
    0803_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 0803 Biznes əlaqələri

1. Biznesdə şəxslərarası ümsiyyətin növləri:

√ işgüzar, şəxsi, strateji
• doğru cavab yoxdur
• məqsədyönlü, işgüzar, intuitiv
• intuitiv, məqsədyönlü, şəxsi
• perspektivli, strateji, intuitiv

2. Məqsədyönlü şəkildə qurulmuş münasibətlər:

• gələcəyə hesablanmış işgüzar münasibətlərdir
• işdə hər gün yaranan münasibətlərdir
• işgüzar münasibətdən daha çox dostcasına münasibətlərdir
√ iş adamnın şüurlu şəkildə və əvvəlcədən formalaşdırdığı münasibətlərdir
• öz-özünə yaranan münasibətləridir

3. Aşağıdakılardan hansı biznes əlaqələrinin növünə aid deyil?

• işgüzar
• şəxsi
√ operativ
• perspektiv
• strateji

4. Bunlardan hansı işgüzar danışıqların aparılmasının qaydalarına aid deyil?

• səmərəlilik
• ünsiyyət
• doğruluq
√ saymamazlıq
• anlayış

5. Bunlardan hansı  daxili mikro mühit amili deyil?

• rəqiblər
√ dünya bazarında konyuktura
• qanunlar
• dövlət tənzimlənməsi idarələri
• əmək ehtiyatları

6. Aşağidakılardan hansı biznesin xarici mühitinə aid deyil?

• rəqiblər
• iqtisadi artım
• təbii mühit
√ istehsal
• siyasi amillər

7. Biznes əlaqələrinin qurulmasında aşağidakılardan hansı vacib olmalıdır?

• kəmiyyət
• keyfiyyət
√  bunlarin hamısı düzgün cavabdır
• mailiyyə  vəsaiti
• mədəniyyət

8. Aşağidakılardan hansı biznesin mühüm əlamətlərindən ibarətdir?



• şəxsi və kollectiv təşəbbüskarlıq
• qarşıya  qoyulan  məqsədə çatmaq üçün riskə getmək.
√ hamısı
•  iqtisadiyyat subyektləri arasında fəaliyyətin dəyişməsi
• biznesin ayrı-ayrı növlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinə tələbat

9. Biznes aparılmasının ən uğurlu, məhşur üsullarının tapılması və öyrənilməsi prosesi necə adlanır?

• sənaye cəsusluğu
√ bençmarkinq
• françayzinq
• rəqib kəşfiyyat
• konsaltinq

10. Bunlardan hansı  biznesin növünə aid deyil?

• istehsal
• konsaltik
√  istehlak
• maliyyə
• kommersiya

11. Bunlardan hansı biznesin daxili mühit amili deyil?

• müəssisənin məqsədi
• müəssisənin strukturu
√ vergi ödənişinin səviyəsi
• heyyət
• müəssisənin azadlığı

12. Bunlardan hansı biznesin xarici mühitinə aid deyil?

• sosial-mədəni mühit
√ müəssisənin strukturu
• xarici ticarət
• işsizliyin mahiyyəti
• demoqrafik mühit

13. Bunlardan hansı biznesin daxili mühitinə aid deyil?

• maliyyə xidməti
• istehsal
• mühasibatlıq
√ siyasi amillər
• marketinq xidməti

14. Bunlardan hansı makro mühit amilinə aid deyil?

• coğrafi mühit
• demoqrafik mühit
• texnoloji mühit
• sosial-mədəni mühit
√ makro mühit

15. Şirkətin mikro-mühitinə nə aiddir?

• müştərilər, banklar, vasitəçilər
√ müştərilər, rəqiblər
•  xarici partnyorlar,hökümət orqanları, banklar
• xarici partnyorlar, vasitəçilər



• rəqiblər, hökümət orqanları, istehlakçılar cəmiyyəti

16. Şirkətin makro-mühitinə nə aiddir?

• təchizatlar, istehlakçılar, xarici partnyorlar
√ iqtisadi mühit, təbii mühit, elmi-texniki mühit
• xarici partnyorlar, mədəni mühit
• rəqiblər,vasitəçilər,hökümıt orqanları

17. Bu xüsusiyyətlərdən hansı biznesmen üçün xarakterik deyil?

• müştərilərə diqqət
• əsaslanmış risk fəaliyyəti
• məsuliyyət
• özünə inam
√ yalançılıq

18. Biznesin xarici mühitinin tərkib hissələri:

• əməkdaşlar, siyasi qüvvələr, bazarlar, maliyyə
• bazarlar, əməkdaşlar, maliyyə, materiallar
• doğru cavab yoxdur
√ rəqiblər, müştərilər, təchizatçılar, bazarlar
• bazarlar, təchizatçılar, əsas fondlar, dövlət müəssisələri

19. Biznesin daxili mühitinin tərkib hissələri:

• rəqiblər, müştərilər, təchizatçılar, əməkdaşlar
• rəqiblər, müştərilər, maliyyə, materiallar
√ əsas fondlar, əməkdaşlar, maliyyə, materiallar
• texnoloji, hüquqi, ekoloji, siyasi qüvvələr
• dövlət müəssisələri, siyasi qüvvələr, rəqiblər, bazarlar

20. Top-menecerlər necə işgüzar əlaqələr axtarır?

• dost münasibətləri üçün
• yeni işgüzar əlaqələr axtarmırlar
√ partnyorluq və ya investisiya xarakterli
• xidməti irəliləyişə nail olmaq üçün
• təşkilat daxilində əlaqələr

21. Strateji münasibətlər:

• iş adamnın şüurlu şəkildə və əvvəlcədən formalaşdırdığı münasibətlərdir
√ gələcəyə hesablanmış işgüzar münasibətlərdir
• işdə hər gün yaranan münasibətlərdir
• işgüzar münasibətdən daha çox dostcasına münasibətlərdir
• öz-özünə yaranan münasibətlərdir

22. Aşağıda verilənlərdən hansı ictimayətlə əlaqə sferasında profesional praktika üçün bilik vacib  deyil?

√ Dəqiq elimlər.
• İqtisadiyyat.
• Kommunukasiya.
• Psixoloji.
• Etikanın əsasları.

23. P/ R-in üzrə mütəxəssis rəhbərlik üçün hansı rolu oynayır?

• Kordinator



• İş icraçısı
√ Məsləhətçi, vasitəli
• mətbuat katibi
• Hüquqsünas

24.  Müştərilərə  xüsusi  xidmət  göstərən  ilk  Amerikan  firması  neçənci  ildə      açılmışdır?

• 1903
• 1904
• 1901
√  1900
• 1902

25. PR-ın strategiyasının  hazırlanması  ilk  növbədə  nəyə  yönəldilib?

•  Komunikasiya  siyasətinin  həyata  keçirilməsinə
•  Elmi-tətbiqi  nizam-intizamın  inkişafına
•  Anlaşmaya  nail  olmağa
√  Əsas  məqsədə nail  olmağa
• Təşkilatlar  və  cəmiyyətin  çoxsaylı  qrupları  arasında  qarşıliıqlı  etibar  münasibətlərinin  təşkilinə

26. Aşağıdakılardan hansı  reypyutinq  in əsas işçi anlayışı deyil?

• Üsul
• İşguzar reputasiya.
• İmic
√ Reklam
• Reputasiyanın qiyməti

27. Elm kimi pablik rileyşnzin vətəni:

• Rusiya
√ ABŞ
• Almaniya
• İspaniya
• Fransa

28.  Kim  hesab  edirdi ki,  auditoriyanı  özünə  qarşı  gözəl  münasibət      yaratmaqla  inandırmaq  olar?

•  S.Katlip
•  A.Skott
√  Aristotel
•  Q.Brum
•  Sokrat

29.  İctimai  dialoq  kimin  adı  ilə  bağlıdır?

•  Aristotelin
•  Nyusomun
√  Sokratın
• Senterin
•  Siseronun

30. PR  sferasının  çox  işçiləri  öz  işlərinin  əsl  məzmununu  gizlədərək                                               hansı  anlayışdan istifadə  edirlər?

•  Press-agent
√  İctimai  iş
•  Press-vasitəçilik
•  Reklam
•  Yüksəlmə



31.  Piermen  kimdir?

•  Psixologiya  üzrə  mütəxəssis
•  İqtisadiyyat  üzrə  mütəxəssis
•  Komunikasiya  üzrə  mütəxəssis
√  PR  üzrə  mütəxəssis
•  Sosiologiya  üzrə  mütəxəssis

32.  PR  üzrə  mütəxəssis  necə  adlanır?

•  Sosioloq
√  Piermen
•  Menecer
•  Muhasib
•  İqtisadçı

33. İctimaiyyətlə  əlaqə  sferasında  profesional  praktika  üçün  hansı  bilik  vacib deyil?

•  sosiologiya
•  iqtisadiyyat
•  psixologiya
•  siyasətşünaslıq
√  marketinq

34. İctimaiyyətlə  əlaqə  sferasında  profesional  praktika  üçün  hansı  bilik  vacibdir?

•  ekologiya
√  sosiologiya
•  muhasibat
•  maliyyə
•  marketinq

35.  Məqsədlər  nə ilə  şərtlənir?

•  sosial  mühitlə
√  xarici  mühitlə
•  düzgün  cavab  yoxdur
•  bütün  cavablar  doğrudur
•  daxili   mühitlə

36.  PR  xidmət  etmir:  1.Dini  təşkilatlarda.  2.Həbsxanalarda.  3.Bələdiyyə  müəssisələrinlə.  4.Xəstəxanalarda.  5.Fabriklərdə.

√  2 3 5
• 1 4 5
•  1 2 3
•  2 3 4
•  1 3 4

37. PR  xidmət  edir:  1.Təşkilatlarda.  2.Bələdiyyə  müəssisələrində.  3.Dövlət  müəssisələrində.  4.Həmkarlarda.  5.Firmalarda.

•  3 4 5
•  1 4 5
•  2 4 5
√  1 3 4
•  1 2 3

38.  Sosial  piar  nədir?

•  Düzgün  cavab  yoxdur



√  Pozitiv,  müsbət  modellərin  formalaşdırılmasına,  dəstəyinə   hesablanmış  təbliğatdır.
•  Sosial  məsul  piardır
•  Öz-özünün  anonim  tərəfidir.
•  Bütün  cavablar  doğrudur

39.  Bu  fəaliyyət  pozitiv,  müsbət  modellərin  formalaşdırılmasına,  dəstəyinə hesablanmış  təbliğatdır:

•  Sarı  piar
•  Özünü  piar
•  Ağ  piar
• Qara  piar
√  Sosial  piar

40.  Cümləni  tamamlayın.  Mütəxəssis  saxlamaq  təşkilat  üçün. . .

•  maddi  cəhətdən  daha  sərfəlidir
√  iqtisadi  cəhətdən  daha  sərfəlidir
•  mənəvi  cəhətdən  daha  sərfəlidir
•  sosial  cəhətdən  daha  sərfəlidir
•  Bütün  cavablar  doğrudur

41.  Neofaşist  və  faşist  təbliğatı  ilə  yaxın  bir  şeydir. Bu,  piarın  hansı  növüdür?

√  Qəhvəyi
•  Qara
•  Ağ
•  Boz
•  Yaşıl

42.  Düzgün  variantı  seçin.

•  Qara  piar – mənbəyini  gizli  saxlayan  reklam
√  Yaşıl  piar – sosial  məsul  piardır
•  Sarı  piar – mənbəyini  gizli  saxlayan  piar
•  Boz  piar - sosial  məsul  piardır.
•  Düzgün  cavab  yoxdur

43.  PR.ın  əsas  prinsiplərinə  aid  deyil:

√  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  PR  ictimai  maraqların  əsas  məna  kəsb  etdiyi  xidmətlərə    yönəldilib
•  PR  faktlarla  işləyir
•  Piermen  keyfiyyətli  komunikator  olmalıdır

44.  PR.ın  əsas  prinsiplərinə  aid  deyil:

√  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Düzgün  cavab  yoxdur
•  PR  faktlarla  işləmir
•  PR  şəxsi  maraqların  əsas  məna  kəsb  etdiyi  xidmətlərə  yönəldilib
•  PR sferasında  intizamlı  yanaşma  lazım  deyil

45.  PR.ın  əsas  prinsiplərinə  aiddir:

•  PR  şəxsi  maraqların  əsas  məna  kəsb  etdiyi  xidmətlərə  yönəldilib
√  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  PR  faktlarla  işləmir
•  PR sferasında  intizamlı  yanaşma  lazım  deyil



46.  PR.ın  əsas  prinsiplərinə  aiddir:

•  PR  faktlarla  işləyir
•  Düzgün  cavab  yoxdur
√  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Piermen  keyfiyyətli  komunikator  olmalıdır
•  PR  ictimai  maraqların  əsas  məna  kəsb  etdiyi  xidmətlərə    yönəldilib

47.  PR  sferasının  çox  işçiləri  nə  üçün  ictimai  iş  anlayışından  istifadə
 edirlər?

•  Əsas  məqsədə nail  olmaq  üçün
•  Elmi-tətbiqi  nizam-intizamın  inkişafı  üçün
•  Anlaşmaya  nail  olmaq  üçün
•  Komunikasiya  siyasətinin  həyata  keçirilməsi  üçün
√  Öz  işlərinin  əsl  məzmununu  gizlətmək  üçün

48.  Auditoriyanın  diqqətinin  çəkilməsi  planında  nə  PR  fəaliyyət  sisteminin  əsas  hissəsi  ola  bilər?

√  Press-vasitəçilik
•  İctimai  iş
•  Reklam
•  Yüksəlmə
• Press-agent

49.  İnformasiya  vasitələrinin  diqqətini  çəkmək  və  ictimai  nəzərin  təminatı  məqsədilə  materialların  yazılması  və  xüsusi  tədbirlərin
təşkilidir:

•  PR
√  Press-vasitəçilik
•  Yüksəlmə
•  Press-agent
•  İctimai iş

50.  Effektiv PR   monoqrafiyasının  sonuncu  nəşrinin  müəllifləri:

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

51. Bunlardan hansı PR-problemlərinin həlli prosesinin mərhələsinə aid deyil?

• Proqramın qiymətləndirilməsi.
• Problemlərin müəyyən edilməsi.
√ İnsanların normal həyat tərzinə təsir edəcək faktorlara toxunmaq ehtiyatı.
• Planlaşdırma və proqramlaşdırma.
• Əlaqələr və hərəkət.]

52. Aşağıda verilənlərdən hansı kommunikativ qarşılıqlı əlaqələrin 4 prinsipi əsasında       qrulmasına aid deyil?

• Hakimlik tabecilik.
• Emosional hisslər, soyuq hesabatlar.
√ Müzakirə olunan problemlərin vəziyyəti.
• Səmimilik və simpatiya.
• Yaxınlıq və oxşarlıq.

53. Bunlardan hansı şəxsi qaydada yanaşmaya aid deyil?



• İctimai- sinfi – cəmiyyətdə mövqe.
• Düzgün cavab yoxdur.
√ Şəxslərarası münasibətlərin əsas xüsusiyyətləri.
• Ailəvi- insanların mənşəyi]
• Dini tanrıya və ya fövqəltəbii qüvvələrə inamların sistemi.

54. Bunlardan hansı məlumatlandırmaq prosesinin aşağıdakı 4 mərhələsini özündə birləşdirir?

√  Məlumatların iki tərəfli mübadilə prossesi .
• Kommunikasiya diqqətin cəlb edilməsi.
• Məlumatın mənilməsinə nail olmaq.
• İnformasıyanın sonradan istifadə üçün saxlanılması
• Məlumatın əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş şəkildə izahı.

55. Aşağıdakılardan hansı P.R tədqiqatının daha geniş yayılmış üç növundən biri deyil?

• Qeyri rəsmi tədqiqat.
√ Fizioloji tədqiqat.
• Sosioloji tədqiqat.
• Düzgün cavab yoxdur.
• Kommunikasiyaya aiddir.

56. Azərbaycan respublikasında reklam haqqında qanun neçənci ildə yazılmışdır?

• 2006
• 1992
√ 1997
• 2000
• 2004

57. Bunlardan hansı reklamın xassəsi deyil?

• Bir istiqamətlilik
• Ödəmə.
• Qeyri- şəxsiyyətlilik
√ Absolyutluq
• Vasitəli

58.  Publist ralation  terminin ilk müəllifi  Amerikanın neçənci prizidenti olmuşdur?

• 1-ci
• 10-cu
• 30 -cu
√  3-cü
• 20-ci

59. İlk dəfə   publist ralation  termini harada meydana gəlmişdir?

√ ABŞ
• İngiltərə
• Fransa
• Yaponya
• Almaniya

60. Pablik releysinzə neçəyə qədər tərif verilib?

√ 500
• 2
• 8



• 100
•  200

61. Dövlət və qanunverici orqanların qərarlar qəbul etməsi prosesinə təsir mexanizmi:

•  planlaşdırmadır
•  proqnozlaşdırmadır
• əlaqələndirmədir
• stimullaşdırmadır
√ lobbiçilikdir

62. Promouşn nədir?

• ictimai fikrin qabaqcadan görülməsi, təhlili və təfsiridir
• məqsədlərin müəyyən edilməsi, plan və büdcənin tərtib edilməsidir
• təşkilatın işinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsidir
• təşkilatın bütün səviyyəli rəhbərlərinə məsləhətlərin verilməsidir
√ şəxsiyyətə, mala, təşkilata və ya fəaliyyət istiqamətinə marağın formalaşdırılmasıdır

63. İctimai iş:

√ dövlət və ya özəl müəssisələrinin xidmət şöbələrinin ictimaiyyətlə işlər üzrə fəaliyyətidir
• ictimai fikrin mahiyyətidir
• cəmiyyətdə mövqedir
• informasiya dolğunluğudur
• təşkilat və hökumət idarələri arasında xoş münasibətlərdir

64. Pablik rileyşnz:

• malların və xidmətlərin yönəldilməsi üzrə fəaliyyətdir
• təşkilat daxilində ünsiyyət bacarığıdır
√  menecmentin təşkilat və onun ictimaiyyəti arasında əlaqələr qurulması və saxlanması üzrə müstəqil funksiyasıdır
• ictimai, əxlaqi normalara mütləq riayət olunmasıdır
• reklam fəaliyyətinin tərkib hissəsidir

65.  PR  şöbəsinin  bilavasitə  təşkilatın  strukturunda  olması  hansı  qüsurların  yaranmasına  səbəb  ola  bilər?

•  Müəyyən  dərəcədə  obyektivliyin  itirilməsi
•  Şöbəyə  dəqiq  izah  olunmamış  təlimat  və  göstərişlər
•  Düzgün  cavab  yoxdur
√  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Təşkilatın  rəhbərinin  şöbənin  əməkdaşlarına  təzyiq  göstərməsi

66.  Düzgün  variantı  seçin.

•  Düzgün  cavab  yoxdur
√   Bütün  cavablar  doğrudur
•  Özünüpiar – öz-özünün  anonim  tərəfidir
•  Boz  piar - mənbəyini  gizli  saxlayan  reklam
•  Yaşıl  piar - sosial  məsul  piardır

67.  Düzgün  variantı  seçin.

•  Qara  piar – mənbəyini  gizli  saxlayan  reklam
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Sarı  piar – mənbəyini  gizli  saxlayan  piar
•  Boz  piar - sosial  məsul  piardır
√  Düzgün  cavab  yoxdur

68.  Hansı  fikir  düzgündür?



•  PR ictimaiyyətlə  əlaqəli  müxtəlif  vasitələrin  istifadə  edilməsi  effektivliyindən  asılıdır.
•  Press-vasitəçilik ictimaiyyətlə  əlaqəli  müxtəlif  vasitələrin  istifadə  edilməsi  effektivliyindən  asılıdır.
•  İctimai  iş ictimaiyyətlə  əlaqəli  müxtəlif  vasitələrin  istifadə  edilməsi  effektivliyindən  asılıdır
•  Press-agent ictimaiyyətlə  əlaqəli  müxtəlif  vasitələrin  istifadə  edilməsi  effektivliyindən  asılıdır
√  Yüksəlmə  ictimaiyyətlə  əlaqəli  müxtəlif  vasitələrin  istifadə  edilməsi  effektivliyindən  asılıdır.

69.  Press-vasitəçilik  nədir?

•  Komunikasiya  siyasətinin  həyata  keçirilməsi

•
 Cəmiyyətin  münasibətlərini  qiymətləndirməyə,  fərdlərin  və  təşkilatlarin  ümumi  maraqlarına  yönəldilmiş  fəaliyyət  və  siyasətini
fərdiləşdirməyə,  anlaşmaya  nail  olmaq  və  onu  qəbul  etməyə  yönəldilmiş  fəaliyyət  proqramının  yerinə  yetirilməsinə  təyin
edilmiş  idarəetmə  funksiyası

•  Təşkilatlar  və  cəmiyyətin  çoxsaylı  qrupları  arasında  qarşıliıqlı  etibar  münasibətlərinin  təşkili
•  Elmi-tətbiqi  nizam-intizamın  inkişafı

√  İnformasiya  vasitələrinin  diqqətini  çəkmək  və  ictimai  nəzərin  təminatı  məqsədilə  materialların  yazılması  və  xüsusi  tədbirlərin
təşkili

70. Aşağıdakılardan hansı Maslov nəzəriyyəsinə görə tələbin baş mərhələli iyearxiyasına aid deyil?

• Ən aşağı səviyyəyə fizioloji təlabatlar.
√ Hər bir insan eyni vəziyyətə müxtəlif tərəqqidə yanaşır.
• Sonuncu səviyyə özünü ifadə etmə.
• Dördüncü səviyyə - nüfuz təlbatlar.
• Üçüncü səviyyəni ictimai təlabatlar

71. İctimai dialoq klasiklərdən kimin adı ilə bağlıdır?

• Senter
• Veqli
• Platon
• Aristotel
√ Sokrat

72. P/ R-nin əsas neçə funksiyası var?

• 6
• 8
• 1
√ 3
• 4

73. Publicitinin problemləri ilə kimlər məşğul olur?

• menecerlər
• Katiblər
√ Yazıçılar
• Siyasətçilər
• Hüquqşunaslar

74.  Publist ralation  nə deməkdir?

• Tanınmış ticarət markası
• İctimai fəaliyyət
• İstehlakçının həvəsləndirilməsi
• Şirkətin imicinin yaradılması
√ İctimayətlə əlaqələr

75.   Pablik releysinz ilk növbədə hansı funksiyanı daşıyır?



• siyasət
• özünə inam
• imic
• təşkilatçı
√ idarə etmə

76.
İctimai iş:1.dövlət və ya özəl müəssisələrinin xidmət şöbələrinin ictimaiyyətlə işlər üzrə fəaliyyətidir
2.ictimai fikrin mahiyyətidir
3.cəmiyyətdə mövqedir

• 1,2
√ 1
• 1,2,3
• 1,2
• 2,3

77. Pablik rileyşnzin əsas məqsədi:

√ ictimaiyyətdə firma haqqında müsbət fikir yaratmaqdır
• istehsalat xərclərinin azaldılmasıdır
• reklam fəaliyyətidir
• yeni mal və xidmətlərin yaradılmasıdır
• satış həcminin artırılmasıdır

78. Tədqiqatçılar PR-nın sinonimi kimi aşağıdakılardan  hansı ifadəni işlədirlər?

√ Kommunikasiya menecmenti
• Konsaltink
• Kopreativ idarə etmə
•  Sövdələşmə
• Reklam

79. Bazarın potensial tutumu nədir?

• mümkün satış həcmini səciyyələndirən göstəricilərdir
• bazar tutumunun biznes-plan üçün zəruri olan təhlilidir
√ verilmiş bazarın alıcılarının müəyyən vaxt kəsiyi ərzində əldə edə biləcəyi malların ümumi miqdarıdır
• potensial bazarın, prinsipcə, sahibkarın ala biləcəyi hissəsidir
• sahibkarın real gəliridir

80. Hansı planın həyata keçirilməsi istehlakçıların anlayışı prinsipinə əsaslanır?

• Əlavə planın
• Təşkilati planın
• İstehsal planının
• Maliyyə planının
√ Marketinq planının

81. Layihənin həyata keçirilməsi üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinin sxemi hansı plana əsaslanır?

• bütün istehsal dövrünün daxil olduğu istehsalatın fəaliyyət planına
• sahibkarın uzun zaman kəsiyini əhatə edən strateji fəaliyyət planına
√ sahibkarın bazarla (marketinq), kollektivlə (menecment), partnyorlarla müfəssəl fəaliyyət planına.
• hazır məhsulun reallaşdırılması üzrə taktiki plana
• sahibkarın istehsalat müəssisəsi daxilində müfəssəl fəaliyyət planına

82. Seçilmiş bazar hansıdır?

• mal və xidmətlərin reallaşması üçün perpektivi olmayan bazardır
√ satış imkanlarının müəyyən edilməsi üçün seçilən bazardır.



• ticari əməliyyatların sabit olmadığı bazardır (cansız, passiv)
• mal və xidmətlərin reallaşması üçün perpektivi olmayan bazardır
• doğru cavab yoxdur

83. əsas bazar hansıdır?

• müəyyən şərtlərdə malların satış perspektivi olan bazardır
• malların (xidmətlərin) kiçik hissəsini udan bazardır
• doğru cavab yoxdur
• ticari əməliyyatların sabit olmadığı bazardır (cansız, passiv)
√ xidmətlərin və malların əsas hissəsinin satıldığı bazardır

84.  Biznes layihələrinin növünə aid deyil?

•  təşkilati
•  elmi-tədqiqat
√  perspektiv
•  yenilikçi
•  qarışıq

85.  Biznes layilərinin növünə aiddir?

•   işgüzar
√  təlim-təhsil
•  strateji
•  operativ
•  şəxsi

86.  Layihərin işlənməsi əsasında neçə vacib məsələ durur?

•  4
• 5
• 6
√ 3
• 2

87.  Biznes layihələrinin böyük əksəriyyəti nə xarakteri daşıyır?

√  sərmayə(xərc)
•  gəlir
•  kəmiyyət
•  keyfiyyət
•  maliyyə

88.  Layihənin idarə heyyəti bütün layihə boyunca neçə əsas prinsipi rəhbər tutmalıdır?

• 11
• 4
• 6
√ 7
• 9

89.  Aşağıdakılardan hansı layihə komandalarında iştirak etmir?

•  resurs üzrə menecer
•  icraçı üzvlər
•  sponsor
√  düzgün cavab yoxdur
•  lider



90. Layihə komandalarında iştirak edenlərdən biri yanlışdır?

√  təsisçilər
•  lider
•  sponsor
•  icraçı üzvlər
•  payçılar

91.  Biznes plan hazırlanan zaman potensial investrların tələbləri nöqteyi nəzərindən maraq doğuran bölmələrin məzmunu necə
verilməlidir?

•  dolğun şəkildə
•  inandırıcı
√  bütün cavablar doğrudur
•  aydın
•  konkret

92.  Aşağıdakılardan hansı biznes -planın bölməsi deyil?

•  maliyyə
√  düzgün cavab yoxdur
•  təşkilati
•  istehsal
•  hüquqi

93. Tərəfdaşlıq əlaqələrinin yaradılması mexanizminin əsas elementi nədir?

• Sahibkarlıq rəqabəti
• Maliyyə sferasında əməkdaşlıq
√ Sahibkarlıq sazişi
• Ticarətdə tərəfdaşlıq
• Fond bazarında əməkdaşlıq

94.  Yenilikçi tədqiqat və inkişaf layihələri nə ilə əlaqədardır?

•  düzgün cavab yoxdur
√  bütün cavablar doğrudur
•  onların istehsalı üsullarının yaradılması üsulları ilə
•  xidmətlərin yaradılması ilə
•  yeni məhsulun yaradılması ilə

95.  Layihədə iştirak edən payçılar kimlərdir?

•  Layihə proqramını tərtib edən, əsas  istiqamətləri və məhdudiyyətləri müəyyən edənlərdir
•  Onun bilavasitə təlimatı ilə işə başlayan və layihəyə prosessual rəhbərliyi həyata keçirənlərdir

•  Komanda üzvlərinin yığılması,onların bilk və vərdişlərinin layihədə tutduğu vəzifəyə uyğun olub olmamasını müəyyən edərək onları
lazımi maddə və qeyri maddə resurslarla təmin edir

√  Layihənin gerçəkləşməsində maraqlı olan bütün şəxslərdir
•  Düzgün cavab yoxdur

96.  Aşağıdakılardan hansı investisiya layihələrinin səmərələliyinin qiymətləndirilməsinin 3 əsas prinsipindən biridir?

•  analitik
•  rasionallıq
•  gəlirlik
√  metodoloji
•  rektabillik

97.  Yenilikçi bizes layihələrinin növlərinə aiddir?



•  Bütün cavablar doğrudur
√  Düzgün cavab yoxdur
•  Müəyyən məhsul növünün istehsalının təşkil edilməsi mümkünlüyünün sübuta yetirilməsi
•  Layihənin həyata keçirilməsinə mane ola biləcək amillərin aradan qaldırılması imkanlarının müəyyən edilməsi
•  İstehsalı planlaşdırılan məhsul növunə olan tələbin həcminin müəyyənləşdirilməsi

98.  Biznes - plan nə əsasinda hazırlanır?

•  Elmi - tədqiqat layihəsi əsasında
•  Qarışıq layihə əsasında
•  Təlim-təhsil layihəsi əsasında
•  Təşkilati layihə əsasında
√  investisiya layihəsi əsasında

99.  Layihənin reallaşdırılması üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinin hərəkət sxemi necədir?

•  Bazarla əlaqə
•  Düzgün cavab yoxdur
√  Bütün cavablar doğrudur
•  İşləyən kollekyivlə əlaqə
•  Tərəfdaşlarla əlaqə

100.  Sərmayə layihəsinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan sərmayələrin həcmi ilk növbədə nədən asılıdır?

•  düzgün cavab yoxdur
√  bütün cavablar düzgündür
•  Layihənin miqyasından
•  müddətindən
•  mürəkkəbliyindən

101.  Layihə menecmenti nədir?

•  Mənfəət almaq üçün qiymətli şeylərin tərəfdaşlar arasında kommersiya mübadiləsidir
•  Layihənin mərhələli idarəolunmasıdır
•  İqtisadiyyat subyektləri arasında fəaliyyətin dəyişməsidir
•  Layihənin ödəmə qabiliyyətinin qiymətidir
√  Xüsusi alət,vasitə bilik və vərdişlər toplusudur

102. İstehlakçıların başa düşülməsi prinsipi nəyə əsaslanır?

• istehlak tələbatı və gələcəkdə onun dəyişməsi haqqında məlumat olmasına
• istehsalın bazarın tələblərinə maksimum uyğunlaşdırılmasına
√ tələbatın və bazar konyunkturasının nəzərə alınmasına
• doğru cavab yoxdur
• bütün mümkün vasitələrin (malın keyfiyyəti, reklam, servis, dizayn, qiymət və s.) köməyilə bazara və istehlakçıya təsirə

103.  İstehlakçı uğrunda mübarizə  prinsipi nəyə əsaslanır?

• tələbatın və bazar konyunkturasının nəzərə alınmasına
• doğru cavab yoxdur
• istehsalın bazarın tələblərinə maksimum uyğunlaşdırılmasına
• istehlak tələbatı və gələcəkdə onun dəyişməsi haqqında məlumat olmasına
√ bütün mümkün vasitələrin (malın keyfiyyəti, reklam, servis, dizayn, qiymət və s.) köməyilə bazara və istehlakçıya təsirə

104. Malların və xidmətlərin kiçik hissəsini udan bazar necə adlanır?

• Səmərəsiz bazar
• Əsas bazar
• Potensial bazar
• Seçilmiş bazar



√ Əlavə bazar

105. İnkişaf edən bazar hansıdır?

• satış imkanlarının müəyyən edilməsi üçün seçilən bazardır
• müəyyən şərtlərdə malların satış perspektivi olan bazardır
√ malların satış həcminin artırılması üçün real imkanları olan bazardır
• malların kiçik hissəsini udan bazardır
• ticari əməliyyatların sabit olmadığı bazardır (cansız, passiv)

106. Potensial satış həcmi nədir?

• müəyyən şərtlərdə satış həcminin artırılması perspektividir
• verilmiş bazarın alıcılarının müəyyən vaxt kəsiyi ərzində əldə edə biləcəyi malların ümumi miqdarıdır
√ potensial bazarın, prinsipcə, sahibkarın ala biləcəyi hissəsidir
• bazar tutumunun biznes-plan üçün zəruri olan təhlilidir
• mümkün satış həcmini səciyyələndirən göstəricilərdir

107. Potensial bazar nədir?

√ müəyyən şərtlərdə malların satış perspektivi olan bazar
• xidmətlərin və malların əsas hissəsinin reallaşdığı bazar
• satış imkanlarının müəyyən edilməsi üçün seçilən bazar
• ticari əməliyyatların sabit olmadığı bazar (cansız, passiv)
• malların (xidmətlərin) kiçik hissəsini udan bazar

108. Hansı planın tərtib edilməsi layihənin həyata keçirilməsinə daxil deyil?

• istehsal planının tərtib edilməsi
√ əlaqələndirmə planı
• maliyyə planı
• təşkilat planının tərtib edilməsi
• marketinq planının tərtib edilməsi

109. Aşağıda sadalanan amillərdən hansı maliyyə planının tərtib edilməsini şərtləndirir?

• firma üzrə istehsalat axınları sxeminin tərtib edilməsi
• xidmətlərin, bölmələrin heyəti və onların funksiyaları
√ balanslı hesabat, firmanın iqtisadi fəaliyyətinin yekunu
• tərkibinə bütün istehsalat dövrü daxil olan istehsalatda fəaliyyət planı
• kəskin rəqabət, alıcı uğrunda mübarizənin güclənməsi

110. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında plan (hesabat) firmanın hansı bölməsi tərəfindən işlənib hazırlanır?

• baş mühasibatlıq tərəfindən
• iqtisadi şöbəs tərəfindən
• istehsalat şöbəsi tərəfindən
√ maliyyə şöbəsi tərəfindən
• marketinq şöbəsi tərəfindən

111. Firmanın ötən il üçün iqtisadi və maliyyə fəaliyyətinə yekun vuran hesabat necə adlanır?

• operativ hesabat
√ balanslı hesabat
• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
• malların istehsalı üzrə gəlirlər və xərclər haqqında hesabat
• doğru cavab yoxdur

112.  Layihənin ən vacib gostəricisidir?



√  Sifarişçinin layihə bitəndən sonra təqdim olunan son nəticəsindən razılıq səviyyəsi
•  İlkin texniki-iqtisadi tədqiqatlar,mümkün variantlardan ən saəmərəlisinin müəyyənləşdirilməsi
•  Bütün cavablar doğrudur
•  Şəxsi və kollektiv təşəbbüskatlıq
•  Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün riskə getmək

113.  Biznes - plan mühüm əhəmiyyət kəsb edir:

•  Bütün cavablar doğrudur
•  Doğru cavab yoxdur
√  Birgə işlərin görülməsi üçün tərəfdaşların cəlb olunmasında
•  Təklif edilə layihənin nə dərəcədə riskli,eləcə də perspektli olmasını müəyyənləşdirməsində

•  Layihənin həyata keçirilməsindən əldə ediləcək maliyyə nəticələrinin nə dərəcədə qənaətbəxş və reallığa yaxın olmasının müəyyən
edilməsində

114.  Layihənin idarəetməsinin növlərində biri yanlışdır?

•  layihənin planlaşdırılması
•  layihənin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi
•  layihə üdcəsinin hazırlanması və maliyyə monitorinqi
√  layihənin ümumiləşdirilməsi
•  layihənin mərhələli idarəolunması

115.  Bunlardan hansı layihənin idarəetmə növləridir?

•  layihə təkliflərinin(Project  Proposal) və layihənin normativ sənədlərinin işlənməsi
√  Bütün cavablar doğrudur
•  layihənin planlaşdırılması
•  layihənin mərhələli idarə olunması
•  layihənin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi

116.  Bunlardan hansı yenilikçi biznes layihələrinin növüdür?

√  Bütün cavablar düzgündür
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Təşkilati biznes layihələri
•  İqtisadi biznes layihələri
•  Sosial biznes layihələri

117.  Reallaşdırılması bilavasitə iştirakçılarına mənfəət gətirən layihələr necə adlanır?

•  Maliyyə layihələri
•  Regional layihələr
•  Riskli layihələr
√  Kommersiya layihələri
•  Konsultativ layihələr

118.  Layihənin idarə heyəti bütün layihə boyunca rəhbər tutduğu 7 əsas prinsipdən biri yanlışdır?

•  Qarşılıqlı hörmət və inam prinsipi
√  Risklərin qiymətləndirilməsi prinsipi
•  Komanda üzvlərinə səlahiyyətlərin deleqasiya olunması prinsipi
•  Layihə barədə ətraflı və dolğun məlumatın olması prinsipi
•  İnsana yalnız sevdiyi işi daha yaxşı və həvəslə görür

119.  Bunlardan hansı elmi-metodoloji baxımdan layihədə xüsusi diqqət tələb edən məsələlərə aiddir?

√  İnvestisiya layihəsinin həyata keçirilməsindən gözlənilən son nəticə
•  Düzgün cavab yoxdur
•  İlkin təhlilin aparılması -ilkin texniki -iqtisadi tədqiqatlar,mümkün variantlardan ən səmərəlisinin müəyyənləşdirilməsi



•  son təhlilin aparılması - texniki - iqtisadi tədqiqatlar layihənin meyarlarının dəqiqləşdirilməsi
•  layihənin qiymətləndirilməsi- qiymətləndirmə üzrə tədqiqatlar investisiya qoyuluşu üzrə son qərarın qəbul edilməsi

120.  Aşağıdakılardan hansı layihələrin işlənməsi əsasında duran 3 vacib məsələlərdən biridir?

•  ]layihənin həyata keçirilməsinə mane ola biləcək amillərin aradan qaldırılması imkanları müəyyən edilir
•  müəyyən məhsul növünün istehsalının təşkil edilməsi mümkünlüyü sübuta yetirilir
•  düzgün cavab yoxdur
√  bütün cavablar doğrudur

•  istehsalı planlaşdırılan məhsul növünə olan tələbin həcmi müəyyənləşdirilir və bazar qiymətinin aşağı və yuxarı hədləri
proqnozlaşdırılır

121.  Biznes-plan tərtib edilərkən aşağıdakı şərtlərə əməl edilməlidir.Variantlardan biri səhvdir?

•  biznes-planın investorlar üçün cazibədar və anlaşıqlı olması məqsədilə o, bölmələr üzrə işlənib hazırlanmalıdır
√  biznes -plan mürəkkəb və çətin olmalıdır
•  biznes -plan potensial investora ilkin varintda təqdim edilməlidir
• bines-plan çox yığcam,sadə, tez dərk olunan tərzdə və peşəkarlıqla tərtib olunmalıdır
•  investor biznes-planla yaxından tanış olmalıdır

122.  Aşağıdakılardan hansı Yenilikçi tədqiqat və inkişaf layihələrinə aid deyil?

•  təşkilati sahədə yeniliklər
•  doğru cavab yoxdur
•  elmi - tədqiqat sahəsində yeniliklər
√  monitorinq sahəsində yeniliklər
•  maliyyə sahəsində yeniliklər

123.  Lisenziya  müqaviləsində  neçə  tərəf  çıxış  edir?

√ 2
• Düzgün  cavab  yoxdur
• 5
• 4
• 3

124. Lisenziya  müqaviləsi  üzrə  lisenziarın  vəzifə  və  öhdəlikləri  və  lisenziya  müqaviləsi  üzrə  lisenziatın  vəzifə  və  öhdəlikləri
bunlardan  hansına  aiddir?

√  Beynəlxalq  lisenziya  müqavilələrinin  məzmununda  əks  olunan  şərtlərə
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Müqavilənin  predmetinə
•  Lisenziya  müqavilələrinin  asılı  olduqları  əlamətlərə

125. Aşağıdakılardan  hansı  beynəlxalq  lisenziya  müqavilələrinin  məzmununda  əks  olunan  şərtlərə  aiddir?

•  Preambula
√  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Müqavilə  predmeti
•  Ödəmələr
•  Tərəflər

126. Beynəlxalq  lisenziya  müqavilələrinin  məzmununda  hansı  şərtlər  əks  oluna  bilər?

•  Tətbiq  olunma  müddəti
•  Lisenziyanın  fəaliyyət  göstərmə  ərazisi
•  Kəmiyyət  göstəricisi  ilə  onun  həcmi
•  Lisenziya  obyektinin  istifadə  formaları
√  Lisenziyanın  növləri



127. Avadanlığın  təchizatı  aşağıdakılardan  hansına   aiddir?

√  Alqı-satqı  üzrə  beynəlxalq  sazişə
•  Elmi-texniki  əməkdaşlıq  barədə  beynəlxalq  müqavilələrə
•  Sənaye  obyektlərinin  layihələşdirilməsi  və  tikintisi  üzrə  beynəlxalq  müqavilələrinə
•  Beynəlxalq  lisenziya  müqavilələrinə
•  Sənaye  əməkdaşlığı  üzrə  beynəlxalq  müqavilələrə

128. Lisenziya  müqaviləsinin  obyekti  ixtiraya  görə  lisenziya,   nou-hau ,  əmtəə  nişanı  ola  bilər. Bu,  aşağıdakılardan  hansına  aiddir?

•  Alqı-satqı  üzrə  beynəlxalq  sazişə
•  Elmi-texniki  əməkdaşlıq  barədə  beynəlxalq  müqavilələrə
•  Sənaye  əməkdaşlığı  üzrə  beynəlxalq  müqavilələrə
√  Beynəlxalq  lisenziya  müqavilələrinə
•  Sənaye  obyektlərinin  layihələşdirilməsi  və  tikintisi  üzrə  beynəlxalq  müqavilələrə

129.  Lisenziya  müqaviləsinin  şərtlərinə  aid  deyil:

•  Lisenziya  obyektinin  istifadə  formaları
√  Keyfiyyət  göstəricisi  ilə  onun  həcmi
•  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Tətbiq  olunma  müddəti
•  Lisenziyanın  fəaliyyət  göstərmə  ərazisi

130. Lisenziya  müqaviləsinin  şərtlərinə  aiddir:

√  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Lisenziya  obyektinin  istifadə  formaları
• Kəmiyyət  göstəricisi  ilə  onun  həcmi
•  Lisenziyanın  fəaliyyət  göstərmə  ərazisi

131. Lisenziya  müqavilələri  hansı  əlamətdən  asılı  olaraq  fərqlənirlər?

•  Müqavilələr  lisenziya  məhsullarının  ixracına  icazə  verir,  tamamilə  istisna  edir  və  ya  bir  qədər  məhdudlaşır
•  Düzgün  cavab  yoxdur
√  Bütün  cavablar doğrudur

•  Texnologiyanın  ötürülməsi  üsulları,  yəni  lisenziya  müstəqil  və  ya  binanın  tikilməsi  haqqında  müqavilənin  bağlanması  ilə  eyni
anda  komplekt  avadanlıqların  çatdırılması  və  injinirinq xidmətlərinin  göstərilməsini  təmin  edir

•  Müqavilələrdə  lisenziarın  öhdəliklərinin  olması  və  ya  olmaması  müqavilənin  qüvvədə  olduğu  müddətdə  lisenziata  lisenziya
texnikasının  yeni  təkmilləşdirilməsi  haqqında  məlumatlar  verir

132. Aşağıdakılardan  hansı  lisenziyanın,   nou-hau -nun,  ticarət  nişanlarının  və s.-nin  istifadə  hüququnun  verilməsi  barədə  razılıqdır?

•  Alqı-satqı  üzrə  beynəlxalq  saziş
•  Sənaye  obyektlərinin  layihələşdirilməsi  və  tikintisi  üzrə  beynəlxalq  müqavilələr
•  Elmi-texniki  əməkdaşlıq  barədə  beynəlxalq  müqavilə
•  Sənaye  əməkdaşlığı  üzrə  beynəlxalq  müqavilə
√  Lisenziya  sazişi

133. Konsessioner nədir və ya kimdir?

• dövlət müəssisəsi
• doğru cavab yoxdur
• dövlət, hakimiyyət orqanı
√ özəl firma, müəssisə
• dövlət, hakimiyyət orqanı, sahibkar

134. Konsedent nədir və ya kimdir?



• dövlət, hakimiyyət orqanı, sahibkar
• özəl firma, müəssisə
• sahibkar, hüquqi şəxs
• sahibkar, fiziki şəxs
√ dövlət, hakimiyyət orqanı

135. Konsessiya nədir və ya kimdir?

√ dövlət-özəl partnyorluq forması
• konkret fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi üçün lisenziyası olan hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar
• müəyyən ad və ya əmtəə nişanı ilə biznes aparmaq hüququ
• bu, lisenziatın üçüncü şəxslərə verdiyi lisenziyadır
• lisenziya sazişinin digər tərəfə lisenziya obyektindən istifadə hüququnu verən tərəf

136. Lisenziyalaşdırma obyektləri nəyə deyilir?

√ lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinə
• özünüidarəetmə və dövlət hakimiyyəti orqanlarına
• lisenziyalaşdıran orqanlara
• lisenziarlara və lisenziatlara
• dövlətin bilavasitə lisenziya funksiyaları ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlərə

137. Lisenziat kimdir və ya nədir?

• lisenziya sazişinin digər tərəfə lisenziya obyektindən istifadə hüququ verən tərəfdir
• dövlət-özəl tərəfdaşlıq formasıdır
• doğru cavab yoxdur.
√ konkret fəaliyyət növünün həyaya keçirilməsi üçün lisenziyası olan hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkardır
• müəyyən ad və ya əmtəə nişanı ilə biznes həyata keçirmək hüququdur

138. Lisenziar kimdir və ya nədir?

• xüsusi icazə verilməsi prosesidir
• müəyyən ad və ya əmtəə nişanı ilə biznes həyata keçirmək hüququdur
√ lisenziya sazişi əsasında digər tərəfə lisenziya obyektindən istifadə hüququnu verən tərəfdir
• əməl olunması, lisenziyanın qüvvədə olmasını şərtləndirən şərtlərdir.
• konkret fəaliyyət növünün keçirilməsi üçün lisenziyası olan hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkardır

139. Lisenziya nədir?

• hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar
• müəyyən ad və ya əmtəə nişanı ilə biznes həyata keçirmək hüququ
• dövlət-özəl tərəfdaşlıq forması
• lisenziya müqaviləsinin tərəflərindən biri
√ bəzi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi hüququ verən sənəd (saziş).

140.  Müştərək müəssisələrin yaradılması prosesi aşağıdakı hansı mərhələləri əhatə edir?

•  müştərək müəssisənin tipinin seçilməsi
•  bazarın tədqiqi
•  zəruri informasiyanın toplanması
√  Bütün cavablar doğrudur
•  real imkanların qiymətləndirilməsi

141.  Milli tərəfdaşların müştərək müəssisədə iştirakı aşağıdakılardan hansı riskləri xeyli azaldır?

√  Bütün cavablar doğrudur
•  Onların milli müəssisələrdən diskriminasiya olunma riskini
•  Xarici investisiyanın müsadirə riskini



•  Xarici investisiyanın milliləşdirmə riskini
•  Düzgün cavab yoxdur

142.  Müştərək müəssisələrin yaradılması yolu ilə texnika və texnologiyanın , idarəetmə təcrübəsinin və s. ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması
neçə formada həyata keçirilir?

√ 3
• 8
• 7
• 5
• 4

143.  Aşağıdakılardan hansı motivlərin əsas kateqoriyalarına aid deyil?

•  Zəruri istehsal resurslarının əldə olunması
•  Bazar motivləri
•  Riskin bölüşdürülməsi
√  İstehsal motivləri
•  A və C varianları

144.  Müştərək müəssisələri yaradan tərəflərin məqsədlərinin motivləri neçə əsas kateqoriyaya bölünür?

• 7
• 5
√ 3
•  2
• 4

145.  Müştərək müəssisələrin yaradılmasında nə mühüm rol oynayır?

•  mənfəət
•  istehsal
√  bazar motivləri
•  sığorta
•  mübadilə

146.  Payçılıq əsasında yaradılan müştərək müəssisələrin Nizamnamə fondu aşağıdakılardan hansının hesabına yaradılır?

• Tərəfdaşlar arasında bank əməliyyatları hesabına
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Tərəfdaşlar arasında birgə kapitalın bölüşdürülməsi hesabına
•  Tərəfdaşlar arasında sövdələşmələr hesabına
√  Tərəfdaşların vəsaitləri hesabına

147.  Aşağıdakı əlamətlərdən hansı həm payçı həm də kontrakt müştərək müəssisələrin yaradılması üçün xarakterikdir?

•  Birgə idarəetmə
√  Hamısı
•  Riskin bölüşdürülməsi
•  Mənfəəti bölüşdürülməsi
•  Birgə kapital

148.  Hansı əsasda yaradılan Müştərək müəssisələrin Nizamnamə fondu tərəfdaşların vəsaitləri hesabına yaradılır?

•  danışıqlar əsasında
√  payçılıq əsasında
•  saziş  əsasında
•  sövdələşmə əsasında
•  müqavilə əsasında



149.  Müştərək müəssisələr aşağıdakılardan hansının bölüşdürülməsi əsasında yaradılır?

•  Birgə kapitalın
•  Mənfəətin
•  Risklərin
√  Bütün cavablar doğrudur
•  Birgə idarəetmənin

150.  İqtisadçılar müştərək müəssisələrə hansı formada baxır?

√  Xarici investisiyanın təminat sistemi forması kimi
•  müştərək müəssisələrin istiqamətinin öncül müəyyən edilməsi forması kimi
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Bütün cavablar doğrudur
•  Qarşılıqlı tərəfdaşların işgüzar əməkdaşlıq forması kimi

151. Aşağıdakılardan hansı offşor zonaya aiddir?

• Bəham adaları
• Cələllüdard adaları
• Terksi və Kaikos adaları
√ Bütün variantlar düzgündür
• Cersi və qrensi adaları

152. Sahibkarlıq fəaliyyətində vəzifə dedikdə nə başa düşülür?

√ Əlamətlərlə bilavasitə məqsədi ifadə etmək
• Kəmiyyət və keyfiyyəti təyin etmək
• İnkişaf üçün maliyyə mənbəyi təmin etmək
• İctimayətlə əlaqə yaratmaq
• Qarşıya qoyulmuş vəzifəni təyin etmək

153. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xidmətlərə hansılar aid deyil?

√ Mübadilə
• Sığorta
• Reklam
• İctimai iaşə
• Bank işi

154. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu neçənci ildə göstərilmişdir?

√ 1992
• 2000
• 1994
• 2005
• 1995

155. Müştərək sahibkarlığın növü hansıdır?

√ Konsorsium
• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
• İstehsal
• Hamısı düzgün cavabdır
• Səhmdar cəmiyyələr

156. Aşağıdakılardan hansı dünya praktikasında Azad iqtisadi zonalara aid deyl?

• Azad istehsal zonaları
√ Azad istehlakçı zonaları



• Azad gömrük zonaları
• Azad offşor zonaları
• Azad ticarət zonaları

157. Bunalardan hansının müştərək müəssisələrin inkişafında rolu yoxdur?

• İnformasiya
• Valyuta məzənnəsi
√ Hamısı düzgün cavabdır
• Vergi dərəcəsi
• Rentabellik səviyyəsi

158. Hansı fəalliyyət müştərək sahibkarlığın növünə aid deyil?

• İstehsal
√ Alqı satqı
• Satış
• Kontrakt üzrə idarəetmə
• Elmi –tədqiqat

159. Müştərək sahibkarlığın tipinə aid deyil?

√ Ticarət evi
• Lisenziyalı
• Birgə investisiyalı müəssələr
• Podrta istesalı
• Kontrak üzrə idarə etmə

160. Hansı fəaliyyət müştərək sahibkarlığın tipi sayılır?

• Lisenziyalı istehsal
• Kontrakt üzrə idarəetmə
• Kapitala birgə malik olmaq
√ bütün cavablar doğrudur
• Podrat istehsalı

161. Tarixdə ən birinci  azad iqtisadi zona  hansı ölkədə yaradılıb?

• ABŞ
• Rusiya
• İspaniya
√ İtaliya
• Çin

162. Qarışıq müəssisə hansılardı?

•  xaricdə yerli təşkilatların və xarici tərəfdaşların kapitalı əsasında yaradılmış firmalardır

√ əməkdaşlığı müəssisədə olan resurslar və imkanlar əsasında tam təsərrüfat hesabı prinsiplərinə riayət olunması ilə qurulan
müəssisələrdir

• nizamnamə fondu bir ölkənin iki və ya daha çox hüquqi şəxsi tərəfindən formalaşdırılan müəssisələrdir
• doğru cavab yoxdur
• sahibkarlıq fəaliyyəti müxtəlif ölkələrdən olan tərəfdaşların ümumi mülkiyyəti bazasında həyata keçirilən müstəqil təşkilatdır

163. Birgə müəssisə hansılardı?

• xaricdə yerli təşkilatların və xarici partnyorların kapitalı əsasında yaradılmış firmalardır

• əməkdaşlığı müəssisədə olan resurslar və imkanlar əsasında tam təsərrüfat hesabı prinsiplərinə riayət olunması ilə qurulan
müəssisələrdir

• nizamnamə fondu bir ölkənin iki və ya daha çox hüquqi şəxsi tərəfindən formalaşdırılan müəssisələrdir



• doğru cavab yoxdur
√ sahibkarlıq fəaliyyəti müxtəlif ölkələrdən olan tərəfdaşların ümumi mülkiyyəti bazasında həyata keçirilən müstəqil təşkilatdır

164. Qarışıq cəmiyyətlər hansılardı?

√ xaricdə yerli təşkilatların və xarici tərəfdaşların kapitalı əsasında yaradılmış firmalardır

• əməkdaşlığı müəssisədə olan resurslar və imkanlar əsasında tam təsərrüfat hesabı prinsiplərinə riayət olunması ilə qurulan
müəssisələrdir

• nizamnamə fondu bir ölkənin iki və ya daha çox hüquqi şəxsi tərəfindən formalaşdırılan müəssisələrdir
• doğru cavab yoxdur
• sahibkarlıq fəaliyyəti müxtəlif ölkələrdən olan tərəfdaşların ümumi mülkiyyəti bazasında həyata keçirilən müstəqil təşkilatdır

165.  Müştərək müəssisədə tərəfdaşlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsi nə əsasında həyata keçirilir?

√  kontrakt
•  hamısı
•  heç biri
•  sövdələşmə
•  payçılıq

166. Strateji alyans nədir?

• bütün iştirakçıların gəlirinin ümumi fonda daxil olması və sonradan onlar arasında əvvəlcədən müəyyən edilmiş nisbətdə bölünməsi ilə
fərqlənən şirkətlərin birləşməsi formasıdır

• tərkibinə daxil olan müəssisələrin vahid istehsal kompleksində birlşədiyi və öz hüquqi, istehsal və kommersiya müstəqilliyini itirdiyi
birlikdir

• təsərrüfat cəhətdən müstəqil firmaların müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyətini icra etmək məqsədilə yaradılmış müvəqqəti ittifaqdır

√ iki və daha çox müstəqil firmanın müəyyən kommersiya məqsədinə nail olmaq üçün, şirkətin birləşmiş və bir-birini tamamlayan strateji
resursları sinerjisini əldə etmək üçün kooperasiya haqqında sazişidir

• hüquqi və ya fiziki şəxslərin ümumi təsərrüfat, elmi, mədəni və ya hər-hansi digər, bir qayda olaraq, qeyri-kommersiya məqsədinə nail
olmaq üçün könüllü şəkildə birləşməsidir

167. Assosiasiya nəyə deyilir?

• tərkibinə daxil olan müəssisələrin vahid istehsal kompleksində birlşədiyi və öz hüquqi, istehsal və kommersiya müstəqilliyini itirdiyi
birlikdir

• təsərrüfat cəhətdən müstəqil firmaların müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyətini icra etmək məqsədilə yaradılmış müvəqqəti ittifaqdır

• iki və daha çox müstəqil firmanın müəyyən kommersiya məqsədinə nail olmaq üçün, şirkətin birləşmiş və bir-birini tamamlayan strateji
resursları sinerjisini əldə etmək üçün kooperasiya haqqında sazişidir

√ hüquqi və ya fiziki şəxslərin ümumi təsərrüfat, elmi, mədəni və ya hər-hansi digər, bir qayda olaraq, qeyri-kommersiya məqsədinə nail
olmaq üçün könüllü şəkildə birləşməsidir

• bütün iştirakçıların gəlirinin ümumi fonda daxil olması və sonradan onlar arasında əvvəlcədən müəyyən edilmiş nisbətdə bölünməsi ilə
fərqlənən şirkətlərin birləşməsi formasıdır

168. Trest nədir?

√ tərkibinə daxil olan müəssisələrin vahid istehsal kompleksində birlşədiyi və öz hüquqi, istehsal və kommersiya müstəqilliyini itirdiyi
birlikdir

• təsərrüfat cəhətdən müstəqil firmaların müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyətini icra etmək məqsədilə yaradılmış müvəqqəti ittifaqdır

• iki və daha çox müstəqil firmanın müəyyən kommersiya məqsədinə nail olmaq üçün, şirkətin birləşmiş və bir-birini tamamlayan strateji
resursları sinerjisini əldə etmək üçün kooperasiya haqqında sazişidir

• hüquqi və ya fiziki şəxslərin ümumi təsərrüfat, elmi, mədəni və ya hər-hansi digər, bir qayda olaraq, qeyri-kommersiya məqsədinə nail
olmaq üçün könüllü şəkildə birləşməsidir

• bütün iştirakçıların gəlirinin ümumi fonda daxil olması və sonradan onlar arasında əvvəlcədən müəyyən edilmiş nisbətdə bölünməsi ilə
fərqlənən şirkətlərin birləşməsi formasıdır

169.  Pul  nədir?

• iki və daha çox müstəqil firmanın müəyyən kommersiya məqsədinə nail olmaq üçün, şirkətin birləşmiş və bir-birini tamamlayan strateji
resursları sinerjisini əldə etmək üçün kooperasiya haqqında sazişidir

• təsərrüfat cəhətdən müstəqil firmaların müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyətini icra etmək məqsədilə yaradılmış müvəqqəti ittifaqdır

• hüquqi və ya fiziki şəxslərin ümumi təsərrüfat, elmi, mədəni və ya hər-hansi digər, bir qayda olaraq, qeyri-kommersiya məqsədinə nail
olmaq üçün könüllü şəkildə birləşməsidir



√ bütün iştirakçıların gəlirinin ümumi fonda daxil olması və sonradan onlar arasında əvvəlcədən müəyyən edilmiş nisbətdə bölünməsi ilə
fərqlənən şirkətlərin birləşməsi formasıdır

• tərkibinə daxil olan müəssisələrin vahid istehsal kompleksində birlşədiyi və öz hüquqi, istehsal və kommersiya müstəqilliyini itirdiyi
birlikdir

170. Sindikat nədir?

• təsərrüfat cəhətdən müstəqil firmaların müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədilə müvəqqəti ittifaqı
√ eyni növlü sənaye müəssisələrinin məhsulunun ümumi satışını həyata keçirmək məqsədilə yaradılmış birlikdir
• şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında müxtəlif növ müəssisələr şəbəkəsini birləşdirən təşkilati inteqrasiya forması

• bir qayda olaraq, eyni sahəyə aid, öz aralarında şirkətin kommersiya fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərinə (bazar bölgüsü və s.) aid saziş
imzalayan firmaların birliyi

• kapitalda iştirak vasitəsilə bir-biri ilə əlaqəli olan müstəqil müəssisələrin birlik formasıdır (bir qayda olaraq, çoxsahəli)

171. Kartel nədir?

• təsərrüfat cəhətdən müstəqil firmaların müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədilə müvəqqəti ittifaqı
• kapitalda iştirak vasitəsilə bir-biri ilə əlaqəli olan müstəqil müəssisələrin birlik formasıdır (bir qayda olaraq, çoxsahəli)

√ bir qayda olaraq, eyni sahəyə aid, öz aralarında şirkətin kommersiya fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərinə (bazar bölgüsü və s.) aid saziş
imzalayan firmaların birliyi

• eyni növlü sənaye müəssisələrinin məhsulunun ümumi satışını həyata keçirmək məqsədilə yaradılmış birlikdir
• şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında müxtəlif növ müəssisələr şəbəkəsini birləşdirən təşkilati inteqrasiya forması

172. Konsorsium nədir?

• şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında müxtəlif növ müəssisələr şəbəkəsini birləşdirən təşkilati inteqrasiya formasıdır
• kapitalda iştirak vasitəsilə bir-biri ilə əlaqəli olan müstəqil müəssisələrin birlik formasıdır (bir qayda olaraq, çoxsahəli)
• eyni növlü sənaye müəssisələrinin məhsulunun ümumi satışını həyata keçirmək məqsədilə yaradılmış birlikdir
• təsərrüfat cəhətdən müstəqil firmaların müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyətini icra etmək məqsədilə yaradılmış müvəqqəti ittifaqdır
√ təsərrüfat cəhətdən müstəqil firmaların müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyətini icra etmək məqsədilə yaradılmış müvəqqəti ittifaqdır

• bir qayda olaraq, eyni sahəyə aid, öz aralarında şirkətin kommersiya fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərinə (bazar bölgüsü və s.) aid saziş
imzalayan firmaların birliyidir

173. Konqlomerat nədir?

• təsərrüfat cəhətdən müstəqil firmaların müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyətini icra etmək məqsədilə yaradılmış müvəqqəti ittifaqdır
• eyni növlü sənaye müəssisələrinin məhsulunun ümumi satışını həyata keçirmək məqsədilə yaradılmış birlikdir
√ şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında müxtəlif növ müəssisələr şəbəkəsini birləşdirən təşkilati inteqrasiya formasıdır

• bir qayda olaraq, eyni sahəyə aid, öz aralarında şirkətin kommersiya fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərinə (bazar bölgüsü və s.) aid saziş
imzalayan firmaların birliyidir

• kapitalda iştirak vasitəsilə bir-biri ilə əlaqəli olan müstəqil müəssisələrin birlik formasıdır (bir qayda olaraq, çoxsahəli)

174.  Lizinq müqaviləsinin mərhələlərinə aiddir.

•  Lizinq müraciəti
√  Bütün cavablar doğrudur
•  Lizinq müqaviləsinin bağlanması
•  Müraciətin təsdiqlənməsi
•  Müraciətə baxılması

175.  Lizinq faizini təşkil edir

•  Resursların qiyməti
√  a, b və c
•  Riskin məbləği və Lizinq marjası
•  Riskin məbləği
•  Lizinq marjası

176.  Lizinq ödənişinə daxil deyildir.

•  Riskin məbləği



√  Düzgün cavab yoxdur
•  Amortizasiya
•  İstifadə olunan resursların ödənişi
•  Lizinq marjası

177.  Lizinq ödənişinə daxildir

•  Riskin məbləği
√  Bütün cavablar doğrudur
•  Amortizasiya
•  İstifadə olunan resursların ödənişi
•  Lizinq marjası

178.   Liz  dövrü nədir?

•  Düzgün cavab yoxdur
•  Müqavilənin hazırlıq prosesi
•  Uzunmüddətli müqavilələr zamanı müqavilə obyektinin istifadə olduğu müddət
√ Lizinq müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət
•  “Lizinq”terminin meydana gəldiyi dövr

179.  Müddətinə görə icarə müqavilələri hansılardır.

•  Qısamüddətli və Uzunmüddətli
•  Qısamüddətli, Ortamüddətli, Uzunmüddətli, Müddətsiz
√  Uzunmüddətli, Qısamüddətli, Ortamüddətli
•  Uzunmüddətli və Müddətsiz
•  Qısamüddətli Ortamüddətli və 50 ildən artıq

180.  Uzunmüddətli icarə müqaviləsi neçə müddətlikdir.

•  1 ildən 10 ilə qədər
√  3 ildən 20 ilə qədər
•  10 ildən 15 ilə
•  5 ildən 10 ilə
•  3 ildən 5 ilə qədər

181.  Ortamüddətli icarə müqaviləsi neçə müddətlikdir.

√  1 ildən 3 ilə qədər
•  24 aylıq
•  1 gündən 1 ilə qədər
•  1 aydan 3 aya qədər
•  1 ildən 5 ilə qədər

182.  Qısamüddətli icarə müqaviləsi neçə müddətlikdir.

•  1 gündən 30 günə qədər
•  1 həftəlik qədər
•  1 aydan 3 aya qədər
•  3 ildən 20 ilə qədər
√  1 gündən 1 ilə qədər

183. Lizinq terminindən ilk dəfə neçənci ildə istifadə edilmişdir?

√ 1877
• 1995
• 2000
• 1885
• 1900



184. ABŞ-da lizink şirkətlərinin necə növü yayılıb?

• 4
• 6
• 2
• 5
√ 3

185. Lizinqin ən geniş yayılan formasına aşağıdakılardan hansıdır?

• İctimai əlaqə.
• Lesenziya.
• Operativ.
√ Maliyyə.
• Sublizinq.

186. Lizinq nədir?

• İctimai əlaqədir.
• Düzgün cavabı yəxdur.
√ Bir maliyyə xidmətidir.
• Fəaliyyətdir.
• Lesenziyadır.

187. Lizinq sövdələşmələri əsas neçə şəxslər tərəfdən ibarət olur?

√ 3
• 10
• 4
• 5
• 2

188. Lizinqə sözün dar mənasında nə deyilir?

√ Bank əməliyyatı.
• Sövdələşmə.
• Lesenziya.
• Daşınmaz əmlakın sığortası.
• Operativlik.

189. Lizinqin əsas necə forması mövcuddur?

• 5
• 3
• 6
√ 2
• 4

190. Azərbaycan Respublikasında  Lizinq  haqqında qanun neçənci ildə qəbul edilmişdir?

• 2006
• 1992
√ 1994
• 2000
• 1997

191.  Lizinq sözünün iqtisadiyyata gəlişi bağlıdır.

√  Bell telefon şirkətinin fəaliyyətiylə



•  Siemens qardaşlarıyla
•  Yeni Dünyanın kəşfiylə
•  Düzgün cavab yoxdur
•  TeliaSonera rabita birliyi ilə

192.  İqtisadi leksikonda lizinq sözünün mənası hansıdır.

•  əmanət etmək
•  istifadə etmək
•  müvəqqəti
√  icarəyə vermək
•  borc vermək

193.  Eramızdan əvvəl lizinq ideyasından istifadə etmişlər.

√  Şumerlər
•  Çinlilər
•  Assurlar
•  Bütün cavablar doğrudur
•  Misirlilər

194.  Lizinq üzrə maliyyələşdirmənin bank kreditlərindən fərqi

√  Lizinq daha uzun müddətlidir
•  Bank kreditləriylə müqaisədə həcmi azdır
•  Fərq mövcud deyil
•  Bütün cavablar doğrudur
•  Lizinq faizsizdir

195.  Lizinq nədir?

•  Özündə bank krediti, icarə, investisiya elementlərini cəmləşdirən münasibətlər kompleksidir
•  Əmlakın müvəqqəti istifadəyə verilməsidir
•  Kapital istifadəsinin xüsusi sahibkarlıq fəaliyyəti formasıdır
√  Bütün cavablar doğrudur
•  Müddətli xarakter daşıyan maliyyə sazişidir.

196.  Operativ lizinq müqaviləsinin qısamüddətli olmasının səbəbi.

•  Böyük məbləğ tələb olunur
•  Lizinq alanın ödənişləri müqaviləni tam əhatə edə bilmir.
•  Lizinq şirkəti bütün cari və əsaslı təmir xərclərini lizinq ödənişlərinə daxil edir.
•  Bütün cavablar doğrudur
√  Müqavilə sonunda avadanlığın mülkiyyəti lizinq şirkətində qalır

197.  Operativ lizinq maliyyə lizinqindən nə ilə fərqlənir.

•  Müqavilə müddəti daha qısadır
•  Eyni anlayışlardır
√  Müqavilə müddəti qısa, lizinq ödənişləri yüksəkdir
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Lizinq ödənişləri daha yüksək olur

198.  Lizinq müqaviləsinin mərhələlərinə daxil deyildir.

•  Lizinq obyektinin lizinq alana verilməsi
√  Avadanlığın mümkün istismar müddəti
•  Nəzərdə tutlmuş hallarda obyektin lizinq alanın mülkiyyətinə keçməsi
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Monitorinq maliyyə nəzarəti



199.  Lizinq müqaviləsi neçə mərhələdən ibarət prosesdir.

•  Lizinq müqaviləsinin bağlanması və Mülkiyyət hüququnun alana keçməsi
√  11 mərhələdən
•  Lizinq verən və lizinq alan arasında razılıqdan asılıdır
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Müqavilədən aslı olaraq fərqlidir

200.  Lizinq müqaviləsinin mərhələlərini ardıcıllıqla düzün.
1-Lizinq müraciəti, 2-Müraciətə baxılması, 3-Lizinq müqaviləsinin bağlanması, 4-Sığorta, 5- Alqı-satqı müqaviləsi

•  1-2-5-3-4
•  4-2-1-3-5
•  3-5-4-2-1
√  1-2-3-5-4
•  1-5-4-2-3

201. Bunlardan hansı transmilli lizinqin üstünlüklərinə aid deyil?

√ əmlakın korlanması ilə əlaqədar risk
• valyuta məzənnəsi ilə bağlı riskin azalması
• xarici lizinq verənlərin tərəfdaşlarının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasının götürülməsi
• istehsal olunan malların xarici satış bazarında genişləndirilməsi
• yerli maliyyə münasibətlərinin əldə edilməsi

202. Bunlardan hansı beynəlxalq lizinq növlərinə aid deyil?

• dolayı lizinq
√ tranzit lizinq
• operativ
• qaytarılma
• birbaşa lizinq

203. MDB ölkələri arasında lizinq haqqında qanunu qəbul edilmiş dövlət aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

√ Azərbaycan.
• Özbəkistan.
• Gürcüstan.
• Ukrayna
• Rusiya.

204. Aşağıda verilənlərdən hansı operativ lizinq sazişlərinə aiddir?

√ İxtiyari anda ləvğ oluna bilər
• İxtiyari anda nəzərdə tutula bilən.
• Düzgün cavab yoxdur.
• İki tərəfli müqavilə
• İxtiyari anda ləvğ oluna bilməyən.

205. Lizinqin ən geniş istifadə edilən növlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

√ Hamısı
• Operativ.
• Maliyyə
• Sublizinq
• Heç biri.

206. Lizinq- maliyyələşməsinin mütərəqqi forması nədir?



• Bank kreditoru növü.
• Əmlak sığortası.
• Avadanlığın icarəsi.
• Daşınmaz əmlakın sığortası.
√ Əmlakın uzun müdətli icarəsi.

207.  Biznesin aparılması texnologiyası françayziyə verilməsi hansı françayzinqə məxsusdur? (Sürət 22.09.2015 10:51:37)

•  konvension
•  işgüzar
•  istehsal
•  regional
√  biznes format

208.  Biznesi təşkil edən vasitə olmaqla Françayzinq son 40 il ərzində hansı alternativ  metod xüsusiyyətlərinə malikdir? (Sürət 22.09.2015
10:51:34)

√  malların müəyyənləşdirilməsi metodu
•  təcrübədən keçmiş səmərəli metod
•  uzun müddətli inkişaf metodu
•  düzgün cavab yoxdur
•  uğurlu biznes metodu

209.  Azərbaycanda ilk hansı françayzinq şirkəti və nə vaxt bazara daxil olmuşdur? (Sürət 22.09.2015 10:51:30)

•  “Kodak” 1998
√  “Coca-Cola” 1996
•  “Mc- Donald’s” 1997
•  “Foto-Fuji” 1996
•  “Orifleym” 1997

210. Françayzinqin əsas məqsədi nədir? (Sürət 22.09.2015 10:51:16)

• İcarə ödənclərindən gəlir əldə etmək
• İlkin üzvülük haqqının verilməsi
• Qiymət əlavələrinin əldə edilməsi
√ Kommersiya əsasında müstəsna hüquq obyektlərindən istifadə üzrə müəyyən həcmdə əmlak
• Kreditlərə görə faiz əldə etmək

211. Bunlardan hansı françayzinqin növü deyil? (Sürət 22.09.2015 10:51:12)

• Klassik model
• Regional Françayzinq
• Subfrançayzinq
• Sünisab etməkdə olan Françayzinq
√ Sadə model

212. Bunlardan hansı françayzerin gəlir mənbəyi deyil? (Sürət 22.09.2015 10:51:02)

√ Kreditlərə görə girov
• İlkin üzvülük haqqı
• Cari əmtəə göndərişinə edilən qiymət əlavələri
• Marketinq haqqı
• Kreditlərə görə faiz

213. Aşağıdakılardan hansı düzgün ifadə deyil? (Sürət 22.09.2015 10:50:57)

• Françayzer hüquqa malikdir
√ Françayzinq sazişi distribüter şəbəkələrinin genişlənməsinə və satışına imkan verir
• Françayzer sazişi fərdi xarakter daşıyır



• Françayzinq ikitərəfin arasında saziş şərtlərini əks etdirir
• Françayzer tək halda çıxış edir

214.  İşgüzar françayzinq özünü əsasən hansı sferada göstərir? (Sürət 22.09.2015 10:50:52)

•  satış və xidmət
•  maliyyə, təhsil və xidmət
√  xidmət, təhsil və içtimai
•  düzgün cavab yoxdur
•  maliyyə və ticarət

215.  İşə yeni başlayan  sahibkar üçün ən dəyərli və sərfəli güzəşt nəyə imkan verir? (Sürət 22.09.2015 10:50:46)

•  maariflənməyə
•  məsləhət almağa
•  özünü doğrultmuş texnologiyadan istifadəyə
√  bütün cavablar doğrudur
•  informasiya almağa

216.  Hansı françayzinq fransiz şəbəkələrinin genişləndirilməsi üsuludur? (Sürət 22.09.2015 10:50:37)

•  korporativ
√  konvension
•  əmtəə
•  işgüzar
•  subfrançayzinq

217.  Françayziyə risk gətirən tərəflər hansıdır? (Sürət 22.09.2015 10:50:32)

√  yüksək investisiya
•  işini öyrətmə
•  imicin zədələnməsi
•  düzgün cavab yoxdur
•  fürsətin itirilməsi

218.  Françayzinqin son 40  ildə biznes formatlarından fərqli olaraq daha üstün inkişafının səbəbi nədir? (Sürət 22.09.2015 10:50:27)

•  Düzgün cavab yoxdur
√  Sosial iqtisadi sahədə əlverişli faktorlar
•  iqtisadiyyatda canlanma
•  Yüksək ixtisaslı kadrların olması
•  Müasir dövrün əlverişliliyi

219.  Bunlardan hansı françayzinqin inkişafını müəyyən edən faktorlardan biridir? (Sürət 22.09.2015 10:50:22)

•  İqtisadiyyatda canlanma
•  potensial gəlir
•  səmərəli zahiri faktor
•  düzgün cavab yoxdur
√  peşəkar əməkdaşlıq

220.  Aşağıdakılardan hansı Françayzinqin qarşılaşdığı risklərdən biridir? (Sürət 22.09.2015 10:50:18)

•  yaradıcılığın yox olması
•  sərt qanunlar
•  yüksək investisiya
•  düzgün cavab yoxdur
√  işini öyrətmə

221.  Aşağıdakılardan hansı Françayzinq sisteminin əsas xüsusiyyətlərindən biridir? (Sürət 22.09.2015 10:50:13)



•  fransiz əsaslanması
•  fransız razılaşması
•  nümunəvi layihənin uğurla həyata keçirilməsi
√  hamısı doğrudur
•  françayzi seçimi

222.  Almaniyada  françayzinq sisteminin inkişafında hansı mexanizmin tətbiq edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir? (Sürət 22.09.2015
10:50:08)

•  idarəetmə
•  təşkilati
•  düzgün cavab yoxdur
•  bütün cavablar doğrudur
√  motivləşdirmə

223. Françayzinqlə məşğul olanların illik dövriyyəsi 5 milyardı keçən ölkə hansıdır? (Sürət 22.09.2015 10:49:47)

√ Türkiyə
•  İngiltərə
• Fransa
• Belçika
•  Almaniya

224. Françayzinq nədir? (Sürət 22.09.2015 10:49:42)

•  Françayzı seçimi
•  uğurlu layihədir
√  kommersiya münasibəti növüdür
•  səmərəli zahiri faktordur
•  fransız əsaslanması

225. Fraçayzinqin əsl çiçəklənməsi dövrü neçənci ilə təsadüf edir? (Sürət 22.09.2015 10:49:37)

•  1885
• 1860
• 1908
• 1950
√ 1850

226. 1980-ci illərdə ABŞ-da nə qədər vaxta yeni Françayzinq müəssisələri açılırdı? (Sürət 22.09.2015 10:49:29)

• 20 dəq.
√ 6.5 dəq.
• 8.5 dəq.
• 10 dəq.
• 30 dəq.

227.  Sərt qanunlar aşağıdakılardan  hansı üçün risk gətirir? (Sürət 22.09.2015 10:49:23)

√  françayzi üçün
•  françayzer üçün
•  franşizq üçün
•  bütün cavablar doğrudur
•  françayzinq üçün

228.  Özünü ticarət sferasında tərəflərin qarşılıqlı münasibətləri formasında göstərən Françayzinq hansıdır? (Sürət 22.09.2015 10:49:19)

•  konvension
•  koorporativ



•  işgüzar
•  istehsal
√  əmtəə

229.  Fürsətin itirilməsi - buna bəzən nə deyirlər? (Sürət 22.09.2015 10:49:14)

•  vergidən yayınma
•  imicin zədələnməsi
√  mənfəətdən zərər
•  işini öyrətmə
•  az xərclə yüksək gəlir

230.  Fransizverinin nəzarəti altında  françayzinq şəbəkələrinə qoşulan françayzinq necə adlanır? (Sürət 22.09.2015 10:49:08)

√  konvension
•  klassik
•  işgüzar
•  subfrançayzinq
•  regional

231.  Françayzinqə beynəlxalq təcrübədə nə deyilir? (Sürət 22.09.2015 10:49:03)

•  kapitala birgə nail olma
•  düzgün cavab yoxdur
•  ticarət markasının populyarlaşması
•  uğurlu layihə naminə tərəfdaşlıq
√  faydalanmaq naminə tərəfdaşlıq

232.  Françayzinq fransız dilindən tərcümədə ...... (Sürət 22.09.2015 10:48:54)

√  azad etməkdir
•  ikili fəaliyyətdir
•  iqtisadi münasibətdir
•  düzgün cavab yoxdur
•  sərbəst xidmətdir

233.  Biznes format hansı françayzinqə yaxındır? (Sürət 22.09.2015 10:48:49)

•  əmtəə
•  regional
√  koorporativ
•  konvension
•  işgüzar

234.  ABŞ-da françayzinq biznesi ilə ən az neçə sektor məşğul olur? (Sürət 22.09.2015 10:48:46)

•  55
• 40
• 45
• 50
√ 65

235.  Françayzer operator üçün  hansı xidməti göstərməyə borcludur? (Sürət 22.09.2015 10:51:56)

•  avadanlığın göndərilməsi
•  heyətin ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi
•  mühasibat uçotu üzrə xidmət göstərilməsi
√  bütün cavablar doğrudur
•  texnologiya ilə təmin edilməsi



236. Müasir françayzinq termini hansı dildən götürülüb? (Sürət 22.09.2015 10:49:51)

√ Fransız
• Alman
• Latın
• Yunan
• İngilis

237. Bunlardan hansı Françayzinq növüdür? (Sürət 22.09.2015 10:49:33)

√  İstehsal
• Konsultatif
• Dominant
• Franşiza
• Maliyyə

238.  Françayzinq termini nəyi əhatə edir (Sürət 22.09.2015 10:48:58)

•  peşəkar əməkdaşlığı
•  potensial gəliri
•  iqtisadi görüşləri
•  düzgün cavab yoxdur
√  müxtəlif işgüzar münasibətləri

239. Bunlardan hansı françayzinin üstünlüyünə aid deyil? (Sürət 22.09.2015 10:52:16)

• Güclü reklam
√ Sərbəst və azad fəaliyyət göstərməməsi
• Uçotun təşkilində kömək
• Əməkdaşların təhsil hazırlığı
• İctimaiyyət tərəfindən tanınması

240. Azərbaycanda həm dövlət, həm də xüsusi müəssisələr təsərrüfatına Françayzinqin tətbiqi zəifdir. Buna mane olmayan amil hansıdır?
(Sürət 22.09.2015 10:52:11)

• Geniş qanunvericilik bazasının olmaması
• Sahibkarlıq fəaliyyəti təcrübəsinin azlığı
√ Şəbəkələrin effektiv reklamla təchiz olunması
• Marketinq tədqiqatına az fikir verilməsi
• Maliyyə və bürokratik çətinliyin olması

241. Azərbaycanda həm dövlət, həm də xüsusi müəssisələr təsərrüfatına Françayzinqin tətbiqi zəifdir. Buna mane olmayan amil hansıdır?
(Sürət 22.09.2015 10:52:05)

• Geniş qanunvericilik bazasının olmaması
• Sahibkarlıq fəaliyyəti təcrübəsinin azlığı
√ Şəbəkələrin effektiv reklamla təchiz olunması
• Marketinq tədqiqatına az fikir verilməsi
• Maliyyə və bürokratik çətinliyin olması

242.  Operator hansı tələblərə riayət etməlidir? (Sürət 22.09.2015 10:52:01)

•  kompleks xidmət ilə bağlı
•  kommersiya tərtibatı ilə bağlı
•  güzəştli fəaliyyət ilə bağlı
•  düzgün cavab yoxdur
√  xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı

243.  Bunlardan hansı françayzinq müqaviləsinin əsas tərkib hissəsidir? (Sürət 22.09.2015 10:51:42)



•  tərəflərin rekvizitləri
•  müqavilənin predmeti
•  müqavilənin qiyməti
√  bütün cavablar  doğrudur
•  tərəflərin hüquqi ünvanı

244. Bunlardan hansı Françayzinin müsbət amillərindəndir? (Sürət 22.09.2015 10:51:07)

√ Françayzi yerli bazarın konyukturunu və xüsusiyyətlərini dəqiq bilir
• Françayzer Françayziyə 3 ilin maliyyə hesabatını təqdim etməlidir
• Françayzi öz işi ilə Françayzeri məlumatlandırır
• Françayzer Françayzini illik bülleten və reklam bülletenləri vasitəsi ilə cari göstəricilərlə xəbərdar etməlidir
• Françayzinin inkişaf tarixi qədimdir

245.  Filip Kotlerə görə bunlardan hansı françayzinqin əlamətidir? (Sürət 22.09.2015 10:51:52)

√  Françayzer françayziyə biznesin təşkili sistemini verir
•  Françayzer hüquqa malikdir
•  Françayzı öz işi ilə Françayzeri məlumatlandırır.
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Françayzer tək halda çıxış edir

246.  Ekspertlər hələ dəqiq bilmirlərki, (Sürət 22.09.2015 10:51:47)

•  faydalanmaq naminə tərəfdaşlıq nədir?
√  dünyada nə qədər françayzinq sistemi mövcuddur?
•  düzgün cavab yoxdur
•  françayzinqə beynəlxalq təcrübədə nə deyilir?
•  rusiyada ilk Françayzinq biznesi nə vaxt yaranıb?

247. Kommersiya konsepsiyası müqaviləsinə görə hüquq sahibi bunlardan hansını öhdəsinə götürmür? (Sürət 22.09.2015 10:52:34)

√  Kommersiya sirri ilə işçiləri məlumatlandırmaq
• Kommersiya sənədlərini istifadəçiyə təqdim etmək
• İstifadəçiyə lisenziya vermək
• İşçiləri təlimatlandırmaq
• İstifadəçiyə texniki sənədi təqdim etmək

248. Klassik modelin mahiyyəti aşağıdakı kimidir. Düzgün cavabı tapın. (Sürət 22.09.2015 10:52:30)

√ Françayzi xidmətin əvəzində ilkin ödəmənin bilavasitə Françayzerə verməyi öhdəsinə götürür
• Ana şirkət demək olar ki, heç bir kontrakta daxil olmur
•  Ana kompaniya investor qrupuna müstəsna hüquq verir
• O regional bazarı fəth edir
• Aralıq hissə baş françayzi kimi çıxış edir

249. Françayzind ərazisində bunlardan hansı istisnadır? (Sürət 22.09.2015 10:52:26)

• Yüksək etikalı iş münasibətləri
√ Piramida formalı münasibətləri
• Françayzer və Françayzi arasındakı münasibətləri
• Uğurlu biznes münasibətləri
• Qarşılıqlı inam münasibətləri

250. Bunlardan hansı subfrançayzinqə aiddir? (Sürət 22.09.2015 10:52:21)

• Mal tədarükünün əvəzində ilkin ödəməni öhdəsinə götürür
√ Kadrların təlimini təşkil edir və regional bazarı zəbt edir
• Kadrların ibtidai təlimini öz üzərinə götürür
• Əlaqələndirici Franşizanı müstəqil saxlaya bilər



251.  ABŞ- da bu sahədə də françayzinqdən istifadə olunur? (Sürət 22.09.2015 10:50:04)

•  muhasibat
•  əczaçılıq
√  Bütün cavablar doğrudur
•  optika
•  sığorta

252.   Franşayzinq  və  fransiza   hansı tərtibatda istifadə olunur? (Sürət 22.09.2015 10:50:01)

•  düzgün cavab yoxdur
√  kommersiya kontraktlarının tərtibatında
•  ticarət markalarının tərtibatında
•  bütün cavablar doğrudur
•  layihə tərtibatında

253.  Kapital qoyuluşlarında lizinq payı daha çoxdur

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

254.  Avropa lizinq cəmiyyətləri Birliyinin mərkəzi harada yerləşir.

•  Sthokolm
•  Strarsburq
√  Brüssel
•  London
•  Milan

255.  Azərbaycan lizinq bazarının üzvləri hansılardır

•  Muğan lizinq, Günay lizinq, Delta lizinq
√  AG lizinq, Günay Lizinq, Unilizinq
•  Bütün cavablar doğrudur
•  Unilizinq, AG lizinq, Delta lizinq
•  Azərilizinq İLŞ, AG Lizing Delta lizinq

256.  Dünya lizinq bazarının əsas hissəsi hansı üçbucaqda cəmlənib.

•  Bütün cavablar doğrudur
√  ABŞ-Qərbi Avropa-Yaponiya
•  ABŞ-Yaponiya-Avstraliya
•  ABŞ-Qərbi Avropa
•  Qərbi Avropa-Sakit okeanı

257.  Sürətli inkişafına görə ən geridə qalan lizinq bazarı hansıdır

•  Sakit okean
•  ABŞ
•  Avstraliya
•  Asiya
√  Avropa

258.  İtaliya lizinq şirkətləri hansılardır

•  Lokabay, Leasemaster, Savay zinq



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

259.  Fransanın ən böyük lizinq şirkətləri hansılardır.

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

260.  Lizinq biznes növünün vətəni haradır.

•  Norveç
√  ABŞ
•  Çin
•  Avropa
•  Yaponya

261.  Lizinq əməliyyatları icra edilən ilk lizinq şirkəti hansıdır.

√  US Leasing Corporation
•  Lokomotiv commercical
•  Savay zinq
•  English Leasing Service
•  Lokfrans

262.  Lizinq əməliyyatı icra edilmiş ilk cəmiyyət neçənci ildə yaranmışdır.

•  Düzgün cavab yoxdur
√  1952-ci ildə
•  1896-cı il
•  XX əsrin sonunda XXI əsrin əvvəllərində
•  XX əsrin əvvələrində

263. Bunlardan hansını lizinq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi zamanı yaranan risklərin
      qrupuna ayırmaq olmaz?

• Lizinq problemlərinin seçilməsi zamanı yaranan risk.
• Lizinq problemlərinin göndərilməsi ilə əlaqədar risk.
√ İştirakçılar arasında risklərin ədalətli bölüşdürülməsi.
• Lizinq müqavilə
• Düzgün cavab yoxdur

264. Lizinq müəssisəsi müflisləşərsə həmin əmlakla bağlı razılaşmalar hansı qanuna müvafiq olaraq həll edilir?

• Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun.
√ Müflisləşmə və iflas haqqında qanun.]
• Kommersiya haqqında qanun
• Lizinq haqqında qanun
• Düzgün cavab yoxdur

265. Aşağıdakılardan hansı ticarət sahəsində əməkdaşlıq üçün lazım olan sənədlərə aid deyil?

√ Qiyməti kağızlar haqqında məlumat sənədi
• Ortaqlıqların sərmayə tərəddüdlərini göstərən sənədlər-təminat məktubu
• Bütün qurucular tərəfindən imzalanan yazılı müraciət ərizəsi
• Qeydiyyat xərcinin ödənildiyinə dair qəbz



• Quruluş adı üzərində razı qaldığını göstərən sənəd

266. Aşağıdakılardan hansı ticarət kompensasiyası razılaşmalarına aiddir?

• Daha iri məbləğə uyğun gələn razılaşmalar
• Uzun müddəti mal göndərmə sazişi
• Mərkəzi saziş
• Düzgün cavab yoxdur
√ Orta müddətli ticarət əməliyyatları

267. Ticarətə aşağıdakı kimi baxmaq olar?

• Düzgün cavab yoxdur
• Əmək fəaliyyətinin nəticəsidir
√ Mürəkkəb sövdələşmələrin nəticəsi kimi çıxış edən pullu mübadilədir
• Xalis mübadilədir
• Tələb və təklifdir

268. Bunlardan hansı istehlakçıların əsas tələblərindən biridir?

• Miqyasa görə qənaət
√ Əmtəələrin çeşidinin yaxşılaşdırılması
•  Düzgün cavab yoxdur
• Əmtəə hərəkətinin optimal variantının tapılması
• Əlaqələrin sayının artırılması

269. Kommersiya fəaliyyətinin əsas parametrlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• Birjalar
• Faktorinq
• Ayksionlar
√ Forvard
• Lizinq

270. Barter sazişində bu şərtlərdən hansı nəzərdə tutulmur?

√ 6 aydan 14 ayadək müddətə müqavilənin bağlanması
• Mübadilə olunaraq məhsulun miqdarının müəyyən olunması
• Əmtəələrin sahibkara çatdırılma müddətinin müəyyən olunması
• Tərəflərlə tam razılaşdırılmış müqavilənin imzalanması
• Mübadilə olunacaq əmtəələrin dəqiqləşdirilməsi

271. Qarşılıqlı ticarətin barterdən fərqi nədir?

√ Bir sahibkarın digər sahibkara verdiyi məhsulun növü bilinir, ikinci sahibkarın aldığı məhsula görə ödəməli olduğu məhsul isə
əvvəlcədən müəyyən olunmur?

• Bir və ya bir çox məhsulların ekvivalent dəyərlə digər məhsullara dəyişdirilməsidir
• Pulla hesablaşmalardan daha çox istifadə edilir
• Düzgün cavab yoxdur
• Müəyyən miqdar məhsul digər məhsula dəyişir

272.  Bunlardan hansı Azbarterə üzv olmaq üçün tələb olunan sənədlərdən biri deyil?

√  kontraktla bağlı məlumatlar
•  imza nümunələri
•  üzvlük haqqında müqavilə
•  balans
•  məlumat anketi



273.  Barter şirkəti hansı anlayışla fəaliyyət göstərir?

•  inzibati amirlik anlayışı ilə
•  statistik anlayışlarla
•  siberal anlayışlar
•  düzgün cavab yoxdur
√  bazar iqtisadiyyatı anlayışı ilə

274.  Hal-hazırda barter təşkilatı tərəfindən nə qədər əməliyyat reallaşdırılır?

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

275.  Amerikada qərargahı olan Dünya Barter Birliyi Dünya Barter Ticarəti üçün nə edir?

√  tənzimləyir və stimullaşdırır
•  iqtisadi və siyasi dəstək verir
•  ciddi nəzarət edir
•  düzgün cavab yoxdur
•  külli miqdar mal ilə təhciz edir

276.  Barter şirkəti nə vaxt məsuliyyət daşımır?

•  anbarda mal qurtaranda
•  reklam pulsuz aparılanda
•  kod alınmadan satış həyata keçiriləndir
√  düzgün cavab yoxdur
•  istehsal keyfiyyətsiz olanda

277.  Aşağıdakılardan hansı qarşılıqlı ticarət növünə aiddir?

•  reeksport
√  barter sazişi
•  düzgün cavab yoxdur
•  bütün cavablar doğrudur
•  forvard sazişi

278.  Aşağıdakılardan hansı ticarət sahəsində sazişlərin formalarına aiddir?

•  forvard yaxud təcili saziş
•  adi alğı-satqı sazişləri
•  əmtəənin ixrac üzrə saziş
√  bütün cavablar doğrudur
•  müvəqqəti dövr üçün nəzərdə tutulan ticarət sazişi

279.  Aşağıdakılardan hansı ticarət sahəsində sazişlərin formalarına aid deyil?

•  adi alğı-satqı sazişləri
•  əmtəənin ixrac üzrə saziş
•  əmtəənin idxalı üzrə saziş
√  əmtəə mübadələsi
•  müvəqqəti dövr üçün nəzərdə tutulan ticarət sazişi

280.  Bunlardan hansı Azbarterə üzv olmaq üçün tələb olunan sənədlərə aiddir:

•  imza nümunələri



•  Məlumat anketi
•  Üzvlük haqqında müqavilə
√  bütün cavablar doğrudur
•  VÖEN

281.  Bunlardan hansı Azbarterə üzv olmaq üçün tələb olunan sənədlərə aiddir:

•  şirkətin dövlət qeydiyyatı sənədlərini surəti
•  VÖEN
•   Düzgün cavab yoxdur
√  bütün cavablar doğrudur
•  son hesabat ilinin maliyyə hesabatı

282.  Bunlardan hansı Azbarterə üzv olmaq üçün tələb olunan sənədlərə aid deyil:

•  şirkətin dövlət qeydiyyatı sənədlərini surəti
•  son hesabat ilinin maliyyə hesabatı
•  imza nümunələri
√  xarici şirkətlərlə müqavilələr
•  VÖEN

283.   əmtəəyə görə əmtəə  sxemilə malın digər mala pul ödənilmədən həyata keçirilən ticarət sövdələşməlsi, mal mübadiləsidir, bu:

√  barter
•  müəssisə
•  kontrakt
•  aksion
•  hərrac

284.  Aşağıdakılardan hansı barter sisteminin işlənməsi mərhələlərinə aiddir?

•  firmalara barter sisteminin təqdimatı edilir
•  Barter sistemi üçün razılıq əldə edilir
•  üzvə icazə kodu verilir
√  bütün cavablar doğrudur
•  firma ilə üzvlük müqaviləsi imzalanir

285.  Barter sisteminin üstünlükləri hansılardır?

•  nağdınız cibinizdə qalır
•  alışlarınızı gücləndirir
•  rəqabət üstülüyü yaradır
√  bütün cavablar doğrudur
•  bazarınız böyüyür

286.  Aşağıdakılardan hansı barter sisteminin üstünlüklərinə aiddir:

•  yeni əməkdaşlıqlar təşkil edir
•  satışlarınızı artırır
•  rəqəbət üstünlüyü yaradır
√  bütün cavablar doğrudur
•  vəsaitlərinzə qənaət edir

287.  Müasir mənadakı barter əməliyyatlarına neçənci illərdə rast gəlinir?

•  1900-cü illər
•  1920-ci illər
•  1940-cı illər
√  1930-cu illər
•  1910-cu illər



288.  İdxal saziş pasportu kim tərəfindən imzalanır?

√  carı valyuta hesabının açıldığı səlahiyyətli bir bank
•  eksportyor
•  idxalçının hesabı üzrə birinci imzaya malik səlahiyyətli
•  düzgün cavab yoxdur
•   natarius

289.
 Fərdi şərtlərə, yəni yalnız bir konkret kontrakta aid olan şərtlərə aşağıdakılardan  hansılar aiddir?1. kontraktın təbiəti     2.zəmanət
3.məhsulun keyfiyyəti       4.ödəniş şərtləri      5. məhsulun kəmiyyəti       6.sanksiya və reklamasiya       7.tədarük müddətləri
8.tədarükün bazis

√  1 3 5 7
•  3 4 6 8
•  2 4 5 7
•  1 3 5 8
•  1 2 4 5

290.  Birbaşa reaksport zamanı  ....

•  daha çox xammallar başqa ölkəyə göndərilir
√  idxal olunacaq məhsullar ölkəyə gətirilir
•  xaricdən alınmış məhsullar birbaşa ölkəyə gətirilir
•  düzgün cavab yoxdur
•  ölkədən məhsullar çıxarılır

291.  Xarici ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi üçün Rezidentlərin gömrük orqanlarına təqdim etdikləri idxal əməliyyatları üzrə
sənədlərə aşağıdakılardan hansl daxil deyil?

•  malın keyfiyyət sertifikatı
√  hüquqi şəxsin Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş kodu
•  yol-nəqliyyat sənədləri
•  gömrük yol bəyannaməsi
•  malın uyğunluq sertifikatı

292.  Kontraktın bağlanmasına qədər aşağıdakı suallardan hansının aydınlaşdırılması vacib deyil?

•  ölkə ərazisinə məhsulun gətirilməsi(çıxarılması) həll olunubmu
√  məhsulun keyfiyyətini təsdiq edən sənəd tələb olunurmu
•  məhsulun sərhəddən keçirilməsini təmin etmək üçün daha hansı sənədlər lazımdır
•  məhsulun gətirilməsi(çıxarılması) üçn hansı imtiyazlar var
•  məhsulun çıxarılması (gətirilməsi) üçün xüsusi icazələrin alınması vacibdirmi

293.  Xarici ticarət sazişi bağlanarkən tərəflər nəyi müəyyən etməlidir?

•  Sazişin bağlanması formasının hansı ölkənin hüquq üçün tətbiq olunacağını
•  Mübahisənin tənzimlənməsinin formasının hansı ölkənin hüquq üçün tətbiq olunacağını
√  Bütün cavablar doğrudur
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Tərəflərin hüquq və vəzifələrinin seçilməsi formasının hansı ölkənin hüquq üçün tətbiq olunacağını

294. Birgə müəssisə yaradılması strategiyası nədən ibarətdir?

• müstəqil idarəetmə orqanlarının yaradılmasından
• kommersiya müstəqilliyinin məhdudlaşdırılmasından
• müəyyən funksiyaların mərkəzləşdirilməsindən
√ yeni imkanlar cəlb edilməsi hesabına fəaliyyətin səmərəliliyinin arıtırılmasından
• şirkət rəhbərliyinin nüfuzunun artırılması səylərindən



295. Bunlardan hansı topdan satış ticarətin növünə növünə aid deyil?

• topdan ssatış tədarük həlqələri ilı ticarət
• xammal və materialların topdan satış ticarəti
√ mağazalarda xırda xərclərlə ticarət
• istisaslaşmış topdan satışticarət
• birbaşa istehsal əlaqələri üzrə ticarət

296. Bunlardan hansı məhsul alışı növünə  aid deyil?

• bilavasitə istehsaldan alınması
• Birja və vasitəçılərin topdan satış yolu iləalınması
√ Auksiyon vasitəsi ilə alınması
• mağazalardan kiçik həcmlə alınması
• birjadan pərakəndə satış yolu ilı alınması.

297. Bunlardan hansı istehsal sahəsində tərəfdaşlıq əlaqələrinin forması deyil?

• müştərək sahibkarlıq
• lizinq
• francayzing
√ barter
• istehsal koperasiyası

298.  Vaciblik nöqyeyi nəzərindən kontraktın şərtləri bölünür:
1.vacib şərtlərə    2. qiymət şərtlərinə     3.əlavə şərtlərə    4.tədarükün bazis şərtlərinə

•  1 4
√  1 3
•  3 4
• düzgün cavab yoxdur
• 1 2

299.  Lazımi sənədlər təqdim olunduqdan sonra neçə iş günü ərzində İqtisadi İnkişaf  Nazirliyində  həyata keçirilir?

• 10
√ 3
• 4
• 5
• 8

300.  Kontrakt nədir?

•  alqı-satqı müqaviləsinin predmeti
•  tədarükün bazis şərtləri üzrə müqavilə
√  məhsulların maddi-əşyavi formada alqı-satqı müqaviləsi
•  düzgün cavab yoxdur
•  məhsuldan istifadə etmək hüququ

301.  İxrac və idxal əməliyyatları üzrə tələb olunan sənədlər təqdim olunduqdan sonra gömrük orqanları həmin sənədləri rəsmiləşdirib nə
zaman malların buraxılmasını təmin etməlidir?

•  3 gün ərzində
•  5 saat ərzində
√  24 saat ərzində
•  30 gün ərzində
•  1 həftə ərzində

302.  İdxal sazişi pasportu neçə nüsxədə tərtib olunur?



• 1
• 3
• 4
• 5
√ 2

303.  Idxal sazişi pasportu kim tərəfindən tərtib olunur?

•  eksportyor
•  aidiyyatlı bank
√   idxalatçı
•  ixracatçı
•  səlahiyyətlə bank

304.  Fyuçers sazişləri neçə yerə bölünür?

•  3
• 4
• 5
• 6
√ 2

305.  Fond və ya məhsul birjalarındakı sazişlərin bir növüdür?

•  forvard
√  fyuçers
•  reeksport
•  düzgün cavab yoxdur
•  idxal-ixrac

306.  Dövlət Gömrük Komitəsi bütün ixrac-idxal əməliyyatları üzrə hesabatları hansı orqanlara müəyyən edilmiş formada məlumat verir?

•  AR Nazirlər Kabinetinə
•  Maliyyə və Vergilər Nazirliyinə
•  Dövlət Statistika Komitəsinə və Milli Banka
√  Bütün cavablar doğrudur
•  İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə

307.  Aşağıdakılardan hansı kontraktın əlavə şərtlərinə daxil deyil?

•  sığorta
•  zəmanət
•  arbitraj
•  daşınma sənədləri
√  ödəniş

308.  Alqı-satqı ... kommersiya sənədidir?

•  qanunvericilikdəki dəyişikliklərə nəzarət edən
•  lisenziya və kvota tələb edən
•  məhsulun sərhəddən keçirilməsinə xidmət
•  düzgün cavab yoxdur
√  xaric ticarət sazişini tərtib edən

309.  Dolayı reaksport zamanı ....

•  düzgün cavab yoxdur
•  mallar yenidən emal edilir
•  ölkədən məhsullar çıxarılır
•  daha çox xammallar başqa ölkəyə göndərilir



√  xaricdən alınmış məhsullar birbaşa üçüncü ölkəyə göndərilir

310.  Bunlardan hansı kontraktın vacib şərtlərinə aid deyil?

•  kontraktın predmeti
•  məhsulun keyfiyyəti
•  ödəniş şərtləri
•  məhsulun kəmiyyəti
√  məhsulun təhvil-təslimi

311.  Bu saziş nəğd pulla saziş deməkdir?

•  idxal-ixrac
√  fovard
•  fyuçers
•  düzgün cavab yoxdur
•  reaksport

312.  Ticarət sferasında qarçılıqlı əlaqələrin hansı formaları tətbiq olunur?

•  Forvard sazişi
•  Spot sazişi
•  Reeksport sazişi
√  Bütün cavablar doğrudur
•  İnformasiyanın ötürülməsi sazişi

313.  Bunlardan hansı universal şərlərə aid deyil?

√  hüquqi ünvanlar
•  tədarükün bazis şərtləri
•  ödəniş şərtləri
•  sanksiya və reklamasiya
•  malın təhvil-təslimi

314.  Alqı satqı müqaviləsinin predmeti nədir?

•  əsas kommersiya sənədi
•  məhsulların maddi-əşyavi forması
•  məhsulun kəmiyyət xarakteristikası
√  məhsuldan istifadə etmək hüququ
•  xarici ticarət sazişi

315.  Aşağıdakılardan hansı barter sisteminin işlənməsi mərhələlərinə aid deyil?

•  müqavilə hazırlanır və imzalanır
• üzvə icazə kodu verilir
√  üzv sistemdən çıxarılır
•  barter prosesi başa çatır
•  əməliyyat təstiq edilir

316.  Barter sistemilə alıcı mal və ya xidməti necə alır?

•  pulla
•  faizsiz kreditlə
•  banknotlarla
√  başqa bir mal və yaxud xidmətlə
•  faizli kreditlə

317.  Barter şirkəti nə vaxt məsuliyyət daşıyır?



•  Kod alınıb satış həyata keçirildikdə
•  reklam pulsuz aparılanda
•  düzgün cavab yoxdur
√  bütün cavablar doğrudur
•  istehsal keyfiyyətsiz olanda

318.  Aşağıdakılardan hansı qarşılıqlı ticarət növünə aiddir?

•  barter sazişi
•  kommersiya üçbucağı
•  düzgün cavab yoxdur
√  bütün cavablar doğrudur
•  qarşılıqlı təchizat

319.  Barter sözünün mənası:

√  dəyişmək
•  satmaq
•  almaq
•  tapmaq
•  axtarmaq

320.  Dünya təcrübəsində çatdırmalar arasındakı maksimal müddət nə qədərdir?

√  6 ay
•  2 il
•  3 il
•  4 il
•  1 il

321.  Barter sisteminə üzvlük müraciəti edən firmalardan təqdim olunan  üzvlük haqqında müqavilə nin neçə nüsxəsi təqdim olunur?

• 1
• 3
• 4
• 5
√ 2

322.  İsveçrədə WIR barter təşkilatının təxminən neçə üzvü var?

•  30 000
•  50 000
•  60 000
√  63 000
•  40 000

323.  İsveçrədə WIR barter təşkilatı neçənci ildə yaranıb?

• 1900
• 1920
• 1930
√ 1934
•  1910

324.  Mürəkkəb sövdələşmələrin nəticəsi kimi çıxış edən pullu mübadilədir:

√   ticarət
•  qənaət
•   məhsul
•  birja



•   fayda

325.  əmtəni  iqtisadi nemət  adlandırırlar:

•  sosioloqlar
√   iqtisadçılar
•  politoloqlar
•  düzgün cavab yoxdur
•  demoqraflar

326.  Maksimum gəlir əldə etmək üçün istifadə olunan pərakəndə saatış ticarət növüdür:

√  hərrac
•  bank
•  müəssisə
•  şirkət
•  bazar

327.  Avstraliyada ilk barter təşkilatı nə vaxt fəaliyyət göstərir?

• 1983
• 1985
• 1987
• 1986
√ 1984

328.  Almaniyada ilk barter təşkilatı neçənci ildə fəaliyyət göstərmişdir

√ 1983
• 1954
•  1950
• düzgün cavab yoxdur
• 1949

329.  Araşdırmalara görə dünya ticarətinin neçə faizi barter sistemi ilə həyata keçirilir?

•  35
• 45
√ 40
• düzgün cavab yoxdur
• 50

330. Mübadilə və ticarət ilə bağlı  məsələlərə ilk dəfə kim tərəfindən baxılmışdır?

√ R.Kantilyon
• A.Smit
• Düzgün cavab yoxdur
• Q.Menil
• V.İ.Dalyan

331. Bir çox iqtisadçılar əmtəəni bu cur adlandırırlar?

• Mübadilə dəyəri
√ İqtisadi nemət
• Düzgün cavab yoxdur
• İqtisadi fayda
• İstehlak dəyəri

332. Aşağıdakılardan hansı qarşılıqlı ticarət növünə aiddir?



• Düzgün cavab yoxdur
√ Kommersiya üçbucağı
• Kommersiya transferti
• Reekspert
• Forvard sazişi

333. əmtəə mübadiləsi dedikdə nə başa düşülür?

• Mövcud olan məhsulun qiymətinin dərhal çatdırılması
• Bir sahibkar digərinə məhsul göndərməsi
• Ticarət sazişləri müvəqqəti dövr üçün nəzərdə tutulur
•  Əmtəələrin alıcıya vaxtında və müəyyən edilmiş qiymətdə çatdırılması
√ Tərəfdaşların qarşılıqlı münasibətlərinin əsasında konkret əmtəənin hərəkəti

334. Aşağıdakılardan hansı təsərrüfat əlaqələri formalarından biridir?

• Düzgün cavab yoxdur
• Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər
• Xidmətlərin tənzimlənməsi
√ Əmtəələrin (xidmətlərin) alqı-satqısı
• Müqaviləyə görə mülkiyyətin bölüşdürülməsi

335. Hərrac nədir?

• Əmtəələrin satışı ilə məşğul olan vaxtaşırı fəaliyyət göstərən topdan bazardır?
• Sifariş edilən malların göndərilməsi üsuludur
• Mal çeşidləri haqqında məlumat toplayan şirkətdir
• Düzgün cavab yoxdur]
√ Maksimum gəlir əldə etmək üçün istifadə edilən pərakəndə satış ticarət növüdür

336.  Kontraktın bütün şərtlərini necə xarakterizə etmək olar?

•  Şərtlərin satıcı üçün vacibliyi baxımından
•  Şərtlərin universallığı baxımından
√  Bütün cavablar doğrudur
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Şərtlərin alıcı üçün vacibliyi baxımından

337.  İxraçat saziş pasportu kim tərəfindən imzalanır?

•  təşkilatda birinci imzaya malik səlahiyyətli şəxs
•  şirkətin rəhbəri və bankın səlahiyyətli şəxsi
•  şirkətin rəhbəri və eksportyor
•  düzgün cavab yoxdur
√  bankın səlahiyyətli şəxsi və eksportyor

338.  İdxal- ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi qaydaları AR Prezidentinin hansı Fərmanı ilə təsdiq olunmuşdur?

√  24 iyun 1997-ci il tarixli, 609 nömrəli Fərmanı ilə
•  5 avqust 1997-ci il tarixli, 609 nömrəli Fərmanı ilə
•  23 iyul 1996-ci il tarixli, 520 nömrəli Fərmanı ilə
•  10 fevral 1997-ci il tarixli, 609 nömrəli Fərmanı ilə
•  20 dekabr 1996-ci il tarixli, 607 nömrəli Fərmanı ilə

339.  Xarici ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi üçün Rezidentlərin gömrük orqanlarına təqdim etdikləri ixrac əməliyyatları üzrə
sənədlərə aşağıdakılardan hansl daxil deyil?

•  gömrük yük bəyannaməsi
√  malın mənşəyini təsdiq edən sənəd
•  xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilə



•  ixrac olunan malların mənşəyi haqqında  sənəədlər
•  ixrac olunan malların haqqının qabaqcadan ödənilməsi və ya akkreditiv açılması barədə müvəkkil bankın sənədi

340.  Dövlət Gömrük Komitəsi bütün ixrac-idxal əməliyyatları üzrə hesabatları müvafiq orqanlara nə zaman müəyyən edilmiş formada
çatdırır?

√  hər ay hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
•  hər ayın ilk həftəsi
•  hər ay hesabat dövrünün 10-cu günü
•  hər ay hesabat dövründən əvvəlki ayın 15-dən gec olmayaraq
•  hər ay hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq

341.  Saziş pasportu .... baza sənədidir.

•  səlahiyyə bank fəaliyyətinin
•  düzgün cavab yoxdur
•  natarius tərəfindən təsdiq edilmiş
•  eksportyor tərəfindən həyata keçirilən
√  valyuta nəzarətinin həyata keçirilməsinin

342.
 Xarici ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi üçün Rezidentlər gömrük orqanlarına hansı sənədləri təqdim təqdim etməlidirlər?
1.ixrac əməliyyatları üzrə sənədləri    2.kooperasiya əməliyyatları üzrə sənədləri    3.idxal əməliyyatları üzrə sənədləri    4.müvəqqəti
ixrac əməliyyatları üzrə

• 2 4
• 1 2
• 1 4
√ 1 3
• 3 4

343.  Fyuçers sazişi zamanı satıcılar nədə maraqlıdırlar?

•  qiymətin (kursun) yüksəldilməsində
•  qiymətin  nisbətən  çoxaldılmasında
•  Düzgün cavab yoxdur
•  qiymətin (kursun) sabit saxlanmasında
√  qiymətin (kursun) azaldılmasında

344.  Fyuçers sazişi zamanı alıcılar nədə maraqlıdırlar?

•  qiymətin  nisbətən  çoxaldılmasında
•  Düzgün cavab yoxdur
•  qiymətin (kursun) azaldılmasında
√  qiymətin (kursun) yüksəldilməsində
•  qiymətin (kursun) sabit saxlanmasında

345.  Spot sazişləri nə üzrə bağlanır?

•  Törəmə qiymətli kağızlar daxil olmaqla ticarət aktivlərinin istənilən növləri üzrə
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Bütün cavablar doğrudur
√  Mövcud aktiv üzrə
•  Törəmə alətlər daxil olmaqla ticarət aktivlərinin istənilən növləri üzrə

346.  Aşağıdakılardan hansı reeksportun predmeti ola bilər?

•  neft, təbii qaz
√  bütün cavablar doğrudur
•  yun , dəri
•  əlvan metallar



•  kauçuk

347.  Alqı - satqı kontraktında zəruri şərtdir?

•  Məhsul üzərindəki mülkiyyət hüququnun alıcıdan satıcıya keçməməsi
•  Məhsul üzərindəki mülkiyyət hüququnun saxlanması
•  Məhsul üzərindəki mülkiyyət hüququnun alıcıdan satıcıya keçməsi
√ Məhsul üzərindəki mülkiyyət hüququnun satıcıdan alıcıya keçməsi
•  Məhsul üzərindəki mülkiyyət hüququnun satıcıdan alıcıya keçməməsi

348.  Barter necə sistemdir?

•  xüsusi razılıq  tələb edən
•  düzgün cavab yoxdur
•  idxal-ixrac pasportuna malik bir sistemdir
√  alıcı və satıcının öhdəliklərini və hüququnu müəyyən edən
•  məhsulun maddi-əşyavi formasını müəyyən edən

349.  Barter sistemində üzv firmalara aiddir:

•  firmalara anbarlarındak malları satma imkanı yaradır
√  bütün cavablar doğrudur
•  firmaların yeni müştərilər qazanmasını təmin edir
•  firmaların şatışını artırır
•  firmalara daha çox məhsul istehsal etmək imkanı yaradır

350.  Kommersiya üçbucağına aiddr:

•  A sahibkarı B sahibkarına müəyyən məhsulu göndərir
√  bütün cavablar doğrudur
•  Düzgün cavab yoxdur
•  V sahibkar A sahibkara tələb olunan məhsulu göndərir

•  B sahibkarı A sahibkarı maraqlandıran məhsula malik olan V sahibkara aldığı məhsulun dəyəri müqabilində lazım olan məhsulu
göndərir

351.  Barter hansı şərtləri nəzərdə tutan əmtəə mübadələsi sazişidir?

•  mübadilə olunacaq əmtəələrin dəqiqləşdirilməsi
√  bütün cavablar doğrudur
•  düzgün cavab yoxdur
•  əmtəələrin sahibkarlara çatdırılma müddətlərinin müəyyən olunması
•  əmtəələrin mübadilə olunacaq miqdarının müəyyən edilməsi

352.  Müəyyən miqdarda bir və ya bir neçə mətəənini onun qiymətilə ekvivalent miqdarda əmtəə və ya əmtəələrin dəyişdirilməsi
əməliyyatıdır:

√  barter sazişi
•  sövdələşmə
•  forvard sazişi
•  alğı-satqı sazişi
•  hərrac

353.  Vahid müqavilə ilə sənədləşdirilən valyutasız (pul ödənilmədən) həyata keçirilən, lakin qiyməti müəyyən edilən və balanslaşdırılan mal
mübadiləsidir:

•  barter sövdələşməsi
•  forvard
√  barter əqdi
•  barter sazişi
•  alğı-satqı



354.  əmtəələrin birbaşa mübadiləsinə əsaslanan sövləşmələr adlanır:

•  ixrac üzrə saziş
•  idxal üzrə saziş
•  adi alğı-satqı
•  forvard
√  barter sövdələşməsi

355.  Aşağıdakılardan hansı barter sisteminin işlənməsi mərhələsinə aiddir?

•  barter prosesi başa çatır
√  bütün cavablar doğrudur
•  müqavilə hazırlanır və imzalanır
•  barter sisteminin təqdimatı edilir
•  əməliyyat təsdiq edilir

356.  İsveçrədə barter təşkilatı nəyi planlaşdırmasıdır?

•  xarici bazara xidmət etməyi
√  daxili bazara xidmət etməyi
•  düzgün cavab yoxdur
•  nəğd pul sıxıntısı
•  sərfəli bir bazar yaratmağı

357.  Barter sövdələşmələrinin əsas səbəbi hansıdır?

•  iqtsadi tənəzzül
•  düzgün cavab yoxdur
•  siyasi gərginlik
•  ərzaq qıtlığı
√  valyuta və pul problemləri

358.  əmtəə mübadiləsi mərhələsində əmtəələrin qiymətləndirilməsi nə üçün lazımdır?

•  mübadilənin ekvialentliyi üçün şərait yaradılması
√  bütün cavablar doğrudur
•  cərimələrin hesablanması üçün
•  gömrük uçotunun təmin edilməsi
•  sığorta qiymətinin müəyyən edilməsi

359. Aşağıdakılardan hansı mübadiləni həyata keçirən satış şəbəkəsinin funksiyasına aid deyil?

• Satışı stimullaşdırmaq
• Vasitəçilərlə müqavilə bağlamaq
• Satış kanallarını müəyyən etmək
√ Əlaqələrin sayını azaltmaq və çeşidi genişləndirmək
• İstehlakçılara əks əlaqə yaratmaq

360. Mübadiləni həyata keçirmək üçün satış şəbəkəsi hansı funksiyanı həyata keçirir?

• Daxili ticarəti tənzimləyir
• İstehsal sahələrini müəyyən edir
√ Satış kanallarını müəyyən edir
• Düzgün cavab yoxdur
• Beynəlxalq ticarəti tənzimləyir

361. Qarşılıqlı ticarətin həmçinin artması nəyə səbəb olur?

• Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin keyfiyyətli təşkilinə



• İkitərəfli razılaşmaların bağlanmasına
• Mal və xidmətlərin mübadiləsini daha da sürətləndirir
• Düzgün cavab yoxdur
√ Onun tənzimedici rolunun artmasına

362. Malgöndərənlə təsərrüfat əlaqələrinin əsas forması nədir?

• Ticarət məlumatlarının mübadiləsidir
• Standart əmtəələrin alqı-satqısıdır
√ Əmtəə göndərilməsi barədə müqavilədir
• Azad bazar münasibətləridir
• Düzgün cavab yoxdur

363. Qarşılıqlı ticarətin mühüm xüsusiyyətlərindən biri olan çeviklik nəyə imkan yaradır?

√ Dünya bazarında dəyişməkdə olan şərtlərə və şəraitə kontragentlərin dərhal uyğunlaşmasına
• Qarşılıqlı ticarətin tənzim edici rolunun artmasına
• Qarşılıqlı ticarətin inkişafıyla bağlı mal mübadiləsinin yeni iqtisadi mexanizminin təşəkkülünə
• Qarşılıqlı ticarətin yeni forma və metodlarımın tapılması
• Beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin yeni texnologiyalarının əldə edilməsinə

364. Bunlardan hansı sənaye kompensasiyası razılaşmasıdır?

• Orta müddətli ticarət əməliyyatları
• Məhsul bölgüsünə dair razilaşmalar
• Üzvü surətdə bir-biri ilə əlaqədə olmayan razılaşmalar
√ Daha iri məbləğdən ibarət olan razılaşma
• Düzgün cavab yoxdur

365. Bunlardan hansı kommersiya üçbucağına aiddir?

• B sahibkarı A sahibkarına lazımi miqdar pul üçün müraciət edir
• A sahibkarı V sahibkarına isə mütəxəssislərin işə götürülməsi üçün müraciət edir
√ A sahibkarı B sahibkarına müəyyən məhsulu göndərir
• A sahibkarı B sahibkarına kredit götürmək üçün müraciət edir?
• Düzgün cavab yoxdur

366.  Aşağıdakılardan  hansı  faktorinqdən  istifadə  etməklə  böyük  uğurlar  əldə  etmişlər?

•  ACER
•  LEWIS  GLOBAL  TOYS
√  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Düzgün  cavab  yoxdur
•   RAPMALAT

367.  Kreditləşmə  ilə  faktorinq  arasındakı  fərqlərə  aiddir:

•  Kreditləşmə  verilmiş  vəsaitin  qaytarılmasının  konkret  müddətlərini  nəzərdə tutmur
•  Kreditləşmədən  iş  təcrübəsi  olmayan  firmalar  da  istifadə  edə  bilərlər
•  Faktorinq  xidmətindən  kredit  və  iş  təcrübəsi  olmayan  firmalar  da  istifadə  edə  bilməzlər
√  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Faktorinq  verilmiş  vəsaitin  qaytarılmasının  konkret  müddətlərini  nəzərdə tutur

368.  Kreditləşmə  ilə  faktorinq  arasındakı  fərqlərə  aiddir:

•  Kreditləşmədən  iş  təcrübəsi  olmayan  firmalar  da  istifadə  edə  bilərlər
√  Faktorinq  xidmətindən  kredit  və  iş  təcrübəsi  olmayan  firmalar  da  istifadə  edə  bilərlər
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Kreditləşmə  verilmiş  vəsaitin  qaytarılmasının  konkret  müddətlərini  nəzərdə tutmur



369.  Faktorinq  üzrə  komisyon  mükafatlara  aşağıdakılardan  hansı  aiddir?

•  Kredit  xərcləri
•  Analitik  təhlil  üzrə  xərclər
•  Bütün  cavablar  doğrudur
√  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Əsas  və  əlavə  xərclər

370.  Sonuncu  ödəniş  başa  çatan  gün  faktorinq  şirkəti  qalan  neçə  faizdən  komissiya  haqqını  çıxmaqla,  qalıq  məbləğini  malgöndərən
firmaya  ödəyir?

•  10%-dən
•  30%-dən
•  40%-dən
•  50%-dən
√  20%-dən

371.  Faktor-firma  rolunda  çox  vaxt  çıxış  edir:

√  Banklar
•  Müəssisələr
•  Qurumlar
•  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Bazarlar

372.  Bunlardan  hansı  maliyyə  sferasında  əməkdaşlıq  formasına  aid  deyil?

•  Forfaitinq
•  Faktorinq
•  Fond  bazarında  əməkdaşlıq
√  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Kommersiya  transfert

373.  Sahibkar  ilə  faktor-firma  arasında  qurulan  qarşılıqlı  munasibətlər  sisteminə  nə  deyilir?

•  Françayzinq
•  Barter
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Düzgün  cavab  yoxdur
√  Faktorinq

374.  Maliyyə  mübasibətləri  sferasında  sahibkarlar  arasında  tərəfdaşlıq  əlaqələri  hansı  formada  qurulur?

•  Françayzinq
•  Barter
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Düzgün  cavab  yoxdur
√  Kommersiya  transferti

375.  Maliyyə  mübasibətləri  sferasında  sahibkarlar  arasında  tərəfdaşlıq  əlaqələri  hansı  formada  qurulur?

•  Françayzinq
•  Barter
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Düzgün  cavab  yoxdur
√   Faktorinq

376.  Faktorinq üzrə kreditlşmə limiti nədən asılıdır?



•  riskin səviyyəsindən
•  ssudanın ödənilməsi müddətindən
•  düzgün cavab yoxdur
√  bütün cavablar doğrudur
•  faktorinqin həcmindən

377. Faktorinq hansı əsrlərdə meydana gəlmişdi?

√ XVI-XVII
• XIV-XV
• XVII-XVIII
• XVIII-XIX
• XV-XVI

378. Faktorinq sözü hansı dildən götürülüb?

• Alman
√  İngilis
• Fransız
• Latın
• Yunan

379. Bunlardan hansı faktorinqin forması deyil?

• Konvensiya faktorinqi
• “Sakit” faktorinq
√ “Sərt” faktorinq
• İxrac faktorinqi
• Konfidensial faktorinqi

380. Dünya miqyasında forfaitinq əməliyyatı aparan 300-ə qədər bankdan 80-ı bu şəhərdədir?

• Vaşinqton
√ London
• Tokio
• Pekin
• Paris

381. Fransız sözü olan forfaitinqin bütünlükdə mənası nədir?

• Qiymətli kağız
√ Cəmi məbləğ, pul
• Ticarət müqaviləsi
• İdxalatçı firma
• İxrcatçı şirkət

382. V.İ. Dalyanın lüğətinə əsasən partnyor sözünün kökü hansı dildədir?

√ Fransız
• Alman
• Yunan
•  Latın
•  İngilis

383. Bunlardan hansı faktorinq xidmətindən istifadə  edə bilər?

• Çoxlu miqdarda debitor borcları olanlar
• Öz  məhsullarını barter üsulu ilə satanlar
√ Düzgün cavab yoxdur
• Öz məhsullarını konseqrasiya vasitəsi ilə satan müəssisələr



• Kiçik məhsul dəstlərinin pərakəndə satışı ilə məşğul olanlar

384. Malalanın faktorinqinin predmeti nədir?

√ Malsatanlarla hesablaşmalarda yaranan kreditor borcudur
• Malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borcudur
• Malgöndərənin kredit risklərindən sığortasıdır
• Malalanın kredit risklərindən sığortasıdır
• Malgöndərənin mühasibat uçotunun aparılmasıdır

385.  Beynəlxalq Faktorinq Haqqında Konvensiya nın qəbul etdiyi faktorinqin əsas meyarı bunlardan hansı deyil?

• İşgüzar tələblərin əvvəlcədən ödəmə formasında kreditləşməsinin həyata keçirilməsi
√ Əmtəələrin sahibkara çatdırılma müddətinin müəyyən  edilməsi
• Malgöndərənin borclarının inkossoya qoyulması
• Malgöndərənin kredit risklərindən sığortası
• Malgöndərənə mühasibat uçotunun aparılması

386.  Beynəlxalq Faktorinq Haqqında Konvensiya nın qəbul etdiyi faktorinqin əsas meyarı bunlardan hansı deyil?

• İşgüzar tələblərin əvvəlcədən ödəmə formasında kreditləşməsinin həyata keçirilməsi
√ Əmtəələrin sahibkara çatdırılma müddətinin müəyyən  edilməsi
• Malgöndərənin borclarının inkossoya qoyulması
• Malgöndərənin kredit risklərindən sığortası
• Malgöndərənə mühasibat uçotunun aparılması

387. Maliyyə sferasında əməkdaşlıq nə zaman baş tutmuş sayılır?

• Sazişin məzmunu əməkdaşlığın konkret formasından asılı olur
• Sahibkar özünün praktiki fəaliyyətində əməkdaşlığın konkret formasını təklif edir
• Sahibkar tərəfdaşın seçdiyi əməkdaşlıq formasına cavab verir
√ Sahibkar öz pul resurslarını və ya qiymətli kağızları sataraq divident və ya faiz əldə edir
• Sazişin forması əməkdaşlığın konkret istiqamətindən bilavasitə asılı olur

388. Malalanın faktorinqinin predmeti nədir?

√ Malsatanlarla hesablaşmalarda yaranan kreditor borcudur
• Malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borcudur
• Malgöndərənin kredit risklərindən sığortasıdır
• Malalanın kredit risklərindən sığortasıdır
• Malgöndərənin mühasibat uçotunun aparılmasıdır

389. Forfeitinq nədir?

√ Bankda kommersiya kreditinin dəyişməsi formasıdır
• Mübadilə olunan əmtəələrin dəqiqləşdirilməsidir
• İqtisadiyyatda ayrı-ayrı proporsiyaları tənzimləyən mexanizmdir
• Kapitalın ixracı, biznesin transmilliləşdirilməsidir
• Müəyyən miqdarda məhsulları ekvivalent dəyərlə digər məhsullara dəyişdirilməsidir

390. Bunlardan hansı faktorinq xidmətindən istifadə  edə bilər?

√ Düzgün cavab yoxdur
• Öz  məhsullarını barter üsulu ilə satanlar
• Kiçik məhsul dəstlərinin pərakəndə satışı ilə məşğul olanlar
• Çoxlu miqdarda debitor borcları olanlar
• Öz məhsullarını konseqrasiya vasitəsi ilə satan müəssisələr

391.  Düya  təcrübəsində  faktorinqin  mövcud  formalarına  aid deyil?



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

392.  Düya  təcrübəsində  faktorinqin  mövcud  olan  formalarına  aid deyil?

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

393.  Borcların  tipindən  asılı  olaraq  faktorinqin  formalarına  aiddir?

√  Malgöndərənin  faktorinqi
•  “sakit”  faktorinq
•  İxrac  faktorinqi
•  Konfidensial  faktorinq
•  Konvensiya  faktorinqi

394.  Borcların  tipindən  asılı  olaraq  faktorinqin  formalarına  aiddir?

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

395.   Faktorinqin  hansı  formasının  predmeti  malalanlarla  hesablaşmalarda  yaranmış  debitor  borclarıdır?

•  Konvensiya  faktorinqi
•  İxrac  faktorinqi
•  Mal alanın  faktorinqi
•  Konfidensial  faktorinq
√  Malgöndərənin  faktorinqi

396.  Borcların  tipindən  asılı  olaraq  faktorinqin  neçə  forması  vardır?

• 1
• 3
• 4
• 5
√ 2

397.   Forfaitinq  əməliyyatında  yer  alan  tərəfə  aid  deyil?

•  Forfaitist
•  Qarantlı  bank
√  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Forfaiter

398.  Aşağıdakılardan  hansı  müqavilə  qiymətilə  müəyyən  edilmiş  həcmdə  milli  valyutada  tərəfdaşların  biri  digərinin  kapitalının
qarşılıqlı  şəkildə  alınmasını  ifadə  edir?

•  Françayziq
√  Kommersiya  transfert
•  Kommersiya  ümbucağı



•  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Faktorinq

399.  Türkiyədə  neçə  faktorinq  fəaliyyəti  ilə  məşğul  olan  subyekt  mövcuddur?

•  60-a  yaxın
√  80-ə  yaxın
•  90-a  yaxın
•  100-ə  yaxın
•  70-ə yaxın

400.  Hansı  ölkədə  80-ə  yaxın  faktorinq  fəaliyyəti  ilə  məşğul  olan  subyekt  mövcuddur?

•  Azərbaycan
•  Fransa
•  İtaliya
•  Qazaxıstan
√  Türkiyə

401.  Aşağıdakılardan hansı uçot xərcinə təsir edir?

•  müştərinin kredit qabiliyyətliliyi
•  kreditin ödəmə şərtləri
•  kreditin ödəmə müddəti
√  bütün cavablar doğrudur
•  məcmu riskin səviyyəsi

402.  Aşağıdakılardan hansı faktorinqin mahiyyətini xarakterizə edir?

•  müstərilərdə xammal-material alır
√  öz müştərisindən borc almaq hüququ alır
•  klassik əməliyyatlara üstünlük verir
•  düzgün cavab yoxdur
•  əsasən kommersiya xarakterli sığorta hüququ alır

403.  Aşağıdakılardan hansı idarə etmə xərclərinə təsir edir?

•  tələb-təklifin nisbəti səviyyəsi
•  istehsalın strukturu
•  faktorinqin tərkibi
√  bütün cavablar doğrudur
•  istehsalın həçmi

404.  Aşağıdakılardan hansı idarə-etmə xərclərinə təsir etmir?

•  istehsalın həcmi
•  faktorinqin tərkibi
•  tələb və təklifin nisbət səviyyəsi
√  düzgün cavab yoxdur
•  istehsalın strukturu

405.  Faktorinq üzrə komisyon mükafalara ... aiddir?

•  analitik təhlil üzrə xərclər
√  uçot və idarə etmə xərcləri
•  əsas və əlavə xərclər
•  düzgün cavab yoxdur
•  kredit xərcləri

406.  Faktorinq...



√  fasiləsiz və müddətsiz maliyyələşmədir
•  vaxtsız fəaliyyət göstərən topdansatış ticarətdir
•  bütün cavablar doğrudur
•  düzgün cavab yoxdur
•  iqtisadi səmərəliliyi qiymətləndirən meyardır

407.  Faktorinq hansı şirkətlər üçün olduqca əlverişlidir?

•  müflüsləşməyə meyilli olan
•  debitor borcu həddindən çox olan
•  tərəfdaşlıq əlaqələrinə üstünlük verən
•  düzgün cavab yoxdur
√  fəaliyyətə yeni başlayan və surətlə inkişaf edən

408. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq münasibətlərdə istifadə olunan maliyyə sferasında əməkdaşlıq formasıdır?

√ Kommersiya transfert
• Qarşılıqlı təchizat
• Forvard
• Reeksport
• Kommersiya üçbucağı

409. Bunlardan hansı forfaitinq əməliyyatında risk amili deyil?

• Siyasi risk
√  İstehsal riski
• Ticari risk
• Ölkə riski
• Valyuta riski

410. Aşağıdakılardan hansı forfaitinq əməliyyatında yer alan tərəf deyil?

•  Forfaitist
• Forfaiter
• Qarantlı bank
√ Müstəqil faktorinq şirkəti
• İdxalatçı firma

411. Bunlardan hansı maliyyə sferasında əməkdaşlıq formasına aid deyil?

• Fond bazarında əməkdaşlıq
√ Kommersiya üçbucağı
• Kommersiya transfert
• Forfaitinq
• Faktorinq

412. Tərəfdaşlıq əlaqələrinin yaradılması mexanizminin əsas elementi nədir?

• Sahibkarlıq rəqabəti
• Ticarətdə tərəfdaşlıq
√ Sahibkarlıq sazişi
• Maliyyə sferasında əməkdaşlıq
• Fond bazarında əməkdaşlıq

413. Faktorinq Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində neçənci fəsil və maddədə öz əksini tapmışdır?

• 4 fəsil, maddə 645
• 6 fəsil, maddə 655
• 3 fəsil, maddə 609



√ 7 fəsil, maddə 655
• 5 fəsil, maddə 604

414.  Hazırda  müxtəlif  ölkələrdə  faktorinq  maliyyəşməsinin  həcmi  göndərilmiş  malların  ümumi  məbləğinin  neçə  faizi  həddindədir?

•  20-40%i
√  60-80%i
•  10-20%i
•  20-30%i
•  40-60%i

415.  Kreditin  ödəmə  şərtləri  və  müddətləri  aşağıdakılardan  hansına  aiddir?

√  Uçot  xərcləri
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Satış  xərcləri
•  İdarəetmə  xərcləri

416.  Dünya  təcrübəsində  müştəri  və  faktorinq  təşkilatı  arasında  bağlanmış  müqaviə  barəsində  digər  kənar  şəxslərin
məlumatlandırılması  səviyyəsinə  görə  faktorinqin  formalarına  aiddir:

•  Reqress  hüququ  ilə  və  reqress  hüququ  olmadan
•  “sakit”  faktorinq
√  Açıq  və  qapalı  faktorinq
•  Mal alanın və  malgöndərənin  faktorinqi
•  Konvensiya  faktorinqi

417.  Faktorinqin  hansı  formasının  predmeti  masatanlarla  hesablaşmalarda  yaranmış  kreditor  borclarıdır?

•  İxrac  faktorinqi
•  Malgöndərənin  faktorinqi
•  Konvensiya  faktorinqi
•  Konfidensial  faktorinq
√  Mal alanın  faktorinqi

418.  Neçənci  ildə  Beynəlxalq  Xüsusi  Hüququn  Unifikasiyası  İnstitutu   Beynəlxalq  Faktorinq  Haqqında  Konvensiya   qəbul  etmişdir?

• 1990
•  1985
√ 1988
• 1980
• 1992

419.   Aşağıdakılardan  hansı  ingilis  dilindən  tərcümədə  agent,  vasitəçi  mənasını  daşıyır?

•  Françayzinq
•  Barter
•  Lisenziya
√  Faktorinq
•  Lizinq

420.  Faktorinq  üzrə  kreditləşmə  limiti  nədən  asılı  deyil?

•  Faktorinqin  həcmindən
•  Ssudanın  ödənilməsindən
√  Düzgün  cavab  yoxdur
•  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Riskin  səviyyəsindən



421.   Ödəyicilər  tərəfindən  yarana  biləcək  ödəmələr  riskini  faktorinq  təşkilatı  öz  üzərinə  götürür.  Bu,  faktorinqin  hansı  formasına
aiddir?

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

422.  Ödəmələr  riskinin  saviyyəsindən  asılı  olaraq  faktorinqin  formalarına  aid  deyil:

•  Konfidensial  faktorinq
√  Bütün  cavablar  doğrudur
•  Malgöndərənin  faktorinqi
•  Konvensiya  faktorinqi
•  İxrac  faktorinqi

423.  Ödəmələr  riskinin  saviyyəsindən  asılı  olaraq  faktorinqin  formalarına  aiddir:

•  Konvensiya  faktorinqi
•  sakit”  faktorinq
•  Malalanın  faktorinqi
•  İxrac  faktorinqi
√  Reqress  hüququ  ilə

424.  Dünya təcrübsinə əsasən faktorinq  əməliyyatının vaxtında yerinə yetirilməsi səmərəli olması üçün nəyə mütləq diqqət yetirilməlidir?

√  bütün cavablar doğrudur
•  düzgün cavab yoxdur
•  kreditləşmə limitinin müəyyən edilməsinə
•  faktorinq üzrə ödəmələrin hesablanmasının müəyyən edilməsinə
•  borc öhdəliklərinin həcmi və qurluşunun təhlil edilməsinə

425.  Müqavilə məsuliyyətinə əsasən müştəri hansı işləri görməlidir?

•  faktorinq təşkilatına maliyyə vəziyyəti haqda məlumat verməlidir
√  bütün cavablar doğrudur
•  nəzərdə tutulan müddətdə komisyon mükafatları ödəməlidir
•  vəsaitin dövretmə göstəriciləri haqda məlumat verməlidir
•  kreditor və debitor borcu haqda məlumat verməlidir

426.  Faktorinq təşkilatı-faktorinq müqaviləsi əsasında hansı işlər aparılır?

•  müştərinin ödəmə əməliyyatlarının uçotunu aparır
•  düzgün cavab yoxdur
√  bütün cavablar doğrudur
•  ödəmə dövriyyəsi barədə müştəriyə məlumat verir
•  borcların yaranma səbəbi barədə müştəriyə məlumat verir

427.  Aşağıdakılardan hansı uçot xərclərinə təsir etmir?

•  kreditin ödəmə müddəti
√  istehsalın həcmi
•  müştərinin kredit qabiliyyətliliyi
•  məcmu riskin səviyyəsi
•  kreditin ödəmə şərtləri

428.  Mülki məcəllənin 655.1-ci maddəsində deyilir  Faktorinq .....

•  sahibkar elə faktor-firma arasında qurulan qarşılıqlı münasibətlər sistemidir



•   sahibkarların debitor borcunun ödənilməsi formasıdır
•  faktor-firma rolunda çıxış edən bankdlr
√  pul tələbinin güzəşt edilməsi müqabilində maliyyələşdirilməsidir
•  düzgün cavab yoxdur

429. Maliyyə sferasında əməkdaşlıq nə zaman baş tutmuş sayılır?

• Sazişin məzmunu əməkdaşlığın konkret formasından asılı olur
• Sazişin forması əməkdaşlığın konkret istiqamətindən bilavasitə asılı olur
√ Sahibkar öz pul resurslarını və ya qiymətli kağızları sataraq divident və ya faiz əldə edir
• Sahibkar tərəfdaşın seçdiyi əməkdaşlıq formasına cavab verir
• Sahibkar özünün praktiki fəaliyyətində əməkdaşlığın konkret formasını təklif edir

430. Malalanın faktorinqinin predmeti nədir?

√ Malsatanlarla hesablaşmalarda yaranan kreditor borcudur
• Malalanın kredit risklərindən sığortasıdır
• Malgöndərənin kredit risklərindən sığortasıdır
• Malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borcudur
• Malgöndərənin mühasibat uçotunun aparılmasıdır

431.  Beynəlxalq Faktorinq Haqqında Konvensiya nın qəbul etdiyi faktorinqin əsas meyarı bunlardan hansı deyil?

• Malgöndərənin borclarının inkossoya qoyulması
• Malgöndərənin kredit risklərindən sığortası
•  İşgüzar tələblərin əvvəlcədən ödəmə formasında kreditləşməsinin həyata keçirilməsi
• Malgöndərənə mühasibat uçotunun aparılması
√ Əmtəələrin sahibkara çatdırılma müddətinin müəyyən  edilməsi

432. Bunlardan hansı faktorinq xidmətindən istifadə  edə bilər?

• Çoxlu miqdarda debitor borcları olanlar
• Öz məhsullarını konseqrasiya vasitəsi ilə satan müəssisələr
√ Düzgün cavab yoxdur
• Öz  məhsullarını barter üsulu ilə satanlar
• Kiçik məhsul dəstlərinin pərakəndə satışı ilə məşğul olanlar

433. Forfaitinq nədir?

√ Bankda kommersiya kreditinin dəyişməsi formasıdır
• Kapitalın ixracı, biznesin transmilliləşdirilməsidir
• İqtisadiyyatda ayrı-ayrı proporsiyaları tənzimləyən mexanizmdir
• Mübadilə olunan əmtəələrin dəqiqləşdirilməsidir
• Müəyyən miqdarda məhsulları ekvivalent dəyərlə digər məhsullara dəyişdirilməsidir

434. Azərbaycanda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən Bakı Biznes Tədris Mərkəzi neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 2007
• 2009
• 2002
• 2004
• 2012

435. Bakı Biznes Tədris Mərkəzi hansı Nazirlik tərəfindən yaradılmışdır?

• Vergilər Nazirliyi
• Gömrük Komitəsi
• Düzgün cavab yoxdur
• Təhsil Nazirliyi
√ İqtisadi İnkişaf Nazirliyi



436. STP-də aşağıdakılardan hansı istehsal edilmir?

• Borular
√ Doğru cavab yoxdur
• Müxtəlif tip kabellər
• Su nasosları
• Texniki qazlar

437. STP-nin ərazisi neçə hektardı?

•  40
• 33
• 30
• 35
√ 45

438.  Sumqayit texnologiyalar parkının (STP) birinci mərhələsi nə vaxt işə salınmışdır?

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

439.  Dünyada ilk dəfə olaraq məsafədən təhsil verən universitet 1969 cu ildə harada açılmışdır?

•  Ankarada
•  Almaniyada
•  ABŞ da
•  Fransada
√  Böyük Britaniyada

440.  Dünyada ilk dəfə olaraq Böyük Britaniyada məsafədən təhsil verən universitet neçənci ildə açılmışdır?

•  1971
•  1967
•  1968
√  1969
•  1970

441.  Aşağıdakılardan biri distant təhsil formasına aid deyil?

•  əks əlaqə əsasında
•  uzaq  məsafədən
•  operativ
√  uzağı qabaqcadan görmə
•  müntəzəm dioloq

442. Distant təhsil necə təhsil formasıdır?

• operativ
√ butun cavablar doğrudur
• uzaq  məsafədən
• əks əlaqə əsasında
• müntəzəm dioloq

443. Hazırda Bakı Biznes Tədris Mərkəzi hansı Nazirliyin tabeleyində qrum kimi fəaliyyət göstərmək və neçə ştat vahidi ilə təmsil olunur?

√ Iqtisadi İnkişaf Nazirliyində - 45



• Gömrük Komitəsində - 30
• Düzgün cavab yoxdur
• Təhsil  Nazirliyində - 50
• Vergilər Nazirliyində - 40

444. Infrastrukturun əlverişli inkişafını nə təmin edir?

• Biznes inkubatorlar
• Doğru cavab yoxdur
• Xüsusi informasiya təminatı
√  texnoparklar
• Elmi-texniki potensial

445.

Ilk biznes inkubatorlar mehz …. Yaradılmışdır1.Ilk biznes inkubatorlar hansı təşkilatlar olmuşdur?
1.Konsultasiya, muhasibat və hüquq xidmətlərini göstərən təşkilat
2.Regionda biznes tədrisini təşkil edən təşkilat
3.Boş istehsal otaqlarını kirayə verən təşkilat
4.Kommunikasiya texnologiyalarından istifadə
5.Kadrların peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinə çalışan təşkilatlar

√ 1,3
• 1,5
• 4,5
• 3,4
• 1,2

446. Böyük Britaniyada məsafədən təhsil verən universitet nə üçün Böyük Britaniyanın Açıq universitetləri adnlandırılmışdır?

• təhsil barədə məlumatları dərc etdirdiyinə görə
• ad qoymaq xatirinə adlandırılmışdır
√ çoxlarının orada oxumağının mümkünlüyünü xüsusi qeyd etmək üçün
• qapalı universitetlər çox olduğuna görə
• düzgün cavab yoxdur

447. Məsafədən təhsil formasının inkişafına nə böyük təkan verir?

• fərdi kompüterlərin məişətə daxil olması
• poçt və rabitənin inkişafı
• düzgün cavab yoxdur
√ radio və telviziyanın gəlişi
• təhsilin səviyyəsinin yuksəlməsi

448. Avropada müntəzəm fəaliyyət göstərən poçt rabitəsinin yaranması nəyə səbəb olmuşdur?

• poçt və rabitənin inkişafına
• düzgün cavab yoxdur
• distant təhsilin yaranmasına
√ korrospondent təhsilin yaranmasına
• böyük səs-küyə

449. Distant təhsildə öyrədən və öyrənən arasında əlaqələr hansı vasitə ilə həyata keçirilir?

• kütləvi informasiya vasitəsi ilə
• internetə çıxışın kütləviliyi ilə
• düzgün cavab yoxdur
√ telekommunikasiya və computer şəbəkələri vasutəsi ilə
• işgüzar görüşlər vasitəsilə

450. Dövlət sahibkarlığa kömək məqsədilə nə yaradır?

• Ümumxalq əhəmiyyətli fondlar



• Milli və xarici fondlar
• Sənaye və ticarət mərkəzləri
√ İnformasiya, məsləhət, elm və tədris mərkəzləri
• Düzgün cavab yoxdur

451. Aşağıdakılardan hansı STP-nin istehsal sahəsi deyil?

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

452. Bölgələrdəki təbii ehtiyatlardan istifadə etməklə …. qaydaya salınır

• Müxtəlif  növ məhsul istehsalını
• Doğru cavab yoxdur
√ Ucuz və keyfiyyətli məhsul isyehsalı
• Regionların vəziyyətini
• Müəssisənin nizamlı fəaliyyətini

453. STP-nin işə düşməsi ilə respublikamızın energetika qurğuları nə ilə təchiz olunur?

√ Yerli texniki avadanlıq və məhsullarla
• Doğru cavab yoxdur
• Lazımi avadanlıqlarla
• Su nasosları ilə
• Ucuz və keyfiyyətli məhsullarla

454. Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorların təsnifat bölgüsünə aiddir?

• Doğru cavab yoxdur
√ informasiya təminatı və konsultinq xidməti göstərən müəssisə
• Informasiya məlumat bazarına çıxış
• Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən təşkilat
• Təhsil xidməti ilə məşğul olan müəssisələr

455.

1.Texnoparkın əsas fəaliyyət məqsədi nədir?
1.Regional spektrda sənayenin qabaqcıl sahələrinin formalaşması
2.Müəssisələrə cari abonent xidmətləri göstərmək
3.Yerli elmi-texniki və istehsal potensialının yüksəldilməsidir
4.Azərbaycandakı tərəfdaşlarla biznes əlaqələri yaratmaqdır
5.Biznes aparılmasına dair məsləhətlər verməkdir

• 2,5
• 2,4
• 1,5
• 3,4
√ 1,3

456.

1.Biznes inkubatorlar hansi missiyaları həyata keçirən təşkilatdır?
1.Təşkilatlara istehsal və idarə etmə xidməti göstərən
2.Kiçik və yeni yaradılmış müəssisələrə ilkin dəstək olmaq
3.Təşkilatı daxili resurslarla təmin etmək
4.Biznes layihələrinin hazırlanması, tətbiqi məsələlərində məsləhət verən
5.Bazaar araşdırması aparmağı bacaran

• 5
• 3,4
• 1,2
√ 1,4
• 2,3



457. xx əsrin əvvəlləri nə ilə xarakterizə olunur?

√ texnologiyanın xüsusi ilə telefon və teleqrafın sürətli inkişafı ilə
• poçt və rabitənin inkişafına
• düzgün cavab yoxdur
• distant təhsilin yaranmasına
• məsafədən təhsil formasının inkişafıyla

458. Bakı Biznes Tədris Mərkəzinin əsas fəaliyyət istiqamətləri Azəbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafının hansı sistemin
formalaşdırılması vasitəsi ilə həyata keçirilir?

• Düzgün cavab yoxdur
• Yeni struktur və ştat cədvəli
√ İnnovasiya-tədris-konsultinq
• Səmərəli idarəetmə
• Təşkilatı idarəetmə

459. Bakı Biznes Tədris Mərkəzinin əsas fəaliyyət istiqamətləri nədən ibarətdir?

• Əhalinin geniş təbəqələrinin sahibkarlıq fəaliyyətinə
• Regionlarda işgüzar fəallığın artmasından
• Kadrların peşə hazırlığı səviyyəsinin artmasından
√ Bütün cavablar doğrudur
• Sahibkarların maarifləndirilməsindən

460. STP-nin istismara verilməsi ölkəmizdə nəyə geniş imkanlar açır?

• Elektroenergetikanın inkişafına
• Enerji müəssisələrinin müasirləşdirilməsinə
√ Bütün cavablar doğrudur
• Enejri müəssisələrinin yenidən qurulmasına
• Mövcud potensialın daha da möhkəmləndirilməsi

461. Beynəlxalq təcrübədə texnoparklar nə hesab olunurlar?

√ elmi texniki tərəqqinin lokomotivi
• Doğru cavab yoxdur
• Sənaye avadanlıqları ilə təchiz edilmiş istehsal otaqları
• Sənayenin qabaqcıl sahələrin vacib infrastrukturu
• Texniki istismara ehtiyacı olan bina və avadanlıqlar

462. Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorların təsnifat bölgüsünə aid deyil?

• Yeni məhsullar istehsalına dəstək olanlar
• Gənclərə, milli azlıqlara xidmət edənlər
• Kommersiya layihələri üzrə icarəni təmin edənlər
• Yeni texnologiyalar yaranmasına dəstək olanlar
√ Tədris planları hazırlanması sahəsində fəaliyyət

463. Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorların təsnifat bölgüsünə aid deyil?

• Yeni texnologiyalar yaranmasına dəstək olanlar
• Yeni məhsullar istehsalına dəstək olanlar
√ Doğru cavab yoxdur
• Kommersiya layihələri üzrə icarəni təmin edənlər
• Gənclərə, milli azlıqlara xidmət edənlər

464. Biznes inkubatorlar aşağıdakı təşkilat bölgüsünə malikdir?



√ Bütün cavablar doğrudur
• Gənclərə, milli azlıqlara xidmət edənlər
• Kommersiya layihələri üzrə icarəni təmin edənlər
• Yeni məhsullar istehsalına dəstək olanlar
• Yeni texnologiyalar yaranmasına dəstək olanlar

465. AHİK hansı birliklərinin könüllü ittifaqıdır?

• Dövlət ilə bərabər hüquqlu sosial dialoqu apara bilən birliklərin
• Dini qurum və birliklərin
• Azərbaycana milli maraqlarına xidmət edən birliklərin

√ Həmkarlar ittifaqları üzvlərinin əmək, sosial-iqtisadi hüquq və mənafelərinin təmsil və müdafiə edən sahələrarasi birliklərinin könüllü
ittifaqıdır.

• Düzgün cavab yaxdur

466. AHİK hansı qurultayda təsis edilmişdir?

• Ümum gənclər qurultayında
• Azərbaycanın II qurultay;nda
• Azad sahibkarlar qurultayında
√ Azərbaycan Həmkarlar İttifaqının
• Düzgün cavab yoxdur

467. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHIK) nə vaxt təsis edilmişdir?

• 1990
• 1991
• 1994
√ 1993
• 1992

468. Dövlət sektorunda çalışan işçilərin özəl sektora axını hansı  dövrə təsadüf edir?

• XlX-ci əsrin sonuna
• düzgün cavab yoxdur
• XX-ci əsrin ortalarına
• XX-ci əsrin əvvəlinə
√ XX-ci əsrin 90-cı illərinə

469. XX-ci əsrin 90-cı illərində ölkəmizin əksər vətəndaşlarının  özlərindən asılı olmayaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasının
səbəbi nə idi?

• Dövlət müəssisələrində əmək haqqının azlığı
• düzgün cavab yoxdur
√ bir çox dövlət müəssisələrinin dayanması, resrukturizasiyası və yaxud da işçilərin ixtisara salınması
• dövlət müəssisələrində inzibatçılığın mövcudluğu
• Özəl müəssisələrdə korporativ mədəniyyətin olması

470. Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin müxtəlif ittifaq və assosiasiyalarda birləşməsi nə vaxta təsadüf edir?

√ XX-ci əsrin 90-cı illərinə
• XX-ci əsrin ortalarına
• XlX-ci əsrin sonuna
• XlX-ci əsrin əvvəlinə
• XX-ci əsrin əvvəlinə

471. ASK nədir?

• Azərbaycanda sahibkarlığa kömək fondudur
• düzgün cavab yoxdur



√ Azərbaycan Respublikasında işə götürənlərin içtimai birliyidir
• Azərbaycan həmkarlar ittifaqı konfederasiyası
• Azərbaycanda sosial kollektiv

472. Sahibkarlar ittifaqı dedikdə.

• qəbul edilmiş kollektiv müqavilələrin icrasına nəzarət
• kollektiv müqavilələrin yerinə yetirilməməsinə görə tərəflərin məsuliyyəti
• tərəflər və  onların nümayəndələri tərəfindən qanunlara və başqa normativ hüquqi aktlara riayət edilməsi
• təşkilatı idarə etmədə işçilərin və onların nümayəndələrinin iştirakı
√ müxtəlif və ya eyni sahəni əhatə edən, sahibkarlıq subyekutlərini  birləşdirən, qeyri kommersiya təşkilatıdır

473. Sosial tərəfdaşlığın formalarına aid deyil

• kollektiv danışıqlar –dialoqa əsaslanan münasibətlər kollektiv əmək şəraitinin qurulması
√ tərəflərin hüquq bərabərliyinin olmaması
• əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üzrə qarşılıqlı konsultasiyalar (danışıqlar)
• əmək mübahisələrinin həllində işçilərin və işə götürənlərin nümayəndələrinin iştirakı.
• təşkilatı idarə etmədə işçilərin və onların nümayəndələrinin iştirak

474. ilk işçilər ittifaqları (ing. Trade-Unions) yaranmişdir:

• 1980
• 1991
• 1876
√ 1899
• 1989

475. Sosial tərəfdaşlıq nədir?

• cəmiyyətdən təcrid olunmasına gətirib çıxaran halların qarşısını almaqdir
• sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtəlif birliklərdir
• Günümizdə sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtəlif birliklərdir
√ istehsal prosesinin iştirakçılarının maraqlarının uyğunlaşdırılması, mexanizmləri və institutları sistemidir
• çətin fəaliyyət şəraitinin əmələ gəldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsini təmin etməkdən ibarətdir

476. Sosial xidmətin müştərisi ?

• sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtəlif birliklərdir
• cəmiyyətdən təcrid olunmasına gətirib çıxaran halların qarşısını almaqdir
• Günümizdə sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtəlif birliklərdir
• çətin fəaliyyət şəraitinin əmələ gəldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsini təmin etməkdən ibarətdir
√ çətin fəaliyyət şəraiti ilə əlaqədar sosial xidmət göstərilən şəxs və ya sahibkardır.

477. Sosial xidmət nədir?

• çətin fəaliyyət şəraiti ilə əlaqədar sosial xidmət göstərilən şəxs və ya sahibkardır.
• cəmiyyətdən təcrid olunmasına gətirib çıxaran halların qarşısını almaqir
• Günümizdə sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtəlif birliklərdir
• çətin fəaliyyət şəraitinin əmələ gəldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsini təmin etməkdən ibarətdir

√ çətin şəraitdə olan şəxsin (sahibkarın) sosial problemlərinin aradan qaldırılması və insanlarla (sahibkarlarla) bərabər iştirak imkanlarının
yaradılması istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlərdir.

478. Həmkarlar İttifaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu  nə vaxt qəbul edilmişdir?

• 1996
• 1998
• 1995
• Düzgün cavab yoxdur
√ 1994



479. AHİK nəçə Həmkarlar İttifaqı birliklərini özündə birləşdirir?

√ 26
• Düzgün cavab yoxdur
• 36
• 16
• 30

480. AHİK neçə həmkarlar İttifaqı təşkilatını özündə birləşdirir?

• 18 620
• 15 620
√ 18 610
• 17 000
• 16 610

481. Sahibkarlar birliyi həmkarlar ittifaqlarının necə tərəfdaşı hesab edilirlər?

√ əsas sosial
• rəsmi tərəfdaşı
• düzgün cavab yoxdur
• sərfəli tərəfdaşı
• qeyri rəsmi tərəfdaşı

482.

Sahibkarlar assosiasiyası ..... fəal rol oynayan ictimai təşkilatdır.
1. iqtisadi islahatların hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsində
2. sahibkarların təhsilinin artırılması və ixtisasın təkmilləşməsində
3. sahibkarların hüquq və qanuni mənafelərinin qorunmasında
4. ölkədə əhalinin iqtisadi mədəniyyətinin formalaşdırılmasında
5. işgüzar fəaliyyətinin gücləndirilməsində

• 1,2,4,5
• 1,2,3,5
• 1,2,3,4
√ 1,3,4,5
• 2,3,4,5

483. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlar assosiasiyasının əsaas fəaliyyət istiqamətlərindən biri deyil?

• Yaradıcılıq fəaliyyəti
√ Auditor fəaliyyəti
• Təhsil
• Konsaltinq fəaliyyəti
• Sahibkarların hüquqi müdafiəsi

484. Sahibkarlar assosiasiyasının əsaas fəaliyyət istiqamətləri hansılardır?

• Yaradıcılıq fəaliyyəti
√ bütün cavablar doğrudur
• Təhsil
• Konsaltinq fəaliyyəti
• Sahibkarların hüquqi müdafiəsi

485. Sahibkarlıq fəaliyyətinin monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi nədən asılıdır?

• sahibkarın adaptasiya və özünü təşkiletmə prosesini
• düzgün cavab yoxdur
• bütovlikdə sahibkarlıq fəaliyyətinin keyfiyyətindən
√ müəssisənin, onun ehtiyacları, motivləri və maraqları haqqında etibarlı və dürüst məlumatın mövcudluğundan
• həmkarlar ittifaqı arasında mövcud münasibətlərdən



486. Amerikada və Rusiyada yaranan peşakar birliklər inkaşıfın ilkin mərhələsində nəyi əks etdirir?

• maddi və mənəvi yardımı
• düzgün cavab yoxdur
• ictimai siyasi vəziyyəti
√ qarşılıqlı yardım cəmiyyətinin xarakterini
• cəmiyyətin sosial-iqtisadi problemlərini

487.

Məhz həmkarlar ittifaqının fəaliyyəti sahəsində dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində nəyə nail olunmuşdur?
1. qəbul edilmiş kollektiv müqavilələrin icrasına nəzarət
2.  əmək haqqının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına
3. əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
4. sosial zəmanətlərin təmin edilməsinə nail olunmuşdur.
5. kollektiv müqavilələrin yerinə yetirilməməsinə görə tərəflərin məsuliyyəti

• 3,4,5
• 1,2,5
√ 2,3,4
• 1,4,5
• 1,2,3

488. Günümizdə sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları ..... müxtəlif birliklər, assosiasiyalar,
ittifaqlar, qildiyalar tərəfindən həyata keçirilir?

• müxtəlif birliklər
√ bütün cavablar doğrudur
• qildiyalar
• ittifaqlar
• assosiasiyalar

489. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası neçənci ildə təsis edilmiş

• 2001
• 2000
• 1997
• 1998
√ 1999

490. Üctərəfli Sosial tərəfdaşlıq əlaqələri:

√ dövlət hakimiyyəti orqanlarının və yerli hakimiyyət orqanlarının iştirakıyla.
• işçilərin və dövlət nümayəndələrinin arasında
• sahibkarlarnan dövlət arasında
• işçilərin və sahibkarlar arasında
• işçilərin və işə götürənlərin nümayəndələrinin arasında

491. İkitərəfli Sosial tərəfdaşlıq əlaqələri

• sahibkarların öz aralarında
√ işçilərin və işə götürənlərin nümayəndələrinin arasında
• sahibkarlarnan dövlət arasında
• işçilərin və sahibkarlar arasında
• işçilərin və dövlət nümayəndələrinin arasında

492. sosial tərəfdaşlığın formalaşmasında böyük rol oynayır:

• sahibkar
√ həmkarlar ittifaqları
• dovlət
• tərəfdarlar



• nazirlik

493. Sosial tərəfdaşlığın formalaşması və inkişafı necə tərəfin təsiri altında mümkün olur?

• 5
√ 3
• 2
• 6
• 4

494. Tripartizm dedikdə?

• müasir bazar iqtisadiyyatının sosial istiqamətinin gücləndirilməsi prosesinin əhəmiyyətli tərkib hissəsidir.
• cəmiyyətdən təcrid olunmasına gətirib çıxaran halların qarşısını almaqdir
√ əmək münasibətləri sahəsində işə götürənlər, həmkarlar ittifaqları və dövlət arasında münasibətlər sistemidir
• Günümizdə sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtəlif birliklərdir.
• işçilər və işə götürənlərin bərabər əməkdaşlığa əsaslanan bir vəhdətdir.

495. Sosial tərəfdaşlığın inkişafı dedikdə?

• əmək münasibətləri sahəsində işə götürənlər, həmkarlar ittifaqları və dövlət arasında münasibətlər sistemidir.
• cəmiyyətdən təcrid olunmasına gətirib çıxaran halların qarşısını almaqdir
• Günümizdə sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtəlif birliklərdir
• işçilər və işə götürənlərin bərabər əməkdaşlığa əsaslanan bir vəhdətdir.
√ müasir bazar iqtisadiyyatının sosial istiqamətinin gücləndirilməsi prosesinin əhəmiyyətli tərkib hissəsidir

496. Sosial xidmətin  məqsədi nədir?

• cəmiyyətdən təcrid olunmasına gətirib çıxaran halların qarşısını almaqdir

√ fəaliyyət  səviyyəsini ağırlaşdıran, çətin fəaliyyət şəraitinin əmələ gəldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmətin
göstərilməsini təmin etməkdən ibarətdir.

• Günümizdə sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtəlif birliklərdir
• sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtəlif birliklərdir
• çətin fəaliyyət şəraitinin əmələ gəldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmətin göstərilməsini təmin etməkdən ibarətdir

497.

Sahibkarlar birliyi ilə həmkarlar ittifaqları arasında dialoqlar zamanı hansı məsələlər həll edilir?
1. kollektiv müqavilələrin yerinə yetirilməsi
2. soial-əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinə dair mühüm məsələlər
3. işçilərin hüquq və maraqlarının müdafiəsinə dair məsələlər
4. qəbul edilmiş kollektiv müqavilələrin icrasına nəzarət
5 tərəflərin maraqlarının nəzərə alınması

√ 2,3
• 1,2
• 3,5
• 4,5
• 1,4

498.

Sosial tərəfdaşlıq sisteminin yaradılması necə mümkün deyil?
1. işəgötürənin dövlət qeydiyyatına almadan
2. dövlət orqanlarının razılığı olmadan
3. onun sosial oriyentasiyası dəyişilmədən
4. həmkarlar ittifaqının zəruriliyini dərk etmədən
5.  maliyyə nazirliyinin rəyi olmadan

√ 1,3,4
• 1,2
• 2, 3,5
• 1,3,5
• 2,4,5

499. Ümumi sosial-psixoloji portreti təşkil edən monitorinq tədqiqatlarının əsas istiqamətləri hansılardır?



• sahibkarların bir-birinə münasibəti
√ bütün cavablar doğrudur
• sahibkarların konkret mühitə uyğunlaşması
• sahibkarların  öz tədris fəaliyyətlərini təşkil etmələri
• sahibkarların dəyərlər sistemi;

500. sahibkarlar birliyinin öz üzvləri qarşısında müəyyən öhdəliklərinə aid deyil:

√ sahibkarın hüquqlarını, əmlak və digər qanuni mənafelərini qorunmaması
• ölkə sahibkarlarına xaricdə daxildə tərəfmüqabillərin tapılmasında köməklik göstərmək, onların informasiya təminatında iştirak etmək

• dövlət proqramlarının istiqamətlərinə müvafiq olaraq, bazar infrastrukturunun daha da möhkəmlənməsinə və sahibkarlığın inkişafına
kömək göstərmək

• sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı və sosial-iqtisadi yönümlü qanun və digər normativ-hüquqi aktların layihələrinin işlənib hazırlanmasını
həyata keçirmək

• sahibkarlığın inkişafı sahəsində dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və onlarının əlverişli istiqamətlərdə tətbiq etmək üçün şərait yaratmaq


