinә aideyildir:

•

Ideyanın aydınlaşdırılması
Mәqsәd vә vәzifәlәrin qoyulması vә bölünmәsi
Imkanların qiymәtlәndirilmәsi
hamısı
Pula tәlabatın müәyyәn edilmәsı

650 Qәrarların qәbulu nәzәriyyәsinin 3 cü elementinә aiddir:

•

Әn yaxşı qәrarı hәyata keçirmәk üçün o hansı kriteriyaları әsas götürәcәk?
Seçim problemi ilә bağlı olan qeyrimüәyyәn faktorlar hansılardır?
Nәyin arasından seçim etmәk olar ?
hamısı
Alınacaq mümkün nәticәlәr hansılardır?

651 Qәrarların qәbulu nәzәriyyәsinin 4 cü elementinә aiddir:

•

Әn yaxşı qәrarı hәyata keçirmәk üçün o hansı kriteriyaları әsas götürәcәk?
Seçim problemi ilә bağlı olan qeyrimüәyyәn faktorlar hansılardır?
Nәyin arasından seçim etmәk olar ?
hamısı
Alınacaq mümkün nәticәlәr hansılardır?

652 Planlaşdırılan sahibkarlıq әmәliyyatlarına xas әsas risk növlәrinin vә qeyrimüәyyәnliyin aparıcı
tipinin müәyyәn edilmәsinә aiddeyildir:

•

Proqnozu hazırlamaq vә risklәrdәn hәr birinin baş vermә ehtimalını qiymәtlәndirmәk.
Risklәrin tәhlükә dәrәcәsinә görә tәsniflәşdirilmәsi,risklәrin ranqlaşdırılması vasitәsilә tendensiyaların aşkar
edilmәsi.
Sahibkarlıq әmәliyyatında baş verә bilәcәk tәhlükәlәrin mәrhәlәlәr üzrә siyahısının tәrtibi.
Risk üzәrindә güclü nәzarәti tәmin edәn tәşkilati vә texniki tәdbirlәrin reallaşdırılmasına çәkilәn mәsrәflәrin
hesablanması
20 ∕ 80 paretto aksiomu qaydasından istifadә edәrәk baxılan sahibkarlıq әmәliyyatı üçün risklәrin әsas
növlәrinin tәyin edilmәsi.

653 Risklәrin idarәedilmәsi üzrә alternativlәrin formalaşdırılmasının baza üsullarına aiddir:

•

Gözlәnilmәyәn mәsrәflәrin ödәnilmәsi üçün material, resurs vә vәsait ehtiyatlarının yaradılması.
hamısı
Risklәr әmәlә gәlincә, onların aradan qaldırılması
Bütövlükdә istehsal әmәliyyatının vә ya onun ayrıayrı hissәlәrinin risklәrdәn sığortalanması.
Riskin istehsal әmәliyyatlarının iştirakçıları vә ya tәrәfdaşlar arasında bölüşdürülmәsi.

654 Aprior yanaşmaya aiddeyildir:

•

Aprior tәdbirlәrin vә vәsaitlәrin arsenalı kifayәt qәdәr genişdir.
Burada risklәrin azaldılmasının neoklassik üsullarından istifadә edilir.
Krizis vәziyyәtin olmadığı maliyyә bazarında mövqe tutmuş rejim üçün daha effektivdir.
hec biri
Aprior hәrәkәtlәrin effektivliyi әksәrәn, menecerlәrin bilik, bacarıq vә qabiliyyәtlәrindәn asılıdır.

655 Tәsiri az olan risklәrin qarşısının alınması üçün hansı tәdbiri hәyata keçirmәk olar?

•

operatif reaksiyadan
preventiv
Aprior
hamısından
3addımdan

656 İdarәetmә strategiyasına aiddeyildir:

•

Strategiya olduğu kimi saxlanıla bilmәz, onda dәyişikliklәr edilә bilәr vә ya ondan imtina edilә bilәr.
Strategiya imkan verir ki, menecerlәr öz diqqәtini qәbul edilmiş strateji konsepsiyaya zidd olmayan mümkün
hәrәkәt variantlarında cәmlәşdirsinlәr.
Qarşıya qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün istifadә olunan alәtlәrdәn istifadәnin konseptual istiqamәtlәri vә
üsulları başa düşülür.
hamısı
Sahibkarlıq fәaliyyәtinin mәqsәdinә çatdıqdan sonra menecerlәr әldә edilmiş nәticәlәri qiymәtlәndirirlәr vә
strategiyadan gәlәcәkdә istifadә olunubolunmayacağı haqqında qәrar qәbul edirlәr.

657 Istehsal risklәrinә aiddeyildir:

•

İnformasiya tәhlükәsizliyi
Xarici siyasi ticarәt risklәri
Saxtalaşdırma
әmtәәyә görә mәsuliyyәt
Quldurluq

658 Riskmenecment strategiyası haqqında qәrar qәbul edәrkәn metodoloji dәstәk kimi nә tәklif oluna
bilәr?

•

« hәssaslığın tәhlili»
Qәrarların qәbulu nәzәriyyәsi

•

«iki addım»
Qәrarların dәyişdirilmәsi nәzәriyyәsi
« qәrarlar ağacının» tәhlili

659 Nәzarәtin tәskilinin klassik forması neçә mәrhәlәni nәzәrdә tutur?

•

4
2
1
5
3

660 Qәrarların qәbulu nәzәriyyәsinin rasionallıq konsepsiyasına aiddir:

•

Әn yaxşı alternativlәri axatarın
Bir şeyә qәrar vermәdәn әvvәl düşünsәniz yaxşı olar
Biz heç vaxt yalnız bir işlә mәşğul olmuruq
hamısı
Әn yaxşısı üçün mübarizә aparın

661 Qәrarların qәbulu nәzәriyyәsinin әn yaxşı alternativ konsepsiyasına aiddir:

•

Әn yaxşı alternativlәri axatarın
Bir şeyә qәrar vermәdәn әvvәl düşünsәniz yaxşı olar
Biz heç vaxt yalnız bir işlә mәşğul olmuruq
Hamısı
Әn yaxşısı üçün mübarizә aparın

662 Qәrarların qәbulu nәzәriyyәsinin 2 ci elementinә aiddir:

•

Әn yaxşı qәrarı hәyata keçirmәk üçün o hansı kriteriyaları әsas götürәcәk?
Seçim problemi ilә bağlı olan qeyrimüәyyәn faktorlar hansılardır?
Nәyin arasından seçim etmәk olar ?
hamısı
Alınacaq mümkün nәticәlәr hansılardır?

663 Qәrarların qәbulu nәzәriyyәsinin 1 ci elementinә aiddir:

•

Әn yaxşı qәrarı hәyata keçirmәk üçün o hansı kriteriyaları әsas götürәcәk?
Seçim problemi ilә bağlı olan qeyrimüәyyәn faktorlar hansılardır?
Nәyin arasından seçim etmәk olar ?
hamısı
Alınacaq mümkün nәticәlәr hansılardır?

664 Blansın üfiqi tәhlilinә aiddeyildir:1) Balansın üfüqi tәhlili balans tәrtib olunan tarixә müxtәlif
maddәlәr üzrә hesabat göstәricilәrinin ilin (kvartalın,ayın) әvvәli ilә, bazis dövrü ilә müqayisәdә
mütlәq vә nisbi artmanı yaxud azalmanı tәyin etmәyә imkan verir. 2) Güclü inflyasiya şәraitindә üfiqi
tәhlilin nәticәlәri vә müәssisәnin illik fәaliyyәtindә onun qiymәtlәndirilmәsi az әhәmiyyәt kәsb edir.
3) Güclü inflyasiya şәraitindә üfiqi tәhlilin nәticәlәri vә müәssisәnin illik fәaliyyәtindә onun
qiymәtlәndirilmәsi çox әhәmiyyәt kәsb edir. 4) müәssisәnin iqtisadi potensialının tәsәrrüfatlar arası
müqayisәli tәhlilini aparmağa imkan verir.

•

1,4
3,4
1

2,3
1,2

665 Anketin suall formalarına aiddeyildir:

•

qarışıq
mürәkkәb
sadә
orta
likert

666 Aşağıda verilәnlәr hadisә metoduna aiddeyildir:

•

Bәzәn isә suallara bilәrәkdәn sәhv cavablar da verә bilәrlәr.
Bir çoxlarının bu cür mәlumatlarda maraqlı olmasına baxmayaraq, hadisәlәri ya xatırlaya bilmir, ya da hadisә
haqqında fikirlәrini demәkdәn çәkinirlәr.
Hadisәlәrin bir çoxunu bilavasitә müşahidә edәrәk vә ya başqalarından soruşaraq öyrәnmәk mümkündür.
Hadisәlәr bunlar asanlıqla ölçülә bilәn mәlumatlardır.
hadisәnin toplaması metodları әsasәn üç cür olur:

667 Aşağıda verilәnlәr Düşüncә metoduna aiddir:

•

bir insana hәr hansı bir obyektә vә ya hadisәyә qarşı yaranan inam vә tәәssüratlardır.
başqalarından soruşaraq öyrәnmәk mümkündür.
bunlar asanlıqla ölçülә bilәn mәlumatlardır.
hamısı
Bәzәn isә suallara bilәrәkdәn sәhv cavablar da verә bilәrlәr

668 Aşağıda verilәnlәr әsaslar metoduna aiddir:1) İlkin informasiyalar ancaq müvafiq insanlara
müraciәt edilәrәk toplanılmalıdır 2) İlkin mәlumatların toplaması metodları әsasәn üç cür olur: 3)
Bәzәn isә suallara bilәrәkdәn sәhv cavablar da verә bilәrlәr. 4) bunlar asanlıqla ölçülә bilәn
mәlumatlardır

•

2
4
1,2,4
1
hamısı

669 Müşahidә, tәcrübә, anket hansı informasiya mәnbәlәrinә aiddir:

•

Hadisәlәrә
Әsaslara
Düşüncәlәrә
hamısına
Biliklәrә

670 Tәcrübә hansı informasiya mәnbәlәrinә aiddir:

•

Hadisәlәrә
Әsaslara
Düşüncәlәrә
hamısına
Biliklәrә

671 Xüsusi kapitalın tәmәrküzlәşmәsi әmsalına aiddeyildir:

•

avans edilәn vәsait mәblәğindә müәssisә sahiblәrinin payını xarakterizә edir
xarici kreditorlardan asılılığı azalır.
Bu әmsal yüksәk olduqca müәssisәnin maliyyә sabitliyi artır
bu iki әmsalın cәmi vahidә bәrabәr olur.
Bu göstәricinin әksi, cәlb edilmiş kapitalın ahәngdarlaşması әmsalıdır.

672 Debitor vә kreditor borclarının inventarizasiyası balansa әlavә olunan neçә nömrәli formada
göstәrilmәkdәdir?

•

5№li
2№ limüәssisәnin balansıforma
1№li müәssisәnin balansıforma
hamısında
3№li müәssisәnin balansıforma

673 Balansın neçә növ tәhlili var?

•

4
2
1
5
3

674 Güclü inflyasiya şәraitindә balans mәlumatlarının hansı tәhlili tәlәb olunur? 1) vertikal 2)
horizontal 3) üfiqi 4) şaquli 5) trend

•

5
2
1,4
1,2
2,3

675 Şaquli tәhlilә aiddeyildir:

•

tәhlillin kömәyi ilә nisbi göstәricilәrin araşdırılması infilyasiya proseslәrinin neqativ tәsirinin aradan
qaldırılmasına kömәklik edir.
Müәssisәnin iqtisadi potensialının tәsәrrüfatlararası müqayisәli tәhlilini aparmağa imkan verir
Müәssisә vәsaiti vә onun tәrkibinin strukturunu xarakterizә edir.
tәhlilin nәticәlәri vә müәssisәnin illik fәaliyyәtindә onun qiymәtlәndirilmәsi az әhәmiyyәt kәsb edir
Resurslardan istifadә göstәricilәri,eyni zamanda istifadә olunan әmәk,material vә maliyyә resurslarının hәcmi
vә strukturu kәskin sürәtdә fәrqlәnәn müәssisәlәrin iqtisadi potensialı vә onun nәticәlәrini müqayisә etmәyә
imkan verir.

676 İdarәetmә tәcrübәsindә üfüqi vә şaquli tәhlil biridigәrini nә edir?

•

dәyişdirir
coxaldır
azaldır
bölüşdürür
tamamlayır

677 Trend tәhlili nәdir?

•

Bir neçә ilin hesabat göstәricilәrinin bazis ili ilә müqayisәdә nisbi kәnarlaşmaları xarakterizә edir.
Müәssisәnin iqtisadi potensialının tәsәrrüfatlararası müqayisәli tәhlilini aparmağa imkan verir
Müәssisә vәsaiti vә onun tәrkibinin strukturunu xarakterizә edir.

Hamısı
Resurslardan istifadәdir.

678 Maliyyә vәziyyәtinin tәhlilindә bütün cari aktivlәri neçә qrupda birlәşdirmәk olar?

•

5
3
2
0
4

679 Debitor borcları nәdir?1) müәssisәnin bankdan aldığı kreditdir 2) mühasibat balansı tәrtib olunan
tarixә borclulardan alınmış vәsaitdir 3) mühasibat balansı tәrtib olunan tarixә borclulardan alınmamış
vәsaitdir 4) müәssisәnin likvid dәyәridir

•

1,4
4
2
3
2,3

680 Uzunmüddәtli aktivlәr aiddir: 1) müәssisәnin fәaliyyәtindә azı bir ildәn çox istifadә
olunan,hesabat ili әrzindә satmaq üçün nәzәrdә tutulmayan, ancaq istehsal fәaliyyәti üçün tәlәb
olunan vәsaitdir. 2)Qüvvәdә olan qaydaya görә uzunmüddәtli aktivlәr mühasibat balansının aktivinin
birinci bölmәsindә "әsas vәsaitlәr vә dövriyyәdәnkәnar aktivlәr" bölmәsindә hәm ilk dәyәr ilә, hәm
dә qalıq dәyәri ilә, 3) dövriyyә vәsaiti yaxud uzunmüddәtli aktivlәr isә mühasibat balansının aktivinin
ikinci vә üçüncü bölmәlәrindә әks etdirilir

•

1
3
1,2
3,1
1,3

681 Kreditor borcları nәyin tәrkib hissәsidir? 1) cari aktivlәrin 2) cari passivlәrin 3)aktivlәrin 4)
passivlәrin

•

4
1
2
hamısının
3

682 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtini keyfiyyәtcә xarakterizә edәn göstәricilәrdәn biridir? 1) tәdiyyә
qabiliyyәtli olması 2) likvidli olması 3) ödәmә qabiliyyәtinә malik olması

•

1
1,2,3
2,3
heç biri
3,1

683 Müşahidә metodu hansı informasiya mәnbәlәrinә aiddir:
Hadisәlәrә;

•

•

Әsaslara
Düşüncәlәrә;
hamısına
Biliklәrә

684 Anket metodu hansı informasiya mәnbәlәrinә aiddir:

•

Hadisәlәrә;
Әsaslara
Düşüncәlәrә;
hamısına
Biliklәrә

685 Risklәrin tәsnifatının әsasında duran әn mühüm ünsürlәrә aiddeyildir:

•

yaranma vaxtı;
qeydiyyatın xarakteri;
yaranmanın әsas amillәri;
qeydiyyatın dәyişilmәsi
nәticәlәrinin xarakteri;

686 Aşağıdakılar risklәrin tәsnifatının hansı növünә aid edilir? 1) retrospektiv 2) cari 3) perspektiv

•

yaranma vaxtına
yaranmanın әsas amillәrinә;
yaranma sahәsinә
nәticәlәrinin xarakterinә;
qeydiyyatın xarakterinә;

687 Yaranma amillәrinә görә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

2
4
3
heç biri
5

688 Qeydiyyatın xarakteri üzrә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

2
1,2
3
1,3
1

689 Nәticәlәrinin xarakteri üzrә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

2
1,2
3
1,3
1

690 Müxtәlif qiymәtli kağızlardan ibarәt olan zәrf necә adlanır?

•

heç biri

•

diversifik
volatilik
Svop
Spret

691 Müntәzәm vә qeyrimüntәzәm risklәrin cәmi necә adlanır?

•

sistematik risk
qeyri müntәzәm risk
heç biri
müntәzәm risk
sәrmayә riski

692 Bazar risqi neçә yerә ayrılır?

•

heç biri
2
4
3
1

693 Korelyasiya, fond riski hansı növ riskә aid edilmәkdәdir?

•

Bazar riskinә
Faiz norma riskinә
hec birinә
Kredit riskinә
Valyuta riskinә

694 Fond riskinә aiddeyildir:

•

sәhmin qiymәtinin dәyişkәnliyi ;
volatilliyin dәyişkәnliyi
dividendlәrin riski.
bazis riski
әyri gәlirlillik riski

695 Valyuta riskinә aiddeyildir:

•

valyuta mәzәnnәlәrinin dәyişkәnliyi riski;
valyuta mәzәnnәlәrinin volatilliyi
gәlirin konvertasiyası riski
әyri gәlirlillik riski
hamısı

696 әmәliyyat riskinin neçә növü var?

•

1
3
5
6
2

697 әmәliyyatın transsәhm riskinә aiddeyildir:
mәhsulun mürәkkәb olması

•

uçotun düzgün aparılmaması
mәhsul çeşidinin az olması
әmtәәnin çatdırılmasının geçikdirilmәsi
icra zamanı sәvlәrin ortya çıxması

698 Biznesinhadisә riskinә aiddir:

•

hamısı
Vergi riski
Reputasiya riski
Kredit reytinqin dәyişikliklәri
Valyutaların konvertә edilmәsi qabiliyyәti

699 әmәliyyatın nәzarәt riskinә aiddeyildir:

•

dәlәduzluq;
insafsız ticarәt әmәliyyatları;
pulların yuyulması;
tәhlükәsizlik risqi;
icra zamanı sәvlәrin ortya çıxması

700 Yaranma vaxtına görә risklәr neçә yerә ayrılır?

•

3
2
4
5
heç biri

