Test: AAA_1923#01#Q15#01eduman
Fenn: 1923 Sahibkarlığın әsasları
Sual sayi: 700
1) Sual: Tәkmillәşdirici innovasiyalara aiddir: (Sürәt 08.09.2015 15:33:47)
A) layihә rәhbәrinin tipi mütәxәssisdir
B) tәdqiqat qrupunun әn yaxşı forması demoqratik idarәetmәdir
C) innovasiyaya qarşı tәzyiq yumşaqdır
D) layihәnin planlaşdırılmasında әmәlә gәlәn vaxt itkilәri çox asandır
E) hamısı
2) Sual: Radikal innovasiyalara aiddir: (Sürәt 08.09.2015 15:33:44)
A) layihә rәhbәrinin tipi avanqardçıdır
B) layihә rәhbәrinin tipi mütәxәssisdir
C) tәdqiqat qrupunun әn yaxşı forması demoqratik idarәetmәdir
D) innovasiyaya qarşı tәzyiq yumşaqdır
E) layihәnin planlaşdırılmasında әmәlә gәlәn vaxt itkilәri çox asandır
3) Sual: İnnovasiya proqramı nәdir? (Sürәt 08.09.2015 15:33:36)
A) yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur
B) yeniliklәr,texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsi demәkdir.
C) yeni növ mәhsulların mәnimsәnilmәsi vә paylaşdırılması üzrә mәsәlәnin sәmәrәli hәllini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksidir.
D) İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.
E) Mәnfәәtin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya texnologiyanın yaradılmasıdır.
4) Sual: İnnovasiya layihәlәri nәdir? (Sürәt 08.09.2015 15:33:33)
A) yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur
B) yeniliklәr,texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsi demәkdir.
C) Mәnfәәtin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya texnologiyanın yaradılması, istehsalı vә reallaşdırılmasının başlanmasını tәmin edәn
tәdbirlәr sistemidir
D) İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.

E) İnnovasiya layihәlәri vә proqramlarının maliyyәlәşmәsini tәmin edәn qeyriticarәt tәşkilatıdır.
5) Sual: İnnovasiya fәaliyyәti nәdir? (Sürәt 08.09.2015 15:33:28)
A) insanın yeni elmi biliklәr, ideyalar, avadanlıqların istifadәsi vә tәtbiqi әsasında innovasiyaların tam hәcmdә ictimai tәcrübә realizәsinә
yönәldilmiş sistemli fәaliyyәt növüdür.
B) yeniliklәr,texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsi demәkdir.
C) yeni növ mәhsulların mәnimsәnilmәsi vә paylaşdırılması üzrә mәsәlәnin sәmәrәli hәllini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksidir.
D) İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.
E) Mәnfәәtin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya texnologiyanın yaradılmasıdır
6) Sual: Bazar yönümlü innovasiyaların hәyat dövrünә hansı mәrhәlәlәr aid edilmir? (Sürәt 08.09.2015 15:33:26)
A) ideyanın yaranması;
B) artım;
C) yetkinlik;
D) bazarın doldurulması vә enmә;
E) dizayn.
7) Sual:Yeni mәhsul neçә әsas istiqamәtdә özünü büruzә verir? (Sürәt 08.09.2015 15:32:40)
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 5
8) Sual:İnnovasiya prossesini әhatә edәn 5 texnoloji fazaya hansı alim ayırmışdır ? (Sürәt 08.09.2015 15:32:31)
A) Y.Şumpeter
B) İ.Anzoff
C) Y.P.Morozov
D) A.I.Priqojin
E) Y.Yakovets

9) Sual:Aşağıda verilәnlәr hansı fәaliyyәt sahәsinә aiddir: 1) Müqavilә әsasında yeni obyektin tikintisi üçün zәruri olan bütün xidmәt vә tәchizat
işlәrini nәzәrdә tutur vә müstәqil müqavilә obyekti ola bilәcәk 3 növ texniki xidmәti nәzәrdә tutur. (Sürәt 08.09.2015 15:32:21)
A) Kompleks injinerinqә
B) İstehsala
C) Kommersiyaya
D) Konsaltinqә
E) heç biri
10) Sual: Yenilik dәrәcәsinә görә innovasiya növü hansıdır? (Sürәt 08.09.2015 15:32:10)
A) tәkmillәşdirici
B) yüksәk sәviyyәli inovasiyalar
C) gözlәnilәn risk ilә birlikdә innovasiyalar
D) irәlilәmә xüsusiyyәti daşәyan innovasiyalar
E) tәmiz plaqiat
11) Sual: İnnovasiya tәklifi nәdir? (Sürәt 08.09.2015 15:32:01)
A) mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur.
B) innovasiya layihәsinin onun tәtbiqindәn alınacaq mәnfәәt sәmәrәsini qeyd etmәklә tәklif edilmәsidir.
C) biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır
D) innovasiya fәaliyyәtinin elmi bünövrәsi, nәzәri әsasıdır;
E) yeni texnologiyaların, tәşkilati formalarının tәtbiqinin vә s. işlәnib hazırlanmasına, yaradılmasına yönәldilmiş yaradıcılıq fәa¬liy¬yәtidir.
12) Sual: İnnovasiya bazara yeni avadanlıq,tәkmillәşmiş sәnaye proseslәrinin cıxardılmasını tәmin edәn texniki, istehsal vә kommersiya tәdbirlәrinin
mәcmusudurfikri kimә mәnsubdur) (Sürәt 08.09.2015 15:31:18)
A) Tviss
B) Şumpeter
C) Nikson
D) Santon
E) Baryutin
13) Sual: Böyük innovasiyaya aiddir: (Sürәt 08.09.2015 15:31:15)

A) layihә rәhbәrinin tipi mütәxәssisdir
B) tәdqiqat qrupunun әn yaxşı forması demoqratik idarәetmәdir
C) innovasiyaya qarşı tәzyiq yumşaqdır
D) layihәnin planlaşdırılmasında әmәlә gәlәn vaxt itkilәri çox asandır
E) bunların nәticәsidә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal strukturunu idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın sürәtini kökündәn dәyişir
14) Sual: İnnovasiya siyasәti nәdir? (Sürәt 08.09.2015 15:31:11)
A) yeniliklәrdәn mәnfәәtli, yeni sәmәrәli is¬ti¬fadәni nәzәrdә tutur;
B) yeniliklәr,texnologiyanın in¬kişafı, yaranması, mәnimsәnilmәsi vә idarә edilmәsi demәkdir.
C) İnnovasiya layihәlәri vә proqramlarının maliyyәlәşmәsini tәmin edәn qeyriticarәt tәşkilatıdır.
D) İxtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir.
E) dövlәtin bazis göstәrişlәrinin regional vә bәlәdiyyә sәviyyәsindә birbaşa vә dolayısı ilә yerinә yetirilmәsinin tәnzimlәnmәsi üzrә fәaliyyәt
növüdür.
15) Sual: Şumpetere görә innovasiya nәdir? (Sürәt 08.09.2015 15:31:05)
A) innovasiya istehsal orqanizminin ilkin strukturunda dәyişikliklәrdir;
B) Innovasiyaixtiranın vә ya ideyanın iqtisadi mәzmun aldığı pro¬sesdir;
C) biznes subyektlәrindә innovativ metodların inkişaf etdirmә perspektivlәrinin axtarışıdır
D) «Polşa dilinin lüğәtindә» innovasiya nәsә yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tәtbiqidir;
E) innovasiya istehsal amillәrinin yeni qaydada elmitәşkilati kombinasiya edilmәsidir
16) Sual: bank kreditlәrini xarakterizә edәn әsas әlamәtlәri hansılardır?
A) silinmә qaydası
B) silinmә müddәti
C) tәminatın mövcudluğu
D) ssudanın verilmәsinә müştәrinin yüksәk hörmәti
E) düzgün cavab yoxdur
17) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә beynәlxalq tәşkilatların hüququnun qorunması
A) birgә müәssisәnin dövlәt qeydiyyatı
B) yerli hüquqi şәxslәr

C) xarici hüquqi şәxslәr
D) xarici dövlәtlәr
E) beynәlxalq tәşkilatlar
18) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә birgә müәssisәlәrin sәnәdlәrinin hazırlanması
A) birgә müәssisәlәrin profilini müәyyәn edilmәsi
B) xarici tәrәfdaşın birgә müәssisәnin mәnfәәtdәn payının alınmasının variantlarının hazırlanması
C) birgә müәssisәnin tәsisçisi kimi iştirak etmәk hüququnun әldә edilmәsi
D) birgә müәssisәlәrin sәnәdlәrinin layihәlәrinin hazırlanması
E) birgә müәssisәnin yaradılması haqqında müqavilәnin imzalanması
19) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәrtindә kreditlәrin tәminatı
A) kreditlәşdirmәnin hansı prinsiplәri mövcuddur
B) kreditin tәminatı
C) kreditorun әmlak maraqlarının qorunması
D) kreditin mәqsәdi xarakteri
E) kreditin diffeensial xarakteri
20) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә kreditlәrin qaytarılması şәrtlәri
A) sahibkarlıqda xarici bankların kredit tәşkilatları ilә әlaqәlәri
B) kreditin qaytarılması
C) borc mәblәğinin kreditora qaytarılması
D) kreditin qaytarılma müddәti
E) kreditin pulluluğu
21) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә birgә müәssisәlәrin profilinin müәyәyn edilmәsi
A) birgә müәssisәlәrin yaradılmasında sahibkarın rolu
B) birgә müәssisәlәrin profilinin müәyyәn edilmәsi
C) niyyәt protokolunun imzalanması
D) birgә müәssisәlәrin paylarının qiymәtlәndirilmәsi
E) birgә müәssisәlәrin yaradılması üzrә qәrarların hәyata keçirilmәsi

22) Sual: sahibkarlıq fәlaiyyәtindә idarәetmә üsulları
A) sahibkarlıqda özünün mülkiyyәtinә, sahib olmaq
B) mülkiyyәtin tam hüquqlu sahibi olmaq
C) sahibkarın öhdәliklәrinә uyğun olaraq vәtәndaşlıq hüququndan istifadә etmәk
D) tәsәrrüfat fәaliyyәtini hәyata keçirmәk
E) idarә edilmәk üçün qәbul olunmuş mülkiyyәt
23) Sual: sahibkarlıq fәlaiyyәtindә fiziki şәxslәrin әlamәtlәri
A) sahibkarlıqda fiziki şәxslәrin әlamәtlәri hansılardır
B) özünün xüsusi balansına malik olmaq
C) vahid dövlәt reyestrinsә qeydiyyata alınmaq
D) özünün bankda hesaba malik olmaq
E) özünün mülkiyyәtinә cavabdehlik daşımaq
24) Sual: sahibkarlıq fәlaiyyәtindә müәssisәnin fәlaiyyәtinin dayandırılması
A) sahibkarlıqda hüquqi şәxslәrin әlamәtlәri hansılardır
B) müәssisәnin adı vә hüquq ünvanı
C) müәssisәnin fәlaiyyәtinin dayandırılması
D) iqtisadi öhdәliklәrin daşıyıcısı olmaq
E) iqtisadi mәhkәmәdә cavabdeh rolunda iştirak etmәk
25) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı sahibkarlığın daxili mühitinә aid deyil?
A) müәssisәnin strukturu
B) mәsәlә
C) texnologiya
D) Müәssisәnin mәqsәdi
E) Müәssisәnin yelәşdiyi yer
26) Sual: Hansı amil daxili mühit amillәrinә aid deyil?
A) heyәt

B) müәssisә texnologiyası
C) vergiqoyma sәviyyәsi
D) Müәssisә mqәsәdlәri
E) Müәssisә strukturu
27) Sual: Sahibkarlıqda bazarın yaranması dövrü?
A) kapitalizmin tәşәkülü dövründә
B) pulların yaranması ilә
C) ibtidaiicma quruluşunun süqutu ilә
D) Feodalizmin yaranması dövründә
E) Feodalizmin süqutu dövründә
28) Sual: Sahibkarlıqda bazarın iqtisadi subyektlәri?
A) firmalar
B) Kapital
C) Mallar
D) Qiymәt
E) Dövlәt
29) Sual: Fond birjası iştirakçılarına aid deyil?
A) agent
B) menecer
C) Broger
D) Diller
E) Makler
30) Sual: Qeyd edilmişlәrin hansı vençur sahibkarlığına aid edilmir
A) kiçik müәssisәlәr innovasiya sahibkarlığının inkişafında әhәmiyyәtli rol oynayırlar
B) innovasiya sahibkarlığını xarakterizә edir
C) iqtisadiyyatda Vençur sahibkarlığı çox risk tәlәb edәn biznes növüdür
D) Vençur sahibkarlığı әn böyük elmiaraşdırma işlәri nәticәlәrini xarakterizә edir.

E) iqtisadiyyatda vençur sahibkarlığı risk tәlәb olunmayan biznes növüdür.
31) Sual: Vençur shaibkarlığının mәqsәdi nәdir?
A) sahibkarlığın tipi
B) kiçikfirmanovatorların maliyyәlәşdirmә üsulu
C) Sahibkarlığın növü
D) Sahibkarlığın idarәetmә üsulu
E) Sahibkarlığın biznes üsulu
32) Sual: Düzgün cavab variantlarını tapın. Vencur firmasının innovasiya strategiyası nәdәn ibarәtdir?
A) qeyrisәmәrәli gәlirlәrin azaldılması üzrә iş
B) riskin minimallaşması
C) öz işlәmәlәrinin reklamı
D) konsaltinqin inkişafı
E) öz işlәmәlәrinin eksplerent, patiyent, vialent vә kommutantlara verilmәsi
33) Sual: Kommutanın innovasiya strategiyası ibarәtdir?
A) riskin imzalanması
B) heyәt üçün rahat iş şәraitinin yaradılması
C) gәlәcәk yeniliklәrin proqnozlaşdırılması
D) mәhsul hasibatı tskilinin düşmә mәrhәlәsindә iş
E) Istehsal edilәn mәhsulun keyfiyyәtinin artımı
34) Sual:İnnovasiya prosesi nә zaman başa çatır? (Sürәt 08.09.2015 15:34:07)
A) Yeni texnologiyanın layihә gücünә çatdırılması ilә başa çatır;
B) Yeni texnologiyanın satışı ilә başa çatır:
C) Yeni texnologiyanın yoxlanması ilә başa çatır:
D) hamısı
E) heç biri
35) Sual: Eks pleratın innovasiya strategiyası nәdәn ibarәtdir?

A) mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırması
B) heyәt üçün rahat şәraitin yaradılması
C) bazarın yeni seqmentlәrinin yaradılması
D) Dәbin yeni istiqamәtinin stimullaşdırılması
E) Rәqiblәrin fәaliyyәtindәn itgilәrin kompensasiyası
36) Sual: Özәllәşmәdә metodlarından istifadә qaydaları hansılardır
A) dövlәt müәssisәlәrinin sәhmlәrinin açıq satışının keçirilmәsi
B) dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsindә hansı metoddan istifadә olunur
C) sәhmlәrin auksion vasitәsilә satılması
D) dövlәt müәssisәlәrinә investisiya qoyuluşu
E) sәhmlәrin paketinin әldә edilmәsi
37) Sual: Brokerlәrin vә dilerlәrin sövdәlәşmәlәri nәyi nәzәrdә tutur?
A) brokerlәr alıcı ilә satıcını görüşdürü vә sövdәlәşmәni rәsmilәşdirir.
B) İlkin bazar әsasәn geniş yayılmış maliyyә brokerlәrdir
C) ikinci bazar isә adәtәn fond birjalardır
D) brokerlәrin vә dilerlәrin şәbәkәsinin qiymәtli kağızların yenidәn satışı ilә mәşğul olmasıdır
E) brokerlәr adi vasitәçilәrdir
38) Sual: әgәr firmanın maliyyә vәsaitlәri satışmırsa o zaman nә etmәli?
A) iqtisadiyyatda struktur dәyişikliklәrini
B) Maliyyә vәsaitlәrindәn investisiyada sәmәrәli istifadә edilmәsi
C) maliyyә vәsaitlәrinin çevik yerdәyişmәsini
D) investisiya şәbәkәsinin sәmәrәli quruluşunu
E) bütün hallarda maliyyә bazarında peşәkarlar fәaliyyәt göstәrirlәr
39) Sual: Hansı cavab maliyyә planlarını әks etdirәn sәnәdlәrә aid deyil?
A) aktiv vә passiblәrin balansı
B) xәrclәr haqqında plan
C) şәbәkә planlaşdırılması

D) Pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini xarakterizә edәn plan
E) Gәlirlәr haqqında plan]
40) Sual: Hansı cavab proqnozlaşdırma prinsipinә aid deyil
A) adekvat
B) mütәnasib
C) Sistem
D) Varinat
E) Fasilәsiz
41) Sual: Strataji planlaşdırma hansı dövlәri әhatә edir?
A) 1 ilә qәdәr
B) 1 ildәn 5 ilәdәk
C) 20 ildәn 30 ilәdәk
D) 5 ildәn 10ilәdәk
E) 10 ildәn 15 ilәdәk
42) Sual: Adaptiv strukturların üstünlüyü nәdәn ibarәtdir?
A) nәzarәtin mürәkkәbliyi
B) xarici mühit dәyişmәsinә taz uyğunlaşma
C) mәqsәlәrin qeyri müәyyәnliyi
D) qoyulmuş mәsәlәlәrin qeyri müәyyәnliyi
E) idarәetmәnin sәviyyәlәr silinmişdir
43) Sual: Sahibkarlığın sәmәrәçi idarә edilmәsi vә sәmәrәli rәrarların qәbul edilmәsi zamanı yardım edәn necә adlanır?
A) miqrasiya
B) missiya
C) mikrofişa
D) menecment
E) Marketinq

44) Sual: Sahibkarlıqda hansı struktura bürokratik deyil?
A) funksional
B) xәttifunksional
C) matris
D) Divizional
E) Xәtti
45) Sual: sahibkarlıqda idarәetmәnin yaranması nә ilә әlaqәdar olnuşdur
A) motiviasiyanın tәşkili
B) tәşkilin tәşkilatı metodlarının tәtbiqi
C) әmәyin tәşkilati metodlarının tәtbiqi
D) Proqnozlaşdırmanın tәşkili
E) Planlaşdırmanın tәşkilati metodlarının tәtbiqi
46) Sual: İdarәetmә funksiyasına nә aid edilmir?
A) tәşkil
B) motivasiya
C) nәzarәt
D) proqnozlaşdırma
E) Planlaşdırma
47) Sual: Göstәrilmiş reylәrdәn hansı planlaşdırmaya aid edilmir?
A) dövlәt tәnzimlәnmәsi funksiyasını hәyata keçirir
B) indikativ planlaşdırma mikroiqtisadi planlaşdımadır
C) Iqtsiadiyyatın gәlәcәk inkişafın tәyin edir
D) Bazar münasibәtlәrinә әsaslanır
E) Indikativ planlaşdırma makroiqtisadi planlaşdırmadır
48) Sual: Sahibkarlığın tәşkil eidlmәsi
A) iqtisadi proseslәr
B) idarәetmә mәqsәdlәri

C) idarәetmә qәrarları
D) rәhbәrlәr
E) işçilәrin heyәti
49) Sual:Qeyd edilәnlәrdәn hansı sahibkarlıqda biznesin hüquqi formasının tәşkili deyil?
A) sәhmdar cәmiyyәt
B) komandant birliyi
C) әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt
D) sindikatlar
E) Tam birlik
50) Sual:MMCnin yaradılmasının üstünlüyü nәdәdir?
A) cәmiyyәt üzvlәri öhdәliklәr üzrә mәhdud mәsuliyyәt daşıyırlar
B) bir şәxs tәrәfindәn yaradıla bilәr
C) cәmiyyәtin işlәrindә üzvlәrinin mütlәq iştirakını tәlәb etmir
D) kreditorlar üçün az cәlb edicilik
E) Pul vәsaitlәrinin tez akkumulyasiyası imkanı
51) Sual:Qeyd edilәn biznesin tәşkilati hüquqi formalarından hansı sәhm buraxmaq hüququna malikdir?
A) inam üzәrindә birlik
B) istehsalat kooperativlәri
C) sәhmdar cәmiyyәt
D) әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt
E) müәssisә
52) Sual: firmanın tәşkilatı struktur anlayışını göstәrin?
A) qarışıq, neytral
B) tondan satış, pәrakәndә
C) adabtasiya, qarışıq
D) tondan staış, neytral
E) ierarxik, adaptasiya

53) Sual: Konserin nәdir?
A) Öz maraqlarının müdafiәsi mәqsәdi ilә әmәkdaşlıq üçün vәtәndaşların içtimai birliyi
B) Istehsal vә hazır mәhsulun qapalı sikli ilә maliyyәtresti başda olmaqla sәhmdar cәmiyyәti
C) Müәssisәlәri böyük özәl şirkәtlәrinin nәzarәti altında birlәşdirәn tәşkilat
D) mәrkәzi idarәetmә sistemlәrin tәrәfindәn ümumi maliyyә nәzarәti altında әn әhәmiyyәtli funksiyaların mәrkәzlәşdirilmәsi ilә müәssisәlәrin
könüllü birliyi
E) Xammalın әldә edilmәsindәn hazır mәhsulun istehsalına qәdәr bütün texnoloji silsilә üzrә istehsalın konsentrasiya vә mәrkәzlәşmәsinin yeksәk
sәviyyәlәri ilә müәssisәlәrin birliyi
54) Sual:Düzgün cavabı seçin. Kansorsium nәdir?
A) böyük mәqsәdli layihәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün müәssisәlәrin istәnilәn, mülkiyyәt formasının müvәqqәti könüllü birliyi
B) Mәrkәzi idarәetmә sistemlәri tәrәfindәn ümumi maliyyә nәzarәti altında müәssisәlәrin bir sıra әhәmiyyәtli funksiyaların mәrkәzlәşmәsi ilә
müәssisәlәrin könüllü birliyi
C) Böyük mәqsәdli layihәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün oliqopolistik tipli maliyyә tresi
D) Böyük mqәsәdli layihәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün müәssisәlәrin istәnilәn mülkiyyәt formasının daimi inhisar birliyi
E) Böyük mәqsәdli layihәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün istәnilәn mülkiyyәt formasının karteltinli birliyi
55) Sual:Tәsәrrüfat assosiasiyasına hansı bәnd aiddi?
A) istehsalatın texnoloji xüsusiyyәtlәrinin ümummilliyi arasında birlәşmiş müәssisәlәrin maliyyәsәnaye qrupu
B) Istehsalat sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn xoldinq tipli şirkәt
C) Onların tәsәrrüfat maraqlarının müdafiәsi üçün yaradılmış sahibkarların ictimai tәşkilatı
D) bir vә ya bir neçә funksiyaların birgә hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә müәssisә vә tәşkilatların müqabilә birliyi
E) Maraqlarının müdafiәsi mәqsәdlәri ilә hәmkarlar ittifaqı, partiә hәrәkatların ictimai birliyi
56) Sual:Qeyd edilәnlәrdәn hansı xoldinq şirkәti növü deyil?
A) adi
B) qarışıq
C) maliyyә
D) Tәmiz
E) dәyişkәn

57) Sual:Qeyd edilәnlәrdәn hansı amil shaibkarlığın hüquqi formalarına aid deyil?
A) fәrdi sahibkarlıq
B) tәsәrrüfat birliyi
C) tәsәrrüfat cәmiyyәti
D) qeyrikommersiya tәşkilatları
E) Koopürativlәr
58) Sual:Kiçik shaibkarlıqda fәrdi özәl müәssisәnin üstünlüyü nәdәdir?
A) aşağı başlanğıc kapitalı
B) tәkbaşına qәrarların qәbulu
C) maliyyәlәşdirmә üçün daha az imkna
D) qeydiyyatın sahәliyi
E) Mәhdudiyyәtsiz öhdәliklәr
59) Sual: Mәhdud mәsuliyyәtli şirkәtin çatışmazlığı nәdәn ibarәtdir?
A) Vergi planlaşdırılmasında mobillik
B) sәhmdarların mәhdud mәsuliyyәti
C) güclәnmiş dövlәt tәnzimlәnmәsi
D) Birdәn çox insanın tәcrübә vә bacarığının birlәşmәsi
E) Mülkiyyәt hüququnun dәyişmәsinin әlverişliliyi
60) Sual: Hansı amil daxili mikromühit amillәrinә aid edilmir?
A) dünya bazarında konyuktura
B) Rәqiblәr
C) әmәk ehtiyatları
D) qanunlar
E) dövlәt tәnzimlәnmәsi idarәlәri
61) Sual:Hansı amil daxili mühit amillәrinә aid edilmir?
A) elmitexniki proqres

B) inflyasiya vә işsizlik sәviyyәsi
C) kreditorların әlverişliyi
D) tәchizarçılar
E) Valyuta kursu
62) Sual:Hansı mәlumatla daxili informasiyaya aid deyil?
A) gәlir vә xәrclәr haqqında
B) dövriyyә, sifarişlәrin statistikası
C) ölkәnin iqtisadi vәziyyәti haqqında
D) Firmanın texnologiya, avadanlığı haqqında
E) Istehsal edilәn mәhsulun miqdarı vә keyfiyyәti haqqında
63) Sual:Kiçik sahibkarlıq informasiya mәlumatlarına malikdir?
A) ölkә, bölgәnin iqtisadi vәziyyәti haqqında
B) istehlakçılar, tәchizatçılar haqqında
C) rәqiblәr haqqında
D) istehsalat xәrclәri haqqında
E) müvafiq sahәdә ponhpm, patent, lisenziyaalr haqqında
64) Sual: Azәrbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında kiçik sahibkarlığın rolu
A) yerli tәsәrrüfat şәraitinә tez uyğunlaşmaq
B) kiçik sahibkarlıq subyeklәrinin geniş müstәqliiyi
C) qәrarların yerinә yetirilmәsindә operativlik vә çeviklik göstәrmәk
D) Öz mәqsәdlәrini hәyata keçirmәk qabiliyyәtlәrini aşkara çıxartmaq
E) Ilkin kapitala tәlabat vә istehsal prosesindә dәyişikliklәrin edilmәsi
65) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı kiçik sahibkarlığın zәif tәrәfdir?
A) böyük sahibkarlığın, kiçik biznesdәn asılılığı
B) idarәetmә tәcrübәsinin olmaması
C) әhalinin böyük hissәsinin akkumlyasiya imkanı
D) әhaliin bütün yaş qruplarının iştirak imkanı

E) әhalinin böyük hissәsinin iştirakı
66) Sual: Sahibkarlıqda kiçik biznesin әsas üstünlüyü nәdәdir?
A) Bazar zәbti
B) Yüksәk ixtisaslı işçilәrin cәlb edilmәsi
C) Inkişaf vә araşdırmaya böyük hәcmdә vәsaitlәrin yönәlmәsi
D) Hazır mәhsulun qiymәt vә mayadәyәrinin nәzarәtindә çәtinlik
E) bazar mühitinә daha elastik adaptasiya
67) Sual: Müәssisәlәrin tәrәfdaşları vә onların hüququnun qorunması
A) firmanın alıcılar arasında nüfuzu
B) Müәssisәlәrin xarici mühitinin elementlәri
C) müәssisәnin tәrәfdaşalrı vә onların әlaqәlәri
D) işçilәrin peşәkarlıq sәviyyәsi
E) müәssisәnin tәrәfdaşlıq әlaqәlәri
68) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә hüquqların qorunması
A) xarici investisiyaların qorunması
B) Sahibkarların hüququnun qorunması
C) mülkiyyәt hüququnun qorunması
D) antiinsar fәaliyyәtinin qorunması
E) fermer kәndli tәsәrrüfatının qorunması
69) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtinә mühitin amillәri hansılardır
A) cari strategiyanın amillәri
B) xarici mühitin amillәri
C) imkan amillәri
D) cari strategiyaya tәsiri
E) rәqabәtin strategiyası
70) Sual: Hansı ölkә Cәnubi Şәrq Asiya Assosiyasının (ASEAN) tәrkibinә daxil deyildi?

A) fillipin
B) Yaponiya
C) Sinqapur
D) Malayziya
E) İndoneziya
71) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı investisiya mәnbәyinә aid edilmir?
A) Büdcә vәsaitlәri
B) xüsusi ehtiyatlar
C) Şәxsi vәsaitlәr
D) Bank krediti
E) әhalinin şәxsi vәsaitlәri
72) Sual: Merkosun inteqraisya birliyinә hansı ölkә daxil deyil?
A) Meksika
B) Uruqvaq
C) Brazilya
D) Argentina
E) Paraqvay
73) Sual: Traseka (AvropaQafqazAsya nәqliyyat dәzlizi) proqramı neçәnci ildә yaradılmışdır?
A) 1992
B) 2001
C) 1990
D) 1995
E) 1993
74) Sual: Böyük İpәk Yolunun Bәrpası üzrә Beynәlxalq Konfrans neçәnci ildә keçirilmişdir?
A) 1999
B) 2000
C) 1998

D) 2005
E) 1993
75) Sual: Hansı ölkә bölgә ticarәtiqtisadi blokuna daxil deyil?
A) Uruqvay
B) Brazilya
C) Argentina
D) Çili
E) Paraqvay
76) Sual: әsrin müqavilәsi neçәnci ildә imzalanmışdır?
A) 1998
B) 1994
C) 1993
D) 1995
E) 2004
77) Sual: Hansı alim ilk dәfә iqtisadiyyat anlayışını elmә dail etmişdir?
A) A.Smit
B) K.Marks
C) C.Keyns
D) K.Senofon
E) D.Rikardo
78) Sual: Hansı ölkә Neft ixracatçı ölkәlәri (OPEK) üzvü deyil?
A) Ekvador
B) İraq
C) Sәüdiyyә Әrәbistan
D) Venesuella
E) İran

79) Sual: Neçәnci ildә Beynәlxalq valyuta fondu vә Düna bankı yaradılmışdır?
A) 1940
B) 1945
C) 1955
D) 1944
E) 1950
80) Sual: BakıTiflisCeyhan neft toru kәmәrin tikintisi neçәnci ildә bitmişdir?
A) 2004
B) 2001
C) 1995
D) 2005
E) 1998
81) Sual: Sahibkarlıq etikasının klassik modeli kimi tәrәfindәn işlәnib hazırlanmışdır?
A) XV F.Erms tәrәfindәn
B) XVIII әsrdә A.Smit tәrәfindәn
C) IX әsrdә C.Fost tәrәfindәn
D) XVIII әsrdә B.Franklin tәrәfindәn
E) XVIII әsrfә İ.İ.Russo tәrәfindәn
82) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı növbәti mәhsulun istehsalı ilә bağlı ümumi xәrclәrin artan miqdarının göstәricisidir?
A) orta xәrclәr
B) daxili xәrclәr
C) ümumi xәrclәr
D) yekun xәrclәr
E) dәyişik xәrclәr
83) Sual: әsas kapitalın müvafiq xәrclәrinin ödәnilmәsi necә adlanır?
A) kapital tutumu
B) sürәtlәnmiş amortizasiya

C) amortizasiya norması
D) mәnfәәt norması
E) amortizasiya
84) Sual: Ümumi gәlir artmasının mәhsulun böyümәsinә nisbәti nәyi göstәrir?
A) nominal mәnfәәt
B) tәmiz mәnfәәt
C) yekun mәnfәәt
D) Dövlәt gәliri
E) Orta mәnfәәt
85) Sual: Mәşğulluq, faiz vә pulların ümumi nәzәriyyәsi әsәrinin müәllifi kimdir?
A) L.Mizes
B) M.Fridsan
C) V.Ouken
D) C.M.Keyns
E) F.Xayek
86) Sual: Rentabellik göstәricisi?
A) alış qabiliyyәtinin әmsalı
B) dövriyyә aktivlәri istifadәsinin sәmәrlik әmsalı
C) firma aktivlәrinә gәlirin nisbәti
D) tәmiz mәnfәәtin xüsusi mәsrәflәrә nisbәti
E) mәnfәәtin kapital qoyuluşuna nisbәti
87) Sual: İşsizliyin işçi qüvvәyә faiz nisbәt necә adlanır?
A) struktur işsizliyi
B) işçi qüvvәsinin әmsalı
C) işsizlik sәviyyәsi
D) Funksiyalı işsizlik
E) Mәşğulluq sәviyyәsi

88) Sual: әmәk qabiliyyәtli әhalinin hәrәkәt dinamikası vә onun istehsalat prosesindә istifadәsi xarakterini ifadә edәn qanun necә adlanır?
A) Şermon Qanunu
B) Antiinflyasiya qanunu
C) Mәşğulluq qanunun
D) Tәklif vә tәlәbin bәrabәrlik qanunu
E) әhalinin yerlәşdirilmәsi qanunu
89) Sual: V.Kozlov sahibkarlıq fәaliyyәtinin göstәrdiyi әlamәtlәri hansılardır?
A) sosiallıqsahibkarlıq
B) mәdәniyyәtinin formalaşmasına tәsir göstәrir
C) kollektiv üzvlәrinin davranışını tәnzimlәyir
D) sahibkarlıq insanlar tәrәfindәn yaradılır
E) sahibkarlıq daimi inkişafdadır
90) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә әnәnәlәrә riayәt olunması
A) sahibkarlıqda әnәnәlәrә riayәt edilmәsi tәlәb olunur
B) sahibkarlığı öyrәnilmәsi mümkündür
C) sahibkarlığı dәyişmәk mümkündür
D) sahibkarlığ çoxcәhәtlidir
E) sahibkarlıq dәrk olunan vә olunmayan ola bilәr
91) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә müәssisәlәrin tәşkil edilmәsi
A) sahibkarlıqda müәssisәlәrin mәdәniyyәtinә tәsir göstәrәn amillәr
B) sahibkarlıq fәaliyyәtinin predmeti
C) sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәşkili
D) müәssisә sahibinin vә işçilәrinin motivasiyası
E) idarәetmәdә mәdәniyyәtin sәviyyәsi
92) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә müәssisәlәrin istiqamәtlәndirilmәsi
A) müәssisәnin istiqamәtlәndiyi dәyәrlәr haqqında tәsәvvürlәrin mövcudluğu

B) rәhbәrlәrin mәsuliyyәti öz üzәrinә götürmә qabiliyyәti
C) tәklif olunan mәhsulların yüksәk keyfiyyәtlә tәmin olunması
D) yüksәk istehsal mәdәniyyәti
E) zәruri sanitariyagigiyena vә tәhlükәsiz iş şәraitinin yaradılması
93) Sual: sahibkarlıq fәlaiyyәtindә işçilәrinin qiymәtlәndirilmәsi
A) ABŞda inkişaf etmiş müәssisәlәrinin tәdqiqatlar nәdәn ibarәtdir
B) müәssisәlәrdә dәyәrlә sisteminin yaradılması
C) peşәkar yaradıcılığın qiymәtlәndirilmәsi
D) vәzifә pillәsindә yüksәlişin әldә edilmәsi
E) müәssisәnin hәr bir işçisi özünün nailiyyәtlәrindәn qürur hissi duyurlar
94) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә etik normalardan istifadә qaydaları
A) sahibkarlıqda tәdqiqatçılar etik normalarını necә ifadә etmişlәr
B) sahibkarın hәyata keçirdiyi fәaliyyәt faydalı olması vacibdir
C) sahibkar belә hesab edir ki, onun işçilәri işlәmәyi yaxşı bacarırlar
D) sahibkar öz işinә inanır, insanlara incәsәnәtә olan münasibәt bәslәyir
E) rәqabәtin vә әmәkdaşlığın zәruriliyini qәbul edir
95) Sual: sahibkarlıq fәlaiyyәtindә müәssisәlәrin hüquqi statusu
A) sahibkarlıq fәaliyyәtinin hüquqitәşkilari formalarının seçilmәsinә tәsir edәn amillәr
B) müәssisәnin hüquqi statusu
C) müәssisәnin müәyyәn etdiyi öhdәliklәr
D) müәssisәnin adı vә onun tәşkilati hüquqi forması
E) müәssisәlәrdә öhdәliklәr üzrә, tәsisçilәrin mәsuliyyәt sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi
96) Sual: Sahibkarlıq fәaәliyyәtindә müәssisәlәrin nizamnamә fondu.
A) sahibkarlıq fәaliyyәtindә müәssisәlәrin atributları
B) müәssisәnin hüquq vә öhdәliklәrinin mümkün hәcmi vә sәviyyәsi
C) müәssisәnin nizamnamә fondu
D) müәssisәnin tәşkilatı quruluşu

E) müәssisәnin sahibkarlıq hüququ
97) Sual: sahibkarlıq fәlaiyyәtindә istehsalın tәşkili
A) müәssisәnin bazar iqtisadiyyatında yerinә yetirdiyi funksiyalar hansılardır
B) istehsalın tәşkili
C) satış fәaliyyәti
D) mәnfәәtin әldә edilmәsi
E) tәcrübәnin toplanması
98) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә әmlakın yaranması
A) müәssisәnin nizamnamә fonduna nәlәr daxildir
B) tәsisçilәr barәdә mәlumat
C) idarәetmә vә nәzarәt orqanları
D) әmlakın yaranması
E) yenidәn tәşkil olunmanın şәrtlәri
99) Sual:Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә güzәştli qiymәtlәr necә aparılır
A) nәğd hesablaşmalar üzrә güzәştlәr
B) miqdara görә güzәştlәr
C) istehsalılar funksional güzәştlәr
D) hesablaşmalarda rüsum qiymәtlәri ilә bağlı digәr növ qiymәtlәr
100) Sual:sahibkarlıqda fәaliyyәti vaxtına görә, qiymәtlәr hansılardır?
A) daimi qiymәtlәr
B) cari qiymәtlәr
C) sürüşәn qiymәtlәr
D) mövsümü qiymәtlәr
101) Sual:Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә tәsbit olunmuş qiymәtlәr
A) sahibkarlıqda tәsbir olunmuş qiymәtlәr hansılardır
B) kontrakt qiymәtlәri

C) transfert qiymәtlәri
D) birja qiymәtlәri
E) torq qiymәtlәri
102) Sual:Sahibkarlıqda fәaliyyәtindәn qiymәtlәrin növlәri
A) sahibkarlıqda әsaslandırılmış qiymәtlәrin növlәri hansılardır
B) bazis qiymәtlәri
C) oreyskurant qiymәtlәri
D) faktiki qiymәtlәr
E) istehlak qiymәtlәri
103) Sual:sahibkarlıqda qiymәtlәrin tәsniflәşdirilmәsinin sistemlәri hansılardır?
A) xidmәt dövriyyәsinin xarakterinә görә qiymәtlәr fәrqlәnirlәr
B) azadlıq dәrәcәsinә görә tәnzimlәnәn vә tәsbir olunmuş qiymәtlәr
C) tәsbit olunmuş qiymәtlәr
D) fәaliyyәt vaxtında görә qiymәtlәr
104) Sual:sahibkarlıqda qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsinin metodları hansılardır?
A) son qiymәt qoyulur
B) tәsbit edilmiş qiymәtlәr qoyulur
C) qiymәt yüksәldilәrkәn qiymәtin dәyişmәsinә әlavәni son hәddi qoyulur
D) rentabellik sәviyyәsinin vә ticarәt әlavәsi hәcminin son hәddi tәtbiq olunur
E) düzgün cavab yoxdur
105) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә barter sövdәlәşmәlәrin funksiyaları
A) müәyyәn proporsiyada bir әmtәәnin, digәr әmtәәyә dәyişdirilmәsi
B) qarşılıqlı göndәrilmәnin tarixi
C) sahibkarlıqda maliyyә münasibәtlәri sferasında әmәkdaşlıq.
D) düzgün cavab yoxdur
106) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә tәrәfdaşlıq әlaqәlәrin yaradılması

A) tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinin yaradılmasında, sahibkarlıq fәaliyyәtinin hansı qrupa daxil etmәk olar
B) istehsal sferası
C) әmtәә mübadilәsi
D) ticarәt
E) maliyyә münasibәtlәri
107) Sual:Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә söz azadlığı, mәtbuat azadlığı
A) Müasir – demokratik siyasi sistemlәrinin әlamәtlәri hansılardır
B) fikir söz mәtbuat tәşkilatlanma azadlığı
C) müstәqil vә әdalәtli mәhkәmә sistemi
D) müstәqil nisbәtәn açıq dövlәt
E) seçilәnin vәzifәdә qalmalarının vaxt mәhdudiyyәti
108) Sual:Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә vәtәndaşın hüququnun qorunması
A) biznesin xarici mühitindә vәtәndaş hüququ harada tәtbiq edilir
B) Almaniyada
C) Fransada
D) Yaponiyada
E) Böyük Britaniyada
109) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә menecerlәrin işinin düzgün tәşkil edilmәsi
A) hәr kәsin bacarığına görә vә müvafiq iş bölgüsünә görә hәyata keçirilir.
B) menecer öz işindә komandanın yaradılması üçün kadr seçmәyi bacarmalıdır
C) yaxşı formalaşmış qrup hesabına müәssisә fәaliyyәtinin yüksәk nәticәlәrinә nail olmaq
D) bütün komanda üzvlәri kollektivdә öz işlәrini dәqiq bilirlәr
E) öz üzәrinә düşәn vәzifәlәri vә funksiyaları yerinә yetirmәyә hazırdırlar
110) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtinin firmanın strategiyasının hazırlanması
A) firmanın formalaşan әsas mәqsәdi
B) firmanın bazar münasibәtlәrindәki rolu
C) firmanın gәlәcәk inkişafı vә iş planı

D) firmanın strateji mәsәlәlәrinin tәhlili
E) firmanın strategiyasını işlәyib hazırlamaq
111) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә menecer qrupunun formalaşması
A) biznes sahәsindәki müvәffәqiyyәt, menecerlәr qrupunun salınması işindәn asılıdır
B) menecerlәrin qrupunun formalaşması, firmanın әsas mәqsәdinin hәrtәrәfli tәhlilindәn asılıdır
C) әsas mәhsulların xarakterini
D) bazarın mühüm seqmentini
E) istehsalın biznes texnologiyasını vә daşınması
112) Sual: Nә zaman beynәlxalq valyuta nisbәtdә milli valyuta kursu enir?
A) debitor
B) deklarasiya
C) dekort
D) renta
E) jiro
113) Sual: Hәğdsiz hesablaşma növü
A) sifariş
B) girov
C) jiro
D) Renta
E) Kadost
114) Sual: Dünyada mikroprosessorlar vә yarımkeçirlәrin istehsal olunduğu firma hansıdır?
A) soni
B) general motors
C) MisubistDensi
D) intel
E) İBM

115) Sual: Bank aksepti dedikdә nә başa düşülür?
A) forfeytinq
B) sәhm
C) veksel
D) Çek
E) Faktorinq
116) Sual: Holdinq şirkәti nәyә malikdir
A) birja sazişlәrini hәyata keçirir
B) digәr şirkәtlәrin sәhm nәzarәt paketinә malikdir
C) digәr sahәlәrә investisiyalar yönәldir
D) daşınmaz әmlakın sığortası
E) düzgün variant yoxdur
117) Sual: Lizinqmaliyyәlәşdirmәnin proqresiv forması olmaqla nәdir?
A) bank kredit növü
B) avadanlığın icarәsi
C) daşınmaz әmlakın sığortası
D) әmlakın sığortası
E) әmlakın uzunmüddәtli icarәsi
118) Sual: Krosskurs nә demәkdir?
A) rezidentin milli valyuta ilә xarici valyutanı satdığı kurs
B) müddәtli sazişlәr kursu
C) iki xarici valyutanın kotirovkası
D) Nәğd sazişlәr kursu
E) Rezidnetin milli valyuta ilә xarici valyutanı aldığı kurs
119) Sual: Renovasiya vә әsaslı tәmirә istifadә eidlmәsi mәqsәdi ilә istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn әsas fondların pul ifadәsi
aşağıdakı bәndlәrdәn hansıdır?
A) alqol

B) sәhm
C) amalaqamasiya
D) amortizasiya
E) akkrediyasiya
120) Sual: Uyriisdiksiya nәdir?
A) mәhkәmә idarәi
B) әdalәt
C) mәhkәmәni hәyata keçirmәk hüququ
D) Hüquq sistemi
E) Mәhkәmә idarәlәri sistemi
121) Sual: Hansı alim 3 istehsal faktorları (әmәk, torpaq, kapital) nәzәriyyәsini işlәyib hazırlanmışdır?
A) A.Marşal
B) D.Rikardo
C) Aristotel
D) A.Smit
E) İ.B.Sey
122) Sual: Azәrbaycanın beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlarda iştirkaının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
A) iqtisadi sahәdә әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi
B) investisiyaların sabitliyinin tәmin edilmәsi
C) xarici işğüzar insanlarla әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
D) iqtisadi artımın sürәtlәnmәsi
E) mal satışı üçün yeni bazarların axtarışı
123) Sual: Françayzinq әsasәn hәyata keçirilәn kiçik vә böyük sahibkarlığın inteqrasiya forması?
A) әmtәә nişanı
B) patent
C) franşizanın alınması
D) Lisenziya

E) Nouham
124) Sual: Beynәlxalq ticarәt qaydalarını tәnzimlәyәn әsas beynәlxalq strukturu hansıdır?
A) Beynәlxalq Ticarәt İnformasiyası vә Әmәkdaşlıq üzrә Agentlik
B) Ümumdünya Tiacrәt Tәşkilatı
C) Beynәlxalq Valyuta fondu
D) Ticarәt vә İnkişaf üzrә BMTnin konfransı
E) Beynәlxalq ticarәt mәrkәzidir.
125) Sual: Mәrkәzi bankın funksiyalarına nә daxil edilmir?
A) vençir kapitalının tәqdim eidlmәsi
B) Kommersiya banklarının kreditlәşmәsi
C) Klirinq
D) Pulların emisiyası
E) Kassa ehtiyatlarının akkumulyasiyası vә saxlanması
126) Sual: Bazar funksiyalarına nә daxil deyil?
A) sağlamlaşdırma
B) vasitәçilik
C) tәnzimlәnmә
D) qiymәtin yaranması
E) rәqabәt
127) Sual: İnflyasiya proseslәrinin mәnfi nәticәlәrinә aiddir?
A) istehsalçılarda keyfiyyәtlәrin malların istehsalına marağın itmәsi
B) Әhalinin әmanәtlәrinin dәyәrsizlәşmәsi
C) Sabitgәlirli sosial qrup nümayәndәlәrinin hәyat şәraitinin pislәşmәsi
D) sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalları arasında nisbәtlәrin artması
E) әhalinin real gәlirlәrinin azalması
128) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı marketinq alәti deyil?

A) marketinq araşdırılması
B) pablisti
C) dempinq
D) reklam
E) qiymәt
129) Sual: Pul funksiyasına nә daxil deyil?
A) pul ödәniş vasitәsi kimi
B) pul dövriyyә vәsaiti kimi
C) ümumi ekvivalent
D) Pul yığılma vәsaiti kimi
E) Pul dәyәr ölüsü kimi
130) Sual: Marketinqin mahiyyәt vә mәzmununa nә daxil deyil?
A) bazar proseslәrinin idarәetmә әsasında olan iqtisadi dünya görüşü
B) tәsәrrüfat idarәetmәsi
C) şirkәtin rәqabәt qabiliyyәtliliyinә yönәlmiş proses
D) sahibkarlıq fәlsәfәsi
E) bazarda fәaıiyyәt
131) Sual:Azәrbaycan Respublikasında kommersiya banklarının mәşğul ola bilmәyәcәklәri fәaliyyәt növü hansıdır? (Sürәt 08.09.2015 16:25:13)
A) faktorinq
B) nağd pul emissiyası
C) forfeytinq
D) lizinq
E) Düzgün cavab yoxdur
132) Sual:lizinq verәni kreditlәşdirәn vә müqavilәnin zamini rolunda kim çıxış edir? (Sürәt 08.09.2015 16:25:01)
A) Siğorta şirtәtlәri
B) Maliyyә idarәlәri
C) Kommersiya vә investisya bankları

D) Dövlәt müәssisәlәri
E) Düzgün cavab yoxdur
133) Sual: Lizinq üzrә kreditlәrin verilmәsi üçün әn azı nә qәdәr müddәt nәzәrdә tutulur? (Sürәt 08.09.2015 16:24:14)
A) 18 ay
B) 3 il
C) 1 il
D) 6 aya qәdәr
E) Düzgün cavab yoxdur
134) Sual: Maliyyә lizinqinin әsas xüsusiyyәti: (Sürәt 08.09.2015 16:24:45)
A) hamısı
B) lizinq verәn üçün avadanlıq alır
C) düzgün cavab yoxdur
D) sahibkarlıqla bağlı risklәrdәn qaçmaq mәqsәdlәri güdür
E) rentabelliyi aşağı salır
135) Sual:Xüsusi maliyyә vә digәr şirkәtlәr tәrәfindәn aparılan qısa müddәtli vә uzun müdddәtli icarәnin xüsusi növü necә adlanır? (Sürәt
08.09.2015 16:24:18)
A) lizinq
B) libor
C) liveric
D) lider
E) Düzgün cavab yoxdur
136) Sual: Topdan müәssisәlәr alıcımüştәrilәrә hansı xidmәti göstәrmәlidirlәr?
A) tәlәb vә tәlәbatın qiymәtlәndirilmәsi
B) әmtәә ehiyatlarının saxlanması
C) әmtәәlәrin çatdırılması
D) әmtәә tәrәkәti prosesinin investisiya tәminatı
E) kommersiyafәaliyyәtinin mәrkәzlәşdirilmәsi

137) Sual: Topdan anbar dövriyyәsi zamanә әmtәәlәrin anbarlarından topdan satışının metodları hansılardır?
A) alıcılar tәrәfindәn әmtәәlәrin şәxsi seçimi yolu ilә
B) yazılı, telefon, teleqraf, telefaks sifarişlәri ilә
C) Maldaşıyan әmtәәşünaslar vasitәsi ilә vә әmtәә nümunәlәrinin müayiş etdiyilmәsi yolu ilә
D) Avtoanbarlar vasitәsilә
E) Poçt baratlarının kömәyi ilә
138) Sual: әmtәәlәrin topdan satış üzrә kommersiya fәaliyyәtinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) әmtәә alıcıları ilә müqavilәlәrin yerniә yetirilmәsi uçotunun tәşkili
B) topdan müәssisәlәrin reklaminformasiya fәaliyyәti
C) әmtәәlәrin topdan alıcılarının tapılması
D) әmtәә alıcıları ilә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılması
E) topdan müәssisәlәr tәrәfindәn müştәrilәrә xidmәtlәr göstәrilmәsinin tәşkili
139) Sual: Topdan satıcı vә topdan bazarın müdiyyәti hansı hüquqa malikdir?
A) topdan әrzaq bazarında ticarәt qaydalarına vә daxili qaydaqanuna riayәt etmәk
B) sanitar, yanğından mühafizә tәlәblәrinә riayәt etmәk
C) ticarәt başa çatdıqdan sonra, ticarәt yerini boşaltmaq, icarәyә götürülmiş avadanlıq, inventar vә alәtlәri tәhvil vermәk
D) zibilin , taraların vә qablaşdırma materiallarının ticarәt zalından vaxtında çıxartmaq
E) ticarәt obyektlәrinin yanğından mühafizә texnikası ilә baxtında tәmin etmәk
140) Sual: Topdan әrzaq bazarlarının funksiyalarına nәlәr daxil edilir?
A) ilboyu әhalinin keyfiyyәtli әrzaq mәhsulları ilә tәchizatının tәmin olunması, kәnd tәsәrüfatı mәhsullarının itgisinin azaldılması
B) kәnd tәsәrrüfat mәhsulları üzrә bütün malgöndәlәrә rәqabәtli bazara sabit çıxmaq imkanlarının tәşviq edilmәsi
C) kәnd tәәsәrüfatı vә әrzaq mәhsullarının alqısatqısı üzrә sövdәlәşmәlәrin hәyata keçirilәsi üçün vahid abadlaşdırılmış yerin tәmin olunması
D) iri şәhәrlәrdә, sәnaye mәrkәzlәrindә vә respublikanın ayrıayrı bölgәlәrindә әrzaq mәhsulları tәchizatının vә bölgüsünün sәmәrәliliyinin
artırılması
E) yeni iş yerlәrinin açılması, kәnd yerlәrindәn әhali axının azaldılması
141) Sual: Topdan alış üzrә kommersiya işi vә sirri hansılardan ibarәtdir

A) alıcı tәlәbatının öyrәnilmәsi vә proqnozlaşdırılması
B) әmtәәlәrin daxilolma mәnbәlәrinin vә malgöndәrәnlәrin müәyyәn edilmәsi vә öyrәnilmәsi
C) Tәrәflәrin iqtisadi mәsuliyyәti
D) әmtәәlәrin göndәrilmәsi üzrә müqavilә proseslәrinin dövlәt müdaxilәsi olmadan tәnzimlәnmәsi
E) әmtәәlәrin göndәrilmәsi üzrә müqavilәlәrin, kontraktların rolunun yüksәldilmәsi
142) Sual: Kommersiya riski vә onun azaldılması üsulları nәdәn ibarәtdir?
A) yanğından vә digәr tәbii fәlakәtlәr nәticәsindә әmtәәnin itirilmәsi riski
B) daşınma zamanı yükün mәhv olması vә ya korlanması riski
C) müәssisәnin işçilәrinin ehtiyatsızlığı vә ya sәhlәnkarlığı üzündәn әmtәәnin itilmәsi riski
D) qulluqçuların mümkün lәyaqәtsizliyi vә әliәyriliyi üzündәn olan risk, bu isә firmaya maddi ziyan vura bilәr
E) Müәssisәnin işgüzar aktivliyinin dayandırılması riski
143) Sual:Aşağıdakılardan hansı vergi ödәyicisinin vәzifәlәrinә aid deyil? (Sürәt 08.09.2015 16:05:11)
A) vergi orqanlarının vә onların vәzifәli şәxslәrinin Vergi Mәcәllәsinә vә digәr vergi normativ hüquqi aktlarına uyğun olmayan aktlarını (qәrarlarını)
vә tәlәblәrini yerinә yetirmәk
B) vergi orqanlarından vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsini (VÖEN) almaq;
C) qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş qaydada gәlirlәrinin (xәrclәrinin) vә vergitutma obyektlәrinin uçotunu aparmaq;
D) vergi orqanlarının vergi qanunvericiliyin aşkar edilmiş pozuntularının aradan qaldırılması haqqında qanuni tәlәblәrini icra etmәk,
E) qanunla müәyyәn edilmiş vergilәri ödәmәk;
144) Sual:Aşağıdakılardan hansı Vergi Mәcәllәsinin qeyd edilәn normalarına әsasәn, vergi ödәyicisinin hüquqlarına daxil deyil? (Sürәt 08.09.2015
16:05:08)
A) Vergi Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada vergi orqanlarına vә onların vәzifәli şәxslәrinә zәruri olan mәlumatları vә sәnәdlәri
tәqdim etmәmәk
B) vergi orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tәtbiq edilmәsi mәsәlәlәrinә dair yazılı izahatlar almaq;
C) vergi qanunları ilә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada vergi güzәştlәrindәn istifadә etmәk;
D) artıq ödәnilmiş vә ya artıq tutulmuş vergilәrin vaxtında geri qaytarılmasını tәlәb etmәk;
E) vergi yoxlaması ilә bağlı tәrtib edilәn aktların (protokolların) vә vergi orqanlarının qәrarlarının surәtini almaq;
145) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә tәnzimlәnmәnin müvafiq qanunları

A) sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsindә, müvafiq qanunvericilik aktlarının meydana gәlmәsinin sәbәblәri
B) bir firmanın digәrindәn müdafiә etmәk zәruriliyi
C) vicdansız işgüzar praktikadan istehlakçını qorumaq zәrurәtliyi
D) sahibkarın özbaşınalığı
E) sahibkarlıq fәaliyyәtinin mәnafeyini qorumaq zәruriliyi
146) Sual: sahibkarlıqda dövlәt tәnzimlәnmәsinin sistemlәri hansılardır?
A) vergiqoyma
B) kredit
C) sığorta
D) komemrsiya
E) düzgün cavab yoxdur
147) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә müәssisәlәrin maliyyә tәminatı
A) shaibkarlıqda müәssisәnin maliyyә münasibәtlәrinin istiqamәtlәri
B) müәssisә daxilindә sexlәr
C) әmәk haqqının verilmәsi
D) kreditlәrin alınması
E) vergi ödәnişlәrinin, büdcәyә ödәnilmәsindә dövlәtin maliyyә sistemi
148) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә ehtiyyat kapitalının fondları hansılardır?
A) yığım fondu
B) tәlәbat fondu
C) valyuta fondu
D) maliyyә ehtiyatları
E) düzgün cavab yoxdur
149) Sual: sahibkarlıqda müqavilәnin bağlanmasının mahiyyәti vә mәzmunu nәdәn ibarәtdir?
A) göndәrmәnin müddәti vә ya öhdәliyin yerinә yetirmә vaxtı
B) tәrәflәrin mәsuliyyәti
C) qadağanedici qeyd

D) birtәrәfli müqavilәdәn imtina
E) düzgün cavab yoxdur
150) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә müqavilәlәrin bağlanması qaydaları
A) sahibkarlıqda müqavilәnin son hissәsindә nә göstәrilir
B) tәrәflәrin hüquqi ünvanı
C) tәrәflәrin imzası
D) müqavilәnin bağlanmasının tarixi vә yerinin göstәrilmәsi
E) düzgün cavab yoxdur
151) Sual: sahibkarlıqda müqavilәnin spesifik xarakterik şәrtlәri hansılardır?
A) әmtәәnin keyfiyyәti
B) әmtәәnin qiymәti
C) qiymәtә güzәşt vә әlavәlәr
D) ödәmәnin forması
E) düzgün cavab yoxdur
152) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә prepula müqavilәsinin hansı növlәri vardır
A) sahibkarlıqda preambula müqavilәsinin hansı növlәri vardır
B) müqavilәnin adı, alqısatqı yeri
C) mal göndәrmәlәr, barter әmәliyyatları
D) müqavilәnin imzalanması yeri
E) müqavilә vaxtının müәyyәn edilmәsi
153) Sual: sahibkarlıqda fayolun idarәetmәdә әsas prinsiplәri hansılardır?
A) әvvәlcәdәn görmәk
B) tәşkil etmәk
C) sәrәncam vermәk
D) razılaşdırmaq
E) düzgün cavab yoxdur

154) Sual: Qeyd edilәn variantların hansında farnçayzer subfranşiza müqavilәsini lәğv etmәk hüququna malik deyil?
A) françayzi françayzerә tәlәb edilәn hesabatları tәqdim etmir
B) françayzi françayzerin adından suiistifadә edir.
C) françayzi digәr sahibkarlara onların rayonlarında franşizlәnmiş nöqtәlәri satır
D) Françayzi planlaşdırılmış mәnfәәt almır
E) Françayzi müştәrilәrә pis xidmәt göstәrmәklә digәr nöqtәlәrin hörmәtinә xәlәl gәtirir.
155) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı maliyyә biznesinin yarım növü deyil?
A) informasiya
B) Bank
C) Sığorta
D) Lizinq
E) Auditor
156) Sual: Yazılı şәhadәtnamә, tapşırıq, zәmanәt vә mәslәhәt necә adlanır?
A) depozit
B) sәhm
C) trassant
D) veksel
E) Vançer
157) Sual: Şirkәt vә ya onun mәhsullarını әks etdirәn tәsvir necә adlanır?
A) franko
B) franşiza
C) sloqan
D) loqotip
E) Lot
158) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı şәxsi maliyyәlәndirmә mәnbәyi deyil?
A) debitor borcu
B) sәhmlәrin satışı

C) bank krediti
D) Ammortizasiya
E) Partnyorların vәsaitlәri
159) Sual: Böyük firmaların iqtisadiyyatında tәsir sahәsinin genişlәndirilmәsi prosesi handırı?
A) inteqrasiya
B) ekspansiya
C) diversifikasiya
D) Inteqrasiya
E) Ekspropriasiya
160) Sual: Qeyriqiymәt qanunverililiyi hansı rәqabәt mübarizәsinin formasıdır?
A) snonsorluq
B) reklam hәrәkәtlәri
C) qiymәtlәrlә manevrәetmә
D) Ticarәt markasının veirlmәsi
E) Qablaşdırma üzәrindә iş
161) Sual: Malların xarici bazarda, daixli bazardakı qiymәtdәn, aşağı qiymәtә satılmasına qarşı yönәlmiş milli vә beynәlxalq hüququ norma necә
adlanır?
A) antidemrinq qanunvericiliyi
B) Antreprener
C) Antiinhisar siyasәti
D) Antiinflyasiya tәnzimlәnmәsi
E) Antitrest qanuniveriliyi
162) Sual: Sahibkar fәaliyyәtinin hansı cәmiyyәtlәri vardır
A) Vasitәçilik sahibkarlığının formalarına nәlәr daixldir
B) Sәhmdar cәmiyyәtlәri
C) Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәr
D) İctimai birliklәr

E) Konsernlәr
163) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtinin növlәri hansılardır
A) İstehsal sahibkarlığı
B) Sahibkarlıq fәaliyyәtinin növlәrinә nәlәr daxildir
C) Kommersiya sahibkarlığı
D) Mәslәhәtçilik sahibkarlığı
E) Maliyyә sahibakrlığı
164) Sual: Sahibkarlıqda infrastrukturların bәrpası vә tәlәbatın ödәnilmәsi
A) Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün tәlәb olunan maddi nemәtlәrin әldә edilmәsi
B) Sahibkarlıq infraktura nәlәr daxildir
C) sahibkarlıq qәrarlarının qәbulunda mәslәhәtlәrin verilmәsi vә tәlәb olunma informasiyanın әldә edilmәsi
D) tәzә mәhsulalrın ilkin tәlәbatının tәmin edilmәsi
E) Sahibkarlıq fәaliyyәtinә nәlәri daxil etmәk mümkündür
165) Sual:Sahibkarlığın növlәrinә nәlәr aid edilir
A) bank xidmәtlәri bazarında sahibkarlıq
B) istehsal sahibkarlığı
C) Kommersiyaticarәt sahibkarlığı
D) Maliyyәkredir sahibkarlığı
E) Konsaltinq sahibkarlıq
166) Sual: Müxtәlif әlamәtlәr üzrә sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәsnifatına hansılar aiddir?
A) mülkiyyәt forması üzrә
B) qaunculuq üzrә
C) әrazilәrin әhatәsi üzrә
D) müxtәlif әrazilәrә yayılması üzrә
E) tәsisçilәrin tәrkibi üzrә
167) Sual: Müәssisәnin marketinq nәzarәti tipiә aid deyil?

A) illik planların icra nәzarәti
B) istehsal nәzarәti
C) Xidmәt nәzarәti
D) Strateji nәzarәt
168) Sual: Sahibkarlıqda bazar tәlәbatına tәsir edәn amillәri göstәrin?
A) demoqrafik, sosialmәdәni, psixoloji, texnoloji
B) ümumiqtisad, iqtisadiriyazi, sosialmәdәni
C) fiziki, ekoloji, psixoloji
D) siyasi, iqtisadi, ekoloji
E) demoqrafik, ümumiqtisadi, psixoloji, sosialmәdәni.
169) Sual: Kommersiya müqavilәlәrinin icra mәrhәlәlәri. Hansı cavab aid deyil?
A) işgüzar portnyorluq әlaqәlәrin yaranması
B) istehsalçı tәrәfindәn sifarişin alınması
C) kommersiya müqavilәlәrinin bağlanması
D) kommersiya müqavilәlәrinin lәğv edilmәsi
E) informasiya
170) Sual:Sahibkarlıq biznesin növünә aid deyil?
A) kommersiya
B) investisiya
C) Maliyyә
D) Informasiya
E) Istehsal
171) Sual:Göstәricilәrin hansı maliyyә bazarını xarakterizә etmir?
A) qiymәtli kağızların mәnfәәti
B) bazarın konyukturası
C) maliyyә risklәrinin sәviyyәsi
D) istehsal prosesinin tәşkili

E) Tәlәb vә tәklifin tәnzimlәnmәsi.
172) Sual: Bazar konyuktarası nә demәkdir?
A) mal realizaisyasının sosial şәraiti
B) hәr bir işin yekununa tәsir edәn vәziyyәtlәrin üstüstә düşmәsi, yaranmış hal, ümumi vәziyyәt
C) Ticarәt
D) Tәşkilatı
E) Iqtisadi
173) Sual: Açıq sistemlәrin xarakterik cәhәtinә nә aid edilmir
A) müәyyәn bütövlüyә malik olma
B) digәr sistemlәrin bәzi oxşar cәhәtlәrinә malik olma
C) müәyyәn kompleksliyә malik olma
D) qarşılıqlı әlaqә mexanizmә malik olma
E) xarici mühitlә әlaqәnin yaradılması
174) Sual: Sahibkarlıqda bazar seqmentasiyasının әsas prinsiplәrinә nә aid edilmir?
A) coğrafi prinsip üzrә seqmentasiya
B) demoqrafik prinsip üzrә seqmentasiya
C) psixoloji prinsip üzrә seqmentasiya
D) davranış prinsip üzrә seqmentasiya
E) eynicinslilik dәrәcәsi üzrә seqmentasiya
175) Sual: Hansı fәaliyyәt birgә sahibkarlıq tipi deyil?
A) lisenziyalı istehsal
B) podrat istehsalı
C) müqavilә üzrә idarәetmә
D) alqı fәaliyyәti
E) Kapitala birgә sahibkarlıq
176) Sual: Sahibkarlıqda idarә etmәnin ilkin elementlәrinә nә aid edilmir?

A) xammal
B) yarımfabrikatlar
C) informasiya
D) hazır mәhsul
E) Işçilәrin heyәti
177) Sual: Vasitәçilik sahibkarlığı
A) yoldaşlıq
B) ictimai birliklәr
C) konserinlәr
D) assosisiyalar
E) sindikatlar
178) Sual: Göstәrilmiş sahibkarlır formalarından hansı idarә etmә sisteminә aid edilmir
A) uyğunlaşdırılmış
B) Açıq
C) Qapalı
D) Mürәkkәb
E) Sadә
179) Sual: İnformasiya texnologiaysı istifadә xidmәtlәri
A) ixtisaslaşdırılmış xidmәtlәr
B) Menecment üzrә mәslәhtçilәr kimlәri aid etmәk olar
C) informasiya texnologiyası
D) marketinq
E) istehsal
180) Sual: Sahibkarlıqda layihәlәrin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi
A) İnkişaf etmiş ölkәlәrindә mәslәhәtçi “konsaltina” mәslәhәt layihәlәinin hәyata keçirilmәsi
B) problemlәrin aşkar edilmәsi
C) layihәlәrin, qәrarların hazırlanması

D) әmtәәlәrin sonradan satılması üçün sәrәncamların verilmәsi
E) qәrarların, layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi
181) Sual: Sahibkarlıqda bazar mühitinin qorunması vә saflaşdırılması
A) bazarın öyrәnilmәsi
B) marketinq tәdqiqatlarının aparılması şәrtlәri
C) Sahibkarlıq sirinin qorunması
D) Sahibkarlıqda maddi hәvәslәndirmә
E) Sahibkarlıqda idarәetmә mexanizmi
182) Sual: Sahibkarlığın daxili mühiti vә onun yarım sistemlәri hansılardır?
A) Zәruri olan xüsusi kapital hәcminin mövcudluğu
B) firmaların tәşkilatı hüquqi formalarının düzgün seçilmәsi
C) Sahibkarlıqda faliyyәt növünün seçilmәsi
D) Sahibkarlıqda tәrәf müqabilinin seçilmәsi
E) Shaibkarlıqda tәrәfdaş komandanın seçilmәsi
183) Sual: Sahibkarlıqda bazar mühitinin formalaşmalı nәdәn ibarәtdir?
A) iqtisadi tәyinat üzrә
B) coğrafi vәziyyәti üzrә
C) sahәlәr üzrә
D) rәqabәtin mәhdudiyyәtlilik dәrәcәsi üzrә
E) satış xarakteri üzrә
184) Sual:Iqtisadi sahibkarlığını inkişafını müәyyәn edәn şәrtlәr hansılardır?
A) Sahibkarlığın xarici mühiti vә onun yarım sistemlәri
B) Sahibkarlığın iqtisadi vәziyyәti
C) sahibkarlıqda siyasi şәraitin stabillik sәviyyәsi
D) Sahibkarlığın hüququ mühiti
E) Sahibkarlıqda dövlәtin tәnzimlәyici rolu.

185) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti kimi qiymәtlәndirmә fәaliyyәti öz başlaınğıcını …… götürmüşdür (Sürәt 08.09.2015 16:32:20) (Sürәt 08.09.2015
17:01:24)
A) 1996
B) 1998
C) 1997
D) 1995
E) 2001
186) Sual: Özәllәşdirmә prosesindә әsas vә vacib mәsәlәlәrdәn biri nәdir? (Sürәt 08.09.2015 16:32:13) (Sürәt 08.09.2015 17:01:32)
A) Alqısatqı әmәliyyatları
B) Әmlakın obyektiv vә düzgün qiymәtlәndirilmәsi
C) Vergi ödәmәlәrinin hesablanması
D) Sığortalanma hesablanması
E) Düzgün cavab yoxdur
187) Sual: Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi haqqında qanunun 9cu maddәsinә әsasәn kimlәr dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi zamanı alıcı kimi
çıxış edә bilәr? (Sürәt 08.09.2015 16:11:47)
A) icra hakimiyyәti orqanları;
B) sәhmlәrin vә ya nizamnamә fondundakı payın 40%dәn çoxu dövlәt mülkiyyәtindә olan hüquqi şәxslәr;
C) sәhmlәrin vә ya nizamnamә fondundakı payın 20%dәn çoxu dövlәt mülkiyyәtindә olan hüquqi şәxslәr;
D) xarici hüquqi şәsxlәr.
E) bәlәdiyyә orqanları
188) Sual: Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun 2ci maddәsinә әsasәn dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsinin әsas mәqsәdlәri sırasında aşağıdakılardan hansı öz әksini tapmayıb? (Sürәt 08.09.2015 16:11:43)
A) iqtisadiyyatın liberallaşdırılması,
B) sahibkarlığın genişlәndirilmәsi,
C) rәqabәt mühitinin formalaşdırılması,
D) çoxmülkiyyәtçiliyin tәmin edilmәsi
E) struktur dәyişikliklәrinә vә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә nail olmaq

189) Sual: Azәrbaycan Respublikasında dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsinin II Dövlәt Proqramı aşağıdakılardan nәyi müәyyәn etmir? (Sürәt
08.09.2015 16:11:41)
A) dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi üsullarının seçilmәsi qaydasını müәyyәn edir,
B) özәllәşdirilәn dövlәt müәssisәlәrindә әmәk kollektivinә verilәn güzәştlәri müәyyәn edir,
C) özәllәşdirmә prosesinin informasiyametodiki tәminatını, dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi ilә bağlı digәr mәsәlәlәri müәyyәn edir.
D) özәllәşdirmәdәn sonra müәssisәnin fәaliyyәt göstәrәcәyi tәşkailatihüquqi formasını müәyyәn edir
E) özәllәşdirmә prosesindә yerli vә xarici investorların (alıcıların) iştirakı qaydasını müәyyәn edir,
190) Sual: Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi haqqında qanunun 9cu maddәsinә әsasәn kimlәr dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi zamanı alıcı kimi
çıxış edә bilmәzlәr? 1. Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları, әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr; 2. xarici hüquqi şәsxlәr. 3. sәhmlәrin vә
ya nizamnamә fondundakı payın 20%dәn çoxu dövlәt mülkiyyәtindә olan hüquqi şәxslәr; 4. icra hakimiyyәti orqanları; 5. bәlәdiyyә orqanları (Sürәt
08.09.2015 16:11:11)
A) 1,2,4
B) 1,2,5
C) 2,3,5
D) 2,3,4
E) 3,4,5
191) Sual: Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nә zaman qәbul edilmişdir? (Sürәt 08.09.2015
16:11:09)
A) 1996cı il 16 aprel tarixindә
B) 1998ci il 6 may tarixindә
C) 1999cu il 26 may tarixindә
D) 2000ci il 16 may tarixindә
E) 2001ci il 16 aprel tarixindә
192) Sual: Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikası Qanununun 7ci maddәsinә әsasәn dövlәt mülkiyyәtindә olan
müәssisәlәrin (obyektlәrin) özәllәşdirilmәsinә mәhdudiyyәtlәr necә hәyata keçirilә bilәr? (Sürәt 08.09.2015 16:12:51)
A) adi (sәs hüququ olan) sәhmlәrin nәzarәt zәrfinin (51%nin) dövlәt mülkiyyәtindә qalması vasitәsi ilә qoyula bilәr.
B) adi (sәs hüququ olan) sәhmlәrin tam zәrfinin (100%nin) vә mәhdudlaşdırıcısı hissәsinin (25,5%nin) dövlәt mülkiyyәtindә qalması vasitәsi ilә
qoyula bilәr
C) adi (sәs hüququ olan) sәhmlәrin nәzarәt zәrfinin (51%nin) vә mәhdudlaşdırıcısı hissәsinin (25,5%nin) dövlәt mülkiyyәtindә qalması vasitәsi ilә

qoyula bilәr
D) adi (sәs hüququ olan) sәhmlәrin 75%nin dövlәt mülkiyyәtindә qalması vasitәsi ilә qoyula bilәr.
E) adi (sәs hüququ olan) sәhmlәrin tam zәrfinin (100%nin) vә nәzarәt zәrfinin (51%nin) dövlәt mülkiyyәtindә qalması vasitәsi ilә qoyula bilәr.
193) Sual:Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsinin әsas prisniplәri aşağıdakılardan hansı daxil deyil? 1. özәllәşdirmәyә dair tәdbirlәrin qeyriaşkarlıq
şәraitindә hәyata keçirilmәsi 2. özәllәşdirmәnin gedişi üzәrindә dövlәt vә ictimai nәzarәtin tәmin edilmәsi; 3. dövlәt әmlakının ozәllәşdirilmәsi
prosesindә әmәk kollektivinin qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş mәnafelәrinin qorunması; 4. sağlam rәqabәt mühitinin formalaşdırılması; 5.
özәllәşdirmә prosesindә alıcılar üçün fәrqli şәraitin yaradılması. (Sürәt 08.09.2015 16:11:50)
A) 1,2
B) 2,3
C) 4,5
D) 1, 5
E) 3,4
194) Sual: Kiçik sahibkarlıqda kadrların yenidәn hazırlanması
A) kiçik sahibkarlıqda kadrların hazırlanması
B) kiçik sahibkarlıqda informasiyaların әldә edilmәsi
C) kiçik sahibkarlıq subyektlәrinә kömәylik göstәrilmәsi
D) kiçik sahibkarlıqda kadralrın yenidәn hazırlanması
E) kiçik sahibkarlıqda elmitәdqiqatlarının tәşkil edilmәsi
195) Sual: Kiçik sahibkarlığa dövlәt dәstәyi necә hәyata keçirilir?
A) kiçik shaibkarlığa güzәştli kreditlәrin verilmәsi
B) kiçik sahibkarlığının dәstәklәnmәsi
C) kiçik sahibkarlığın infrastrukturunun formalaşdırılması
D) kiçik shaibkarlğa kәmәk proqeamlarının hәyata keçirilmәsi
E) kiçik shaibkarlıqda elmitexnikanın inkişaf etdirilmәsi
196) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә bazarın üstünlüklәri
A) sahibkarlıqda bazarın üstünlüyü
B) bazarın kateqoriyalar üzrә tәsnifatı

C) sahibkarların mövcudluğunun bazar mühiti
D) bazarın çatışmamazlığı
E) rәqabәt bazarın әlamәtlәri
197) Sual: Qeyd eidlәnlәrin hansı sahibkarlıqda riskin kommersiya sәbәbi deyilir
A) inflyasiya alıcının ödәmә qabiliyyәtinin olmaması
B) yükün daşınması
C) tәtil, siyasi qeyrisabitlik, müharibәlәr
D) Mәsuliyyәt daşımaları
198) Sual: Hedjinq nә demәkdir.
A) sığorta üsulu
B) kredit forması
C) kommersiya risklәri sığortalanmasının müxtәlif üsulları
D) Maliyyәlәndirmә forması
E) Texniki risklәrin sığortalanma üsulu
199) Sual: Kontrollinq nәdir?
A) müәssisәdә qeydiyyat vә nәzarәt
B) Maliyyә fәaliyyәtinin idarә edilmәsi
C) Fәaliyyәtin tәşkili
D) Istehsalın idarә edilmәsi
E) Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili
200) Sual: Hansı risk tәmiz risklәr sırasına daxil deyildir?
A) nәqliyyat
B) maliyyә
C) Siyasi
D) Ekoloji
E) Tәbii

201) Sual: Konosament nәdir?
A) Ticarәt firmasının sәdri
B) Müәssisәnin şәrik sahibi
C) Yük daşıyan tәrәfindәn verilәn sәnәd
D) Malı satan vә ya alan izöc
E) Malın alışı haqqında razılaşma
202) Sual: Hansı mәlumat kommersiya sirri deyil?
A) mövzu vә bank әmәliyyatlar haqqında mәlumat
B) müqavilәlәr haqqında mәlumat
C) işçilәrin sayı
D) Mәhsulun satışı planları
E) Marketinq üzrә tәdbilәr
203) Sual:Daxili informasiya aşağıdakılardan hansıları әhatә edir?
A) istehsal xәrclәri, sex, xammal müştәri, balans, istehsal heyyәti
B) mәnfәәt, tәdarükçü, rәqib, keyfiyyәt, istehlakçı müәssisә
C) zәrәr, patent, lisneziya, keyfiyyәt, kardalr,hazır mәhsul
D) gәlir, mәnfәәt, zәrәr, istehsal xәrclәri, mәhsulun miqdarı, texnologiya
E) Texnologiya, fondverimi, әrazi rәqib, idarәetmә sistemi, istehlakçılar
204) Sual: Sahibkarlıq növü kimi qiymәtlәndirmә ...... xüsusi maraq doğurur (Sürәt 08.09.2015 16:32:26)
A) Yeni fәaliyyәt növü kimi
B) Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinin tәşәkkülü vә inkişafı baxımından yanaşmaq
C) Sivil әmlak bazarı kimi
D) Intellektual fәaliyyәt növü kimi
E) Doğru cavab yoxdur
205) Sual:Müasir rәqabәt mübarizәsi şәraitindә sahibkarlıq müәssisәlәrinin müvәffәqiyyәtlә işlәnmәsi üçün nә müstәsna әhәmiyyәt kәsb edir? (Sürәt
08.09.2015 16:31:21)
A) Milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabiliyyәtliliyi

B) iqtisadı mühitin yaxşılaşdırılması
C) Sәriştәli rәhbәrlәrin iqtisadi siyasәti
D) Rәqabәtli kәşfiyyatın aparılması
E) Doğru cavab yoxdur
206) Sual:Müasir rәqabәt mübarizәsi şәraitindә sahibkarlıq müәssisәlәrinin müvәffәqiyyәtlә işlәnmәsi üçün nә müstәsna әhәmiyyәt kәsb edir? (Sürәt
08.09.2015 16:31:14)
A) Milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabiliyyәtliliyi
B) Iqtisadı mühitin yaxşılaşdırılması
C) Sәriştәli rәhbәrlәrin iqtisadi siyasәti
D) Rәqabәtli kәşfiyyatın aparılması
E) Doğru cavab yoxdur
207) Sual:Sahibkarlıqda istifadә olunan informasiya növlәrinә aiddir 1. tәcili 2.cari 3.maddi 4. Relevant 5. Işgüzar (Sürәt 08.09.2015 16:30:26)
A) 1,3,4
B) 1,4,5
C) 2,3,5
D) 2,4,5
E) 3,4
208) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәti qeyrimümkündür: (Sürәt 08.09.2015 16:30:22)
A) İnformasiya ölçüsü olmadan
B) İnformasiya obyekti olmadan
C) İnformasiya tәminatı olmadan
D) İnformasiya subyekti olmadan
E) İnformasiya texnikası olmadan
209) Sual:Sahibkarlıq tәcrübәsindә ... geniş istifadә olunur 1. Tәbii sәrvәtlәrdәn, bahalı xammal vә materiallardan 2. Çoxsaylı tәhlil metodlarından 3.
Qlobal problemlәrin tәdqiqatından 4. Qiymәtlәndirmә üsullarından 5. Fәaliyyәt sirrinin açıqlanmasından (Sürәt 08.09.2015 16:29:01)
A) 1,2
B) 2,4

C) 2,3
D) 1,5
E) 3,5
210) Sual: Dünya tәcrübәsi göstәrir ki, sahibkarlıq fәaliyyәtini genişlәndirmәk vә rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsal etmәk üçün .... yaradılması son
dәrәcә vacibdir 1. Kooperasiyaların 2. әlverişli xidmәt sahәlәrinin 3. Texnologiyaların 4. Biznes inkubatorlarının 5. Sәnaye şәhәrçiklәrinin (Sürәt
08.09.2015 16:28:41)
A) 1,2,3
B) 3,4,5
C) 2,3,4
D) 1,4,5
E) 1,2,5
211) Sual: Bazar münasibәtlәri şәraitindә sahibkarlıq texnologiyaları .... mәnbәlәrinin yeni forma vә inteqrasiya infrastrukturlarıdır (Sürәt
08.09.2015 16:28:34)
A) ali tәhsilin, elmin
B) Sәnayenin
C) Sahibkarlığın
D) maliyyә vә dövlәt orqanları
E) Bütün cavablar doğrudur
212) Sual: Bazar münasibәtlәri şәraitindә sahibkarlıq texnologiyaları .... mәnbәlәrinin yeni forma vә inteqrasiya infrastrukturlarıdır (Sürәt
08.09.2015 16:28:30)
A) ali tәhsilin, elmin
B) Sәnayenin
C) Sahibkarlığın
D) maliyyә vә dövlәt orqanları
E) Bütün cavablar doğrudur
213) Sual: Aşağıdakılardan biri respublika sәviyyәsindә kiçik sahibkarlığa dövlәt istehsalattexniki himayәdarlığının aşağıdakı istiqamәtlәrdә davam
etdirilmәsi planlaşdırılmır? (Sürәt 08.09.2015 16:28:19)
A) kiçik müәssisәlәrin müasir avadanlıq vә texnologiyalar ilә silahlandırılması

B) yerlәrdә vә regionlarda subpodrat işlәri bazarının inkişafına yönәldilәn informasiya banklarının yaradılması
C) maşın vә avadanlıqların lizinq sisteminin tәşkili
D) kiçik müәssisәlәrә yeni texnologiyaların, «nouxau» verilmәsinin tәşkili
E) Kiçik sahibkarlıqda sosial mühafizә vә tәhlükәsizlik
214) Sual:Biznesin növlәri sahibkarın ..... müәyyәn edir (Sürәt 08.09.2015 16:28:02)
A) fәaliyyәtin әsas sferasını
B) Maraqlarının reallaşması cәhdini
C) Mәqsәdinә çatmasını
D) Maraq vә gәlirini
E) Doğru cavab yoxdur
215) Sual:Aşağıdakılardan hansı uğurlu sahibkarın xarakterik әlamәtlәrindәn biri deyil? (Sürәt 08.09.2015 16:27:58)
A) Fәaliyyәtin istiqamәtini düzgün müәyyәnlәşdirmәk
B) İşin faydalılığını qiymәtlәndirmәyi bacarmaq
C) әmtәә vә xidmәt istehsalına hazır olmaq
D) son nәticәyә yönәlmәk
E) ixtiraçı vә fәal olmaq
216) Sual: Aşağıda qeyd edilәnlәrin hansını sahibkar anlayışa aid etmәk olar?
A) Mәnfәәtin әldә edilmәsi mәqsәdi ilә xidmәtlәr göstәrәn şәxs
B) Gәlәcәk inkişaf haqqında düşünәn tәşәbbüskar, riskә gedәn şәxs, novator
C) Mәnfәәtin әldә edilmәsi mәqsәdi ilә istәnilәn fәaliyytә növü ilә mәşğul olan şәxs
D) Mәnfәәt haqqında fikirlәşәn şәxs
E) Ödәnişli xidmәtlәr göstәrәn istәnilәn şәxs
217) Sual: Kiçik sahibkarlıqda, kiçik biznesi xarakterizә edәn amillә hansılardır?
A) Müәssisәnin strukturu
B) işçilәrin sayı
C) Müәssisәnin yerlәşmәsi

D) Istehsalın hәcmi
E) Maliyyә nәticәlәri
218) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti növünә nә aid edilmir?
A) Konsultativ sahibkarlıq
B) Kommersiya sahibkarlığı
C) Kooperativ sahibkarlığı
D) Vençur sahibkarlığı
E) İstehsal sahibkarlığı
219) Sual:İstehsal sahibkarlığına nә aid edilmir?
A) Malların istehsalı
B) İnformasiya
C) Sığorta
D) İnnovasiya
E) Elmitexniki proqres
220) Sual: Sahibkarlıq haqqında biznesin banisi kim olmuşdur
A) K.Marks
B) C.Keyns
C) J.B.Sey
D) R.Kantilon
E) Aristotel
221) Sual: Konsultativ shaibkarlığa nә aid edilmәsi
A) marketinq
B) planlaşdırma
C) insan ehtiyalarının idarә edilmәsi
D) audim
E) Treninqlәrin tәşkili seminarlar

222) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtinin yaranması vә mәqsәdlәri
A) Sahibkarlıq haqqında nәzәriyyәnin yaranması
B) Sahibkarlıq fәaliyyәtinin inkişaf tarixi
C) Sahibkarlıq fәaliyyәtinin mahiyyәti
D) Sahibakrlıq fәaliyyәtinin mәqsәdi
E) sahibkarlıq fәaliyyәtinin subyektlәri
223) Sual: Sahibkarlıq haqqında klassiklәrin ideyasi vә mәqsәdlәri
A) Sahibkarlıq haqqında İ.Şumpeterin ideyası
B) Sahibakrlıq haqqında klassiklәrin fikirlәri R.Kantilon
C) Sahibkarlıq barәdә T.B.Seynin tәlimin mahiyyәti
D) Sahibkarlıq A.Smitin tәliminin xüsusiyyәtlәri
E) P.Drukerin sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında elmi fikirlәri
224) Sual: әmtәә vә xidmәtlәrin yaradılması haqqında mәlumatlar
A) yeni әmtәәnin vә ya xidmәtin yaradılması
B) İ.Şumpeterin istehsal amillәri hansıradır
C) yeni istehsal medonun yaradılması
D) yeni satış bazarının tapılması
E) yeni xammal mәnbәyinin vә ya növünün istifadә edilmәsi
225) Sual: Sahibkarlığın inkiaşf etdirilmәsindә ehtiyacların ödәnilmәsi
A) tәşkilati vә tәsәrrüfat yenilikçiliyi
B) Sahibkarlıq inkişaf etdirmәk üçün әsas amillәr hansılardır?
C) Hakimiyyәtә, әtrafdakılar arasında nüfuza ehtiyac
D) Sәrbәst yaradıcılqdan duyulan sevincә ehtiyac
E) qәlәbә әzmi, özüözü ilә vә rәqiblәtә mübarizәdә uğura ehtiyac
226) Sual: Müәssisәlәrin qarşısına qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi
A) Müәssisәlәr qarşısına qoyulan әsas proseslәr necә tәnzimlәnir
B) Müәssisәnin fәaliyyәtinә yaşanmasına nәlәr tәsir edir

C) Müәssisәnin inkişafı üçün nәlәr lazım gәlir
D) Müәssisәyә maraq, firma fәaliyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün әsas göstәrici hansıdır
E) Müәssisәnin iqtisadi müstәqilliyi vacibi şәrtidir
227) Sual: Müәssisәlәrdә vә sahibkarlığda investorların marağının inkişaf etdirilmәsi
A) Müәssisәnin investorlara marağının artırılması
B) Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә biznesin fәaliyyәti arasında olan digәr fәrqlәr
C) Müәssisә rәhbәrliyinin müvәffәqiyyәt fәaliyyәti nәdәn ibarәtdir
D) Müәssisәnin istehsal amillәrindәn sәmәrәli vә düzgün istifadә edilmәsi
E) sahibkarlıq fәaliyyәtinin xarakterindәn doğan әsas mәsәlәlәr hansılardır.
228) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә neçә cür subyektlәr iştirka edir
A) Sahibkarlıq fәaliyyәtinin subyektlәri hansılardır
B) Dövlәt subyektlәri
C) Tәrәfdaşlıq subyektlәri
D) Alıcı subyektlәri
E) Muzdlu işçi subyektlәri
229) Sual: Biznesdә, maliyyә uçot işlәrinin sahmana salınması
A) Maliyyә vә uçot işlәrinin düzgün aparılması
B) Biznesin yerinә yetirdiyi funksiyalar hansılardır
C) İnvestorlardan vә kreditorlardan kapitalın әldә olunması
D) Satışdan әldә edilәn gәlirlәrin yığılması
E) Biznes daxilindә vә biznesdәn kәnar gәlirlәrin yığılması
230) Sual: Biznesdә vә sahibkarlıqda kadrların idarә olunması
A) İctimaiyyәtlә münasibәtlәrinin yaradılması fәaliyyәti
B) Biznesin bunun kimi funksiyalarıda yerinә yetirir
C) Sahiblkarlığa kömәklik göstәrmәk
D) Elmitәdqiqat vә layihә işlәrini hәyata keçirmәk
E) Biznesdә kadrların idarә edilmәsi

231) Sual: Sahibkarlıqda kadrların yenidәn hazırlanması
A) Sahibkarlığa maliyyә yardımı
B) Sahibkarlıqda kadrların hazırlanmasında dövlәtin rolu
C) Sahibkarlıqda ümumi iqtsiadi biliklәrә yiyәlәnmәk
D) Sahibkarlıqda sahәlәr üzrә iqtisadi biliklәrә yiyәlәnmәk
E) Sahibkarlıqda hesablamalarının kәmiyyәt metodlarının öyrәnilmәsi
232) Sual: Buraxılan mәhsullaırn kütlәvi istehsalının genişlәndirilmәsi
A) seriyalarla hazırlanan mәmulatın dövriliyi
B) seriyalı istehsalın tәşkilinin әsas xüsusiyytәlәri
C) bir necә tәhkim olunmuş әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi
D) istehsal tsiklikinin müddәtinin qısa olması
E) buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtәn avtomatlaşdırılması
233) Sual: Fәrdi istehsalda mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
A) yüksәk ixtisaslıq fәhlәlәrin sayının üstünlük tәşkil etmәsi
B) fәrdi istehsalda buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtin güclәndirilmәsi
C) istehsal tsikli müddәtinin böyük olması
D) bitmәmiş istehsalın çox olması
E) canlı әmәk xәrclәrinin çox olması
234) Sual: Fәrdi istehsalda buraxılan mәhsullaırn xüsusiyyәtlәri
A) buraxılan mәhsulun çoxnomenklaturalılığı
B) fәrdi istehsalın mühüm xüsusiyyәtlәri
C) texnoloji ixtisaslaşma üzrә iş yerlәrinin tәşkili
D) universal avadanlıqlardan vә texnoloji tәchizahdat istifadә
E) әl әmәyin tәtbiqi tәtbiqi ilә yerinә yetirilәn әmәliyyatların böyük olması
235) Sual: sahibkarlıqda fәaliyyәtindә fәrdәi istehsalın genişlәndirilmәsi
A) istehsalın tiplәri

B) ritmlik
C) fәrdi istehsal
D) seriyalı istehsal
E) kütlәvi istehsal
236) Sual: Hüquqi şәxs kimi işlәyәn vә bütün hüquqlarla sәlahiyyәtlәndirilmiş müstәqil kommersiya tәşkilatı hansıdır?
A) BMT
B) BTAK
C) BTB
D) MDB
E) SC
237) Sual: Qablaşdırma vә bütün әlavә edilәn materiallarla mәhsullar real çәkisi necә adlanır?
A) virus
B) bendoqliz
C) virment
D) brutto
E) Vizitasiya
238) Sual: Vasitәçinin anbarına daxil olmuş malın mülkiyyәt hüquqi mal alıcıya satılana qәdәr ixracatçıda qalan malın vasitәçinin anbarları
vasitәsilә satışı şәrtlәri hansıdır?
A) konosament
B) kontanqo
C) konsiqnasiya
D) Konsaltinq
E) Konsensus
239) Sual: Marketinq konsepsiyası nәyә әsaslanır?
A) әlverişli staışlar – birinci növbәdә yaxşı bazar araşdırması aparılmasının nәticәsidir.
B) әlverişli satışlar – birinci növbәdә iri miqyaslı stimullaşma vә reklam nәticәsidir.
C) әlverişli satışlar – birinci növbәdә iri miqyaslı reklam kompaniyasının aparılmasının nәticәsidir.

D) Әlverişli satışlar – birinci növbәdә istehlakçıların tәlәbatının kifayәt qәdәr tam öyrәnilmәsi vә onun sәmәrәli tәmin edilmәsinin nәticәsidir.
E) Әlveişli satışlar – birinci növbәdә keyfiyyәtli mәhsul istehsalının nәticәsidir
240) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı risk anlayışını xarakterizә edir?
A) tam müflislik ehtimalı
B) yeksәk gәlirin alınması ehtimal
C) sabit fәaliyyәt ehtimal
D) gәlirin hәm alınması, hәm dә alınmaması ehtimal
E) Gәlirin alınması ehtimalı
241) Sual: әmtәә istehsalı formasın nә aid edilir?
A) planldankәnar әmtәә istehsalı
B) natural tәsәrrüfat
C) Sadә әmtәә istehsalı
D) Kapitalist әmtәә istehsalı
E) Planlı әmtәә istehsalı
242) Sual: Mergendayzinq nә demәkdir?
A) reklam tekstlәrinin hazırlanmasına yönәlmiş roliklәr
B) rәqiblәrin tәhlili vә araşdırılmasına yönәldilmiş tәdbirlәr
C) ticarәt nöqtәlәrininsayının artırılmasına yönәlmiş tәdbirlәr
D) satış üzrә personalın stimnullaşdırılmasına yönәlmiş tәdbirlәr
E) ticarәt zalında hәr hansı malın satışına yönәlmiş tәdbirlәr
243) Sual: Marketinqin araşdırılmalarının әsas elementlәri hansılardır?
A) qiymәtin müәyyәn eidlmәsi, xarici partnyorların axtarışı, pozisiyalandırma
B) tәlәb hәcminin tәyin edilmәsi istehlakçıların tәhlili, rәqiblәrin tәhlili
C) Qiymәtin müәyyәn edilmәsi, mediaplanlaşdırma, bölüşdürmә kanallarının tәyin edilmәsi
D) Birbaşa marketinq obyektlәrinin tәyin edilmәsi, xarici partnyorların axtarışı, malların çeşid qaydası
E) Mövqelәşdirmә, seqmentasiya, rәqabәt üstünlüyünün yaradılması

244) Sual: marketinqin anlayışına nә daxil edilir?
A) yayılma sәviyyәsi, qiymәt, dizayn, keyfiyyәt
B) reklam, staışın stimullaşdırılması, şәxsi staış merçendayzinq
C) mәhsul, qiymәt, satış kanalı, “promotion” tәdbirlәri
D) Yayılma sәviyyәsi, satışın stimullaşdırılması, qiymәt keyfiyyәt
E) Xidmәtlәr, güzәştlәr yayılma sәviyyәsi
245) Sual: Sahibkarlıqda istehsal tәşkilinin әsas prinsiplәrinә aid deyil?
A) paralellik
B) müntәnasiblik
C) ritmiklik
D) tabelik
E) Fasilәsizlik
246) Sual: Pozisiya edәn reklam nә demәkdir?
A) rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artması
B) potensial istehlakçının tәlәbatına cavab
C) Bazarın tәyin edilmәsi üsulu
D) Differensiyalı reklam siyasәtin variantı
E) Qeyridifferensiyalı siyasәti variantı
247) Sual: Danışıqların apaırlması üsullarına aid deyil?
A) bәrabәrlik üsulu
B) inteqrasiya üsulu
C) kompromis üsulu
D) inandırma üsulu
E) Variasiya
248) Sual: İşgüzar söhbәt nәdir?
A) razılıq fomrası
B) razılıq fomrası

C) işgüzar münasibәt
D) işgüzar etiket
E) söhbәtin xüsusi forması
249) Sual: İşgüzar etika kodeksindә qeyd edilәn tәrәflәrlә münasibәtlәrin hansı düz deyil?
A) investorlarla
B) istehlakçılarla
C) rәqiblәrlә
D) әmәkdaşlarlaә
E) menecerlәrlә
250) Sual: Kodeksdә şirkәtin aşağıdakı tәrәflәrdәn biri ilә münasibәtlәri ilә әks etdirilmir?
A) fiziki şәxslәrlәr
B) Rәqiblәrlә
C) әmәkdaşlarla
D) tәchizatçılarla
E) istehlakçılarla
251) Sual: Etiket cәmiyyәtdә vә hәr hansı insan tәrәfindәn qәbul olunmuş davranış qaydaları, münsibәt formasıdır. Göstәrilәnlәrdәn hansı etiketә aid
deyil?
A) öhdәliklәr
B) әmәk bazarı
C) Sövdәlәşmәlәr
D) Münasibәt
E) Davranış qaydaları
252) Sual: İnsan fәaliyyәtinin oyadıcı qüvvәlәrinin cәmi necә adlanır?
A) konsersiya
B) strategiya
C) motivasiya
D) Misiya

E) Optimallaşma
253) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә marketinqin әsas fәzifәlәri
A) dәqiq tәdqiqatlara әsaslanan, çoxillik nәticәlәr әldә etmәyә istiqamәtlәnmәk
B) marketinqin әsas prinsiplәri
C) real alıcıların tәlәbatlarını ödәmәk üçün taktika vә strategiyadan istifadә etmәk
D) istehsal satış fәaliyyәtindә son әmәli nәticә әldә etmәk mәqsәd yönümlüyü
E) mәhsul keyfiyyәtinin vә hazır mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin idarә edilmәsi
254) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә marketinqin әsas prinsiplәri
A) konvensiya marketinq
B) stimullaşdırıcı marketinq
C) inkişafedici marketinq
D) remarketinq
E) düzgün cavab yoxdur
255) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә tәdqiqatın mәrhәlәsi
A) bazar problemlәrinin müәyyәn edilmәsi
B) marketinqin mәrhәlәlәri hansılardır
C) tәdqiqat planın işlәnmәsi
D) mәlumatların toplanması
E) nәticәlәrin ümumilәşdirilmәsi, hesabatın hazırlanması vә tәqdim edilmәsi
256) Sual:Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә biznes planın reallaşdırılması
A) Şey
B) Kantilon
C) Rikardo
D) Rayen
257) Sual:Sahibkar fәaliyyәtindә investisiyalaırn tәmin edilmәsi
A) Sahibkarlıqda biznesplanlaşdırma hansı mәsәlәlәri hәll etmәyә qadirdir

B) müәssisәnin tәdiyyә qabiliyyәtini müәyyәnlәşdirir
C) shaibkarlığın inkiaşf perspektivindә kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri
D) sahibkarlıqda investorların dәstәyini tәmin edir.
E) planlaşdırmada müsbәt tәcrübәni әldә etmәyә kömәk edir.
258) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә müәssisәlәrin yerlәşdirilmәsi qaydaları
A) sahibkarlıqda texnikiiqtisadi әsaslandırmanın tәrtib edilmә metodikası hansılardır
B) ümumi ilkin mәlumatlar
C) bazar vә müәssisәlәr
D) istehsalın maddi amillәri
E) müәssisәnin yerlәşdiyi yer
259) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә layihәlәrin hәyata keçirilmәsi
A) sahibkarlıqda biznes layihәlәrinin texnikiiqtisadi әsaslandırılması
B) layihәkonstruktor sәnәdlәri
C) әmәk resursları
D) layihәnin hәyata keçirilmәsi
E) layihәnin maliyyә  iqtsiadi qiymәtlәndirilmәsi
260) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә firmanın inkişaf strategiyası
A) Sahibkarlıqda firma daxili funksiyalar hansılardır
B) firmanın inkişaf strategiyası
C) yeni növ xidmәtlәrin layihәlәrin hazırlanması
D) firmadaxili istehsal komemrsiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi
E) yeni texnologiyanın tәtbiqi
261) Sual:Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә işçilәrin ixtisasının artırılması
A) işçilәrin ixtisaslarının tәkmillәşdirilmәsi
B) firmanın maliyyә vәziyyәti
C) firmanın müsbәt imicinin formalaşması
D) sahibkarlıqda risklәrin aşağı salınması

E) yeni kadralrın hazırlanması
262) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә sәhmlәrin satılmasının tәmin edilmәsi
A) sahibkarlıqda firmaxarici funksiyaalr hansılardır
B) layihәnin reallaşdırılması üçün, investisiyanın cәlb edilmәsi
C) firmanın sәhmlәrinin satılmasının tәmin edilmәsi
D) layihәnin mәqsәdәuyğunluğunun tәmin edilmәsi
E) müştәrәk shaibkarlığı hәyata keçirmәk
263) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә yeni ideyaların reallaşdırılması
A) sahibkarlıqda biznesplanın qarşısında duran әsas mәqsәdlәr
B) nәzәrdә tutulan nәticәlәrә nail olmaq
C) nәzәrdә tutulan reallıqları müәyәynlәşdirmәk
D) yeni ideyaların reallaşmasını tәmin etmәk
E) xarici bazar çıxışı tәmin etmәk.
264) Sual:Sahibkarlıq fәlaiyyәtinin marketiqin strategiyası
A) sahibkarlıqda biznesplanın tәrkib hissәlәri hansılardır
B) xülasә
C) әmtәә mәhsul yaxud xidmәt növü
D) satış bazarı
E) marketinq strategiyası
265) Sual:sahibkarlıq fәaliyyәtindә layihәlәrin tәşkili planı
A) sahibkarlıqda bzinesplanın metodik materiallarına nәlәr daxildir
B) istehsal proqramı
C) istehsalın tәşkili
D) maliyyә planı
E) layihәnin rentabelliyi
266) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә girovun qoyulması

A) shaibkarlıq fәaliyyәtindә әmlakları qiymәtlәndirmәk qaydaları
B) daşınan vә daşınmaz әmlakının alqısatışı, icarәsi
C) әmlak kredit üçün girov qoyulduqda
D) әmlakın sığortalanmasında
E) investisiya layihәlәrinin işlәnilmәsindә
267) Sual: sahibkarlıqda qiymәtlәndiricinin vәzifәlәri hansılardır?
A) ARnın qiymәtlәndirmә haqqında qanunvericiliyә riayәt etmәk
B) qiymәtlәndirmәnin hәyata keçirәrkәn alınmış sәnәdlәrinin saxlanmasını tәmin etmәk
C) obyektin qiymәtlәndirilmәsinә mane olan sәbәblәr barәdә dәrhal sifarişçini xәbәrdar etmәk
D) qiymәtlәndirmә prosesindә sifarişçidәn alınmış mәxfi mәlumatı açıqlamamaq
E) düzgün cavab yoxdur
268) Sual:bazar iqtsiadiyyatına keçid dövrendә dövlәt hansı funksiyaları yerinә yetirmәlidir?
A) ölkәdә lazımi qayda qnaunu vә milli tәhlükәsizliyi tәmin etmәlidir.
B) makroiqtsiadi sabitliyi tәmin etmәlidir
C) әhalinin sosial müdafizәsini tәmin etmәlidir
D) sağlam rәqabәti qoruyub saxlamalıdır
E) düzgün cavab yoxdur
269) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә tәminatlı kreditlәr
A) kreditin sövdәlәşmәsindә hәr iki tәrәfin maraqlarının uyğun gәlmәsi
B) tәminatlı kreditlәr
C) şübhәli kreditlәr
D) tәhlükәli kredtilәr
E) ümidsiz kreditlәr
270) Sual: kreditlәşmәnin metodları hansılardır?
A) dövriyyә üzrә kreditlәşmә metodu
B) qalıq üzrә kreditlәşmә metodu
C) dövriyyәsaldo metodu

D) kreditlәşdirmәnin әsas elementlәrinә qoyulan tәlәblәrә riayәt olunması
E) düzgün cavab yoxdur
271) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә kreditprosesinin verilmәsi qaydaları
A) kredit prosesi ssudanın verilmәsi günündәn başlanır
B) I mәrhәlәdә kredit haqqında danışıqların aparılması
C) II –mәrhәlәdә  konkret layihәnin müzakirәsi
D) III mәrhәlәdә  kredit sәnәdlәrinin tәrtib edilmәsi
E) IVmәrhәlәdә kreditin istifadә edilmәsi vә kredit әmәliyyatlarına nәzarәt
272) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә kreditlәşmәnin әsas sәbәblәri
A) kerditlәşdirmәnin әsas şәrtlәri hansılardır
B) girovun vә zәmanәtin realizә olunması
C) bankın kommersiya maraqlarının tәminatı
D) kredit razılaşmalarının qarşılıqlı münasibәtlәrinin planlaşdırılması
E) bankkreditorun vә borcların öz vәzifәlәrini yerinә yetirmәk imkanları
273) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә banklararası ssudabar
A) ssudalar bölüşdürülәrkәn onların hansı növlәri mövcuddur
B) kommersiya ssudaları
C) aqrar ssudalar
D) fond birjalarında vasitәçilәrә verilәn ssudalar
E) banklararası ssudalar
274) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә borcların kateqoriyası
A) ssuda faizinin alınması qaydası
B) faiz tariflәrinin növlәri
C) mәqsәdli tәyinat
D) borcların kateqoriyası
E) kreditlәşdirmә prinsiplәrinә riayәt olunması

275) Sual: Sahibkarlıqda kommersiya sirri daşıyan sәnәdlәrlә işlәyәrkәn müәyyәn qaydalara riayәt etmәk tәlәb olunur?
A) personalın mәxfi sәnәdlәrlә işlәmәsinә ciddi nәzarәt
B) mәxfi kargüzarlığa nәzarәt üzrә mәsul şәxslәrin tәyin eidlmәsi vә onlara müvafiq sәlahiyyәtlәrin veirlmәsi
C) mәxfi sәnәdlәrlә i. üzrә tәlimatların hazırlanması vә firmanın müvafiq әmәkdaşlarının onunla tanış edilmәsi
D) Firmanın rәhbәri tәrәfindәn daxili tәhlükәsizlik vә mәxfi kargüzarlıq xidmәtlәrinә şәxsi nәzarәt edilmәsi
E) firmanın kommersiya sirlәrinin qorunması mexanizmlәrinin vә texnologiyalarının gündәlik praktikaya tәtbiq olunması
276) Sual: Sәnaye cәsusluğuna qarışı tәdbirlәr sahәsindә çalışan mütәxәssislәrә nәlәr tövsiyә edilir?
A) mәxfilik rejiminin tәmin olunması proqramının tәbliğatı üçün bütün imkanlardan istifadә etmәk
B) mәxfilik rejiminin yerinә yetirilmәsindә әmәkdaşların marağının hәr cür stimullaşdırılması
C) mәxfi informasiyanın qorunmasındakı müvәffәqiyyәtlәrinә görә әmәkdaşları vaxtaşırı mükafatlandrımaq
D) әmәkdaşın tәhlükәsizliyinә görә, şәxsi mülkiyyәt daşıdığı, qorunan informasiyanın hәcmi barәdә tam biliyә malik olması
E) mәxfi mәlumatların saxlanması vә qorunması qaydalarının öyrәdilmәsi
277) Sual: Sahibkarlıqda texniki informasiyasının oğurlanmaması nә tәlәb edir?
A) elmi tәdqiqat lahiyәlәri
B) Hәr hansı bir mәhsulun istehsalı üzrә konstruktor layihәlәri vә onun texniki parametlәri
C) Patent üçün verilmiş әrizәlәr
D) Dizayn, istehsal metodlarının, avadanlıqlarının vә sistemlәrinin sәmәrәliliyi vә imkanları
E) Informasiya prosesi
278) Sual:Sahibkarlıqda kommerisya sirrinin yayılmaması üçün mәsuliyyәtin daşınması haqda hansı normativ aktlar qәbul olunmasıdır?
A) kommersiya sirrinә malik olan mәlumatları kәnar şәxslәrә ötürmәk
B) müştәrilәr tәrәfindәn kompaniyaya olan inamın itirilmәsinә sәbәb ola bağlamamaq
C) rәhbәrliyi icazәsi olmadan әvәzçiliklә başq yerdә işә düzәlmәk
D) Qәsdәn iqtisadi ziyan vurmaq
E) Rüşvәt vermәk vә ya almaq
279) Sual: Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn sirr olmayn mәlumatların siyahısına nәlәr daxil etmişdir?
A) sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmağa icazә verәn hüquqi sәnәdlәr
B) Tәsisedici sәnәdlәr vә nizamnamә

C) Ödәnc qbailiyyәti haqqında sәnәdlәr
D) Işlәyәnlәrin sayı, tәrkibi, onların әmәk haqqı vә iş şәraiti, boş iş yerlәrinin mövcudluğu barәdә mәlumatlar
E) Vergilәrin vә mәcburi ödәnclәrin ödәnilmәsi haqda arayışlar
280) Sual: Sahibkarlar – müştәrilәrlә münasibәtdә, topdan satış müәssisәlәri ilә hansı vәzifәlәri yerinә yetirmәlidirlәr
A) tәlәbatın vә tәlәbin qiymәtlәndirilmәsi
B) әmtәә ehtiyalarının salanılması
C) mәlumat vә mәslәhәt xidmәtlәri
D) mal yeridilişi prosesinindә maliyyә tәminatı
E) marketinq xidmәtlәrinin yerinә yetirilmәsi
281) Sual: Malgöndәrmә müqavilәlәrinin әsas şәrtlәrinin kommersiya hüquqi aspektlәri hansılardır?
A) müqavilәnin imzalandığı tarix
B) müqavilә bağlayan tәrәflәrin tam adı
C) göndәrilәcәk malın kәmiyyәti, çeşidi
D) mal göndәrilmәsi qaydaları
E) malın keyfiyyәti, komplektliyi, qablaşdırılması vә markası
282) Sual: İşgüzar danışıqların aparılması qaydasına nә daxil etmәk olar?
A) fikrinizi qısa vә mahiyyәt etibarı ilә bildirin
B) mübahisәlәrә deyil, yalnız faktlara istinad edin
C) Xırda detallara meyilli olmayın
D) Mürәkkәb mәsәlәlәrin gәrginlәşmәsinә deyil, onun hәlli yollarının tapılmaısna çalışın
E) Aqressiv tәrәf müqabillәrlә görüşdә münaqişәlәrdәn qaçın
283) Sual: Hәr bir kommersant işgüzar insan etiketinә riayәt etmәklә, peşәkar davranış vәrdişlәrinә necә yiyәlәnmәlidir?
A) tәqdim olunma vә tanışlıq qaydası
B) işgüzar söhbәtlәrin aparılması qaydası
C) işgüzar yazışma vә telefon danışıqları aparmaq qaydası
D) Nitqә, danışığa ola tәlәblәr
E) Işgüzar protokolu bilmәk vә s.

284) Sual: Sivil sahibkarkommersant kimlәr ola bilәr?
A) Humanistdir
B) Tәhsil, elm vә texnika, informatika vә mәdәniyyәti dәyәrlәndirir, ekologiyaya hörmәt edir
C) Özünә vә digәrlәrinә etibar edir, peşәkarlığa vә bilgililiyә hörmәt edir
D) Hәr bir mülkiyyәtә dövlәt hakimiyyәtinә, ictimai hәrәkatlara, sosial qaydalara, qnaunlara hörmәt edir
E) yeniliklәrә can atır
285) Sual: Fәrdi tәlәblәr nöqteyinәzәrindәn kommersant hansı xarakterik cәhәtlәrә malik olmalıdır?
A) insanlara dostcasına yanaşmaq, münasibәt yaratmaq vә ünsiyyәt qurmaq başarığı
B) mәsuliyyәt
C) tәşkilatcılıq qabiliyyәti
D) inadkarlıq vә mәqsәdyönlülük
E) qәrarlı olmaq, çeviklik vә dәqiqlik olmaq
286) Sual: Fәrdi tәlәblәr nöqteyinәzәrindәn kommersant hansı xarakterik cәhәtlәrә malik olmalıdır?
A) risk etmәk vә buna görә mәsuliyyәti öz üzәrinә götürmәk
B) düzgünlük, etibarlıq, verdiyin sözә әmәl etmәk. Sivili bazarın tәlәblәrinә uyğun hәrәkәt etmәk
C) yüksәk mәnәvi vә fiziki keyfiyyәtlәr
D) varlanmaq dalınca qazanmaq deyil, öz işinә qulluq etmәk
E) әlavә vәzifәlәrin axtarılmasına tәşәbbüskarlıq, düşünüb tapmaq, dözümlülük
287) Sual: Peşәkar tәlәblәr nöqteyi nәzәrindәn kommersant hansı mәsәlәlәrdә kifayәt qәdәr xüsusi biliklәrә malik olmalıdır?
A) xarici iqtisadi әmәliyyatlarda vә әmtәәlәrin alqısı vә satqısında
B) Marketinq
C) Mühasibat uçotu
D) Idarәetmә vә hüquq
E) Maliyyәlәşdirmә vә vergitutma
288) Sual: Hansı hallarda müvafiq icra orqanı әmtәә nişanın qeydiyyatına xitam verә bilәr?
A) nәzәrdә tutulmuş müddәtin qurtarması ilә әlaqәdar olaraq

B) qanuna müvafiq olaraq qeydiyyat etibarsız sayıldıqda
C) әmtәә nişanı sahibi ondan imtina etdiyi halda
D) Hüquqi şәxsin – (әmtәә nişanı sahibinin) lәğv olunduğu hallarda
E) Müvafiq icra orqanının qәrarı әsasında әmtәә nişanından istifadә olunmaması sәbәbinә görә
289) Sual: X malın istehsalı zamanı, istehsalat faktoru tәtbiq edilir. Hansı halda Y elastikliyi azalır?
A) X malına tәlәbat artıqdca
B) X malına tәlәbat azaldıqca
C) Xistehsalına Y dәyişә bilәn ehtiyat miqdarına genişlәnmәsi
D) U әvәz edәn ehtiyatlara qiymәtlәrin azalması
E) B malına tәlәbatın artması vә eyni zamanda A müdafiә edәn ehtiyatların qiymәtlәrinin azalması
290) Sual:Sahibkarlıqda hansı biznes növü ölkәnin iqtisadi vә texniki qüvvәsini müәyyәn edir?
A) kommersiya
B) konsaltinq
C) böyük
D) Kiçik
E) Orta
291) Sual:Sahibkarlığın tәsis eidlmәsi barәdә?
A) tәsisçilәrin tәrkibi üzrә
B) Heyәtin sayı üzrә
C) Dövriyyәnin hәcmi üzrә
D) Mәnfәәtin artım sәviyyәsi üzrә
E) Yeniliklәrdәn istifadә edilmәsi üzrә
292) Sual: Sahibkarlıqda fondlar vә formalar hansılardır
A) Müәssisәnin istehsal fondları
B) Sahiblarlıqda istehsal fondlarının hansı formaları mövcuddur
C) pul forması
D) mәhsuldar forması

E) әmtәә forması
293) Sual: sahibkarlıqda mәlumatlar vә fondlar, hansılardır
A) Sahibkarlıqda istehsal amillәrinә nәlәr daxildir
B) istehsal fondları
C) işçi qüvvәlәri
D) İnformasiya mәlumatı
E) dövriyyә fondları
294) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә qanunalrın qәbul edilmәsi tarixi
A) 1992ci il
B) 1993cü il
C) 1995ci il
D) 1997ci il
E) 1996cı il
295) Sual:Qeyd edilәnlәrdәn hansı kiçik vә böyük biznesin inteqrasiya forması deyil?
A) Subrodrat
B) konsaltinq
C) Lizinq
D) Vencurun maliyyәlәndirilmәri
296) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı kiçik biznesmenin zәif tәrәfidir?
A) iş yerlәrinin açılması
B) böyük biznesin, kiçik biznesdәn asılığı
C) fәaliyyәtin maliyyә nәticәlәri
D) ixtira vә innovasiya fәaliyyәtinin tәşәbbüskarlığı
E) idarәetmә tәcrübәsinin olmaması
297) Sual:Qeyd edilәn xarakterik cәhәtlәrin hansı biznesmenә xas deyil?
A) әsaslanmış riskli fәaliyyәt

B) müştәriyә diqqәt
C) mәsuliyyәt
D) özünә inam
E) yalan
298) Sual: Hansı xarakterik cәhәt sahibkarı biznesmәndәn fәrqlәndirir?
A) inadkarlıq
B) özünә inam
C) novatorluq
D) Biznes fәaliyyәtinin tәşkili
E) Mәnfәәtin әldә edilmәsindә tәlәbat
299) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı maşın vә avadanlığın icarә forması deyil?
A) lizinq
B) xayrinq
C) çarter
D) faktorinq
E) Rentinq
300) Sual: Qeyd edilәn münasibәtlәrin hansı birja ticarәti ilә hәyata keçirilmir?
A) forvard razılaşması
B) real razılşma
C) Opision razılaşması
D) kollektiv razılaşma
E) Fyuçer razılaşması
301) Sual: Hansı fәaliyyәt birgә sahibkarlı növü deyil?
A) alqı
B) Istehsal
C) Satqı
D) Müqavilә üzrә idarәetmә

E) Elmiaraşdırma xarakteri
302) Sual: Hansı göstәrici әsas fondlar istifadәsini ümumi göstәricisi deyil?
A) fondverimi
B) fondtutumu
C) rentabellik
D) balans mәnfәәti
E) Istehsal qüvvәlәrinin istifadә әmsalı
303) Sual:Hansı fәaliyyәt sahibkarlıq fәaliyyәti deyil?
A) agent
B) broker
C) distribuytar
D) diler
E) biznesmen
304) Sual: Sahibkarlıqda biznes sisteminә daxil deyil?
A) biznesin infrastrukrur
B) idarәetmә sistemi
C) rәqiblәrin öyrәnilmәsi
D) fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
E) biznesin xarici vә daxili mühiti
305) Sual: Fәaliyyәr miqyasından asılı olaraq, sahibkarlıqda biznesә nә aid edirlәr?
A) kiçik, kommersiya, böyük
B) kiçik, orta. Böyük
C) kiçik, qlobal, böyük
D) orta, ağ, ölkә
E) istehsal, kommersiya, maliyyә
306) Sual: Sahibkarlıq subyektlәrinә nә aid edilir?

A) firma
B) Mal
C) Kapital
D) Xidmәtlәr
E) Qiymәtlәr
307) Sual: Hansı cavab ehtiyat tiplәrinә aid deyil?
A) hazır mәhsul ehtiyatları
B) ehtiyat xammal
C) maddi ehtiyatlar
D) bitmәmiş istehsal
E) kadr ehtiyatları
308) Sual: İmitisiya nә demәkdir?
A) marketinq sistemi inkişafı siyasәti variantı
B) ikinci tәlәbatın artması
C) reklam dili vasitәlәri ilә alıcının şüuruna daxilolma üsulu
D) Rәqabәt qabilittәliliyin artması
E) Rәqabәt aparan mallar tiplәrinә aid deyil
309) Sual: Hansı cavab maddi ehtiyatların istehsal ehtiyatları növünә aid deyil? 1. nәqliyyat ehtiyatı 2. hazırlıq ehtiyatı 3. texnoloji ehtiyat 4. cari
ehtiyat 5. sığorta ehtiyatı 6. fәsil ehtiyatı 7. pul ehtiyatı
A) 1,2,3
B) 7,3,1
C) 2,4,5
D) 5,6,4
E) 1,3,4
310) Sual: Mәslәhәtlәşmәdә müqavilәlәr vә onların mövcudluğu
A) mәslәhәtlәşmәdә müqavilәlәrin mövcudluğu
B) Mәslәhәtlәşmәdә firmanın maliyyә vәziyyәti

C) mәslәhәtlәşmәdә tәrәfdaşalrın etibarlığı
D) mәslәhәtlәşmәdә alıcılar әtirlәrin satılması
E) mәslәhәtlәşmәdә aparılan işlәrin qeydiyyatdan keçmәsi
311) Sual: Mәslәhәtlәşmәnin xidmәtlәri vә strukturu
A) Mәslәhәtlәşmәdә idarәetmәnin payı
B) xidmәtlәrin hәcmi
C) xәrclәrin strukturu
D) mәnfәәtin mәblәği
E) mәslәhәtlәşmәnin mәnbәyi
312) Sual: Mәslәhәtçiyә hansı mәlumatlar lazımdır?
A) onların kvalifikasiyası
B) firma nә ilә mәşğul olur
C) o, nә istehsal edir
D) işçilәrin sayı
E) Firmaların istehsal etdiklәri mәhsullar
313) Sual: Qeyd edilәnlәrin hasnı bazar modelinә aid edilmir?
A) tәmiz inhisar
B) tәmiz rәqabәt
C) inhisar rәqabәt
D) oliqopoliya
E) tәmiz gәlir
314) Sual: Dünya tәcrübәsindә azad iqtisadi zona adı altında başa düşülmәsi qәbul olunmayib?
A) azad gömrük zonlara
B) azad ticarәt zonaları
C) azad istehsal zonaları
D) azad istehlak zonaları
E) Azad offşor zonalar

315) Sual: İdxal edilmiş mәhsulun xaricә göndәrilmәsi
A) barter
B) ixrac
C) idxal
D) lizinq
E) reeksnort
316) Sual:Satış üzrә peşәkar menecerin son mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
A) alıcıya nәzәrdә tutulmuş mal çeşidinin satılması
B) alıcıya nәzәrdә tutulmuş mal çeşidinin satılmaması
C) alıcıya ucuz malın satılması
D) alıcıya çәtin satılan malalrın satılması
E) alıcıya onun istәdiyinin satılması
317) Sual:Satış üzrә uğurlu menecerin 3cü relslәrinә nә aid edilir ?
A) aksesuarlar, xarici görünüş, möhkәm yaddaş
B) danışıq qabiliyyәti, analitik qabiliyyәti, diqqәt
C) sәviyyә, xidmәt sәviyyәsi, psixoloji tәsir sәviyyәsi
D) danışıq qabiliyyәti, xarici görünüş, diqqәt
E) xarici görünüş, nitq vә sәs, söz vә baxışların bağlılığı
318) Sual: Özәllәşdirmәdә dövlәt әmlakının qorunması qaydaları
A) özәllәşdirmәyә dair tәdbirlәrin aşkarlıq şәraitindә hәyata keçirilmәsi
B) Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi prinsiplәri
C) dövlәt ictimai nәzarәtin tәmin edilmәsi
D) dövlәt әmlkaının özәllәşdirilmәsi prosesindә әmәk kollektivinin qanunvericiliklә meәyәyn olunmuş mәnafelәrinin qorunması
E) sağlam rәqabәt mühitinin formalaşdırılması
319) Sual: Müәssisәlәrdә özәllәşdirilmәnin aparilmasi qaydası
A) kütlәvi özәllәşdirmә obyektinin seçilmәsi

B) sәhmlәrin alınması
C) әhali arasında vançerlәrin yayılması
D) orta müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi
E) düzgün cavab yoxdur
320) Sual: Dövlәt müәssisәlәrinin satılması vә yenidәn qurulması
A) dövlәt müәssisәlәrinin yenidәn qurulması
B) әmlakın satılması
C) borcların ödәnilmәsi
D) dövlәt müәssisәlәrinin lәğv edilmәsi
E) dövlәt müәssisәlәrinin hissәhissә satılması
321) Sual: İnformasiyanın әsas tәlәblәrinә aid deyil?
A) dәqiqlik
B) kütlәvilik
C) Dәyәrlik
D) Artıqlıq
E) Hәqiqlik
322) Sual: Sahibkarın istifadә etdiyi informasiya növlәrinә aid deyil?
A) işgüzr informasiya
B) relevant informasiya
C) Cari informasiya
D) Biznes informasiya
E) texnoloji informasiya
323) Sual: Sahibkarlıqda istifadә olunan informasiyaın növlәri hansılardır?
A) cari, işlәnmiş, mövcud
B) işgüzar, relevant, cari
C) Relevant, siqnal, dәqiq
D) Analitik, işgüzae, sosial

E) Düzgün cavab yoxdur
324) Sual: Kim tәrәfindәn ilk dәfә olaraq, yeniliklәr anlayışı tәklif eidlmişdir?
A) K.Cons
B) A.Smit
C) A.Robetson
D) Y.Şumpeter
E) T.Kemp
325) Sual: İşgüzar informasiya bölgüsü nәdir?
A) siqnal, müşahidә, sahә
B) yekun, müşahidә, әmәliyyat
C) Yekun, cari, müşahidә
D) Cari, relevant, yekun
E) Relevant, siqnal, әmәliyyatı
326) Sual: Daxili informasiya mәlumatlarında aid deyil?
A) istehsalın xәrclәri haqqında
B) hasil edilәn mәhsulun miqdarı vә keyfiyyәti haqqında
C) qazanc, mәnfәәt vә zәrәr haqqında
D) dövriyyı, sifariş, müştәrilәrin statistikasını
E) ölkәnin iqtisadi vәziyyәti haqqında
327) Sual: Birinci ipәk yolunun mövcudluğu hansı tarixi dövrә aid edilir?
A) XX әsrin sonubizim günlәr
B) E.ә.VI әsr, e.ә.II әsr
C) XVII әsr. XX әsr
D) e.ә. II әsr. b.e.XIV әsr
E) eb.e.XII әsri. b.e.XIV әsr
328) Sual: Hansı iqtisadçı Qәrb iqtisadiyyatında ilk dәfә Sahibkar anlayışını istifadә etmişdir.

A) A.Marşal
B) İ.Vsey
C) Y.Şumpeter
D) A.Smit
E) R.Kantilion
329) Sual: Qeyd edilәn informasiyalarda hansı tәsis müqavilәsinә daxil deyil?
A) dövlәt qeydiyyatı haqqında mәlumatlar
B) nizamnamә kapitalının hәcmi vә tәsisçilәrin orada iştirakı haqqında mәlumatlar
C) tәsisçilәrin yerlәşdiyi yer ailә tәrkibi vı onların pasport mәlumatları
D) Tәsisçilәrin adları vә onların hüquqi statusu haqqında mәlumatlar
E) Tәsisçilәrin yerlәşdiyi yer haqqında mәlumatlar
330) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı informasiya növlәrinә aid edilmir?
A) relevant informasiya
B) daxili informasiya
C) xarici informasiya
D) işgüzar informasiya
E) riskli informasiya
331) Sual: Azәrbaycan neçәnci ildә Avropa Şurasına daxil olmuşdur?
A) 2005
B) 2000
C) 1995
D) 1992
E) 1998
332) Sual: hansı ölkә Cәnubi Şәrq Asiya Assosiyasının (ASEAN) tәrkibinә daxil deyildi?
A) Fillipin
B) Yaponiya
C) Sinqapur

D) Malayziya
E) İndoneziya
333) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı investisiya mәnbәyinә aid edilmir?
A) Büdcә vәsaitlәri
B) xüsusi ehtiyatlar
C) Şәxsi vәsaitlәr
D) Bank krediti
E) әhalinin şәxsi vәsaitlәri
334) Sual: Merkosun inteqraisya birliyinә hansı ölkә daxil deyil?
A) Meksika
B) Uruqvaq
C) Brazilya
D) Argentina
E) Paraqvay
335) Sual: Traseka (AvropaQafqazAsya nәqliyyat dәzlizi) proqramı neçәnci ildә yaradılmışdır?
A) 1992
B) 2001
C) 1990
D) 1995
E) 1993
336) Sual: Böyük İpәk Yolunun Bәrpası üzrә Beynәlxalq Konfrans neçәnci ildә keçirilmişdir?
A) 1999
B) 2000
C) 1998
D) 2005
E) 1993

337) Sual: Hansı ölkә bölgә ticarәtiqtisadi blokuna daxil deyil?
A) Uruqvay
B) Brazilya
C) Argentina
D) Çili
E) Paraqvay
338) Sual: әsrin müqavilәsi neçәnci ildә imzalanmışdır?
A) 1998
B) 1994
C) 1993
D) 2000
E) 2004
339) Sual: Hansı alim ilk dәfә iqtisadiyyat anlayışını elmә dail etmişdir?
A) A.Smit
B) K.Marks
C) C.Keyns
D) K.Senofon
E) D.Rikardo
340) Sual: Hansı ölkә Neft ixracatçı ölkәlәri (OPEK) üzvü deyil?
A) Ekvador
B) İraq
C) Sәüdiyyә Әrәbistan
D) Venesuella
E) İran
341) Sual: Neçәnci ildә Beynәlxalq valyuta fondu vә Düna bankı yaradılmışdır?
A) 1940
B) 1945

C) 1955
D) 1944
E) 1955
342) Sual: Sahibakrlıqda informasiya tәminatı. BakTiflisCeyhan neft toru kәmәrin tikintisi neçәnci ildә bitmişdir?
A) 2004
B) 2001
C) 1995
D) 2005
E) 1998
343) Sual: İdarәetmәnin funksiyaları necә sıralanır?
A) nәzarәt әlaqәlәndirmә, tәşkiletmә, planlaşdırma, sәrәncamvermә
B) planlaşdırma, tәşkiletmә, sәrәncamvermә, әlaqәlәndirmә, nәzarәt
C) Tәşkiletmә, nzәarәt, әlaqәlәndirmә, sәrәncamvermә, planlaşdırma
D) Sәrәncamvermә, nzәarәt, tәşkiletmә, әlaqәlәndirmә, planlaşdırma
E) Planlaşdırma, sәrәncamvermә, әlaqәlәndirmә, tәşkiletmә, nәzarәt
344) Sual: Xarici şәraitin tez dәyişmәsinә vә yeni texnologiyaların yaranmasına uyğunlaşmış idarәetçә strukturları adlanır?
A) divizional
B) xәttifunksional
C) funksional
D) uyğunlaşmış
E) Xәtti
345) Sual: Uyğunluq idarәetmә sistemlәri başqa cür necә adlanır?
A) orqanik
B) Erqonomik
C) Iqtisadi
D) Bölmә
E) Tәşkilati

346) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә innovasiya yönümlü layihәlәr
A) kiçik sahibkarlığı inkişaf etdirmәk üçün büdcәdәn ayrılmış vәsait
B) iqtisadiyyatın imkişafı ilә bağlı hökümәtin mәqsәdli proqramları
C) yerli vә gәtirilmә xammaldan sәmәrәli istifadә etmәk
D) yeni texnologiyaya әsaslanan ixrac qabiliyyәtli mәhsullar
E) innovasiya yönümlü layihәlәr
347) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә müәssisәlәrin bazar konyukturasını dәyişdirilmәsi
A) Kiçik müәssisәlәr bazar konyukturasının dәyişmәsinә tez bir zamanda reaksiya verir
B) kapitalın kiçik hәcmdә olması
C) sәrf rәqabәr şәraitindә kiçik sahibakrlığın fәaliyyәti
D) yeni sferada tәsәrrüfat fәaliyyәtinin risklә bağlı olması
E) yeni sağlam işgüzarlıq mühitinin yaradılması
348) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә kiçik vә orta sahibkarlığın funksiyaları
A) kiçik dә orta shaibkarlıq hansı funksiyaları yerinә yetirir
B) iqtisadiyyatda lazımi çevikliyini, istehsalın ixtisaslaşmasını vә kooperativlәşmәsini tәmin edir.
C) istehsal sahәlәrindә yaranmış geriliklәri aradan qaldırır
D) elmitexniki yeniliklәri istehsalata daha tez tәtbiq edir
E) bazar iqtsiadiyyatı üçün rәqabәt mehitini yaradır.
349) Sual:sahibkarlıq fәlaiyyәtindә kiçik müәssisәlәrin növlәri
A) qәrb ölkәlәrinin iqtisadiyyatında kiçik müәssisәlәrin növlәri
B) kommunatn tipli kiçik müәssisәlәr
C) patent tipli kiçik müәssisәlәr
D) eksplerent tipli müәssisәlәr
E) әlavә iş yerlәrinin yaradılması
350) Sual:kiçik müәssisәlәrdә xırda istehsalın sәmәrәli fәaliyyәti nәdәn ibarәtdir?
A) yerli bazarlara yaxınlığın alması

B) istehlakçıların tәlәbatının ödәnilmәsi
C) iri firmalar üçün xırda partiyalarla mәhsul istehsalı
D) idarәetmәdә paralel sәviyyәlәrin ixtisar edilmәsi
351) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә әmәk daşlığın formaları
A) istehsal sferasında әmәkdşalığın formalarına nәlәri aid etmәk olar
B) birgә sahibkarlıq
C) istehsalat kooperasiyası
D) lizinq
E) françayzinq
352) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә әmәk haqqlarının ödәnilmәsi qaydası
A) sahibkarlıqda istehsal xәrclәrin nәlәri daxil etmәk olar
B) xammala görә ödәmәlәr
C) qaimә xәrclәri
D) ümumi әmәk haqqı
E) sığorta ayırmaları
353) Sual:sahibkarlıq fәaәliyyәtindә müәssisәlәrin bank reakvizitlәri
A) sahibkarlıqda biznesplanın hazırlanmasında titul vәrәqәdәn istifadә
B) layihәnin tәşәbbüskarı olan sahibkarlıq subyektinin adı vә ünvanı
C) biznes fәaliyyәti üçün lisenziyanın olması
D) Vergi ödәyicisi kimi qeydә alınması
E) müәssisәnin bank rekvizitlәri
354) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәşkili vә idarә edilmәsi
A) sahibkarlıqda tәşkil vә idarәetmә
B) maliyyә vә informasiya sahәlәri
C) sahibkarlıqda likvidlik
D) sahibkarlıqda müqavilәlәr
E) sahibkarlıqda istehsal vә istehsal gücü

355) Sual:Sahibkarlıqda fәaliyyәtindә müәssisәlәrin qiymәtlәndirilmәsi
A) Qәrb ölkәlәrdә sahibkarlıqda biznes planın daha hansı strukturu mövcuddur
B) müәssisәnin rolunun qiymәtlәndirilmәsi
C) tәdqiqatlar vә işlәmәlәr
D) giriş vә ümumi informasiya
E) işçi heyәti vә әmәk münasibәtlәri
356) Sual: Sahibarklıq fәaliyyәtindә insanlar arasında seçmә bacarığı
A) saqlam fikir söylәnilmәlidir.
B) insanlar arasında münasibәtlәri tәnzimlәmә bacarığı
C) insanlar arasında münasibәtlәri seçmә bacarığı
D) firma vә şirkәtlәrlә müştәrilәrlә әlaqә yarada bilmәsi
E) firmaların fәaliyyәtinin planlaşdırılması vә proqnozlaşdırma bacarığı
357) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә idarәetmә strukturunun qiymәtlәndirilmәsi
A) idarәetmә işlәrindәn baş çıxarma
B) Menecerlәrә qarşı qoyulan tәlәblәr nәdәn ibarәtdir
C) idarәetmә struktunun funksiomal vәzifәlәrini bilmәsi
D) tabeçiliyindә olan insanların idarә edilmәsi
E) insanları qiymәtlәndirmә bacarığı
358) Sual: sahibakrlıq fәaliyyәtindә marketinqin bölmәlәri
A) coğrafi prinsip üzrә tәşkili
B) funksional tәşkili
C) әmtәә istehsalı üzrә tәşkili
D) bazar prinsipi üzrә tәşkili
E) düzgün cavab yoxdur
359) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә marketinqin әsaslandırılmış üsul vә metodları
A) әmtәәyә görә yanaşma

B) marketinqin elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış üsul vә metodları
C) funksional yanaşma
D) institusyon (tәlimatlandırıcı) yanaşma
E) toplanmış mәlumatların tәhlili vә inteqrasiyası
360) Sual: Satışın stimullaşdırılmasını hansı qrupa tәtbiq etmәk olar?
A) müәssisәnin satış üzrә heyәti rәqiblәr, istehlakçılar
B) ticarәt şәbәkәsi, istehsalçılar, istehlakçılar
C) ticarәt şәbәkәsi, müәssisәnin staış üzrә heyәti, istehsalçılar
D) ticarәt şәbәkәsi, istehlakçılar satış üzrә heyәt
E) istehsalçılar, rәqiblәr, istehlakçılar
361) Sual: Public relations nә demәkdir?
A) tanınmış әmtәә nişanı
B) ictimai fәaliyyәt
C) ictimai münasibәtlәr
D) Müәssisә imicinin yaradılması
E) Istehlakçıların stimullaşdırılması
362) Sual: Sahibkarlıqda bazarın kәmiyyәt göstәricilәri hansılardır
A) rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi, rәqabәtin sәrtliyi
B) istehlakın hәcmi, bazarın artım tempi, tәlәbin sabitliyi
C) Istehlakçıların tәlәb strukruru, alışların motivlәri, rәqabәtin kәskinlәşmәsi
D) Vergi ölçmәlәri istehlakçıların alıcı motivlәri
E) Rәqiblәrin qiymәtlәri, vergilәrin mәblәği, gömrük rüsumları
363) Sual: Sahibkarlıqda bazar iqtisadiyyatının әsas parametlәri hansılardır?
A) rәqabәt, azad qiymәtlәr, şәxsi mülkiyyәt, mal
B) rәqabәt azad qiymәtlәr, şәxsi mülkiyyәt
C) azad sahibkarlıq, rәqabәt, şәxsi mülkiyyәt, seçim azadlığı
D) Dövlәt mülkiyyәti, seçim azadlığı, azad sahibkarlıq

E) Administrasiyalaşma, mәhdud seçim qiymәtlәrin nizamlanması
364) Sual: Korporativ sosial mәsuliyyәtin elementlәrinә aid deyil?
A) әtraf mühitin etikası
B) istehsal vasitәlәri
C) Tәhsil vә biznes
D) Böhran vәziyyәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
E) Istehsal proseisnin tәhlükәsizliyi
365) Sual: Bunlardan hansı yalanın forma vә üsulların aid deyil?
A) qeyrietik davranış
B) Uydurma
C) Aldatma
D) Mәlumatın gizlәdilmәsi
E) Saxtalaşdırma
366) Sual: Aşağıdakılardan biri korporativ mәdәniyyәt anlayışının tәrkib hissәsinә aid deyil?
A) şirkәtin idarәetmә üsulu
B) şirkәtin geyim üslubu
C) şirkәtin rәmzi
D) şirkәtin gәlirlәri
E) Şirkәtin adı
367) Sual: Danışıqlar zamanı tutmaq taktikası üsulu kimi pozisiya tәzyiqinә aid edilmir?
A) sәrt seçim qarşısında qoyuluş
B) amillәrin natamam açılması
C) Ekstrimal tәlәblәr
D) Qeyri sabit Şartnyorun pozisiyası
E) Danışıqlardan imtina
368) Sual: Qlobal istisadi problemlәr aid deyil?

A) iqtisadi problem
B) qarşılıqlı hesablaşmalar problemi
C) Tәbii ehtiyatların tükәnmәsi problemi
D) Kasıbçılıq problemi
E) әrzaq problemi
369) Sual: Firmanın hәyata keçmәmiş mәqsәdlәrinә aid eidlmir?
A) işsizliyinin azalması
B) iqtisadiyyatda mәşğulluğun artımı
C) normal vergilәrin müәyyәn edilmәsi
D) xәrclәrin özünü ödәmәsi vә normal mәnfәәtin tәmin edilmәsi
E) Bu firmanın maddi nemәt vә xidmәtinin alışından maksimallaşmış xeyir
370) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansını hüquqi şәxsә aid etmәk olmaz?
A) öz öhdәliklәri üzrә mәsuliyyәt daşıyanları
B) әmlak vә qeyriәmlak hüquq vә öhdәlik subyektlәrinin ayrı әmlakına mәxsus olanlar
C) mülkiyyәtindә ayrı әmlakı olmayan xüsusi yaradılmış mexanizmlәr
D) öz adından mәhkәmәdә çıxış edәn tәşkilatlar
E) Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt qeydiyyatından keçәnlәr
371) Sual: Faktorlardan hansı müәssisәnin nizamә kapitalının mәblәğ vә strukturuna tәsir etmir
A) istehsal sahәsi
B) müәssisәnin miqyası
C) müәssisәnin pul vәsailәrinin mövcudluğu
D) müәssisәnin xidmәtinin tәşkili
E) müәssisәnin ixtisaslaşma vә kooperasiya sәviyyәsi
372) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı françayzerin zәmanәtinә daxil deyil?
A) şirkәtin adının istifadәsi
B) franşiz ödәnişlәrinin veilmәsi
C) Rәhbәr kadrların hazırlanması

D) Maliyyә yardımı
E) idarәetmә mәsәlәlәrindә daimi yardım
373) Sual: Qeyd eidlәn risklәrdәn hansı pulların alış qabiliyyәti ilә bağlı deyil
A) valyuta riski
B) birja riski
C) Satış riski
D) inflayasiya riski
E) deflyasiya riski
374) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı istehsal riskinin yaranmasının sәbәbi deyil?
A) satış hәcminin azalması
B) Maddi xәrclәrin artması
C) Aşağı keyfiyyәtә görә itgilәr
D) istehsaı riskinin azalması
E) artmış ayırmalar vә vergilәrin ödәnilmәsi
375) Sual: Sahibkarlıqda informasiyaların düzgün ötürülmәsi
A) struktur bölmәlәrin işçilәr arasında düzgün aparılması
B) Sahibkarlıqda vәzifәlәrin düzgün tәyin edilmәsi
C) heyәtlә işçilәr arasında vәzifәlәrin düzgün bölüşdürülmәsi
D) әşyaların düzgün bölüşdürülmәsi
E) informasiyaların düzgün ötürülmәsi
376) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә satış şәrtlәri
A) sahibkarın satış şәrtlәri
B) sahibkarın qarşısında duran әsas mәqsәdlәr
C) sahibkarın bazarda xüsusi çәkisi
D) sahibkarın әsas mәqsәdi
E) sahibkarın istehsal etdiyi yeni mәhsullar

377) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә struktur bölmәlәrinin vәzifәlәri
A) qoyulan vәzifәlәrin icraçıları
B) struktur bölmәlәrin vәzifәlәri
C) seçilmiş texnologiyaya uyğun tәşkilati struktur
D) sahibkarlıqda mәqsәdә nail olmaq üçün seçilәcәk texnologiya
E) sahibkarlıq fәaliyyәtinin daxili mühitinin amillәri
378) Sual: Müәssisәlәrin rәqabәt mühiti hansılardır
A) müәssisәlәrin bazar tәklif etdiyi mәhsullar
B) dünya bazarının vәziyyәti
C) elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәri
D) hәmkarlar ittifaqı
E) rәqiblәrin nüfuzu
379) Sual: İnformasiyanın әsas tәlәblәrinә aid deyil?
A) dәqiqlik
B) kütlәvilik
C) Dәyәrlik
D) Artıqlıq
E) Hәqiqlik
380) Sual: Sahibkarın istifadә etdiyi informasiya növlәrinә aid deyil?
A) işgüzr informasiya
B) relevant informasiya
C) Cari informasiya
D) Biznes informasiya
E) texnoloji informasiya
381) Sual: Sahibkarlıqda istifadә olunan informasiyaın növlәri hansılardır?
A) cari, işlәnmiş, mövcud
B) işgüzar, relevant, cari

C) Relevant, siqnal, dәqiq
D) Analitik, işgüzae, sosial
E) Düzgün cavab yoxdur
382) Sual: Kim tәrәfindәn ilk dәfә olaraq, yeniliklәr anlayışı tәklif eidlmişdir?l]
A) K.Cons
B) A.Smit
C) A.Robetson
D) T.Kemp
E) Y.Şumpeter
383) Sual: İşgüzar informasiya bölgüsü nәdir?
A) siqnal, müşahidә, sahә
B) yekun, müşahidә, әmәliyyat
C) Yekun, cari, müşahidә
D) Cari, relevant, yekun
E) Relevant, siqnal, әmәliyyatı
384) Sual:Daxili informasiya mәlumatlarında aid deyil?
A) istehsalın xәrclәri haqqında
B) hasil edilәn mәhsulun miqdarı vә keyfiyyәti haqqında]
C) qazanı, mәnfәәt vә zәrәr haqqında
D) dövriyyı, sifariş, müştәrilәrin statistikasını
E) ölkәnin iqtisadi vәziyyәti haqqında
385) Sual: Birinci ipәk yolunun mövcudluğu hansı tarixi dövrә aid edilir?
A) XX әsrin sonubizim günlәr
B) E.ә.VI әsr, e.ә.II әsr
C) XVII әsr. XX әsr
D) e.ә. II әsr. b.e.XIV әsr
E) b.e.XII әsri. b.e.XIV әsr

386) Sual:Hansı iqtisadçı Qәrb iqtisadiyyatında ilk dәfә Sahibkar anlayışını istifadә etmişdir.
A) A.Marşal
B) İ.Vsey
C) Y.Şumpeter
D) A.Smit
E) R.Kantilion
387) Sual: Qeyd edilәn informasiyalarda hansı tәsis müqavilәsinә daxil deyil?
A) dövlәt qeydiyyatı haqqında mәlumatlar
B) nizamnamә kapitalının hәcmi vә tәsisçilәrin orada iştirakı haqqında mәlumatlar
C) tәsisçilәrin yerlәşdiyi yer ailә tәrkibi vı onların pasport mәlumatları
D) Tәsisçilәrin adları vә onların hüquqi statusu haqqında mәlumatlar
E) Tәsisçilәrin yerlәşdiyi yer haqqında mәlumatlar
388) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı informasiya növlәrinә aid edilmir?
A) relevant informasiya
B) daxili informasiya
C) xarici informasiya
D) işgüzar informasiya
E) riskli informasiya
389) Sual: Azәrbaycan neçәnci ildә Avropa Şurasına daxil olmuşdur?
A) 2005
B) 2000
C) 1995
D) 1992
E) 1998
390) Sual: Kiçik müәssisәlәrdә bazar konyukturunun dәyişdirilmәsi sәbәblәri
A) özünә mәxsus kapitalın kiçik hәcmdә olması

B) kiçik müәssisәlәrin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri
C) bazar komyukturasınını dәyişilmәsinә hәssaslıq
D) sәrt rәqabәt şәraitindә fәaliyyәt
E) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin böyük risklә bağlı olması
391) Sual: Orta vә kiçik sahibkarlıq funksiyalarının yerinә yetirilmәsi
A) bazar kanyukturasının dәyişilmәsi
B) kiçik vә orta sahibkarlıq hansı funksiyaları yerinә yetirir
C) iqtisadiyyatın lazımi çevikliyi
D) istehsal sahәlәrindә yaranmış geriliyin aradan qaldırılması
E) elә bir sağlam işgüzarlıq mühitinin formalaşması
392) Sual: Kiçik müәssisәlәrdә qәrb ölkәlәrindәn nümunә istfiadә qaydası
A) komutant tipli kiçik müәssisәlәr
B) qәrb ölkәlәrin iqtisadiyyatında kiçik müәssisәlәrin növlәri
C) patent tipli kiçik müәssisәlәr
D) eksplerent tipli kiçik müәssisәlәr
E) istelak sektorunun genişlәnmәsi
393) Sual: Kiçik müәssisәlәrdә istehsal sahәlәrinin yaranma sәbәblәri
A) yerli bazarlara mәsafә baxımından yaxınlıq
B) kiçik müәssisәlәrdә istehsal sahәlәrinin yaranması
C) istehlakçıların tәlәbatlarına maksimum uyğunlaşma
D) iri firmalar üçün әlverişli olmayan xırda partiyalarla mәhsul istehsalı
E) idarәetmәdә paralel sәviyyәlәrin ixtisar edilmәsi
394) Sual: Sәnaye şpionaji aksiyalarına aid deyil?
A) diversiya
B) sәnәdlәrin oğurlanması
C) işgüzar danışıqların aparılması
D) Maliyyә dәlәduzluğu

E) Rәqiblәrin sarsıdılması
395) Sual: Sahibkarlıq tәhlükәsizliyinin әsas istiqamәtlәrinә nә aid edilmir?
A) xüsusi xidmәtәrin tәhlükәsizlik xidmәtlәri
B) rәqiblәrlә sıx әlaqәlәrin qurulması
C) Müәssisәdә tәşkilatiidarәetmә vә inzibati tәdbirlәr
D) Sahibkarlıq heyәtinin yüngül tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
396) Sual: Müәssisәnin müflisliyinin qarşısının alınması üçün aparılan tәdbirlәr sistemi?
A) stimulyasiya
B) sponsorluq
C) satasiya
D) Sinerğıyıq
E) Sanksiya
397) Sual: İnflyasiya prosesindә gәlirlәrin tәnzimlәnmәsi üsulu hansılardır?
A) investor
B) indossat
C) indeksasiya
D) induksiya
E) indeks
398) Sual: Nәqliyyat vasitәlәrinin sığortalanması necә adlanır?
A) Kataloq
B) Kartoteka
C) Kassa
D) Kat
E) kasko
399) Sual: Assosiyaların üzvlәrin mәsuliyyәt (yerqikommersiya tәşkilatları) daşıyırlar.
A) mәsuliyyәt daşımırlar

B) әlavә mәsuliyyәt
C) Bәzi üzvlәrmәhdud mәsuliyyәt, digәrlәri, digәrlәriәlavә mәsuliyyәt daşıyırlar.
D) Mәhdud mәsuliyyәt
E) Mәhdudliyyәtsiz mәsuliyyәt
400) Sual: Qeyd edilәn inflyasiyaların hansının müdafiәyә ehtiyacı yoxdur?
A) müәssisәnin nizamnamәsi
B) Müştәrilәrin siyahısı
C) Işgüzar yazışma
D) Elmiixtiralar haqqında informasiyalar
E) Yemәklәrin hazırlanma resepti
401) Sual: Kommersiya sirrinә aid edilә bilmәz?
A) işlәnib hazırlanan vә istehsal edilәn mәmulatların konstruksiyaları, gertyojları sxemlәri haqqında mәlumatlar
B) tәchizatçı, rәqiblәr haqqında mәlumatlar
C) kreditlәr, istehsalın nәzәrdә tutulan hissәsinin genişlәndirilmәsi, kommersiya fikirlәri
D) tәsis sәnәdlәrindә olan informasiya
E) Danışıqların nәticәlәrinә dair sazişlәrlә әsası
402) Sual: İdarәetmәnin xәtti struktur çatışmazlığı nәdәn ibarәtdir?
A) tapşırığın icrasına görә hәr kәsin mәsuliyyәti
B) sәlahiyyәtliyin inkişafının stimullaşdırılması
C) innovasiya keçmәsinin artmış vaxtı
D) Sәrәncam vermәnin vahidlik vә dәqiqliyi
E) Qәrarların dövrü verilmәsi
403) Sual:İdarәetmә qәrarlarına nә aid edilmir?
A) qәrarların optimallığı
B) qәrarların kәmiyyәt tәyini
C) qәrarların keyfiyyәt tәyini
D) qәrarların dövrü verilmәsi

E) Qәrarların mәqsәdәuyğunluğu
404) Sual: İdarәetmә motiviasiya nә demәkdir?
A) istehsalın yüksәldilmәsi
B) tәlәbatın tәmin edilmәsi mәqsәdilә işçilәrә tәsiri
C) Maddi tәminat
D) Mәnәvi hәvәslәndirmә
E) Tәlәbatın tәyini
405) Sual: Sahibkarlıqda idarәetmә prinsiplәrinә nә aid edilmir?
A) idarәetmәnin tәşkili prinsipi
B) Idarәetmәnin demokratiklәşmәsi prinsipi
C) Idarәetmәnin planlaşdırma prinsipi
D) Idarәetmәnin iyerarxiya vә qarşılıqlı әlaqә prinsipi
E) Idarәetmәnin elmilik prinsipi
406) Sual: İnnovasiya nәzәriyyәsinin banisi kim olmuşdur?
A) A.Sokolor
B) A.Balkin
C) Y.Şumpeter
D) A.Marşal
E) Q.Menil
407) Sual: İnnovasiya strategiyasının seçimi zamanı hansı faktor nәzәrә alınmır?
A) ekoloji balansın qorunması
B) istehsal prosesinin sәmәrәli tәşkili
C) ekoloji balansın qorunması
D) ticarәt vә bazarın müntәzәm yenilәnmәsi
E) Bazar konyuktarasına uyğun mal çeşidinin yenilәndirilmәsi
408) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı assosiasiyanın ali idarәetmә orqanı deyil?

A) onun üzvlәrinin ümumi yığıncağı
B) Birlik
C) Konsorsium
D) Tәsәrrüfat şurası
E) Ittifaq
409) Sual: Konsorsium nәdir?
A) bazara nәzarәt edәn vә onu öz tәsiri altında sazlayan iqtisadi birliklәr
B) müәyyәn mәqsәdin hәyata keçirilmәsi vә ya hәr hansı layihәnin realizasiyası mәqsәdi ilә yaradılmış birlik
C) Sәnaye nәqliyyat, ticarәt vә bank müәssisәlәrinin birliyi
D) Bir müәssisә tәrәfindәn digәr müәssisәnin paylarının әsas hissәsinin alınması vә onların ciddi nәzarәti hәyata keçirildiyi birlik
E) Nizamnamә kapitalı müәyyәn miqdarda sәhmlәrә bölünmüş cәmiyyәt
410) Sual: Sahibkarlıqda mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt adı altında nә nәzәrdә tutulmur?
A) hüquqi şәxs yaradılmadan mәnfәәt әldә eidlmәsi mәqsәdilә fiziki şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn sahibkarlıq fәaliyyәti növlәrindәn biri
B) bir müәssisә tәrәfindәn digәr müәssisәnin paylarının әsas hissәsinin alınması vә onların ciddi nәzarәti hәyata keçirildiyi birlik
C) nizamnamә kapitalı müәyyәn miqdarda paylara bölünmüş bir vә ya bir neçә şәxs tәrәfindәn tәsis edilmiş cәmiyyәt
D) Üzvlәrinin maddi vә digәr tәlәbatının tәmin edilmәsi, hәmçinin üzvlәrinin mülkiyyәt hüquqlarının birlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә könüllü ittifaqlar
formasında yaradılmış vә üzvülüyә әsaslanan fiziki vә hüquqi şәxslәrin birgә fәaliyyәti
E) Nizamnamә kapitalı müәyyәn miqdarda sәhmlәrә bölünmüş cәmiyyәt
411) Sual: Sahibkarlıqda xarici mühit amillәrdәn hansı sosialmәdәniyyәtә aid edilmir?
A) milli mәdәniyyәt
B) mәnәviyyat
C) iqtisadi hüquq
D) Inandırmaq
E) Dünya görüşü
412) Sual: Sahibkarlıqda demoqrafik mühiti dinamikasına daxil deyil?
A) rәqabәt qabiliyyәtlilik
B) Doğum sәviyyәsi

C) Ölüm sәviyyәsi
D) Say
E) Artım
413) Sual: Kanbon sistemlәrinin vaxtında hәyata keçirilmәsi
A) Toyota sisteminin әsas vәzifәsi istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsidir
B) kanban sistemi dәqiq vaxtında hәyata keçirilmәsidir
C) kanban sisteminin şәrtlәri ödәnilmәzsә, dәqiq vaxtında sistemi hәyata keçirilә bilmәz
D) Kanbanın seçmә vәrәqәsi
E) Kanbanın xәbәrdarlıq vәrәqәsi
414) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә insan amilinin fәallaşdırılması
A) qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün insan amilin fәallaşdırılması
B) istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә mәhsulun yüksәk keyfiyyәtinin tәmin edilmәsi
C) istehsal hәcminin vә mәhsul çeşidinin operativ tәnzimlәnmәsinin tәmin edilmәsi
D) bu sistemin әn vacib mәqsәdi istehsal xәrclәrinin aşağı salınmasıdır
E) Toyota sistemi istehsalın idarә edilmәsinin tәşkili metodlarındandır
415) Sual: Müәssisәlәrdә avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin genişlәndirilmәsi
A) mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәtin avtomatlaşdırılmasının yüksәk sәviyyәsi.
B) kütlәvi istehsalın ixtisaslaşması
C) kompleks mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış texnoloji proseslәrin yüksәk faiz tәşkil etmәsi
D) seriyalı istehsalla müqayisәdә istehsal tsiklinin müddәtinin minimuma düşmәsi
E) müәssisәnin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin tәtbiqi
416) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә iş yerlәrinin ixtisaslaşması
A) iş yerlәrinin ixtisaslaşması
B) kütlәvi istehsalın tәşkilinin әsas xüsusiyyәtlәri
C) әhәmiyyәtli miqdarda hazırlanan geniş çeşiddә mәhsulların daimi olması
D) böyük miqdarda mәmulatların geniş şәkildә müәyyәn edilmәsi
E) xüsusi ixtisaslaşmış avadanlıq vә texnoloji silahlanmanın xüsusi çәkiyә malik olması

417) Sual:Qeyd eidlәnlәrdәn hansı temin müqavilәdәn imtinanı ifadә edir?
A) imitasiya
B) demonopolizasiya
C) demoksasiya
D) Dezinflyasiya
E) Depominasiya
418) Sual: İnkişaf etmiş ölkәlәrin, inkişaf edәn ölkәlәrә yardımı vә ya Ata qayğısı vә yaxud böyük şirkәtlәrin öz işçilәrinә qarşı menecment necә
adlanır?
A) peso
B) paskal
C) planverner
D) paternalizm
E) Plankeod
419) Sual: Firma öz şәxsi mәhsulunu müәyyәn auditoriyaya tәqdim edilmәsi necә adlanır?
A) seromoniya
B) aksiya
C) konfrans
D) mәslәtәr
E) tәqdimat
420) Sual: Fәlsәfi terminin olmasına baxmayaraq, malın hәm xüsusiyyәtini, hәmdә xarakteristikasını ifadә edәn aşağıdakılardan hansıdır?
A) monitorinq
B) monoqrafiya
C) morqan
D) modus
E) Monopolya
421) Sual:Qiymәtli kağızların siyasi vә onların dәyәri nәşr edilәn birjanın nәşriyyatı orqanı aşağıdakı bәndlәrdәn hansılardır

A) broker
B) bit
C) bod
D) bülleten
E) Bond
422) Sual: İstehlakçı vә dillәr arasında olan zveno (bәnd) necә adlanır?
A) diller
B) brutto
C) bir
D) bum
E) broker
423) Sual: Hazırda tәqdim eidlmiş vekselin keçirilmәsinә dair razılıq verәn firma hansıdır?
A) sәhmdar
B) akseptant
C) Assosiasiya
D) Akkreditiv
E) Tramp
424) Sual:innovasiya fәaliyyәtinin tәşkilatı formalar hansılardır?
A) Eksplerent firmalar
B) patent firmalar
C) komutant firmalar
D) biolent firmalar
425) Sual:Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә innovasiyalı fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi formasi hansılardır?
A) yeni ideyanın axtarılması vә onun qiymәtlәndirilmәsi
B) lazımı resursların axtarılması vә tәcrübi nümunәlәrin yaradılması
C) satış bazarının öyrәdilmәsi vә әmtәәlәrin bazara çıxarılması
D) Vençur firmalar

426) Sual:Sahibkarlıqda fәaliyyәtindә kommersiya sirlәri hansılardır
A) dövlәt büdcәsinә vә digәr ödәniş ayırmalarının düzgünlüyünü yoxlamaq üçün zәruri olan hesabat formaları
B) müәssisәnin ödәniş qabiliyyәti haqqında sәnәdlәr
C) müәssisәdә işçilәrin sayı, tәrkibi, onların әmәk haqqı, әmәk şәraiti, boş iş yerlәrinin sayı haqqında mәlumatlar
D) vergi vә digәr mәcburi ödәyicilәrin ödәnilmәsi haqqında mәlumatlar
427) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә sirlәrin hәyata keçirilmәsisirrinә aid olanlar hansılardır?
A) ticarәtin hәyata keçirilmәsi zamanı aparıcı firmalar tәrәfindәn gizli danışıqların hәyata keçirilmәsi
B) mәhsulların gәndәrilmәsi vә daşınması ilә bağlı standartların pozulması
C) tәsis sәnәdlәri, qeydiyyat vәsiqәsi, patentlır vә lisenziyalar
D) әhalinin sağlamlığına mәnfi tәsir edәn mәhsulların satışı
428) Sual:sahibkarlıq fәaliyyәtindә haqsız rәqabәt xarakterizә edәn göstәricilәr
A) rәqabәt aparan firmanın fәaliyyәti üzәrindә nәzarәt imkanları
B) diskrimalı qiymәtlrәin vә ya kommersiya şәrtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
C) mәhsul satışı üzәrindә agent razılaşdırmaların tәtbiq edilmәsi
D) yalan informasiya vә ya reklam
429) Sual:sahәlәrarası rәqabәtin növlәri hansılardır?
A) tәkmil azad rәqabәti
B) qeyritәkmil rәqabәti
C) bazarda tutduğu hakim mövqedәn suiistifadә
D) rәqabәt sәviyyәli mәhsul istehsal edәn müәssisәnin fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılması
430) Sual:sahibkarlıqda sahәdaxili rәqabәtin növlәri hansılardır?
A) azad rәqabәti
B) inhisarçı rәqabәti
C) xalis rәqabәti
D) oliqopoliyanı rәqabәti

431) Sual:Sahibkarlıq rüsüm qiymәtlәri ilә digәr növ qiymәtlәr
A) sahibkarlıqda satışın stimullaşdırılması üçün qiymәt qoyulmaısnın formaları
B) universamlar alıcıların әmtәәlәri alacağı ümüdi ilә yaşayırlar
C) müәyyәn dörvlәrdә çoxlu sayda müştәri cәlb etmәk
D) istehsalçılar müәyyәn müddәt әrzindә, istehlakçılara güzәştlәr etmәk
E) satıcılar çox vaxt qiymәtlәrdә güzәştlәr edirlәr
432) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә menecerlәrin iş planların canlandırılması
A) menecer – pessimist (bәdbin) öz işindә tamamilә qeyri fәaldir
B) menecer öz işindә, hadisәlәrin tәbii gedişinә qarışmamaq şüarını rәhbәr tutur.
C) menecer tәşkilatçı – istehsalın ehtiyatlarını, insanların tәlәbatını nәzәrә alır.
D) menecerin әn vacib xarakterik odur ki, firmanın inkişafına can atmasıdır.
E) rәhbәrlik üslubu idarәetmә prosesindә davranışın hәrәkәtlәrin saәciyyәvi cәhәtlәrini ifadә edir.
433) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә menecerlәrin iş planın tәrtib edilmәsi qaydası
A) menecer diktator әsas diqqәti istehsala yönәldir
B) konkret olaraq insanlara kifayәt qәdәr diqqәt yetirilmir
C) menecer demokratdemәk oalr ki, diktatorun әksidir
D) bәzi menecerin işi sanki öz başına gedir
E) menecer – manipulyator –orta nailiyyәtlәrlә kifayәtlәnir
434) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә idarәetmәdә iş üslubunun tәtbiqi
A) diktator
B) demokrat
C) manipulyator
D) tәşkilatçı
E) ayrlayrı rәhbәrin idarәetmә üslublarının neçә tipә ayırmaq olar
435) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә idarәetmәdә fәakl iştirak etmәk
A) demokratik rәhbәr çalışır ki, işçilәr müstәqil işlәsinlәr
B) demokratik üslubda idarәetmә müәyyәn sәlahiyyәtlәrin rәhbәrlә kollektiv arasında bölgüsü ilә xarakterizә edilir

C) rәhbәr mürәkkbә mәsәlәlәrin hәllindә tabeçiliyindә olanlara mәslәhәtlәşir
D) liberal üslubda idarәetmәdә rәhbәr kollektiv idarәetmәdә fәal iştirak etmir
E) idarәetmә işlәrinә liberal rәhbәrin bir o qәdәr marağı olmur.
436) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә idarәetmәdә rәhbәrlәrin funksiyaların yerinә yetirilmәsi
A) idarәetmә üslubları çox genişdir
B) iş üslubu menecerin subyektiv –psixoloji sәciyyә kimi qiymәtlәndirilir
C) idarәetmә üsluburәhbәrin öz funksiyasını yerinә yetirmәsi vasitәsidir
D) idarәetmәdә avtoritar üslubu rәhbәrliyin yüksәk mәrkәzlәşmәsini tәlәb edir
E) rәhbәrlәrә bütün işlәr barәdә mәlumatlar verilir
437) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә menecer qrupunun formalaşması
A) biznesin mәqsәtini dәqiq müәyyәnlәşdirmәk
B) menecer qrupu formalaşarkәn işin sәmәrәliyini yüksәltmәk olar
C) büdcәnin formalaşması vә ondan sәmәrәli istfiadә etmәk
D) namizidlәrin düzgün seçilmәsi
E) fasilәsiz manitorinq, sәhvlәrin aşkara çıxarılması vә onun düzәldilmәsi
438) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә komandanın iş metodlarının tәşkili
A) komanda iş metodları barәdә hәmişә düşünülür vә onun tәkmillәşdirilmәsinә çalışır
B) iş qaydalarının inkişafı vaxt vә әmәk resurslardan istifadәni yaxşılaşdırır
C) kifayәt qәdәr imkanalr vardır ki, bir yerә yığılıb istәnilәn problemin müzakirәsidir
D) komandanın tәşkilatı quruluşu hәlledici mәsәlәyә müvafiq qurulur
E) komanda öz üzvlәrini qәstәklәyir vә qarşılıqlı anlaşmanı tәmin edir
439) Sual:Müәyyәn dövr әrzindә ixrac vә idxal arasında yaranan mәnfәәtә nә deyilir?
A) svor
B) svinq
C) svorinq
D) saldo
E) sanssiya

440) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı beynәlxalq ticarәtin kreditlәşdirmә formasıdır?
A) aksert
B) aksepnt krediti
C) Akkreditiv
D) Beynәlxalq kredit
E) Kommersiya krediti
441) Sual: Qiymәtli kağızlar vә xarici valyuta qiymәtlәrinin müәyyәn eidlmәsi necә adlanır?
A) kreditor
B) әmsal
C) mәzәnnı
D) Korrupsiya
E) Kylisa
442) Sual: Tәrәflәrdәn birinә müәyyәn hüquqdan istifadә vә ya ondan istifadә etmәk hüququnu vә bununlada әvvәlcәdә qeydә alınmış qiymәtlә
xarici valyutanı almaq imkanını verәn vә birja müddәtli sazişlәrinә daxil edilәn şәrtlәr?
A) valyuta klirinqi
B) valyuta dempinqi
C) valyuta layihәsi
D) valyuta opsionu
E) Valyuta krediti
443) Sual: Sahibkarlığın әsas öhdәliklәrinә nә aid edilmir?
A) müәyyәn formada maliyyә vә digәr orqanlara hesablar tәqdim etmәk
B) iqtisadi tәhlükәsizliyi tәmin etmәk
C) dövlәt sığorta, sosial vә digәr fondlara köçürmәlәr etmәk
D) antiinhisar qanunvericiliyinә riayәt etmәk
E) Müqavilә әsasında işçilәr üçün, müvafiq işçi şәraitini yaratmaq
444) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı kommersiya biznesinin yarım növü deyilir?

A) ticarәtvasitәçilik
B) ticarәtalış
C) ticarәtvasitәçilik
D) innovasiya
E) Malbirja
445) Sual: Fәrdi sahibkarlığın üstünlüyü nәdәdir?
A) sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün icazәsinin alınmasında çәtinliklәr
B) inkişaf üçün mәhdud imkanlar
C) risk tammailә fәrdi sahibkarlığın üstünә düşür
D) mühasibat uçotu vә maliyyә hesabatının daha sadәlәşdirilmiş sistem fәaliyyәti göstәrir
E) Bank ssudasının alınmasına imkanların mәhdudiyyәti
446) Sual:Qeyd edilәnlәrdәn hansını ümumi mәnada sahibkarlıq obyektinә aid etmәk olmaz?
A) malların satışı vә istehsalı
B) müxtәlif növ xidmәtlәr
C) malın satışı
D) mal istehsalçıları
E) Malın istehsalı
447) Sual:Tәşkilatın yaradılmasının mәqsәd vә mәnası necә adlanır?
A) taktika
B) struktur
C) marketinq
D) missiya
E) qәrar
448) Sual:Sahibkarlığın nәticәlәrinә bunların hansıları aiddir.
A) istehsal vasitәlәri
B) istehsalat amillәri
C) Gәlir gәtirәn fәaliyyәti

D) mal xidmәtlәrә dair tәmin edilmiş ödәniş qabiliyyәtili tәlәb
E) Sahibkarlığın subyekti vә obyektlәri
449) Sual: Aşağıda qeyd edilmişlәrin hansı maliyyә biznesinin alqısatqı obyekti deyil?
A) sәhmlәr
B) istiqrazlar
C) istehlak malları
D) Valyuta
E) Pul
450) Sual: Kadr әmәyinin stimullaşdırılmasına aid sistem hansı deyil?
A) Makqredir X vә Y nәzәriyyәsi
B) Teylor sistemi
C) İntizam metodu
D) Hersberqin gigiyena nәzәriyyәsi
E) Masloun ehtiyaclar piramidası
451) Sual: Firma vә şirkәtlәrin konkret strategiyasına uyğun gәlәn işçilәrin seçilmәsi
A) stimullaşdırma
B) idarәetmәnin obyekti
C) әmәk bazarının düzgün tәhlili
D) firmadaxili faәl sosial siyasәt
E) sosialpsixoloji mühitin yaradılması
452) Sual: Kadrların әmәyinin motivasiya metodunu neçә kateqoriyaya ayırmaq olar?
A) 4
B) 1
C) 5
D) 2
E) 3

453) Sual: Reklamın neçә qeyrietik üsulu mövcuddur?
A) 5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
454) Sual: Kadrların hazırlanması zamanı tәdris texnologiyasına nәlәr aiddir?
A) tәdrisin mәzmunu, qiymәtlәndirmә, cınaq, müvәqqәti iş, işә qәbul
B) tәdrisin mәqsәdlәri, tәdrisin mәzmunu, tәdrisin tәşkili, tәdrisin texniki vasitәlәri, tәdrisin formaları
C) Tәdrisin tәşkili, müәssisәdәn kәnar, birgә, әmәk müqavilәsi sınaq
D) Tәdrisin metodu, ehtiyaclar, tәdris prosesi ixtisasın artırılması fәrdi iş
E) Peşәkarlıq, müәssisә, mәqsәdyönlü, elan lövhәsi, tәdrisin mәzmunu
455) Sual: Kadrların idarә olunması metodlarına hansı aid deyil?
A) icra mexanizmi
B) iqtisadi
C) Inzibati
D) Tәşkilatı
E) Sosial psixoloji
456) Sual: Kadrların seçilmәsi zamanı nәyә diqqәt yetirilmәlidir?
A) tәhsilinә
B) davranışına
C) bacarığına
D) yaş hәddinә
E) peşәkarlıq sәviyyәsinә
457) Sual: Kadrların qiymәtlәndirmә meyarlarına aid deyil?
A) danışıq tәrzi
B) peşәkarlığı

C) zәkası
D) siyasi әqidәsi
E) tәhsil vә istehsalat tәcrübәsi
458) Sual: Qrupun işinin effektliyinә tәsir edәn amillәr
A) münaqişә, әmr, xahiş, avadanlıq, birlik, peşәkarlıq motivasiya
B) rollar, ixtisas, tәşkilat, peşәkarlıq, zaman, üslub, strategiya
C) ölçü, tәrkib, qrup normaları, birlik, münaqişә qrup üzvlәrinin statusu, rollar
D) Insan, dәzgah, şәrait, rejim, mәqsәd. birlik, tәrkib
E) Tәrkib, iqtisadi, innovasiya, mexanizm, ölçü, rollar, şәxsiyyәt
459) Sual: Kadrların idarә olunmasında neçә alt sistem var?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 5
E) 6
460) Sual: Qrupun neçә inkişaf mәrhәlәsi vardır?
A) 7
B) 4
C) 5
D) 6
E) 1
461) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı kadrların seçimi zamanı amil hesab olunmur?
A) yerlilik
B) Intelekt
C) Avadanlıq vә tәcrübә
D) Ixtisas
E) Şәxsi xüsusiyyәtlәr

462) Sual: Müәssisәnin hәyat tsikli neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 5
463) Sual: Valyuta qanunvericiliyi öz valyutasına mәhdudiyyәt qoymayan ölkәlәrin valyutası necә adlanır?
A) qismәt konvertasiya edilәn
B) konvertasiya edilәn
C) Milli valyuta
D) üzәn
E) tam konversiya edilәn
464) Sual: Azәrbaycanda Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi haqqında Qanun nә zaman qәbul eidlmişdir?
A) 1997
B) 1991
C) 1996
D) 1993
E) 1990
465) Sual: Qeyri kommersiya tәşkilatlarının gәliri yönәlir?
A) bir hissәsi birliyin ehtiyaclarına gedir, bir hissәsi iştirakçılar arasında bölünür
B) birliyin ehtiyaclarına gedir
C) Bu tәşkilatın rәhbәrinә gedir
D) Iştirakçılar arasında bölünmәyә
E) Istehsal vasitәlәrinin әldә edilmәsinә gedir
466) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı kredit formal deyil?
A) beynәlxalq kredit

B) kommunal krediti
C) kommersiya krediti
D) dövlәt krediti
E) sәhmdar krediti
467) Sual: Firmalar tәrәfindәn banklara debitor borclarının idarә edilmәsi üzrә öz hüququnun verilmәsi necә adlanır?
A) ipotek
B) veksel
C) zero
D) faktorinq
E) Lizinq
468) Sual: Qeyrikommersiya tәşkilatlarının әsas sәnәdlәri?
A) tәsis müqavilәsi vә nizamnamә
B) Müqavilә
C) Nizamnamә
D) Tәsis müqavilәsi
E) Müqavilә vә nizamnamәsiz könüllü birlik
469) Sual: Danışıqların nәticәlәrini tәhlil etmәk üçün hansı mövqelәrdәn istifadә etmәk lazımdır?
A) mәqsәdә nail olmaq (nәyә nail olduq vә nәyә nail olmadıq)
B) mövcud nәticәlәrә nail olmağın sәbәlәri, gәlәcәk üçün nәticәlәr çıxarılması
C) danışıqlara haqırlıq
D) danışıqlar çәrçivәsindә fәaliyyәt sәrbәstliyi
E) Danışıqların atmosferi
470) Sual: Hansı әmtәә nişanlarının qeydә alınmasına icazә verilmir?
A) fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrә malik olmayan әmtәә nişanları
B) ümumi qәbul edilmiş simvol vә ya terminlәrdәn ibarәt olan әmtәә nişanları
C) ictimai maraqlara humanist prinsiplәrә, mәnәvi dәyәrlәrә zidd olan ifadәlәrdәn, rәmzlәrdәn ibarәt nişanlar
D) Azәrbaycan Respublikasına eyni cinsli әmtәәyә münasibәtdә, digәr bir şәxsin adına artıq qeydiyyata alınmış әmtәә nişanları

E) Azәrbaycan әrazisindә mәşhur olan firma adlarını tәkrarlayanlar
471) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı sahibkarlıq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi metodlarına aid deyil? (Sürәt 08.09.2015
16:06:30)
A) dövlәtin maliyyәkredit vә pul siyasәti
B) dövlәtin büdcәvergi siyasәti
C) dövlәtin ixracidxal әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi siyasәti
D) dövlәtin antiinhisar siyasәti
E) dövlәtin valyuta siyasәti
472) Sual:Motivasiya işçilәr qarşısında qoyulmuş mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsi üçün.... nәzәrә almaqla stimullar yaratmaqdır (Sürәt 08.09.2015
14:59:56)
A) işçinin tәlәbatlarını
B) işçinin dәyәrlәrini
C) işçinin әqidәsini
D) işçinin dünya görüşünü
E) bütün cavablar doğrudur
473) Sual:Malların xarici bazarda daxili bazardakı qiymәtdәn aşağı qiymәtә satılmasına qarşı yönәlmiş milli vә beynәlxalq hüquqi norma necә
adlanır ? (Sürәt 08.09.2015 14:59:53)
A) antiinflyasiya tәnzimlәnmәsi
B) antitrest qanunvericiliyi
C) antiinhisar siyasәti
D) antreprener
E) antidempinq qanunvericiliyi
474) Sual:Hal hazırda müәssisәlәrin tәcrubәsindә işçi qruplardan geniş istifadә edilir.Buna sәbәb nәdir? (Sürәt 08.09.2015 14:59:50)
A) әmәkdaşların arasında sәmimi münasibәtlәr
B) motivasiya mexanizmindәn daha çox istifadә edilmәsi
C) insanların fәliyyәtinin çevikliyi vә müstәqilliyi
D) işçilәrin mәdәniyyәt sәviyyәsinin yüksәk olması

E) düzgün cavab yoxdur
475) Sual:Antiinhisar qanunvericiliyi yönәlmişdir (Sürәt 08.09.2015 14:59:45)
A) fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılması mәqsәdi ilә böyük şirkәtlәrin mütәmadi bölünmәsi
B) inflyasiyanın dayandırılması, qiymәtlәrin daima enmәsi
C) ixracın artması hesabına ölkәyә valyuta axınının artması
D) sahibkarlıq fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırma cәhdinin aradan qaldırılması
E) lobbiçiliyin neytrallaşdırılması, inhisarçıların siyasi dayaqlarının lәğv edilmәsi
476) Sual: qiymәtlәr sistemi hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirir? (Sürәt 08.09.2015 14:59:39)
A) Xidmәt dövriyәsinin xarakterinә görә
B) Azadlıq dәrәcәsinә görә
C) Tәsbit üsuluna görә
D) Fәaliyyәt vaxtına görә
E) Bütün cavablar doğrudur
477) Sual: Dövlәt öz tәnzimlәyici rol vә funksiyalarından istifadә etmәlidir. Bu obyektiv zәrurәt nәdәn irәli gәlir? (Sürәt 08.09.2015 14:59:32)
A) Dövlәtin iqtisadi siyasәtindәn
B) Cәmiyyәtin ehtiyac vә tәlәblәrindәn
C) Bazar iqtisadiyyatının mahiyyәtindәn
D) Inkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsindәn
E) Düzgün cavab yoxdur
478) Sual: Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә hansı vәzifәlәr dövlәtә hәvalә olunur? 1. Kadrların idarәedilmә mexanizmi 2. İstehsalçı vә istehlakçının
hüquqlarının görünmәsi 3. Mәhsulun keyfiyyәti vә rәqabәt qabiliyyәtinin artması 4. Işçi heyәtinin idarә olunmasında yeni prinsip vә metodlardan
istifadә 5. Ölkәdә qaydaqanun, milli tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi (Sürәt 08.09.2015 14:59:26)
A) 1,2
B) 1,3
C) 3,5
D) 2,4
E) 4,5

479) Sual: Aşağıdakılardan biri qiymәtlәr sisteminin әlamәtlәrә görә tәsnifatına aid deyil? (Sürәt 08.09.2015 14:59:21)
A) Xidmәt dövriyәsinin xarakterinә görә
B) Azadlıq dәrәcәsinә görә
C) Tәsbit üsuluna görә
D) Fәaliyyәt vaxtına görә
E) Sahәvi xüsusiyyәtlәrinә görә
480) Sual: Iqtisadiyyatın sabitlәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün dövlәt hansı siyasәti hәyata keçirmәlidir? (Sürәt 08.09.2015 14:59:16)
A) Investisiya
B) Maliyyә kredit
C) Fiscal
D) Elmitexniki
E) Bütün cavablar doğrudur
481) Sual: Dünya tәcrübәsi göstәrir ki, inzibati metodun hansı sahәlәrdә tәtbiqi daha sәmәrәlidir? 1. Xidmәt sahәlәri 2. Tәbii inhisarçılıq 3. әtraf
mühitin mühafizәsi vә resurslardan istifadә 4. sosial siyasәt 5. maliyyә bazarında (Sürәt 08.09.2015 14:59:12)
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,2,5
E) 1,3,5
482) Sual: Nәlәr ictimai istehsalın tәnzimlәnmәsindә dövlәtin rolunun artmasına obyektiv zәmin yaradır? 1. Mәhsulun keyfiyyәti vә rәqabәt
qabiliyyәtinin artması 2. Müasir iqtisadi fәaliyyәt miqyasının genişlәnmәsi 3. Korporativ mәdәniyyәtin yaranması vә formalaşması 4. Daxili vә
beynәlxalq tәsәrrüfat әlaqәlәrinin çәtinlәşmәsi 5. Işçi heyәtinin idarә olunmasında yeni prinsip vә metodlardan istifadә (Sürәt 08.09.2015 14:57:43)
A) 1,3
B) 2,4
C) 3,5
D) 4,5
E) 1,2

483) Sual:Qiymәt nәyә bilәvasitә tәsir göstәrir 1. Rentabellik sәviyyәsinә 2. Mәnfәәtin formalaşmasına 3. Rәqabәt mübarizәsinin xarakterinә vә
nәticәsinә 4. İstehsalın hәcminә 5. Mәhsulun sifariş portfelinә (Sürәt 08.09.2015 14:56:52)
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,3,5
E) 2,3,5
484) Sual: Makroiqtisadi göstәricilәr hansılardır? 1. Milli gәlir 2. Fiskal siyasәt 3. Inflyasiya 4. Budcә kәsiri 5. Maliyyә ehtiyatları (Sürәt 08.09.2015
14:57:11)
A) 1,2,3
B) 1,3,4
C) 3,4,5
D) 2,3,4
E) 1,4,5
485) Sual: Aşağıdakılardan hansı bazaar iqtisadiyyatına keçid dövründә dövlәtin yerinә yetirmәli olduğu funksiyalardan biri deyil? (Sürәt
08.09.2015 14:57:08)
A) Zәruri normative hüquqi baza
B) Makroiqtisadi sabitliyi tәmin etmәlidir
C) Sağlam rәqabәti qoruyub saxlamalıdır
D) mövcud qanunvericiliyә әsasәn vergi tutma, uçot sistemini müәyyәnlәşdirmәlidir
E) әhalinin sosial müdafiәsini tәmin etmәlidir
486) Sual:Büdcә kәsri nә demәkdir? (Sürәt 08.09.2015 14:56:49)
A) investisiya siyasәtinin vergi siyasәtindәn üstünlüyü
B) istehsalata qoyulan müxtәlif vergi güzәştlәri
C) dövlәt mәsrәflәrinin onun gәlirlәrini üstәlәmәsidir
D) bir büdcә fondunun digәrindәn әskikliyi
E) Düzgün cavab yoxdur

487) Sual:Bazar münasibәtlәri şәraitindә qiymәt hansı rolu oynayır? (Sürәt 08.09.2015 14:56:45)
A) aliciları razı salmaq
B) istehsalın tәnzimlәyicisi
C) satıcının mәnfәәti
D) biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi
E) düzgün cavab yoxdur
488) Sual: Iqtisadiyyatda sukan funksiyasinı …. yerinә yetirir. (Sürәt 08.09.2015 14:56:36)
A) Dövlәtin iqtisadi sistemi
B) Dovlәti siyasi sistemi
C) Dövlәtin sosial sistemi
D) Dövlәt strukturları
E) Düzgün cavab yoxdur
489) Sual: Iqtisadiyyatda külәk funksiyasını nә yerinә yetirir? (Sürәt 08.09.2015 14:56:31)
A) Mәnәvi maraq
B) Maddi maraq
C) Dövlәt
D) Sahibkar
E) Doğru cavab yoxdur
490) Sual: Dünya tәcrübәsi göstәrir ki, tәkcә nә cәmiyyәtin ümümi tәlәbini ödәyә bilmәz? (Sürәt 08.09.2015 14:56:26)
A) Sosial mexanizm
B) Iqtiadi mexanizm
C) Bazar mexanizmi
D) Tәbii inhisarçılıq
E) Düzgün cavab yoxdur
491) Sual: Aşağıdakılardan hansılar işsizliyin növüdür? 1. Friksion 2. Funksional 3. Struktur 4. Dövri 5. Mәrhәlәli (Sürәt 08.09.2015 14:56:22)
A) 1,3,4

B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,2,5
E) 2,4,5
492) Sual: Aşağıdakılardan hansı dövlәtin mühüm funksiyalarından biridir? (Sürәt 08.09.2015 14:56:18)
A) Milli tәhlükәsizlik tәlәbi
B) Informasiya sisteminin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk
C) Rәqabәtin müdafiәsi
D) Keyfiyyәtli idarәetmә qәrarları qәbul etmәk
E) Düzgün cavab yoxdur
493) Sual: Aşağıdakılardan biri bazar iqtisadiyyatında әsas tәnzimlәyici alәtlәrdәn biridir: (Sürәt 08.09.2015 14:56:15)
A) Infilyasiya
B) rәqabәt
C) Milli gәlir
D) Büdcә kәsiri
E) Düzgün cavab yoxdur
494) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә lәğv eidlmәsi qaydaları
A) müәssisә lәğv edildikdә
B) әmlak mәcburi qaydada qiymәtlәndirilmәsi
C) dövlәt әmlakının dәyәrinin özәllәşdirilmәsi
D) dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakının girov qoyulması
E) dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakı satıldıqda
495) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә müәssisәlәrin bölüşdürülmәsi
A) sәrmayә qoyuluşunda
B) әmlak nizamnamә kapitalına pay şәklindә qoyulduqda
C) müәssisәlәrin brilәşmәsindә
D) müәssisәlәrin bölünmәsindә

E) müәssisәnin әsas fondları yenidәn qiymәtlәndirildikdә
496) Sual: Sәhmdar cәmiyyәti formasında tәşkil olunmuş firmanın rәhbәrliyinin әsas sәlahiyyәtlәrinә nә daxildir?
A) firmanın rәhbәrliyini tәsdiq etmәk
B) sәhmlәrin buraxılışı üzrә qәrarların qәbul edilmәsi
C) firmanın nizanmnamәsini tәsdiq etmәk
D) nizamnamә kapitalının sәviyyәsinin vә ora vәsaitlәrin daixl olması qaydasını müәyyәnlәşdirmәk
E) derektorlar şurasının heyәtini tәsdiq etmәk vә onların sәlahiyyәtlәrini müәyyәnlәşdirmәk
497) Sual: Xidmәtlәr piştaxtası arxasından әmtәә satışının yerinә yetirilmәsinә hansı әmәliyyatlar daxildir?
A) alıcının qarşılanması vә onun mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) әmtәәlәrin tәklif olunması vә göstәrilmәsi
C) әmtәә seçimindә kömәk vә mәslәtin verilmәsi
D) yeni әmtәәlәrin vә kömәkçi әmtәәlәrin tәklif edilmәsi
E) hesablaşma әmәliyyatları
498) Sual: Özünә xidmәt mağazalarında, alıcılara göstәrilәn xidmәt növlәri hansılardır?
A) alıcının qarşılanması vә satılan әmtәәlәr, göstәrilәn xidmәtlәr vә s. haqda ona lazım olan mәlumatların tәqdim olunması
B) әmtәәlәrin seçilmәsi üçün alıcıya inventar zәnbilinin vә ya o arabasının verilmәsi
C) alınmış әmtәәlәrin dәyyәrinin ödәnilmәsi
D) әmtәәlәrin alıcı tәrәfindәn sәrbәsy seçilmәsi vә hesablaşmaq üçün kassaya gәtirilmәsi
E) alınmış әmtәәlәrin qablaşdırılması vә alıcının çantasına yerlәşdirilmәsi
499) Sual: Pәrakәndә ticarәtdә әmtәә satışına tәsir edәn amillәr?
A) özünә xidmәt
B) xidmәt piştaxtası atxasından
C) nümunәlәr üzrә
D) malların açıq nümayişi vә alıcıların әmtәәlәri sәrbәst seçmәk yolu ilә
E) әvvәlcәdәn verilmiş sifarişlәr üzrә
500) Sual: әmtәәlәrin pәrakәndә satış üzrә kommersiya mәrhәlәlәri nәdәn ibarәtdir?

A) mağazalarda satılan әmtәәlәrә alıcı tәlәbinin öyrәnilmәsi vә proqnozlaşdırılması
B) mağazalarda әmtәәlәrin optimal çeşidinin formalaşdırılması
C) pәrakәndә ticarәt müәssisәlәrinin reklaminformasiya fәaliyyәti
D) әmtәlәrin pәrakәndә satışının daha sәmәrәli metodlarının seçilmәsi
E) Alıcılara ticarәt xidmәtlәri göstәrilmәsinin tәşkili
501) Sual:Bazar elementi nәdir? (Sürәt 08.09.2015 14:57:47)
A) subyekt vә rәqabәt
B) qiymәt vә tәklif
C) tәlәb vә firmalar
D) rәqabәt vә dövlәt
E) subyekt vә qiymәt
502) Sual: Nә üçün bazar mexanizmi cәmiyyәtin ümumi tәlәbatını ödәyә bilmәz? (Sürәt 08.09.2015 14:57:39)
A) Gәlirin sosial әdalәt prinsipi әsasında bölgüsünü tәmin etmir
B) Xalqın gün gündәn artmaqda olan tәlәblatını vә maddi rifahını tәmin etmir
C) Istehsalçı vә istehlakçıların hüquqlarının qorunmasını tәmin edә bilmir
D) Daxili vә beynәlxalq tәsәrrüfat әlaqәlәrini tam nizamlaya bilmir
E) Düzgün cavab yoxdur
503) Sual: Qiymәt nәyi müәyyәnlәşdirir? 1. Istehsalın strukturunu vә hәcmini 2. Material resurslarının hәrәkәtini 3. Elmitexniki tәrәqqini 4.
Maliyyә kredit siyasәtini 5. әhalinin hәyat tәrzini (Sürәt 08.09.2015 14:57:35)
A) 1,2,3
B) 1,2,5
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 1,4,5
504) Sual:Sahibkarlığa dövlәt kömәyinin hüquqi әsasları hansı qanunla tәnzimlәnir? (Sürәt 08.09.2015 15:40:56)
A) “Dövlәt yardımı haqqında” Qanunun 7ci maddәsilә;
B) Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin” 44cü maddәsilә;

C) “Sahibkarlığa kömәk haqqında” Qanunun 7ci maddәsilә;
D) “Sahibkarlı fәaliyyәti haqqında” Qanunun 9cu maddәsilә;
E) Biznesmenlәr haqqında” Qanunun 5cu maddәsilә;
505) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prosesindә tәtbiq edilәn vә icrası imperativ qaydada tәmin olunan metod
hansıdır (Sürәt 08.09.2015 15:40:47)
A) pozitiv metod
B) tövsiyyә metodu
C) mәcburi göstәriş metodu
D) razılaşdırma metodu
E) qadaga metodu
506) Sual: Iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin başlıca mәqsәdi nәdir? (Sürәt 08.09.2015 14:57:31)
A) Müasir iqtisadi fәaliyyәt miqyasının genişlәnmәsi
B) Daxili vә beynәlxalq tәsәrrüfat әlaqәlәrinin çәtinlәşmәsi
C) Gәlirin sosial әdalәt prinsipi әsasında bölgüsünü tәmin etmir
D) dövlәtin cәmiyyәtin vә әhalinin mәnafeyini müdafiә etmәkdir
E) Düzgün cavab yoxdur
507) Sual: dәyәr nә ilә ölçülür? (Sürәt 08.09.2015 14:57:27)
A) Son qiymәt ilә
B) Xüsusi zәruri әmәklә, xüsusi iş vaxtı ilә
C) ictimai zәruri әmәklә, ictimai zәruri iş vaxti ilә
D) Ticarәt әlavәsi hәcminin son hәddi ilә
E) düzgün cavab yoxdur
508) Sual: Aşağıdakılardan biri Makroiqtisadi göstәricilәrә aid deyil? (Sürәt 08.09.2015 14:57:22)
A) Milli gәlir
B) Inflyasiya
C) Işsizlik sәviyyәsi
D) Büdcә kәsiri

E) Rәqabәt mühütü
509) Sual: Rәqabәt istehsalçını nәyә sövq edir? (Sürәt 08.09.2015 14:57:17)
A) әtraf mühitin mühafizәsi vә resurslardan istifadәyә
B) Әn yeni texnika vә mütәrәqqi texnologiyanı tәtbiq etmәyә, mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәyә
C) Bazar elementlәrini daim diqqәtdә saxlamağa
D) Maddi vә maliyyә resurslarından sәmәrәli istifadә etmәyә
E) Düzgün cavab yoxdur
510) Sual:Tәşkil etmәk bu vә ya digәr fәaliyyәt növünün yerinә yetirilmәsinә ... ,hәmçinin bunları ,bütün müәssisә çәrçivәsindә birlәşdirmәk
demәkdir (Sürәt 08.09.2015 14:58:10)
A) xüsusi diqqәt yetirmәk
B) vacib funksiyaları vә hәrәkәtlәri müәyyәnlәşdirmәk vә planlaşdırmaq
C) vacib funksional vәzifәlәri vә sәlahiyyәtlәri müәyyәnlәşdirmәk
D) idarәetmә vә nәzarәti hәyata keçirmәk
E) düzgün cavab yoxdur
511) Sual:Nә vaxt hazırlanmış biznes plana uyğun işin tәşkili vacibdir? (Sürәt 08.09.2015 14:58:05)
A) müәssisәnin tәsis edilmәsindәn sonra
B) dövlәt qeydiyyatından kecdikdәn sonra
C) lazımı resursların cәlb olunmasından sonra
D) tәdarükçülәr seçildikdәn,müәssisәnin yerinin müәyyәnlәşdirilmәsindәn sonra
E) butun cavablar doğrudur
512) Sual:Qiymәt siyasәtindә istifadә edәrәk dövlәt hansı proseslәrә müsbәt tәsir göstәrir? (Sürәt 08.09.2015 14:58:01)
A) antinfilasiya
B) tәlәb vә tәklifә
C) gәlirin vә resursların yenidәn bölüşdürülmәsinә
D) әhalinin mümkün yaşayış sәviyyәsinin tәmin olunması
E) butun cavablar dogrudur

513) Sual:Heyәtin motivasiyasını güclәndirmәk üçün ... yaxşı fikirlәşmәk lazımdır (Sürәt 08.09.2015 14:57:56)
A) әmәkdaşların vәzifә vә sәlahiyyәtlәrini
B) әmәyin ödәnilmәsi vә stimullaşdırılması
C) vacib funksiya vә hәrәkәtlәri
D) müәssisәnin tәşkilati strukturunu
E) doğru cavab yoxdur
514) Sual:Bu metod sahibkarlıq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi prosesindә tәtbiq edilir vә belә göstәrişlәrin icrası imperativ qaydada
tәmin olunur (Sürәt 08.09.2015 15:41:24)
A) tövsiyyә metodu
B) mәcburi göstәriş metodu
C) razılaşdırma metodu
D) qadaga metodu
E) heç biri
515) Sual: Bәzi müasir iqtisadçıların fikrincә qiymәt nәlәrdәn asılı olaraq dәyişir? (Sürәt 08.09.2015 14:59:07)
A) Tәlәbtәklifin miqyasından, strategiyanın növündәn, әmtәәnin miqdarından
B) alıcının sayından, әmtәәnin miqdarından, bazarın müxtәlifliyindәn
C) bazarın müxtәlifliyindәn, әlverişli mühitdәn, alıcının sayından
D) müәssәnin mәqsәdindәn , tәlәbtәklifin miqyasından
E) düzgün cavab yoxdur
516) Sual: Aşağıdakılardan biri Makroiqtisadi göstәricilәrә aid deyil? (Sürәt 08.09.2015 14:59:03)
A) Sosial iqtisadi
B) Milli gәlir
C) Işsizlik sәviyyәsi
D) Büdcә kәsiri
E) Milli gәlir
517) Sual:Effektiv iş üçün .... müәyyәnlәşdirmәk lazımdır (Sürәt 08.09.2015 14:57:53)
A) әmәkdaşların funksional vәzifәlәrini vә sәlahiyyәtlәrini

B) müәssisәnin maliyyә resurslarını
C) işçilәrin ixtisas sәviyyәsini
D) müәssisәnin mәqsәd vә vәzifәlәrini
E) Düzgün cavab yoxdur
518) Sual: İqtisadi artımın neçә tipi mövcuddur?
A) 7
B) 2
C) 3
D) 5
E) 10
519) Sual: İnflyasiyanın neçә növü mövcuddur?
A) 5
B) 8
C) 10
D) 3
E) 6
520) Sual: Amortazasiya ayırmaları çıxıldıqdan sonra ümumi daxili mәhsulun hissәsi necә adlanır?
A) tәmiz mәnfәәt
B) milli mәhsul
C) tәmiz milli mәhsul
D) Milli mәnfәәt
E) Ümumi milli mәhsul
521) Sual: Xarici mәsrәflәr çıxmaqla mәhsulun satıışından әldә edilәni mәnfәәtә necә adlanır?
A) normal mәnfәәt
B) iqtisadi mәnfәәt
C) tәmiz mәnfәәt
D) sabit mәnfәәt

E) mühasibat mәnfәәti
522) Sual: Tәlәb vә tәklifin bәrabәrliyinә müvafiq olan qiymәt necә adlanır?
A) bazar qiymәti
B) cari qiymәt
C) tondan staış qiymәti
D) bәrabәr qiymәt
E) elastik qiymәt
523) Sual: İl әrzindә hәyata keçirilmiş mal vә xidmәtlәr cәmi nә ilә ifadә edilir?
A) makroiqtisadi xeyir
B) ümumi milli mәhsul
C) Tәmiz mәnfәәt
D) Sahibkarlıq mәnfәәti
E) Tәmiz mәhsul
524) Sual: Texnologiya vә әmtәә nişanına dair lisenziya satış sistemi necә adlanır?
A) lizinq
B) vencur
C) marketinq
D) faktorinq
E) françayzinq
525) Sual: Bir ölkәnin pul vahidinin digәr ölkәnin pul vahidindә әks etdirәn qiymәt necә adlanır?
A) marj
B) qiymәt yaradılması
C) valyuta kursu
D) Devalvasiya
E) Valyuta klirinqi
526) Sual: Tәcrübәyә yönәlәn vә üç növü olan istehsalın idarә edilmәsi elmlәrindәn biri?

A) laud
B) lot
C) loktin
D) loqistika
E) Lololayd
527) Sual: Xüsusi maliyyә vә digәr çirkәtlәr tәrәfindәn aparılan qısa müddәtli vә uzun müddәtli icaәrnin xüsusi növü necә adlanır?
A) ekvidlik (alış qabiliyyәti)
B) lider
C) liveris
D) lizinq
E) Libor
528) Sual:Fond birjası iştirakçılarına aid deyil?
A) marklar
B) menecer
C) Broker
D) Diller
E) Agent
529) Sual:Sahibkarlıqda müәssisәnin mirkomühitinә nә aiddir?
A) xarici partnyorlar, dövlәt orqanları, banklar
B) rәqiblәr, dövlәt orqanları, istehlakçı cәmiyyәtlәri
C) alıcılar, banklar, vasitәçilәr
D) alıcılar, xarici partnyorlar vasitәçilәr
E) alıcılar, rәqiblәr
530) Sual:Sahibkarlıqda fәrdi istehlakçının seqçentlәşdirilmәsi hansı amillәr üzrә hәyata keçirilir?
A) makroiqtsiadi, hüquqi, inzibati
B) hüquqi, inzibati, psixoloji
C) inzibati, mülkiyyәt növü, hüquqi

D) çoğrafi, sosialdemoqrafik, psixoloji
E) Mülkiyyәt növü fәaliyyәt tәcrübәsi idarә etmә forması
531) Sual: Sahibkarlıqda müәssisәnin makromühitinә nә aiddri?
A) tәdarükçü, istehlakçı, xarici partyorlar
B) rәqiblәr, vasitәçilәr, dövlәt orqanları
C) xarici partnyorlar, mәdәni, iqtisadi, daxili sahibkarlıq mühiti
D) iqtisadi, tәbii, elmi texniki, siyasi, mәdәni mühit
E) Mәdәni, istehlakçı, fәrdi, istehsal
532) Sual: Qeyd edilәn amillәrdәn hansı sahibkarlığın makro mühitinә aid deyil?
A) coğrafi mühit
B) demoqrafik mühit
C) texnoloji mühit
D) mikromühit
E) Sosialmәdәni mühit
533) Sual: Sahibkarlıqda faktorlardan hansı xarici mühit faktoru deyil?
A) istehlakçılar
B) tәchizatçılar
C) texnologiya
D) Rәqiblәr
E) Dövlәt
534) Sual: Müasir maliyyә sahibkarlığının quruluşuna nә daxil etmәk olar?
A) iqtsiadi problemlәrin idarә edilmәsi
B) sahibkarlıqda öhdәliklәri vә vasitәçilәr
C) maliyyә vasitәçilәri
D) borc öhdәliklәr bazası
E) mülkiyyәt bazası

535) Sual: Qiymәtli kağızlar bazarı hansılardır
A) qiymәtli kağızlar
B) Bütün әmәliyyatlar hansı sәnәdlәr әsasında rәsmilәşdirilir
C) maliyyә bazarı
D) әvvәllәr buraxılmış qiymәtli kağızlar
E) iqtsiadiyyat üçün qiymәtli kağızalr bazarı
536) Sual: Maliyyә sahibkarlığının fәaliyyәti sahәsinә hansı bank lazımı aid etmәk olar?
A) kommersiya bankları
B) Sahibkarlıq fәaliyyәtindә passiv aktivlәrin yerlәşdirilmәsi
C) fond birjaları
D) passiv (cәlb olunmuş vәsait)
E) aktiv (vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsi)
537) Sual:Birbaşa vә dolayı yolla bilәrәldәn vә ya bilmәyәrәkdәn yayılması müәssisә vә ya özәl zәrә gәtirә bilәn mәlumatı tәyin edin?
A) sәnaye şipionaji
B) sahibkarlığın tәhlükәsizliyi
C) bençmalkinq
D) kommersiya sirri
E) françayzinq
538) Sual: Hansı cavab kommersiya fәaliyyәtinin tәşkilati struktur quruluşu prinsipinә aid deyil?
A) fәaliyyәtin koordinasiyası, mobillik
B) mәhsulun irәlilәyiş prinsipi, büdcә üsulunun istifadәsi
C) Az pillәlik, mobillik
D) Az pillәlik, mobillik
E) Mәqsәdin foamalaşması, funksiyalarının aydın bölüşdürülmәsi
539) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtinin güzәştli kreditlәrin verilmәsi qaydaları
A) maliyyә tәminatların verilmәsi
B) iqtisadiyyata dövlәt tәrәfindәn maliyyә kredit yardımı

C) güzәştli vergi sistemi
D) mәqsәdli subsidiyalar
E) dotasiyalar
540) Sual: Sahibkarlıqda yeni texnologiyadan istifadә edilmәsi qaydaları
A) innovasiyalı yönümlü layihәlәrin hazırlanması
B) büdcәdәn ayrılan vәsaitinlәrin düzgün istiqamәtlәnmәsi
C) iqtisadiyyatın inkişafı ilә bağlı hökumәtin mәqsәdli proqramları
D) yerli vә gәtitlmә xammaldan istifadә etmәklә mәhsulların istehsalı
E) yeni texnologiya әsaslanan ixrac qabiliyyәtli mәhsulların istehsalı
541) Sual: Sahibkarlıqda istehsalın düzgün bölüşdürülmәsi
A) dәqiqlik
B) istehsalın düzgün tәşkili vә prinsiplәri
C) ixtisaslaşma
D) proporsionalıq
E) paralellik
542) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә mәhsulların hazırlanması vә bölüşdürülmәsi
A) mürәkkәblik dәrәcәsinә görә analitik istehsal prosesini tәşkil edir.
B) sahibkarlıqda istehsal proseslәri bәzi әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir.
C) mәhsulun hazırlanmasında kömәkçi rolunu oynayır
D) mәhsulun hazırlanmasında xidmәtedici rolunu oynayır
E) mürәkkәblik dәrәcәsinә görә sintetik istehsal prosesini tәşkil edir.
543) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә әmәk alәtlәridnәn istifadә edilmәsi qaydaları
A) әmәk alәtlәri. İnsanların әmәk cisimlәrinә tәsir göstәrib öz tәlәbatına uyğun şәkilә salmaq üçün istifadә etdiyi mexaniki әmәk vasitәlәridir.
B) әmәk cisimlәri. әmәk prosesindә dәyişikliklәrә mәruz qalan vә istehlak dәyәrinә çevrilәn tәbiәt mәhsuludur.
C) istehsaı prosesi sahibkarlıqda әmәk fәaliyyәtini müәyyәn edir.
D) әmәk, insanın mәqsәdә uyqun fәaliyyәtidir.
E) әmәyin mәzmunutәtbiq edilәn texnika, texnologiya vә istehsalın tәşkilinin növü ilә müәyyәn edilir.

544) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә inandırma vә xahiş etmә yolları
A) xahiş etmә yolu ilә
B) inandırma yolu ilә
C) yamsılama üsulu ilә
D) emosional tәsir etmә yolu ilә
E) menecerlәr öz işindә komandanın yaradılması üçün kadr seçmәyi bacarmalıdır
545) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә tәsir etmә yollarının hәyata keçirilmәsi
A) tabeçilikdә olanların davranışı, birgә hakimiyyәt halları da nәzәrә alınmalıdır
B) tәsir etmәdә bir neçә yollarla hәyata keçirilir
C) qorxutma yolu ilә
D) satınalma, әlә alma yolu ilә
E) әmrlәr, gözlәnilmәz qәrar yolu ilә
546) Sual: sahibkarlıq fәlaiyyәtindә menecerlәrin seçilmәsi
A) menecerlәrin hәm peşәkarlığı vә hәmdә idarәçilik istedadı olmalıdır
B) menecerlәr öz gücünә inanmalı
C) menecerlәrin yüksәk inkişaf sәviyyәsi olmalıdır
D) menecerlәri әmәk resurslarından istifadә etmәyi bacarmalıdır
E) düzgün cavab yoxdur
547) Sual: İqtisadi riskin tәrkibinә nә daxil edilmir?
A) texniki riski
B) valyuta riski
C) kommersiya riski
D) istehsal riski
E) inflyasiya riski
548) Sual: Hansı mәrhәlә kommersiya (beynәlxalq) sazişin hәyata keçirilmәsinә daxil edilmir?
A) satıcı tәrәfindәn sifarişin hәyata keçirilmәsi

B) aıәcә sifarişi rәsmilәşdirir
C) müqavilәnin imzalanması
D) Tәchizat şәrtlәri vә onun icrasına görә hesablaşma
E) Partnyorlarla işgüzar münasibәtlәrin qurulması
549) Sual: Overdraft anlayışı necә izah edilir?
A) orta müddәtli kredit
B) müştәriyә cari hesab üzrә bank tәrәfindәn qalıqdan artıq kreditin tәqdim edilmәsi
C) müştәriyә borc verilmәsi
D) uzun müddәtli kredit
E) qısa müddtәli kredit
550) Sual: Hansı funksiya idarәetmә funksiyasına daxil deyil?
A) әmәliyyatın tәşkili
B) planlaşdırma
C) qeydiyyat, nәzarәt tәhlili
D) planlaşdırma
E) müqavilәnin bağlanması
551) Sual: Sahibkarlıqda iqtisadi riskin tәrkibinә nә daxil edilmir?
A) inflyasiya riski
B) texniki riski
C) istehsal riski
D) valyuta riski
E) kommersiya riski
552) Sual: Transaksiya mәsrәflәri?
A) xammal xәrclәri
B) reklam xәrclәri
C) elektrik enerjisi xәrclәri
D) bazar müqavilәlәrinin bağlanması üzrә xәrclәr

E) nәqliyyat xәrclәri
553) Sual: İslam banklarının (İslam İnkişaf Bankı) әsas xüsusiyyәtlәri nәdәn ibarәtdir?
A) onlar kreditlәrә görә faizlәr alımır
B) Onlar yalnız müsәlmanlara kredit verir
C) Onlar heç bir xüsusiyyәti yoxdur
D) Onlar dini obyeklәrin yaradılmasına yardım edir
E) Onlar müәssisәlәrin işlәrinә qarışmır
554) Sual: Ödәmә balansı hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?
A) xidmәt balansı, hesablaşma balansı, valyuta balansı
B) ticarәt balansı, hesablaşma balansı, xidmәt balansı
C) ticarәt balansı, xidmәt vә qeyri kommersiya ödәnişlәri balansı, kapital vә kreditin irәlilәmә balansı
D) Ticarәt balansı, hesablaşma balansı, mal balansı
E) Ticarәt balansı, hesablaşma balansı, kapital vә kreditin irәlilәmә balansı
555) Sual: Dünya (Ümumdünya) bankının xüsusiyyәti nәdәdir?
A) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә lazımi hәyat sәviyyәsinin dәstәklәnmәsi
B) Bank müәssisәlәrin işlәrinә qarışmır
C) Hәr bir xüsusiyyәt yoxdur
D) Bank kreditә görә faiz götürmür
E) Bank yalnız beynәlxalq valyuta fondu (BVF) üzvlәri ölkәlәrinә borc verir.
556) Sual: Müәssisәnin aktivlәrinә nә aid edilir?
A) әsas vәsaitlәr, inventar, kreditor borcları
B) әsas vә dövriyyә vәsaitlәrin, qeyri maddi aktivlәr, kapital qoyuluşu
C) Kreditor borcları, qeyri maddi aktivlәr, kapital qoyuluşları, hazır mәhsul
D) Yığma avadanlıq, kapital qoyuluşları, hazır mәhsul
E) әsas vәsaitlәr, cәzb edilmiş vәsaitlәr, inventar
557) Sual: Tәşkiların fәaliyyәtindә әsas hansı mәsәlә durur?

A) ümumi bazar
B) azad iqtisadi zonaların yaradılması
C) siyasәt
D) d) Ölkәlәr arasında iqtisadi әlaqәlәrin
E) Iqtisadiyyat
558) Sual: Tәsәvvür edәk ki, hәr hansı firma xaricdә investisiya hәyata keçirmәk istәyir. Bu investisiyaları hәyata keçirmәzdәn öncә nә etmәk
lazımdır?
A) ölkәnin özündә alıcıların mövcud olan alış qabiliyyәtini müәyyәn etmәk lazımdır.
B) Birbaşa investisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk lazımdır.
C) Ölkәdә inflasiyanın sәviyyәsini müәyyәn etmәk lazımdır?
D) iqtisadiyyat, sәnaye vә ölkәnin özünü tәhlil etmәk lazımdır.
E) Investisiya qoyuluşları üçün nәzәrdә sahә tәlәbatını müәyyәn etmәk
559) Sual: Repo anlayışı altında nә nәzәrdә tutulur?
A) mütlәq yenidәn satılması ilә qiymәtli kağızların alışı
B) müәyyәn zaman әrzindә vә ya әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş qiymәt üzrә, qiymәtli kağızın satışı vә ya alışma hüquq verәn müqavilә
C) gәlәcәkdә mütlәq geri alınması ilә qiymәtli kağızların satışı
D) açıq bazarda sәhmlәr satışı
E) әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş zaman әrzindә vә müәyyәn edilmiş qiymәt üzrә müәyyәn mal növünün alışı vә ya satışına görә şәxsin üzәrinә
mәsuliyyәt daşıması qoyan müqavilә
560) Sual: Sahibkarlıqda maliyyә sisteminә nә aid eidlir?
A) sosial sığorta, dövlә krediti, vergi
B) ğözәl müәssisәlәrin maliyyәsi, pensiya fondu, mәşğulluq fondu
C) özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt büdcәsi, büdcәdәn kәnar fondlar
D) mülkiyyәtin sığörtalanması, dövlәt büdcәsi, büdcәdәn kәnar fondlar
E) müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәsi, dövlәt maliyyәsi, sığorta
561) Sual: Rәhbәrlik metodunu nә xarakterizә edir?
A) liberallıq avtoritarlıq

B) avtoritarlıq, liberallıq, demokratiya
C) Avtoritarlıq, liberallıq, adekvatlıq
D) Avtoritarlıq, liberallıq
E) Avtoritarlıq, demokratiya
562) Sual: Menecer haqqında göstәrilmiş rәylәrdәn hansı düzgün deyil?
A) mәsuliyyәti öz üzәrindә götürmәk qabiliyyәtinә malik olmalıdır
B) firmanın bütün öhdәliklәri üzrә mәsuliyyәti öz üzәrinә götürmәlidir
C) öz fәaliyyәti sahәsinә biliklәr malik olmalıdır
D) bütün öhdәliklәri üzrә mәsuliyyәti öz üzәrinә götürmәmәlidir.
563) Sual: Sahibkarlıqda iqtisadi risklәrә nә aid edilmir?
A) maliyyә riski
B) kooperativ riski
C) Birja riski
D) Kommersiya riski
E) Istehsal riski
564) Sual: Nәzarәt formalarına nә aid edilir?
A) funksional, xalq, ictimai nәzarәt
B) xalq ictimai, funksional nәzarәt
C) dövlәt, xalq, ictimai nәzarәt
D) Dövlәt, ictimia, funksional nәzarәt
E) Dövlәt xalq, funksional nәzarәt
565) Sual: Qiymәtin müәyyәn edilmәsi prosesindә hansı әsas amillәr nәzәrә alınır?
A) maya dәyәri, rәqiblәrin qiymәti, bölüşdürmә kanallarının strukturu
B) maya dәyәri rәqiblәrin qiymәti, malın çeşidi
C) istehlakçıların malın rәqabәt, qiymәti haqqında tәsәvvürü, satış üzrә heyәtin tәcrübәsi vә maya dәyәri
D) rәqiblәrin qiymәti, istehlakçıların malın rәqabәt qiymәti haqqında tәsәvvürü, satış üzrә heyәtin tәcrübәsi
E) maya dәyәri, rәqiblәrin qiymәti istehlakçıların malın rәqabәr qiymәti haqqında tәsәvvürü

566) Sual: Rәqabәtdә uğur әldә edilmәsi üçün daxili bazarla müqaisәdә dünya bazarında malların ucuz qiymәtә satışı necә adlanır?
A) klirinq
B) mal dempinqi
C) Mal dövriyyәsi
D) Dempler
E) Rentinq
567) Sual: Düzgün cavabı seçin. Diversifikasiya nәdir?
A) milli valyuta kursunun xarici valyutaya nisbәtdә düşmәsi
B) mәsrәflәr madәsi ilә mәhsulun vahid dәyәrinin hesablanması
C) sahibinә gәlir gәtirәn dәyәr
D) kapitalın toplanması forması
E) biri ilә bağlı olmayan mәhsul istehsal hәcminin artması
568) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı qiymәtli kağızdır?
A) istiqraz
B) Pul
C) Kapital
D) Xarici valyuta
E) Emitent
569) Sual: Beynәlxalq hesablaşmalarda istifadә edilәn güzәştlәr necә adlanır?
A) frakt
B) traktat
C) diskaynt
D) satanq
E) diskont
570) Sual: Neçәnci ildә Qiymәtli kağızlar haqqında ARnın Qanunu qәbul edilmişdir?
A) 1995

B) 2000
C) 2002
D) 1999
E) 1998
571) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı maliyyә bazarı funksiyalarında aid deyil?
A) investisiya proseslәrin maliyyә tәminatı
B) istehlakçıya maliyyә aktivlәrinin çatdırılması
C) ölkәnin pul balansına tәsiri
D) istehlakçı dәyәrinin hәyata keçirilmәsi
E) mülkiyyәtә tәsir
572) Sual: Qiymәtli kağızların böyük partiyasının alışı zamanı qiymtәli kağızlar bazarında yaranmış qeyrisabit vәziyyәt necә adlanır?
A) oktran
B) onlayn
C) overbot
D) oversold
E) overdraft
573) Sual: Müharibә vә ya iqtisadi canlanma zamanı varlanan insan necә adlanır?
A) nostro
B) nouhau
C) notifikasiya
D) nüvoriş
E) Notis
574) Sual: Ticarәt aparan vә böyük mәblәğindә digәr tәrәflәrlә müqabilәlәr bağlayan insan necә adlanır?
A) dividend
B) sәhm
C) ajur
D) brakeraj

E) neqosiant
575) Sual: sahibkarlıq fәlaiyyәtindә reklamların güclü tәtbiq edilmәsi
A) nәzarәtdәn keçәn françayzi üstünlüklәri
B) reklamın güclü olması
C) ictimaiyyәt tәrәfindәn, tanınması
D) әmәkdaşların tәhsil hazırlığı
E) başlanqıc mәrhәlәdә kömәklik göstәrmәk
576) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә rәhbәrlәrin müsbәt xüsusiyyәtlәri
A) insanları sevmәsi
B) özlәrinә әminlik
C) onlara cavabdehlik
D) obyektiv müzakirә aparmaq qabiliyyәti
E) bütün cavablar düzgündür
577) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә iş üslubunun yüksәldilmәsi
A) işdә, şәxsi mütәşәkkilik göstәrmәk
B) işçilәrin işә geniş cәlb olunması
C) işçilәrin işdә işgüzarlıq göstәrmәsi
D) işdә yüksәk mәdәniyyәt göstәrmәk
E) işdә әmәk intizamını yüksәtmәk
578) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә rәhbәrlәrin iş üslubunun tәşkili
A) rәhbәr işçinin iş üslubunu elmi nәzәriyyәtni dәrindәn öyrәnmәk
B) rәhbәr işçinin iş stilli onun idarәetmә fәaliyyәtindә istfiadә etdiyi metodlar
C) iş stili onun idarәetmә fәaliyyәtindә xeyli dәrәcәdә işçinin fәrdi xüsusiyyәtlәri
D) iş üslubunu yenilik vә tәşәbbüskarlıq, mәsuliyyәtlilik göstәrmәk
E) iş üslubunda kütlәlәrlә sıx әlaqәlәr yaratmaq
579) Sual: Qeyd edilәnlәnlәrin hansı pәrkaәndә ticarәt müәssisәsi deyil?

A) bazarlar
B) Univermaqlar
C) Ticarәt mәrkәzi
D) Paylaşma ticarәti
E) Universamlar
580) Sual:Sahibkarlıq fәaliyyәtindә fәrdi mülkiyyәtin qorunması
A) bank vә ya investisiya fondlarından alınan kreditlәr
B) Sahibkarlıq kapitalının mәnbәlәri
C) әvvәlki iqtisadi fәaliyyәtin maliyyә nәticәlәri
D) sahibkarlıqda şәxsi mülkiyyәt
E) alıcıların ödәnilmәyәn tәlәbatları
581) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә yeni nailiyyәtlәrin әldә edilmәsi hansı faktorlardan asılıdır?
A) elmi vә texnikanın yeni nailiyyәtlәri
B) Sahibkarlıq ideyalarının mәnbәlәrinә nәyi aid etmәk olar
C) Sahibkarın özü
D) әmtәә bazarının strukturu
E) ictimai istehsalda struktur vә coğrafi boşluqlar
582) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә ideyaların hәyata keçirilmәsi
A) sahibkarlığın ideyası
B) Sahibakrlığın hәyata keçirilmәsi elementlәri
C) sahibkarlıq ideyasına uyğun istehsal texnologiyası
D) istehsal texnologiyadan istifadә üçün tәlәb olunan texniki elementlәr
E) işçi qüvvәsinin әldә edilmәsi üçün lazım olan sahibkarın kapitalı
583) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә struktur formalarının tәhlil edilmәsi
A) Sahibkarlıqda struktur formalarının tәhlil edilmәsi
B) sahibkarlıqda konkret mәhsul istehsalının prosesi
C) mәhsulun istehsalçıdan, istehlakçıya çatdırılması metodları

D) mәhsulun istehlakçıya verilmәsinin formaları
E) mәhsulun istehlakçıya verilmәsinin vasitәlәri
584) Sual: Xarici informasiya hanslar daxildir?
A) ölkә, region, sahә, istehlakçılar, tәdarükçülәr, rәqiblәr haqqında mәlumtlar
B) Istehlakçılar, xammal istehsal, zәrәr, müştәri keyfiyyәt haqqında mәlumatlar
C) Lisenziyalar struktur, keyfiyyәt, region sorğu idarә etmә haqqında mәlumatlar
D) Patentlәr, texnologiya mәhsul, kadr rentabellik lisenziya haqqında mәlumatlar
E) Rәqiblәr, patent bülleten, texnologiya, avadanlıq, rejim haqqında mәlumatlar
585) Sual: Sahibkarlıqda informasiya biznesinin sahәlәri hansılardır?
A) mәlumatların elektron emali sistemlәri kütlәvi kompyuterlәşmә
B) Proqram mәhsulları, rәqәmli informasiya, kütlәvi informasiya
C) informasiya mәhsulları vә xidmәtlәri, mәlumatların elektron emali sistemlәri, telekomunikasiya
D) Texnikitәrәqqi telekomunikasiya, informasiya sistemi
E) Sintez, infrastruktur, telekomunikasiya
586) Sual: Sahibkarlıqda biznesin uğurlu aparılması üçün avtomatlaşdırılmış informasiya sistmei neçә sinifә bölünür?
A) 5 (beş)
B) 3 (üç)
C) 2 (iki)
D) 4 (dörd)
E) 1 (bir)
587) Sual: İnformasiya texnologiyaları neçә әsas istiqamәtә bölünür?
A) 5 (beş)
B) 3 (üç)
C) 2 (iki)
D) 4 (dörd)
E) 1 (bir)

588) Sual: әhatә sәviyyәsinә görә kompyuter şәbәkәsini necә tәsniflәşdirmәk olar?
A) qlobal, Ais, regional
B) lokal, korporativ, qlobal
C) Idarәetmә, uçot, ekspert
D) Korporativ, magistral, moderin
E) Istehsal, daixli, elektron, ekspert
589) Sual: İnformasiya hansı mәlumatlar aid edilir?
A) hadisә qanun, emal, sәhih, elm
B) materiya, proses, yenilik, innovasiya, insan
C) әşya , şәxs, fakt, hadisә, proses
D) Fakt, proses, siqnal, tәhlil, dәrketmә
E) Şәxs, insan, bilik, elm, texnika
590) Sual: İnformasiyanın mәzmunu neçә cәhәtdәn izah olunur?
A) 3 (üç)]
B) 2 (iki)
C) 4 (dörd)
D) 1 (bir)
E) 5 (beş)
591) Sual: İnformasiya sistemlәrinin elementlәrinin mәzmunu vә reallaşdırılması әlamәrinә görә hansı idarәetmә sistemlәrinә ayrılır?
A) iqtisadi, daxili, ketlәvi, seriyalı
B) sosial, xarici, operativ, iqtisadi
C) texniki, işgüzar, cari, relevant
D) bioloji, analitik, xüsusi, elmi
E) iqtisadi, texniki, sosial, bioloji
592) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı müasir informasiyası texnologiyalarına daxil deyil?
A) qarşılıqlı tәsirә qabiliyyәt
B) keyfiyyәtli idarәetmә qaәrarının qәbulu

C) Aralıq bәndin lәğv eidlmәsi
D) Qloballaşdırma vә konverqensiya
E) Informasiya mәhsulunun inkişafı
593) Sual: Hansı siyasәt kadr siyasәti növünә aid deyil?
A) aktiv
B) reaktiv
C) sәmәrәli
D) Passiv
E) Preventiv
594) Sual: Müәssisәnin kadrlarda olan tәlәbatının planlaşdırılmasının tәrkib hissәsinin göstәrir: 1) kadrlar siyasәti 2) kadrların mәqsәdi 3) kadr
problemi 4) kadrlarla tәdbirlәr 5) kadr vәzifәsi 6) kadr siyasәti
A) 6,5,1,2
B) 1,2,4,6
C) 6,4,3,2
D) 1,2,5,4
E) 1,2,3,4
595) Sual: Sahәlәrarası dövlәt birliyinә hansı aiddir?
A) konkret tәsәrrüfat mәsәlәsinin hәllinә yönәlmiş aliqopolistik tipli firmaların idrә birliyi
B) dövlәtә mәxsus vә hüquqi sәrbәstliyә malik olmayan firmaların könüllü birliyi
C) iqtisadi cәhәtdәn sәrbәst, hüququlara malik vә ölkәnin tәsәrrüfat komplekslәrindәn birinә daixl olan tәşkilat vә müәssisәlәrin idarәdәn kanar
tәsәrrüfat birliyi
D) konkret tәsәrrüfat mәsәlәsinin hәllinә yönәlmiş korporativ tipli dövlәt müәssisәlәrinin könüllü birliyi
E) Dövlәtә mәxsus, hüquqi sәrbәstliyә malik olmayan vә ölkәnin tәsәrrüfat kompleksi olan tәşkilat vә müәssisәlәrin idarә tәsәrrüfat birliyi
596) Sual: Ödәmә balansı nә demәkdir?
A) idxal eidlәn malların istehsala nisbәti
B) kommersiya ödәnişlәrin, ixrac eidlәn malların onların ümumi dәyәrinә nisbәti
C) daxil olmuş pul hesablamalarının, kommersiya hesablamalarına

D) müsbәt vә mәnfi saldo arasında fәrq
E) Müәyyәn zaman әrzindә bir ölkәnin daixl olmuş vә göndәrilmiş pul ödәnişlәrinin nisbәti
597) Sual: Karyera növlәrini gösәrin? 1) tәşkilatdaxili 2) tәşkilatarası 3) ixtisaslanmış 4) ixtisaslanmamış 5) şaquli 6) üfüqi 7) pillәli 8) gizli 9)
psixoloji sosial
A) 1,2,8,6,5
B) 9,2,6,8,3
C) 1,2,3,4,5
D) 5,9,2,1,4
E) 7,8,10,9,1
598) Sual: Düzgün cavab variantını seçin tәmiz cari dәyәr göstәricisihansıdır?
A) sahibkarlıq layihәsinin hәyata keçirilmәsindәn әldә edilәn dickontlaşdırılmış tәmiz mәnfәәt
B) müәyyәn dövr әrzindә satışdan daxil olan gәlirlәri vә bütün növ xәrclәr arasında fәrq
C) Mәnfәәtin kapital qoyuluşua nisbәti
D) Anniitet üsulu ilә hesablanmış sәmәrәli
E) Gәlirin cari xәrclәrә nisbәti
599) Sual: Hansı ifadә düzdür?
A) mütlәq göstәricilәrin hesbalanması üçünastanalı rentabellik üsulu
B) mütlәq göstәricilәrin hesbalanması üçünsatış qabiliyyәti üsulu
C) mütlәq göstәricilәrin hesablanması üçünrentabellik üsulu
D) zaman göstәricilәrinin hesablanması üçünsatış qabiliyyәti üsulu
E) Zaman göstәricilәrinin hesablanması üçüngәtirilmiş dәyәr üsulu
600) Sual: Reklamın keyfiyyәtinә nә aid edilmir?
A) mütlәqlik
B) Ödәnişlik
C) Vasitәçilik
D) Nәğdlik
E) Bir istiqamәtlilik

601) Sual: Qeyd edilәn mәhsulların hansı alıcı sayının azalması üsuluna aiddir?
A) konversiya
B) mal hәrәkәtinin sәrbәst azad kanallarının ayırd eidlmәsi
C) Yeni inşaat yolu ilә rәqabәtli istehsalatların yaradılması
D) Qraşılıqlı әvәz edәn malların idxalı
E) Diversitifikasiya
602) Sual: Düzgün cavab variantını seçin. Marketinq sistemi bazar tәsiri alәtlәrinin özünә daxil etmir?
A) reklam
B) mal
C) qiymәt
D) proqnozlaşdırma
E) Satış kanalları
603) Sual: SC çatışmazlıqları
A) sәhmdarların mәhdud mәsuliyyәti
B) birjalar vasitәsi ilә sәhmlәrin tez özgәlәnkilәşdirilmәsi vә әldә edilmәsi
C) bütün sәhm sahiblәrinin SC idarә edilmәsindә iştirak etmә imkanının olmaması
D) Ilk öncә çox sayda kiçik әmanәtçilәr arasında bölüşdürülmüş böyük kapitalın konsentrasiyası
E) Kapitalın bir fәaliyyәt sahәsindәn digәrinә sürәtlә yönәldilmәsi
604) Sual: Heyәtin seçimi qeyd edilәn istiqamәti özünә daxil etmir?
A) kadrlara rәhbәrlik
B) fәaliyyәt qabiliyyәti olmayan qrupların formalaşdırılması
C) Kadrların seçimi vә işә qәbul
D) Heyәtin iş keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
E) Tәlәbatların qiymәtlәndirilmәsi vә amillәrin tәyini
605) Sual: Qrupun işinin sәmәrәliliyinә tәsir etmәyәn amillәr?
A) qarşılıqlı xoşa gәlmәzlik

B) Ölçü
C) Tәrkib
D) münaqişәlik
E) birlik
606) Sual: İnsan faktorunun nәzәrә alınması gәtirә bilәr?
A) әmәk nәticәlәrinin artmasına
B) işdә dayanmaların azalmasına
C) mәnfәәtin artmasına
D) istehsal münaqişәlәrinin azalmasına
E) kadr axıcılığına
607) Sual: Heyәtin tәlimi keçirilmir?
A) iş prosesindә qısa mәslәhәtlәr
B) evdә tәlimi
C) Iş yerindә
D) Iş yerindә istehsalatdan ayrılaraq qısa müddәtli kurslar
E) Hәr hansı zaman әrzindә tәşkil edilmiş kurslar
608) Sual: Kadrların seçimi üsullarına aid deyil?
A) radio vә televiziya üzrә elan
B) qәzetlәrdә elanlar
C) işә düzәltmә agentliyi vasitәsilә yardım
D) attestasiya
E) Dost vә qohumlar vasitәsilә
609) Sual: Qeyd edilәnlәrin zayom mәnbәlәrinә aid edilmir?
A) vençur kapitalı
B) debitor borcu
C) Bank krediti
D) Yarımaktivlәr kreditlәri

E) Tәchizatçıların kreditlәri
610) Sual: Firma tәrәfindәn mövcud bazar payının qorunması vә bazarda öz paylarının saxlanmasını nәzәrdә tutan sahibkarlıq strategiyası?
A) azalma strategiyası
B) sahibkarlıq dzyondosu”
C) Sahibkarlıq növlәrinin dәyişmә strategiyası
D) Sahibkarlıq növlәrinin dәyişmәsinin hücüm strategiyası
E) “Müdafiәvi strategiya
611) Sual: Strategiyanın sәmәrәliliyi aşağıda qeyd edilәn göstәrici ilә qiymәtlәndirilmir
A) ekoloji, sәmәrә
B) texniki sәmәr
C) sosial sәmәrә
D) Iqtisadi sәmәrә
E) strateji, sәmәrә
612) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı şәxsi maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinә aid edilmir?
A) sәhmlәrin satışı
B) bank krediti
C) Aktivlәrin satışı
D) Amortizasiya
E) Partnyorların vәsaitlәri
613) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı françayzinq növü deyil?
A) korporativ françayzinq
B) Mal françayzinqi
C) Istehsal françayzinqi
D) Servis françayzinqi
E) Biznes format françayzinqi
614) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı lizinq növlәrinә aid edilmir?

A) maliyyә lizinqi
B) qaytarma lizinqi
C) şәxsi lizinqi
D) әmәliyyat lizinqi
E) mal lizinqi
615) Sual: Sahibkarlıq strategiyasının yekun mәrhәlәsi hansıdır?
A) firmanın maliyyә imkanlarının araşdırılması
B) yeni texnologiyaların tәtbiqi
C) mәhsul portfelinin tәhlili
D) onun qiymәtlәndirilmәsi
E) Müvәqqәti amilin nәzәrә alınması
616) Sual: Seçiminә tәsir edәn amillәrә aid edilmir?
A) işçilәrin ixtisası
B) işgüzar tsikli
C) firma rәhbәrliyinin maraqları
D) sahә vә firmanın güclü tәrәflәri
E) firmanın maliyyә imkanları
617) Sual: Tәssәrüfat birliklәri vә cәmiyyәtlәri aşağıda qeyd eidlәn ümumi cәhәtә malik deyirlәr?
A) onların hamısı kommersiya tәşkilatlarıdır
B) cәmiyyәt vә birliklәr hüquqi şәxslәr kimi digәr birlik vә cәmiyyәtlәrin iştirakçısı ola bilәr
C) onları hamısı şәxslәrin birliyi olduğu kimi birlikdirlәr
D) Onların hamısı ümumi hüquq qabiliyyәtinә malikdir
E) fәaliyyәt prosesindә yaradılmış vә edilmiş әmlak vә mülkiyyәt hüququ onlara mәxsusdur
618) Sual: Birliyin mәnfәәti vә zәrәri tam yoldaşlıqlar arasında necә bölünür?
A) sәhmdarlar
B) rәhbәr şәxslәr
C) ayrıayrı iştirakçılar

D) istehsalat kooperativ üzvlәri
E) onun bütün iştirakçıları
619) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı P.Dyurkeyim ayırd etdiyi hücüm strategiyasına aid deyil?
A) ekoloji nişanın axtarışı vә zәbt edilmәsi
B) fәaliyyәtdә olan biznesin diversifikasiyası
C) Birinci atılmaq vә güclü zәrbә endirmәk
D) Bazar vә ya sahә mәhsulunun iqtisadi xarakteristikasının dәyişmәsi
E) Tez vә gözlәnilmәdәn hücüm etmәk
620) Sual: Fәaliyyәt sahәsi üzrә sahibkarlıq növünә aid deyil?
A) konsaltinq
B) kommersiya
C) maliyyә
D) kiçik
E) Istehsalat
621) Sual: Françayzinq növlәrini göstәrin
A) istehsal, bölgә, kommersiya
B) mal, istehsal, kommersiya, işgüzar
C) mal, istehsal, bölgә, işgüzar
D) Kommersiya, qlobal, bölgә
E) Mal, işgüzar, qlobal, kommersiya
622) Sual: әmәk haqqına tәsir edәn amillәri göstәrin?
A) әmәk fәaliyyәtinin müddәti
B) әmәk iştirakının dәrәcәsi
C) faktiki iş vaxtı
D) ixtisas sәviyyәsi
E) fasilә

623) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı birgә sahibkarlıq tipinә aid deyil?
A) podrat istehsalı
B) ticarәt evi
C) Müqavilә üzrә idarәetmә
D) Lisenziyalı istehsal
E) Birgә investisiya әsasında müәssisә
624) Sual: Hansı siyasәt ARnın әsas xarici iqtisadiyyat istiqamәtlәrinә aid deyil?
A) kadr siyasәt
B) Xarici yardım siyasәti
C) Ödәniş balansı siyasәti
D) Xarici ticarәt siyasәti
E) Xarici investisiyalar siyasәti
625) Sual: әmәk haqqı formalarını göstәrir? 1) sabit 2) qeyrisabit 3) vaxt hesabı 4) işәmuzd
A) 1,2
B) 2,4
C) 3,2
D) 1,3
E) 3,4
626) Sual: İnvestisiya qoyuluşlarının qiymәtlәndirilmәsi üsullarını göstәrin:
A) planlaşdırma üsulu, investisiya rentabelliyinin orta sәviyyә üsulu, ödәmә üsulu.
B) Ödәmә üsulu, proqnozlaşırma üsulu, hәyata keçirmәnin alternativ üsulları
C) Dördbucaqlı diaqram üsulu, iqtisadi – riyazi üsullar
D) ödәmә üsulu, investisiya rentabelliyinin orta sәviyyә üsulu, vәsaitlәrin diskont üsulu
E) Proqnozlaşdırma üsulu kompyuter texnikasının istifadә üsulları, hәyata keçirmәnin alternativ üsulları
627) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı planlaşdırma üsuluna aid deyil
A) siyasi
B) Normativ

C) Iqtisadiriyazi
D) Ekspert
E) Balans
628) Sual: Kommersiya işlәrinin tәnzimlәnmәsi vә planlaşdırılması
A) Kommersiya işlәrinin proqramına nәlәr daxildir
B) ticarәtvasitәçi xidmәtlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb olunan muzdlu işçilәr
C) işlәri maliyyәlәşdirmәk üçün kreditlә pul vәsaitlәrinin alınması
D) vasitәçi funksiyaları yerinә yetirmәk üçün kәnar tәşkilatların vә onların әmәyinin pulla ödәnilmәsi
E) kommersiya işlәrinin planlaşdırılması, tәrtibi vә tәnzimlәnmәsi üçün tәlәb olunan mәlumatın alınması
629) Sual: Sahibkarlıqda әmtәә birjalarının funksiyaları vә xidmәtlәri hansılardır
A) ticarәt әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi
B) Sahibkarlıqda әmtәә birjalarının hansı funksiyaları vardır
C) ticarәt müqavilәlәrin bağlanmasında vasitәçi xidmәtlәr
D) qiymәtlәr haqqında mәlumatların toplanması
E) qiymәtlәrә tәsir edәn istehsalın vәziyyәti
630) Sual: Müәssisәlәrin istehsal fondları vә onların reallaşdırılması
A) istehsal edilmiş mәhsulların reallaşması baş verәr
B) Müәssisәnin istehsal fondları, digәr formalara çevrilmәsi hansı halda baş verir
C) istehsal fondlarının pul formasından mәhsulda formasına çevrilmәsi baş verir
D) istehsal prosesindәn, mәhsuldar formadan әmtәә formasına keçmәsi
E) әsas istehsal fondlarına nәlәri daixl etmәk mümkündür
631) Sual:Azәrbaycan sahibkarlıq fәaliyyәtinin müasir formaları hansılardan ibarәtdir
A) sәhmdar cәmiyyәtlәri
B) sindikatlar
C) kartellәr
D) ictimai birliklәr
E) kooperativlәr

632) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı marketinqә aid deyil?
A) rәqiblәr
B) Stimullaşdırma
C) Mal
D) qiymәt
E) Bölüşdürmә
633) Sual: Sahibkarlıqda biznesdә reinjinirinq nә demәkdir?
A) sahibkarlıqda biznesstrukturların müflisliyi
B) sahibkarlıqda bazarların seqmentasiyası
C) bazarın kompleksöyrәnilmәsi
D) heyәtin idarә edilmәsi
E) biznesproseslәrinin radikal dәyişmәsi
634) Sual:Oliqopoliya nәdir?
A) sahibkarlıq forması
B) istehsal forması
C) mәşğulluq tipi
D) rәqabәt qabiliyyәtlik vә inhisar üzrә bazar modeli
E) Inflyasiya forması
635) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı iqtisadi sistem formalarına aid edilmir?
A) bazar sistemi
B) qarışıq sistem
C) kapitalistlik sistem
D) әnәnәvi sistem
E) inzibati – komanda sistemi
636) Sual:Qeyd edilәnlәrdәn hansı tәsәrüfat iplәrinә aid deyil?
A) әnәnәvi tәsәrrüfat

B) Planlı mal tәsәrrüfat
C) Kapitalistlik mal tәsәrrüfatı
D) Sadә mal tәsәrrüfatı
E) Natural tәsәrüfat
637) Sual:Qeyd edilәnlәrdәn hansı tәkrar istehsal prosesinin forması deyil?
A) istehsal
B) bölgü
C) mal
D) mübadilә
E) Istehlak
638) Sual:Sahibkarlıq vә biznes anlayışlarını birlәşdirәn bir neçә cәhәt mövcuddur. Qeyd edilәnlәrdәn hansını ümumi cәhәtlәrә aid etmәk olmaz?
A) bazar vasitәsi ilә hәr ikisinin hәyata keçirilmәsi
B) hәr ikisinin mqәsәdi mәnfәәtin әldә edilmәsidir
C) iqtisadi azadlıq tәlәblәrinә riayәt edilmәsi
D) Malların istehsal vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi ilә bağlı şәxsi maddi maraqların tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә
E) Onların fәaliyyәt göstәrilmәsi üçün zәruri iqtisadi mühitin mövcudluğu
639) Sual: Göstәrilmiş rәylәrdәn hansı müasir şәraitdә menecmentә aid edilmir?
A) keyfiyyәt yanaşması
B) Kәmiyyәt yanaşması
C) Sistemli yanaşma
D) Prosesual yanaşma
E) Situasiya yanaşma
640) Sual:Sahibkarlıqda mal göstәricilәrinә nә aiddir?
A) çeşid, keifiyyәt, qutunun dizaynı
B) Reklam büdcәsi, ixrac imkanları
C) Bölüşdürmә kanallarının gücü
D) Seçilmiş seqment ixrac imkanları, malların boşaldılması

E) Reklam büdcәsi, bölüşdürmә kanallarının gücü, stimullaşdırma üzrә tәdbirin davamlılığı
641) Sual:SWOT anlayışı nә demәkdir
A) rentabellik, marketinq araşdırılmaları, maliyyәlәşdirmә nәticәlәri
B) marketinq kompleks
C) maya dәyәri, renatebllik, mәnfәәt göstәricilәri
D) promous tәdbirlәrinin sәmәrәliliyi
E) müәssisәnin güclü vә zif tәrәflәri, imkanlar vә tәhlükәlәr
642) Sual:Sahibkarlıq vә biznes strategiyasının seçimi nәyin әsasında hәyat keçirilir?
A) infrastrukturun qurulması
B) firmanın daxili tәrkii vә xarici mühitin xarakterizә edәn әsas amillәrin analizi
C) Tәşkilati strukturun qurulması
D) Strateji planın hәyata keçirilmәsi
E) Sahibkarlığın tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
643) Sual:Firmanın formalaşması vә inkişafı ideologiyasını xarakterizә edәn biznes hәrәkәti xәtti necә adlanır
A) konsepsiya
B) Strategiya
C) Struktur
D) Qanun
E) Taktika
644) Sual:Firmanın mәqsәdlәrinә nail olunması üçün zәruri olan hәrәkәtlәrin ümumilәşdirilmiş modeli adlanır?
A) konsepsiya
B) missiya
C) taktika
D) strategiya
E) Motivasiya
645) Sual:Qeyd edilәnlәrin hansı biznes konsepsiyasını әsaslandıran amillәrә aid deyil?

A) tәşkilatıhüquqi
B) Rәqabәtli üstünlük
C) Hasil edilәn mәhsul
D) Tәmin edilәn mәhsul
E) İstehlakçıların mәcmusu
646) Sual: Sahibkarlıq konsepsiyasının işlәnmәsi nәzәrdә tutur?
A) tәşkilatın strukturlarının yaradılması
B) infrastrukturunun formalaşması
C) onun mәqsәdlәrinin formalaşması
D) Tәşkilatıhüquqi formaların seçimi
E) Hüquqi bazanın yaradılması
647) Sual:Sahibkarlıq hüququnun mәnbәyi kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir? (Sürәt 08.09.2015 15:39:07)
A) Qanunlar
B) Mәcәllәlәr
C) Beynәlxalq hüququn prinsip vә normları
D) İşgüzar adәtlәr
E) hamısı
648) Sual:Sahibkarlıq hüququnun mәnbәyi kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir? (Sürәt 08.09.2015 15:39:03)
A) Milli Mәclisin qanunları
B) Prezidentin fәrmanları
C) Nazirlәr Kabinetinin qәrarları
D) Konstitusiya
E) hamısı
649) Sual: Sahibkarlıqda infrastruktur neçә bazardan ibarәtdir?
A) 15
B) 18
C) 20

D) 17
E) 10
650) Sual: Kommutantın innovasiya strategiyası nәdәn ibarәtdir?
A) riskin azalması
B) heyәt üçün rahat iş şәraitinin yaradılması
C) gәlәcәk yeniliklәrin proqnozlaşdırılması
D) mәhsul hasilatı tsiklәrin düşmә mәrhәlәsindә iş
E) Istehsal edilәn mәhsulun keyfiyyәtinin artımı
651) Sual: Sahibkarlıqda vergi qoyma prinsiplәrini göstәrir?
A) әdalәt, fiskal, sosial
B) neytrallıq, sosial, әdalәt
C) paralellik, mütәnasiblik, fiksal
D) neytrallı, әdalәt, sadlik
E) Vasitәçilik, fasilәsizlik, paralelik
652) Sual: Sahibkarlıqda maliyyәlәndirmәsinin borc mәnbәyini göstәrin?
A) mәnfәәt
B) debitor borcları
C) hökumәt proqramları
D) Amortizasiya
E) Şәxsi vәsaitlәr
653) Sual: Sahibkarlıqda Vergilәrin hansı funksiyaları mövcuddur?
A) fiskal vә stimullaşdırıcı
B) Stimullaşdırıcı vә bölüşdürücü
C) Bölüşdürücü vә nәzarәt edici
D) Fiskal vә bölüşdürücü
E) Koordinasiya vә nәzarәt

654) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş sahibkarlıq mәsәlәlәrinә aid edilmir?
A) qeyridüzgün rәqabәt üsulunun tәtbiq edilmәsi
B) Istehsal edilәn mәhsulların markalanması
C) Vergilәrin verilmәsi
D) Işçilәrlә müqavilәlәrin bağlanması
655) Sual: Sahibakrlıq hüququ ilә әlaqәdar qeyd edilәnlәrdәn biri düzgün deyil?
A) hazır mәhsulun dәyәrinin tәyini
B) inhisar fәaliyyәtinә dair hüquq
C) Mәnfәәtә dair tapşırıq
D) Sahibkarlıq fәaliyyәti işçi proqramının tәyin edilmәsi
E) Istәnilәn müәssisәlәrin yaradılması
656) Sual: Qaymarmalı vә faizlәri ödәnmәli olan pul vә mal formasında verilәn borc necә adlanır?
A) subsidiya
B) qrant
C) maliyyә yardımı
D) kredit
E) vergi
657) Sual: Maliyyәsәnaye qruplarının yaradılması hansı yolla hәyata keçirilir?
A) innovasiya layihәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
B) kartel şirkәtlәrinin yaradılması
C) şirkәtlәr qrupunun dövlәt tәnzimlәnmәsi
D) şirkәtlәrin qovuşması vә udulması
E) Inhisarçı şirkәtlәrin müqavilәsi
658) Sual: Maliyyәsәnaye qrupunun fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi hansı formanı qәbul edә bilәr?
A) sindikat
B) kooperativ
C) pul

D) kartel
E) holdinq
659) Sual: Düzgün cavabı seçin. Maliyyәsәnaye qrupuna hansı bәnd aiddir?
A) firmalararası ittifaqlaq әsasında transmilli şirkәtlәr qruplarının birliyi
B) böyük mәqsәdli layihәlәrin hәyata keçirilmәsi üçün dövlәt müәssisәlәrin birliyi
C) iqtisadi vә maliyyә әlaqәlәri münasibәtlәr әmәyin bölünmәsi vә onun kooperasiyası әsasında oliqopolistik tipli böyük firmaların birliyi
D) әmәkdaşlıq vә rәqabәt münasibәtlәri әsasında inhisar tipli böyük bank vә sәnaye müәssisәlәri birliyi
E) sәnaye inteqrasiyası vә kooperasiya әsasında inhisar tipli böyük firmaların birliyi
660) Sual: Qudvil nәdir?
A) işgüzar nüfuzun dәyәrlәri
B) Müәssisәnin imici
C) Müәssisәnin sabit obrazı
D) Firmanın işgüzar nüfuzu
E) Müәssisәnin firma stili
661) Sual: hansı cavab kommersiya fәaliyyәtinin tәşkilatı struktur quruluşu pronsipinә aid deyil?
A) fәaliyyәtin koordinasiyası, mobillik
B) mәhsulun irәlilәyiş prinsipi, büdcә üsulunun istifadәsi
C) Az pillәlik, mobillik
D) Mәqsәdin formalaşması, funksiyaların aydın bölüşdürülmәsi
E) Sәmәrli әlaqә sistemi, tabeçilik prinsipi
662) Sual: Bunlardan biri haqsız rәqabәtin üsullarına aid deyil?
A) sәnaye cәsusluğu
B) vәtәndaş nәzarәti
C) Dempinq siyasәti
D) Informasiya müharibәlәri
E) Rәqiblәr haqqında mәxfi mәlumatın toplanması

663) Sual: İdarәetmәnin funksional strukturunun üstünlüyü nәdәdir?
A) nәzarәtin mürәkkәbliyi
B) әlaqәli funksiyaların bölüşdürülmәsinin mürәkkәbliyi
C) ziddiyyәtli tapşırıqların alınması imkanı
D) rәhbәrlәrin fәaliyyәtinin ixtisaslaşması
E) Idarәetmәnin kifayәt qәdәr elastik olmaması
664) Sual: Qәrb iqtisadçılardan hansı ilk dәfә sahibkarlıq terminin istifadә etmişdir?
A) A.Smit
B) Yşumpert
C) A.Marşal
D) J.B.Sey
E) Kantilon
665) Sual: Hansı ifadә düzgündür?
A) korporasiya trast tipli sәhmar cәmiyyәti şәklindә tәşkil oluna bilәr
B) xoldinq sәhmlәrin nәzarәt paketinә malik deyil
C) maliyyәsәnayeqrupukonsersiumum hissәsidir
D) korporativ birlik öz iştirakılarının mәhdud mәsuliyyәtini nәzәrdә tutur.
E) Konsorsium xoldinqin filialıdır
666) Sual: Qeyd edilәn ifadәlәrdәn bu fikrin sәhv sonluğunu tapın: planlaşdırmanın olmaması firmanı pis vәziyyәtә salır?
A) gәlәcәk mәsәlәlәrin başa düşülmәmәsi
B) tәsәrrüfat dünyasında oriyentasiyanı itirir.
C) yaranmıç problemlrәi aydınlaşdırır
D) Bazarın topdan satış tәlabatını müәyyәn etmәyә qadir deyil
E) Tәsәrrüfatçılığı fasilәsiz prose kimi nәzәrdәn keçirә bilmir
667) Sual: Hansı әks әlaqәlәrin tәsiri altında bazar qurulur
A) istehsalxidmәtlәr – bazaristehlakçı
B) istehlakçıbazaristehsal

C) Istehsalpulbazar
D) Istehsalbazaristehlakçı
E) Istehlakçıbazar – istehsal xidmәtlәr
668) Sual:Sahibkarlıqda bazar strukturu nә adlanır?
A) bazarın birbaşa vә әks әlaqәlәrinin uyğunlaşması
B) bazarın yaranma vә inkişaf şәratinin cәmi
C) bazarın ayrıayrı elemntlәrinin daxili quruluşu, yerlәşmәsi
D) Bazarın funksiya vә subyektlәrinin cәmi
669) Sual: Qudvil nәdir?
A) işgüzar nüfuzun dәyәrlәri
B) Firmanın işgüzar nüfuzu
C) Müәssisәnin imici
D) Müәssisәnin firma stili
E) Müәssisәnin sabit obrazı
670) Sual: Sahibkarlıqda bazar elementi nәdir?
A) rәqabәt vә dövlәt
B) subyekt vә qiymәt
C) qiymәt vә tәklif
D) tәlәb vә firmalar
E) subyekt vә rәqabәt
671) Sual: Dyupoliya bazarda neçә istehsalçının olmasıdır?
A) 8
B) 4
C) 2
D) 1
E) 5

672) Sual: Qeyd edilәnlәrdәn hansı beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarının tәrtibi texnikasına aid edilmir?
A) alıcıların stimullaşdırılması
B) Danışıqlarda iştirak
C) Oferin verilmәsi
D) Müqavilәlәrin tәrtib eidlmәsi vә bağlanması
E) Sifarişçi vә ya alıcı tәrәfindәn sifarişin tәsdiq edilmәsi
673) Sual: Müştәriyә böyük mal partiyalarının satışı zamanı faiz güzәşti necә adlanır?
A) rayts
B) rayter
C) ralli
D) ramburs
E) rabat
674) Sual: Marketinqin idarә edilmәsindә nәzarәtin güclәndirilmәsi
A) marketinqin nәzarәtin tәşkili
B) idarәetmә vә nәzarәt funksiyası
C) müәssisәdә operativ vә struktur planların tәşkili
D) marketinqin idarә edilmәsinin informasiya tәminatı
E) marketinqin kommunikativ funksiyası
675) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
A) mәqsәdәuyğun qiymәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi
B) satış funksiyası
C) әmtәәnin hәrәkәt sisteminin tәşkili
D) servisin tәşkili
E) tәlәbin formalaşması vә satışın stimullaşdırılması sisteminin tәşkili
676) Sual: Müasir bazar sisteminin funksiyaları vә öyrәdilmәsi
A) bazarın öyrәnilmәsi
B) müasir marketinqin funksiyaları

C) istehlakçıların öyrәnilmәsi
D) firma struktularının öyrәnilmәsi
E) әmtәәlәrin öyrәnilmәsi
677) Sual: Kim ilk dәfә novatorluq anlayışını daixl etmişlәr?
A) Y.Şumpeter
B) A.Smit
C) Robertson
D) T.Keş
E) K.Konq
678) Sual: İşgüzar söhbәtin aparılması mәntiqinin elementlәrinә aid edilmir?
A) әsas mәrhәlә
B) danışıqların boykotlanması
C) Yekun mәrhәlә
D) Debyut
E) Danışıqların qparılması üsuluun istifadәsi
679) Sual: Sahibkarlıq vә biznes anlayışını birlәşdirәn ümumi xarakterik sizgilәr mövcuddur? Qeyd edilmişlәrin hansı bir xarakterik cәhәtlәrә aid
edilmir?
A) onların hәr birinin mәqsәdi mәnfәәtin әldә edilmәsidir
B) şәxsi tәlәbatların tәmin edilmәsi mal vә xidmәtlәrin istehsalı arasında qarşılıqlı әlaqә
C) azad iqtisadiyyat şәrtlәrini tәlәb etmir
D) Onların hәr biri bazar şәraitindә hәyata keçirilir
E) Işçi heyәti ilә elektron korporativlik heyәtinin
680) Sual: İnformasiyanın mәzmunu neçә cәhәtdәn izah olunur?
A) 5 (beş)
B) 3 (üç)
C) 2 (iki)
D) 4 (dörd)

E) 1 (bir)
681) Sual: İnformasiya sistemlәrinin elementlәrinin mәzmunu vә reallaşdırılması әlamәrinә görә hansı idarәetmә sistemlәrinә ayrılır?
A) iqtisadi, daxili, ketlәvi, seriyalı
B) sosial, xarici, operativ, iqtisadi
C) texniki, işgüzar, cari, relevant
D) bioloji, analitik, xüsusi, elmi
E) iqtisadi, texniki, sosial, bioloji
682) Sual: Qeyd edilәnlәrin hansı müasir informasiyası texnologiyalarına daxil deyil?
A) qarşılıqlı tәsirә qabiliyyәt
B) keyfiyyәtli idarәetmә qaәrarının qәbulu
C) Aralıq bәndin lәğv eidlmәsi
D) Qloballaşdırma vә konverqensiya
E) Informasiya mәhsulunun inkişafı
683) Sual: Sahibkarlıqda infrastrukrunun yaranma mühiti
A) coğrafi mühit
B) sahibkarlıq mühitindә sәrbәstlik dәrәcәsi
C) infrastruktur mühiti
D) sosial mәdәni mühiti
E) bazar mühiti
684) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә hansı mühitlәr vardır
A) siyasi mühit
B) Sahibkarlıq mühitinin qiymәtlәndirilmәsi
C) iqtisadi mühit
D) hüquqi mühit
E) texnoloji mühit
685) Sual: Sahibkarlıqda dövlәtin siyaasәtu hansılardır

A) iqtsiadi siyasәt
B) Sahibkarlığın xarici mühitnә nәlәr daxildir
C) siyasi sabitlik
D) dövlәtin inamlı siyasәti
E) beynәlxalq siyasәt
686) Sual: Sahibkarlıqda özәllәşdirmәnin alıcılar arasında düzgün bölüşdürülmәsi qaydaları
A) özәllәşdirmә prosesindә bütün alıcılar üçün bәrabәr şәraitin yaradılması
B) Sahibkarlığa kömәk mәqsәdilә hazırlanan komleks proqramının strukturu
C) bazar ifrastrukturunun iqtsiadi vә mühitin formalaşdırılması
D) iqtisadiyyatın özәl bölmәsin inkiaşf etdirmәklә, bazarı әhalinin tәlәbatını ödәyәn mәhsullarla tәmin etmәk
E) әrazidә әhalinin hәyat sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk
687) Sual: Sahibkarlıqda informasiya biznesinin sahәlәri hansılardır?
A) mәlumatların elektron emali sistemlәri kütlәvi kompyuterlәşmә
B) Proqram mәhsulları, rәqәmli informasiya, kütlәvi informasiya
C) informasiya mәhsulları vә xidmәtlәri, mәlumatların elektron emali sistemlәri, telekomunikasiya
D) Texnikitәrәqqi telekomunikasiya, informasiya sistemi
E) Sintez, infrastruktur, telekomunikasiya
688) Sual: Sahibkarlıqda biznesin uğurlu aparılması üçün avtomatlaşdırılmış informasiya sistmei neçә sinifә bölünür?
A) 5 (beş)
B) 3 (üç)
C) 2 (iki)
D) 4 (dörd)
E) 1 (bir)
689) Sual: İnformasiya texnologiyaları neçә әsas istiqamәtә bölünür?
A) 5 (beş)
B) 3 (üç)
C) 2 (iki)

D) 4 (dörd)
E) 1 (bir)
690) Sual: әhatә sәviyyәsinә görә kompyuter şәbәkәsini necә tәsniflәşdirmәk olar?
A) qlobal, Ais, regional
B) lokal, korporativ, qlobal
C) Idarәetmә, uçot, ekspert
D) Korporativ, magistral, moderin
E) Istehsal, daixli, elektron, ekspert
691) Sual: İnformasiya hansı mәlumatlar aid edilir?
A) hadisә qanun, emal, sәhih, elm
B) materiya, proses, yenilik, innovasiya, insan
C) әşya , şәxs, fakt, hadisә, proses
D) Fakt, proses, siqnal, tәhlil, dәrketmә
E) Şәxs, insan, bilik, elm, texnika
692) Sual: sahibkarlıqda maliyyәnin әldә edilmiş әsas mәnbәlәri hansılardır?
A) bank kreditlәri
B) malgöndәrәnlәrin krediti
C) vençur kapitalı
D) qohumlar vә dostlar
E) düzgün cavab yoxdur
693) Sual: sahibkarlıqda maliyyәnin xüsusi mәnbәlәri hansılardır?
A) şәxsi vәsait
B) aktivlәrin satışı
C) sәhmlәrin satışı
D) debitor borcları
E) düzgün cavab yoxdur

694) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә maliyyә asılılıq әmsalı
A) sahibkarlıqda firmanın maliyyә vәziyyәti vә sabitlik göstәricilәri
B) xüsusiyyәtçilik әmsalı
C) borc kapitalının әmsalı
D) maliyyә asılılıq әmsalı
E) ödәmә әmsalı
695) Sual: sahibkarlıqda işçilәrin qiymәtlәndirmә metodları hansılardır?
A) proqnoz metodu
B) әmәli metod
C) sinama metodu
D) qiymәtlәndirmә metodu
E) düzgün cavab yoxdur
696) Sual: sahibkarlıq fәlaiyyәtindә istehsalat tәcrübәsi
A) sahibkarlıqda әmәkdaşların qiymәtlәndirmә meyarları hansılardır
B) tәhsili vә istehsal tәcrübәsi
C) danışıq tәrzi
D) xüsusiyyәtlәri
E) peşәkarlığı
697) Sual: Sahibkarlıq fәlaiyyәtindә inzibati metodları
A) sahibkarlıqda kadrların idarә olunması funksiyaları vә metodları
B) tәşkilati metodlar
C) inzibati metodlar
D) iqtsiadi metodlar
E) sosialpsixoloji metodlar
698) Sual: sahibkarlıq fәaliyyәtindә icarәdәn gәlәn gәlirlәr
A) Gәlir metodunda alınmış obyekt alıcıya gәlirlәrin әldә edilmәsinә şәrait yaradır
B) cari pul daxil olmaları

C) vergilәrlә müqayisәdә qәnaәt
D) gәlәcәkdә icarәdәn gәlәn gәlir
E) alqısatqı ilә әlaqәdar vergilәrdәn qәnaәt
699) Sual: biznesin bazar dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsinin metodları hansılardır?
A) kapital bazarı metodu
B) sövdәlәşmә metodu
C) sahә spesifik metodu
D) mövcud müәssisәnin dәyәri
E) düzgün cavab yoxdur
700) Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә sığortalanmaların hesablanması qaydası
A) sahibkarlıqda xәrc metodundan istifadә qaydaları
B) vergi ödәmәlәri hesablandıqda
C) sığortalanma hesablandıqda
D) tәbii fәlakәtin nәticәsi qiymәtlәndirildikdә
E) xüsusi tәyinatlı bina vә qurğular qiymәtlәndirildikdә

