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1. Biznesin təşkili-hüquqi formasının seçilməsi haqqında qərar qəbul edərkən sahibkar nəyi müəyyənləşdirir

• Müəssisənin təşkilatı qruluşunun ən effektiv formasını
• Müəssisənin nizamnamə formasını
• Müəssisənin idarə olunması formasını
√ Bütün cavablar doğrudur
• Ona tələb olunan mümkün hüquqi və öhdəliklərin səviyyəsi və həcmini

2. Biznesin təşkilatı – hüququnu formasını seçərkən aşağıda verilənlərdən əsas hansı amili nəzərə almaq lazımdır

√ Bütün cavablar doğrudur
• Müəssisə gəlirinin bölüşdürülməsi qaydası
• Istehsalın təşkili forması ilkin
• Kapitalın yaradılması
• Kapitalın qarşıya qoyduğu məqsəd

3. Biznesin təşkilatı – hüququnu formasını seçərkən aşağıda verilənlərdən əsas hansı amili nəzərə almaq lazımdır

√ Bütün cavablar doğrudur
• Sahibkarın idarə etdiyi əmlak mülkiyyət forması
• Biznesin təşkili forması və idarə etmə forması
• Təsərrüfat subyeklərinin yaradılması

4. Hansı müəssisənin əmlakı işşilər arasında bölünə bilməz

√ Unitar müəssisə
• Düzgün cavab yoxdur
• Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət
• Әlavə məsuliyyətli cəmiyyət
• Istehsal koperativi

5. Aşağıda verilənlərdən hansı kollektiv sahibkarlığın formalarına malikdir 

• Cəmiyyət və yoldaşlıq hüquqi şəxs kimi digər cəmiyyətlərdə və yoldaşlıqlarda iştirak edə bilərlə
• Təsisçilərin qoyduqları pay hesabına yaranmış əmlak
• Onların hamısı ümumi mülkiyyət haqqında malik olan kommersiya təşkilatlardır
√ Bütün cavablar doğrudur
• Nə qədərki cəmiyyət və yoldaşlıq öz əmlakının mülkiyyətçisidir

6. Aşağıda verilənlərdən hansını biznesin təşkilatı – hüquqi formalarına aid etmək olar

• Kapital mülkiyyətçisinin kreditorlar qarşısında əmlak məsuliyyətinin dərəcəsi
• Müəssisənin istehsal fəaliyyətində şəxsən iştirakçının zərurilik dərəcəsi
√ Bütün cavablar doğrudur
• Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirən vətəndaşın və kommersiya təşkilatının məsuliyyət dərəcəs
• Müəssisənin kapitalının qoyulan vəsaitinin qaytarılması

7. Sahibkarlıq fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün əlverişli şərait yaradan qanunlara aşağıda verilənlərdən hansılar aid olmalıdır

• Hər cür burokrativ manelərdən sahibkarların müdafiə olunması
• Sahibkarların mülkiyyət hüquqlarının qorunması
√ Bütün cavablar doğrudur
• Әlverişli şərait mühitinin yaradılması
• Müqavilə öhdəliklərinə riayət edilməsi

8. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin hansı hüququ var

√ Bütün cavablar doğrudur



• Ləvğ etmə kvotuna
• Müvafiq payına almaqla cəmiyyətdən azad çıxmaq
• Mənfəətin bölgüsündə işirak etmək
• Mənfəət haqqında informasiya almaq

9. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin hansı hüququ var

√ Bütün cavablar doğrudur
• Cəmiyyətin işinin idarə edilməsində iştirak etmək
• Cəmiyyətin fəaliyyət haqqında informasiya almaq
• Cəmiyyətin mühasibat sənədləri daxil olmaqla zəruri informasiyanı almaq
• Mənfəət bölgüsündə iştirak etmək

10. Biznesin təşkilatı – hüququnu formasını seçərkən aşağıda verilənlərdən əsas hansı amili nəzərə almaq lazımdır

• Mövcud sosial- iqtisadi mühitdə onun həyata keçirilməsi yolları
• Sahibkarın şısına qoyduğu məqsəd
√ Bütün cavablar doğrudur
• İstehsal – təsərufat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
• Ilkin kapitalın yaradılması üsulu

11. Unitar müəssisə formasında yalnız hansı müəssisə yaradıla bilər

• Bütün cavablar doğrudur
• Tam ortaqlıq
• Komandit ortaqları
• Istehsal kooperativi
√ bələdiyyə

12. Ona təhkim edilmiş mülkiyyətçinin əmlakına mülkiyyət hüququ olmayan təşkilat hansıdır

√ Unitar müəssisə
• Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət
• Әlavə məsuliyyətli cəmiyyət
• Istehsal koperativi
• Düzgün cavab yoxdur

13. İstehsal koorporativliyin üstün cəhətləri aşağıda verilənlərdən hansından ibarətdir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Kreditorların tələbləri ödənildikdən sonra qalan əmlak bölünür
• Koorporativin idarə olunmasında bütün uzvlər eyni hüquqa malikdir
• Qanunvericiliklə koorporativ üzvlərinin sayının məhdudlaşdırılması
• Koorperativin mənfəəti onun üzvləri arasında qoyduqları paya münasib deyil, onların əmək töhvəsinə uyğun olaraq bölünür

14. İstehsal koorporativliyin üzvləri ən azı neçə nəfər olmalıdır 

• 6.0
• 10.0
√ 5.0
• 4.0
• 2.0

15. Birgə istehsal, yaxud digər təsərrüfat fəaliyyətini həyuata keçirmək üçün üzvülük
əsasında vətəndaşların könüllü şəkildə birləşməsi nədir

√ İstehsal koorporativi
• Düzgün cavab yoxdur
• Әlavə məsuliyyətli cəmiyyət
• Şərikli müəssisə



• Initar müəssisə

16. Təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçməq məqsədi ilə fiziki və ya hüquqi şəxslər
tərəfindən könüllü saziş əsasında yaranan müəssisə hansıdır

√ Səhmdar cəmiyyət
• Әlavə məsuliyyətli cəmiyyət
• Bütün cavablar doğrudur
• Unitar müəssisə
• Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət

17. İlkin kapitalı iştirakçıları müəyyən pay şəklində təqdim etdikləri vəsaitlə formalaşan korporasiya hansıdır

• İstehsal kooperativi
• Initar müəssisə
√ Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət
• Әlavə məsuliyyətli cəmiyyət
• Səhmdar cəmiyyət

18. Biznes fəaliyyətində kimlər təsərrüfat yoldaşlıqla təmin edilə bilərlər 

• Müştərək fəaliyyətdən mənfəət alan
• Öz maddi vasitələrini birlşdirən
√ Bütün cavablar düzgündür
• Riskə getməyi bacaran
• Biznes sahəsində intelektual potonsialını artiran

19. Yoldaşlığın göstərilən növlərinə görə aşağıda verilənlərdən hansı ümumi əlamətlər xasdır

• Yoldaşlıq – Әmək vasitələrinin birləşməsidir
• Yoldaşlıq- müqavilə birliyidir
√ Bütün cavablar doğrudur
• Yoldaşlıq- insanlar könüllü birləşərək
• Yoldaşlıq – maddi vasitələrlə yanaşı şəxsi qüvvənin birləşməsidir

20. Paycı və şərikli müqavilə bağlayarkən neçə şəxs tərəfindən təsisi edilir

√ 1.0
• Düzgün cavab yoxdur
• 5.0
• 4.0
• 2.0

21. Şərikli müəssisə yaradarkən neçə şəxs tərəfindən müqavilə təsis edilir 

√ 2.0
• 1.0
• 3.0
• 5.0
• 4.0

22. Təsərrüfat yoldaşlıq yaratmağın neçə növü var

√ 2.0
• 6.0
• 5.0
• 4.0
• 3.0

23. Müəssisənin idarəetmə strukturunun istənilən vatiantı mümkündür və o hansı amillərdən bilavasitə aslıdır



√ Bütün cavablar doğrudur
• İşçilərin sayı
• Istehsalın xarakteri
• Mülkiyyətçinin ixtisas səviyyəsi
• Kompetensiya

24. Azərbaycanda kiçik biznesin rəqabət qabiliyyətinin əsas problemləri arasında fərqə hansılar aiddir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Kiçik biznesin ən yeni texnologiyalardan istifadə edilməsində iştirakı aşağıdır
• Azərbaycanda kiçik müəssisələrin sayının nisbətətn az olması
• Verilmiş anlayışın çox mənalılığının nəticəsi olaraq, kiçik müəssisələrin rəqabətliliyinin səviyyəsinin müəyyən edilməsi çətinliyi
• Kiçik müəssisələrin maliyyə problemləri

25. Kiçik biznesin fəaliyyətinin genişlənməsi iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün hansı şəraiti yaradır

√ Bütün cavablar doğrudur
• İxrac imkanları genişləndirilir
• Bazar mallar və xidmətlər zənginləşir
• Təlabatçılar sektoru genişləndirilir
• Yerli xammal resurslarından səmərəli istifadə edilir

26. Ümumilikdə əsaslı olaraq iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan kiçik biznesin kateqoriyalarına aid olanlar hansılar müəyyən edilirlər

√ Bütün cavablar doğrudur
• Dövriyyənin həcmi göstəriciləri
• Aktivlərin böyüklüyü
• Nizamnamə kapitalı
• Fəaliyyət

27. Dünya təcrübəsinə əsasən kiçik biznes hansı hallara görə müəyyən olunur 

√ İşçi heyətinin orta sayı ilə
• Kapitalına görə
• Tipinə görə
• Düzgün cavab yoxdur
• Dövriyyəsinə görə

28. Kiçik müəssislərin yaradılmasında məhdud məsuliyyətli yoldaşlıq formalarından neçənci ildən istifadə edildi

√ 1991.0
• 1993.0
• 1995.0
• 1999.0
• 1992.0

29. Aşağıda verilənlərdən hansını riskli firmalar adlandırırlar

√ Eksperent tipli
• Komandint tipli
• Operativ
• Düzgün cavab yoxdur
• Patient tipli

30. Aşağıda verilənlərdən hansı müəssisə lokal satış bazarına xidmət etməklə son məhsulların ixtisaslaşması üzrə ixtisaslaşırlar

√ Patient tipli
• Eksplerent tipli
• Operativ



• Düzgün cavab yoxdur
• Komandint tipli

31. Aşağıda verilənlərdən hansı müəssisə son məhsulun ayrı – ayrı detallarının
hazırlanması üzrə ixtisaslaşıb, aralıq istehsalı həyata keçirirlər

√ Komandint
• Eksplerent
• Operativ
• Düzgün cavab yoxdur
• Patient

32. Kiçik biznesin inkişafına ABŞ-da hansı təşkilatın vasitəsi ilə kömək olunur 

√ “Kiçik biznesin işləri üzrə idarə”
• “Orta və kiçik formalar üçün kreditlər”
• “Kiçik və orta sahibkarlığa yardım fondu”
• Düzgün cavab yoxdur
• “Kiçi k biznesin sığorat kreditləşməsi korporasiyası”

33. Kiçik müəssisələrin banklarla bağlı olan çətinliklər hansıdır

√ Bütün cavablar doğrudur
• Bankların uzun müddətli kredit verilməsi
• Kiçik müəssisə sahibindən əmlakının girov qoyulması tələbi
• Kredit faizinin yüksək olması
• Bankların kiçik müəssisələrlə işləməkdən imtina etməsi

34. Dünya təcrübəsinə əsaslanaraq kiçik biznesin fəaliyyətinin genişlənməsi aşağıda
sadalanan hansı problemlərin həllinə müsbət təsir göstərir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Məhsulun, xidmətin və işin çeşidinin və keyfiyyətinin artırılması
• Məhsulun, xidmətin və işin çeşidinin və keyfiyyətinin artırılması
• Әhalinin mallara və xidmətlərə olan təlabatının yüksək səviyyədə ödənilməsi üçün azad rəqabət mexanizminin işə düşməsi
• Məhsul və xidmətlərin konkret müştərilərə yönəldilməsi

35. Ölkənin bazar münasibətlərinə keçməsində kiçik biznes böyük əhəmiyyət kəsb edilməsinə aşağıdakılardan hansı aiddir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Keçid dövründə yaranış əhalinin məşğulluq probleminin həll edilməsində
• Istehlakçılarla istehsalçılar arasında bir başa əlaqələrin yaradılmasında
• Bazar mexanizminin təkmilləşdirilməsində
• Әhalinin gəlirlərinin və alıcılıq qabiliyyətinin artırılmasında

36. Kiçik biznesin subyektləri öz növbəsində aşağıda verilən hansı subyektlərdə mühüm rol oynayırlar

√ Bütün cavablar doğrudur
• Rəqabətin dərinləşdirilməsində təşəbbüskar insanların yaradıcılığının üzə çıxmasında
• Inhisarçılığın ləvğ edilməsində
• Әmtə və xidmətlərin zənginləşdirilməsində

37. Kiçik biznesin fəaliyyətinin genişlənməsi iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün hansı şəraiti yaradır

√ Bütün cavablar doğrudur
• Struktur yenidəın qurulması
• Әlavə iş yerlərinin aşılması
• Sağlam rəqabət mühiti
• Istehlak strukturunun genişləndirilməsi



38. Kiçik biznesin səmərəli fəaliyyət göstərməsi iri istehsalla müqayisədə hansı üstünlüklərə malikdir

• Yerli bazarda məsafə baxımından yaxınlıq
• Müştərilərin təlabatlarına maksimum uyğunlaşma
• Iri firmalar üçün əlerişli olmayan xırda partiyalarla məhsul istehsalı
• Idərə etmədə paralel səviyyələrin ixtisar edilməsi
√ Bütün cavablar doğrudur

39. Azərbaycan kiçik sahibkarlıq subyektləri işçilərin sayı hansı meyarlarla formalaşır

√ Sənaye 40 nəfər , kənd təsərrüfatı 15, topdan satış 10
• Sənaye 20, kənd təsərrüfatı 5, toptan satış 20
• Bütün cavablar doğrudur
• Sənaye 15, kənd təsərrüfatı 5 , toptan satış 15
• Sənaye 10, kənd təsərrüfatı 10, toptan satış 5

40. Azərbaycanda kişik sahibkarlıq subyektlərin illik dövriyyəsi göstəriciləri hansı meyarlarla formalaşır

√ Sənaye 200(min man), kənd təsərrüfatı 50, topdan satış 150
• Sənaye 150, kənd təsərrüfatı 80, topdan satış 25
• Sənaye 100, kənd təsərrüfatı 50, topdan satış 150
• Sənaye 50, kənd təsərrüfatı 200, topdan satış 200
• Bütün cavablar doğrudur

41. Dünya bankı tərəfindən hazırlanan ölkədəki kiçik biznesin inkişaf səviyyəsi üzrə
müqayisələr aparılan zaman işçilərin sayı neçə nəfərədək olan müəssisələr kiçik tipli sahibkarlıq subyektlərinə şamil edirlər

√ 50.0
• 10.0
• 20.0
• 150
• 100.0

42. Kiçik biznesin səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün dövlət hansı tədbirləri ön plana çəkməlidir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Strateji siyasəti davamlı olmalı
• Strateji siyasəti düzgün müəyyənləşdirməli
• Haqsız rəqabətin qarşısını almalı
• Təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlar arasında baş verə biləcək inhisarçılıq meyilləri aradan qaldırılmalı

43. Kiçik müəssisələr aşağıda verilən köməkliklərdən hansına kəskin ehtiyac hiss edirlər

• Güzəştli bank kreditlərinə
• Kadrların hazırlanmasına
• Informasiya xidmətinə
√ Bütün cavablar doğrudur
• Lizinq əməli

44. Dövlət aşağıda verilənlərdən hansı xırad firmalara kredit verilməsinə həvəsləndirməyə cəhd göstərir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Sığorta şirkətlərini xüsusi bankları
• Ticarət korporasiyalarını
• Sənayə korporasiyalarını

45. Kiçik sahibkarlığın formalaşmasının inkişafı əsas etibarı ilə hansı sahələrdə nəzərə çarpır

• Ticarət
√ Bütün cavablar doğrudur



• Texnikanın xırda təmiri
• Fərdi obyektin seçilməsi
• Ictimai- iaşə

46. ABŞ-da çəx saylı kiçik innovasiya müəssisələri haralatrda geniş inkişaf etmişdir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Konstruktor kompleksində
• Elmi- tədqiqat kompleksində
• Dövlət laboratoriyalarında
• Müxtəlif sahə strukturunda

47. ABŞ-da fərdi və qrup xarakterli innovasiya biznesi güclü inkişafı neçənci ildə inkişaf etmişdir

• 1995.0
• 1985.0
• 1990.0
√ 1980.0
• 1982.0

48. Elmi və konstruktor xidmətlərini həyata keçirənlərə aşağıda verilənlərdən hansı aiddir

• Eksplerent
• Operativ
• Patient
√ Komandint
• Düzgün cavab yoxdur

49. Qərb ölkələrində kiçik müəssisələrin növlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil

• Patient
• Komandint
• Eksplerent
√ Operativ
• Düzgün cavab yoxdur

50. Qərb ölkələrin iqtisadiyyatında kişik müəssisələr neçə növlə fərqlənir 

• 6.0
• Düzgün cavab yoxdur
• 4.0
√ 3.0
• 2.0

51. Kiçik biznesin inkişafına Fransada hansı təşkilatın vasitəsi ilə kömək olunur 

• “Kiçik biznesin sığorat kreditləşməsi korporasiyası”
• Kiçik biznesin sığorta kreditləşməsi
• Düzgün cavab yoxdur
√ “Orta və kiçik formalar üçün kreditlər”
• “Kiçik və orta sahibkarlığa yardım fondu”

52. Kiçik biznesin inkişafına Yaponiyada hansı təşkilatın vasitəsi ilə kömək olunur

• “Kiçik və orta sahibkarlığa yardım fondu”
• Düzgün cavab yoxdur
√ Kiçik biznesin sığorta kreditləşməsi
• “Kiçik biznesin sığorat kreditləşməsi korporasiyası”
• “Orta və kiçik formalar üçün kreditlər”



53. Respublikamızda fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələr aşağıda göstərilən problemlərin hansı ilə tez-tez qarşılaşırlar

• Idxal edilən malların respublikada hakim rol oynaması
• Daxili bazarın zəif qorunması
√ Bütün cavablar doğrudur
• Yerli hakimiyyət orqanlarının müəssisə sahibinin tez-tez müxtəlif yollarla mane olması
• Hüquq mühafizə və maliyyə orqanlarının kiçik müəssisə sahibinin işinə mane olması

54. Respublikamızda fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələr aşağıda göstərilən problemlərin hansı ilə tez-tez qarşılaşırlar

√ Bütün cavablar doğrudur
• İstehsalın inkişafına xüsusi maliyyə vəsaitinin çatışmaması
• Hüquqi təminatın qeyri- sabitliyi
• Məhsul satışı problemi
• Xammal və material əldə etmək çətinliyi

55. Kiçik biznesin inkişafında hansı biznes mühüm rol oynayır

√ İnnovasiya
• Konsaltinq
• Istehsal
• Düzgün cavab yoxdur
• Sığorta

56. Kiçik müəssisələrdə yüksək texnoloji əsas fondların çatışmamazlığı problemi
avadanlığı aşağıda verilənlərdən hansı əməliyyat əsasda həll edilə bilər

√ Lizinq
• Daşınmaz əmlak
• Informasiya
• Rəqabət
• Sığorta

57. Aşağıda verilənlərdən hansı kiçik biznesin rəqabət mühitini formalaşdırır

√ Bütün cavablar doğrudur
• Yüksək səmərəli istehsal yaratmaq
• Keyfiyyətli məhsul buraxmaq
• Az gəlirlə fəaliyyət göstərmələri
• Bazarda önəmli yer tutmaq

58. Dünya təcrübəsinə əsaslanaraq kiçik biznesin fəaliyyətinin genişlənməsi aşağıda
sadalanan hansı problemlərin həllinə müsbət təsir göstərir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Yaradıcılıq qabiliyyətinin tam üzə çıxması
• Fərdi sahibkarlığın inkişaf edilməsi
• Yerli xamaldan istifadə edilməsi elmi-texniki tərəqqinin inkişafı

59. Bünya təcrübəsinə əsaslanaraq kiçik biznesin fəaliyyətinin genişlənməsi aşağıda
sadalanan hansı problemlərin həllinə müsbət təsir göstərir

√ Bütün cavabalr doğrudur
• Şəxsiyyətin istedadının və yaradıcılıq qabiliyyətinin tam üzrə çıxarılması
• Yeni və əlavə iş yerlərinin təşkil olunması
• Әhalinin şəxsi vəsaitinin istehsala cəlb edilməsi
• Әhalinin müxtəlif qruplarının fəal işə cəlb olunması

60. Sahibkarlara məxsus kişik müəssisələrin hansı spesifik çətinlikləri onları zərərlə üzləşdirər 



√ Bütün cavablar doğrudur
• Fəaliyyət göstərdiyi şəxsin təcrübəsinin aşağı səviyyəsi
• Müəssisəni quran şəxsin biliyi
• Müəssisəni quran çəxsin bacarığı
• Idarəedici qabiliyyətinin olmaması

61. Kiçik biznesin sosial- iqtisadi əhəmiyyətinə aşağıda verilənlərdən hansılar aiddir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Qəbul edilmiş qərarların cəld və yüksək operativliklə həyata keçirilməsi
• Kiçik sahibkarlığın böyük azadlığa malik olması
• Yerli təsərrüfat sferasına tez uyğunlaşma qabiliyyəti
• İqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan zaman idarə etmə və istehsal xərclərinin aşağı olması

62. Kiçik biznesin formalaşmasında əsas əhəmiyyətli kapital qoyuluşu tələb olunmayan sahə hansılardır

√ Bütün cavablar doğrudur
• Ticarət
• Texnikanın xırda təmiri
• Kənd – təsərrüfatı sahəsi
• Ictimai iaşə

63. ABŞ-ın təcrübəsində kiçik innovasiya biznesin yardımın formalaşmasının əsas istiqamətləri hansılardır

√ Bütün cavablar doğrudur
• Vergi qoyma, sığorta planlaşma və s.
• İnformasiyua qurğulardan istifadə
• Risk kapitalının çox saylı və mümkün mənbələrinin mövcudluğu
• Texniki kitablardan istifadə

64. ABŞ-ın təcrübəsində kiçik innovasiya biznesin yardımın formalaşmasının əsas istiqamətləri hansılardır

√ Bütün cavablar doğrudur
• Informasiya
• Maddi – texniki istehsal vasitələri
• Maliyyə yardımı
• Konsultativ müəssisələr üzrə xırda innovasiya müəssisələroinin təşkilinə istiqamətləndirilmiş xüsusi xidmət

65. Kiçik innovasiya istehsalı hansı əsasda təşkil edilir 

√ Bütün cavablar doğrudur
• Ixtiraçıların elmi – texniki ideyaları
• Mühəndislərin ideyaları
• Alimlərin ideyaları
• Kiçik innovasiya müəssisələrinin

66. Xarici ölkələrdə kiçik biznesə yardımla bağlı innovasiya biznesinin inkişafı daha maraqlıdı

√ ABŞ
• Italya
• Almaniya
• Ingiltərə
• Yapon

67. Neçənci ildən etibarən kiçik müəssisələr xüsusi mülkiyyət bazası əsasında yenidən təşkil edildi

√ 1991-ci ilin ikinci yarısından
• 1992-ci ilin ikinci yarısından
• 1994-cü ilin əvvəlindən
• Düzgün cavab yoxdur



• 1900-ci ilin əvvəlindən

68. Kiçik biznesin təşkilatı- hüquqi formasına aşağıda verilənlərdən hansı aiddir 

√ Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət
• Müştərək müəssisələr
• Holdinq şirkətləri
• Cavabların hamısı doğrudur
• Әlavə məsuliyyətli cəmiyyət

69. Müəssisənin nizamnamə fondunun yaradılması forması aşağıdakı verilənlərdən hansından asılıdı

√ Bütün cavablar doğrudur
• Fəaliyyət miqyasından
• Biznesin profili və məzmunundan
• Mülkiyyət formasından
• Biznesin həyata keçirdiyi imkanlarından

70. İnnovasiya sahibkarlığın xarakterizə edən biznes hansıdır 

• Ofşar biznesi
• Vencur biznesi
√ Bütün cavablar doğrudur
• İstehsal biznesi
• Konsaltinq biznesi

71. Vergi firmalarına onları xarici investorlara cəlbedici etmək üçün aşağıdakı hansı xüsusiyyətlər aid edilir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Heç bir məhdudiyyət olmadan ödənişləri həyata keçirə bilərlər
• Divident , bank faizi və başqa gəlirlərin ölkədən çıxarılması zamanı vergi tutulmur
• Firma rəhbərlərinin şəxsiyyətləri açıqlanmır

72. Vergi firmalarına onları xarici investorlara cəlbedici etmək üçün aşağıdakı hansı xüsusiyyətlər aid edilir

• Bütün “vergi limanlarınada” daxili auditorlar olmur
• Hərdən sanibkar etibarnaməsi ilə idarə etməni katib firma yerinə yetirir
√ Bütün cavablar doğrudur
• Vergi bəyamnamələrinin aparılması tələb olunmur
• Firmanın hesabatlarının yoxlanması sahibkarın qərarı ilə yoxlana bilər

73. Vergi firmalarına onları xarici investorlara cəlbedici etmək üçün aşağıdakı hansı xüsusiyyətlər aid edilir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Vergi firmaları ölkələrin əksəriyyəti vergi və gömrük qanunvericiliyinin pozulmasını cinayət işi hesab etmir
• Firmanın idarəetmə üsulu kifayət qədər asandlaşdırılıb, hərdən şərti xarakter daşıyır
• Firmalar tərəfindən hesabatların aparılması tələb olunmur
• Bəzi vergi limanlarında sahibkarın anonimliyi qorunur

74. Ofşor biznesinin cəlbediciliyi aşağıda verilənlərdən hansından ibarətdir

√ Şirkətin real vergi güzəştlərindən
• Düzgün cavab yoxdu
• Yeniliklərdən
• Idarəçiliyindən
• Elmi-texniki tərəqqinin inkişafından

75. Ofşor biznesinin cəlbediciliyi aşağıda verilənlərdən hansından ibarətdir

• Inkişaf perispektivliyindən



• Düzgün cavab yoxdur
• Idarəedilciliyindən
√ Hesabat işlərinin sadələşdirilməsinə icazə alınmasından
• Elmi-texniki tərəqqinin inkişafınadan

76. Ofşar biznesində məhdudiyyətlər hansı əməliyyatlara aid edilmir

• Investisiya
• Düzgün cavab yoxdur
√ Beynəlxalq əməliyyatlara
• Lizinq əməliyyatına
• Elmi- texniki tərəqqiyə

77. Qanunvericiliklə icazə verilən ölkə və ya ərazidə yəni ölkədən kənarda və
qeydiyyat ərazisində fəaliyyət göstərən mənbələrdən gəlir əldə edən biznes hansıdır

• İnnovasiya biznesi
• İnvestisiya biznesi
√ Ofşar biznesi
• Vençur biznesi
• Maliyyə biznesi

78. Vençur işgüzarlığı cəmuyyətin tərəqqisi üçün neçənci dərəcəli sosial iqtisadi vasitədir

√ 1-ci
• 5-ci
• 4-cü
• 3-cü
• 2-ci

79. Aşağıda verilən anlayışlardan hansı bizim iqtisadiyyatda yeni məvhumlardır 

√ Bütün cavablar doğrudur
• vencur işgüzarlıgı
• Vençur
• Vençur kapitalı
• Ofşar

80. İqtisadiyyatda ən çox risk tələb edən biznesin fəaliyyət növü hansıdır 

√ Vençur
• Düzgün cavab yoxdur
• Istehsal
• Konsantinq
• Ofşor

81. Firmanın vergi limanlarında yerləşməsinin əsas üstünlüyü nədir 

√ Qeydə alınmanın sadəliyi
• İnvestisiyaya cəlb etmə
• Bank faizləri
• Sığorta
• Pul köçürmələri

82. Firmanın vergi limanlarında yerləşməsinin əsas üstünlüyü nədir

• Investisiyaya cəlb etmə
• Bank faizləri
• Sığorta
• Pul köçürmələri



√ Ucuzluq

83. Təyinatından asılı olaraq ana müəssisələrin əməliyyatlarını təmin edən ofşar firmaların standart növlərinə hansılar aiddir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Vasitəçi
• Sığorta maliyyə kompaniyaları
• Investisiya
• Ofşar banklar

84. Tətinatından asılı olaraq ana müəssisələrin əməliyyatlarını təmin edən ofşar firmaların standart növlərinə hansılar aiddir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Distrubuter
• Idxal
• İxrac
• Alıcı

85.  Tətinatından asılı olaraq ana müəssisələrin əməliyyatlarını təmin edən ofşar firmaların standart növlərinə hansılar aiddir 

• Investisiya
• Operativ holdinq
√ Bütün cavablar doğrudur
• Intelektual mülkiyyət formaları
• Gəmi daşınmaz əmlakı

86. Təyinatından asılı olmayaq ona müəssisələrin fəaliyyəti ilə əlaqəli olan imtiyazlı
ərazidə yerləşdirilən ofşor firmaların standart növlərinə hansılar aiddir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Holdinq tipli müəssisər
• Ticarət- vasitəşilik firmalar
• Sığorta maliyyə kompaniyaları
• Maliyyə profilli firmalar

87. Ofşar kompaniyaya kimlər müqavilə bağlamaq hüquundan məhrum olurlar

√ Rezidentlərlə
• Bütün cavablar doğrudur
• Maliyyəçilərlə
• Xarici vətəndaşlarla
• Təsisçilər

88. Ofşar kompaniyaya kimlər müqavilə bağlamaq hüquundan məhrum olurlar 

• Maliyyəçilər
• Bütün cavablar doğrudur
√ Zonanın əhalisi
• Xarici vətəndaşlar
• Kompanyanin əməkdaşları

89. Vençur biznesi ilk dəfə harada geniş yayılmışdır 

• Isveçrə
• Farnsa
√ ABŞ
• Italiya
• Almaniya

90. Aşağıda verilənlərdən hansı vencur biznesinə aiddir



• Gəliri məlum olmayan məhsul
• Müasir texnologiyaların hazırlanması
√ Bütün cavablar doğrudur
• Riskli kapital qoyuluşu
• Elmi texnoloji firma

91. Texnoloji yeniliyin formasına aşağıdakılardan hansı aiddir 

√ Vencur
• Düzgün cavab yoxdu
• Istehsal
• Kommersiya
• Ofşor

92. Aşağıda verilənlərdən hansına riskli biznes deyilir 

√ Vencur
• Ofşor
• Maliyyə
• Investisiya
• Innovasiya

93. Vençur işguzarlığl ilk dəfə neçənci illərdə meydana gəlmişdir

√ 1950.0
• 1940.0
• 1975.0
• 1970.0
• 1960.0

94. Vençur işguzarlığı aşagıdakı verilənlərin hansından ibarətdir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Vençurların inkişafını həvəsləndirən
• Vençurlara maliyyə dəstəyi olan
• Onları sifarışlə təmin edən
• Təşkilatçılıq sahəsinmdə məsləhətçi köməyi göstərən xüsusi dövlət institutlardan

95. Hansı françayzinqi satışdan əvvəl və sonra spesefik tiçarət xidmətləri tələb edən əmtəələrin satışı zamanı tətbiq olunur

√ əmtəə françayzinqi
• istehsal françayzinq
• xidmət françayzinqi
• düzgün variant yoxdur
• Işgüzar françayzinqi

96. Hansı françayzinqi daha cox əhəmiyyətli ticarət markasına malik olur

√ əmtəə françayzinqi
• istehsal françayzinq
• xidmət françayzinqi
• düzgün variant yoxdur
• İşgüzar françayzinqi

97. ticarət sahəsində hansı françayzinqən istifadə olunur

• Xidmət françayzinqi
√ əmtəə françayzinqi
• Işgüzar françayzinqi



• İstehsal françayzinq
• Düzgün variant yoxdur

98.  françayzinqə xarakterik olan əsas xüsüsiyyət hansıdır 

√ hamısı düzgün variantdır
• françayzer sazişi fərdi xarakter daşıyır
• françaqyzerin hüquqlarından istifadə və göstərdiyi dəstəyə görə françayzi bütün hallarda ödəyir
• françayzer,françayzinin uğurlu biznesini təmin etmək ücün müxtəlif formalarla dayaq göstərır
• françayzer sazişi öz fəaliyyətini françayzerin əmtəə nişanı altıda aparır

99. Françayzinqə xarakterik olan əsas əlamətlər hansılardır

√ hamısı düzgün variantdır
•  françayzer hüqüquna malik olmaqla müəyyən şərtlər daxilində öz hüqüqlarını françayziyə verir
• françayzer müstəsna hüqüqlara malik olur
• françayzer iki tərəfin‘‘françayzer ‘‘ və‘ françayzi‘‘arasında saziş şərtlərini əks etdirir
• françayzer tək halda cıxış edir

100. hal-hazırda françayzinqin ən cox inkişaf etdiyi ölkə hansıdir

√ hamısı düzgün variantdır
• Yaponiya
• Kanada
• Qərbi-Avropa
• Karib

101. françayzerin( hüqüq sahibinin) gəlir mənbələri bir qayda olaraq aşağıda verilənlərdən hansılardan ibarətdir

√ hamısı düzgün variantdır
• içarə haqqı
• göstərilən xidmətə görə françayzinqin ödənçlərı
• sistemdə işləməyə görə üzvülük haqqı
• Françayzinqin ödənçləri

102. Françayzerin gözlənilən gəlirlərinin tərkibinə daxil olan hansıdır 

√ Hamısı düzgün variantdır
• əmtəələrin reallaşmasını (əgər varsa
• françayzerin ödənişləri
• Françayzerə görə haqq
• İcarə haqqı(əgər varsa)

103. biznes safəsində böyük praktık staja malik olan françaqyzerin xüsusiyyətlərinə hansılar aiddir 

√ hamısı düzgün cavabdir
• Ixtisaslaşma sisteminin təşkili
• Bərabərlik
• Peşəkarlıq
• Marketinq təminatı

104. İşgüzar francayzinqi nədir

√ Texnologiyanın və ondan istifadə lesenziyasının verilməsi
• Maliyyə
• Xidmət
• Reklam
• Tiçarət

105. Әmtəə françayzinqi hansı sahədə istifadə olunur 



√ ticarət
• Xidmət
• Məsləhət
• Maliyyə
• Səhiyyə

106.  ABŞ-da françayzinqin sürətli inkişafında hansı qanün qəbul edildi 

√ ‘‘əmtəə nişanlari haqqında‘‘
• ‘‘Müəssisələrin yaradılması haqında‘‘
• ‘‘Müflüsləşmə və iflas haqqıda‘‘
• Düzgün çavab yoxdur
• ‘‘Kommersiya sirrinin qorunması haqqında‘‘

107. Françayzinqin adlanan ikinçi nəsli neçə adlanır 

√ biznes format franşizi
• işgüzar françaytzinqi
• istehsal françayzinqi
• sereviz françayzinqi
• əmtəə françayzinqi

108. ABŞ-da ilkdəfə françayzinq hansı məhşur kompaniya tərəfindən istifadə edilmişdir

√ ‘zinger tikiş maşını‘
• ‘Ceneral-motors‘
• ‘meri-key‘
• ‘Poloroid‘‘
• ‘Bell‘

109. françayzerin əsas köməyi ilə aşağıda verilənlərdən hansı françayzenin üzərinə düşür

√ Hamısı düzgün çavabdir
• Biznesin bilavasitə etdiyi xərçlər
• Tiçarət markası
• Nou -xau
• Binalarin saxlanmasi xərçləri

110.  iş yerini başlayan sahibkar üçün ən dəyərli və sərfəli françayzer güzəşti hansıdır

• Lazımı məsləhətlər almaq imkanıdır
• İşlənmiş və özünü doğrultmuş texnologiyalardan istifadə
• Maariflənmək
• Populyar ticarət markasından istifadə mümkünlüyü
√ hamısı düzgün variantdır

111. ‘‘Zinger‘‘ oz məhsullarını bütün ABŞ ərazisinin satılmasında hüququnu biznesin hansı növqnə həvalə etdi

√ kiçik
• iri
• xidmət
• duzgün variant yoxdur
• orta

112. İstehsalat françayzinqinin ən parlaq nümayəndəsi hansıdir

√ Koka-kola
• Maqdonalds
• Zinger



• düzgün variant yoxdur
• Kodak

113. hal-hazırda françayzinqin ən cox inkişaf etdiyi ölkə hansıdir 

√ Hamısı düzgün variantdır
• Yaponiya
• Kanada
• Qərbi-Avropa
• Karib

114. Francayzinqin əsas neçə növü var 

√ 3.0
• 2.0
• 5.0
• Düzgün çavab yoxdur
• 4.0

115. franşizanı alan tərəf neçə adlandirilir 

√ Françayzer
• Kommersant
• Diller
• Broker
• Biznesmen

116. françayzinq sözü nə deməkdir

√ güzəşt
• Kommersiya
• Risk
• Düzgün variant yoxdur
• Müqavilə

117. Müasir ‘‘ francayzinq‘‘ termini hansı mənşəli sözdən götürülmüşdür 

√ FRANSA
• İNGİLTӘRӘ
• İTALYA
• ALMAN
• ABŞ

118. Necənçi ildə ABŞ-da neft emaledici kompaniyalar yanaçaq doldurma kompaniya
sütansiyalarını françayzinq vahidləri kimi idarəetmı sisteminə kecdilər

√ 1930.0
• 1940.0
• 1945.0
• 1950.0
• 1935.0

119. Franşizanı alan tərəf neçə adlanır 

√ françayzi
• Françayze
• Franşiz
• Hamısı düzgün variantdır
• Françayzer



120. franşizanı təqdim edən tərəf neçə adlanır

√ Françayzer
• Françayzi
• Franşiz
• Hamısı düzgün variantdır
• Françayze

121. Frtancayzinqin populiyarlığı hansı şəraitiə izah olunur

√ yüksək sabitliyi
• Yenililiyi
• Peşəkarlılığı
• Hamısı düzgün variantdır
• Riskliliyi

122. Françayzinq sözü nə deməkdir

√ Güzəşt
• Müqavilə
• Kommersiya
• Düzgün cavab yoxdur

123. Müasir “francayzinq” termini hansı mənşəli sözdən götürülüb

• Italya
• ABŞ
• İngiltərə
• Alman
√ Fransa

124. Konsaltinqin ən passiv forması hansıdır

√ Ekspert
• Tövsiyyə
• Informasiya
• Düzgün cavab yoxdur
• Idarə etmə

125. Məsləhətləşmənin ən çox tətbiq edilən və məqbul sayılan hansı prosesdir 

√ Ekspert
• Tövsiyyə
• Öyrədilmə
• Bütün cavablar doğrudur
• Idarəetmə

126. Dünya təcrübəsində idarə etmə məsələləri üzrə kommersiya məsləhəti və ödənişli məsləhət verilməsi necə adlanır

√ Konsaltinq
• Idarəçilik
• Audit
• Düzgün cavab yoxdur
• Kommersiya

127. Qiymətli kağızlar bazarı neçə bazara bölünür

√ 1-ci və 2-ci
• 4-cü və 5-ci
• 2-ci və 4-cü



• Doğru cavab yoxdur
• 2-ci və 3-cü

128. Sahibkar lizinq xidmətindən istifadə etməklə hansı istehsal amillərini ala bilər

√ İdeyanı
• Nəqliyyat vasitələrini
• Dəzgahları
• İstehsal təyinatlı binaları
• Dəftərxana ləvazimatını

129. Sahibkarlıq fəaliyyətini maliyələşdirməyin ən əlvertişli üsullarından olanı aşağıda verilənlərdən hansı xidmətdir

√ Lizinq xidməti
• Әmtəə və xidmətlər bazarı
• Sığorta xidməti
• Düzgün cavabalr yoxdur
• Audit xidməti

130. Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə yazılıb

√ 1994.0
• 1996.0
• 1997.0
• 1998.0
• 1995.0

131. Təhlil subyektindən asılı olaraq müəssisənin maliyyə hesabatının xarici təhlili içərisində hansı xidmət xüsusi yer tutur

√ Auditor xidməti
• Qiymətli kağızlar bazarı
• Lizinq xidməti
• İnnovasiya bazarı
• Әmtəə və xidmətlər bazarı

132. Aşağıda verilənlərdən hansı iqtisadi təhlükəsizliyin və əmin- amanlığın təmin olunması üsuludur 

√ Sığorta
• Maliyyə
• Audit
• Maliyyə
• Lizinq

133. Kredit kapitalının hansı funksiyasını yerinə yetirir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Kapitalın təmərküzləşməsini yerinə yetirir
• Tədavül xərclərinə qənaət edir
• Kapitalın hərəkətini ifadə edir
• Kapitalın mərkəzləşdirilməsini surətləndirir

134. Sahibkar lizinq xidmətindən istifadə etməklə hansı istehsal amillərini ala bilər

√ Bütün cavablar doğrudur
• Dəzgahlar
• İstehsal təyinatlı binalar
• Avadanlıqlar
• Nəqliyyat vasitələri

135. Lizinq münasibətləri “Lizinq xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun vasitəsi ilə neçənci ildə tənzimlənir



√ 1994.0
• 2001.0
• 1991.0
• Düzgün cavab yoxdur
• 2000.0

136.  kommersiya işlərinin proqramı aşağıda verilənlərdən hansını özündə birləşdirir

√ bütün variantlar düzgündür
• aparılan islərin qeydiyyatdan keçməsi
• alıçılara əmtələrin satılması və mədaxilin əldə olunması
• dövlət və bələdiyyə maliyyə təşkilatlarına vergi və ödənişlərin ödənilmısi
• kommersiya işlərinin planlaşması,tərtıbi və tənzimlənməsi üçün tələb olunan informasiyanın alınması

137.  kommersiya işlərinin proqramı aşağıda verilənlərdən hansılarını özündə birləşdirir

√ hamısı düzgün variantdır
• vasitəçi funksiyları yerinı yetirilmısi üçün kənar təşkilatların və şəxslərin cəlb edilmısi
• ticarət –vasitəçi xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan muzdlu işçiləri
• əmtəələrin qablaşdırılması və realizə olunması üçün lazımı ticarət məntəqələrinin alınması və ya icarəyə verilməsi
• əmtəələrin sonralar satın alınması üçün alınması

138.  əmtəə birjaları əsas hansı funksiyaları yerinə yetirir

• qiymətlər haqqında məlumatları toplayır
• ticarət mübahisələrini həll edir
√  hamısı düzgün variantdır
•  qiymıtlər haqqında məlumatları təhlil edirlər
• qiymətlərə təsir edən istehsalın vəziyyətin və digər amilləri təhlil edərək yayırlar

139.  hansı əməliyyat marketink fəaliyyətində kommersiya işinin texniki əsasını təşkil edir

•  məsləhət xidməti
• qiymət qoyma
•  düzgün variant yoxdur
•  xalis ticarət
√ kompüterləşdirmə

140.  bazar iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya işinin fəaliyyəti hansı bacarıqlardan asılıdır

√  hamısı düzgün variantdır
•  sənaye və k\t müəssiələrini axtarıb tapmaq
•  koperativləri axtarıb tapmaq
•  fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxşləri axtarmaq
•  azad satış qaydasıda reallaşdırılan əmtəələri axtarıb tapmaq

141. topdan ticarət xidmətlərinin tərkibi aşağıda verilən hansı növlərə görə müxtəlif ola bilərlər 

√ hamısı düzgün variantdır
•  funksiyalarına
• hesablaşma növərinə
•  maliyyələşmə mənbəələrinə
•  təyinatına

142. alıcılara mağazada göstərilən xidmət hansı xidmət növünə aiddir

•  işci qüvvəsi xidməti  
• düzgün variant yoxdur
•  reklam xidməti



√  ticarət xidməti
•  məsləhət xidməti

143. Öz funksional tərkibinə görə texnolojı , həm də kommersiya proseslərıni hansı xidmətə aid etmək olar

•  düzgün variant yoxdur
•  işci qüvvəsi xidmıti
•  reklam xidməti
•  məsləhət xidməti
√  ticarət xidmətləri

144. texnoloji proseslər xüsusi bir fənn kimi öyrənilməsi hansı vəzifələrin öyrənilməsindən ibarətdir

√ hamısı düzgün varıantdır
•  işci qüvvəsi
•  əmək elementlərinin
• əmək vasitələrinin
•  əmək əşyalarının səmərəli istifadə olunması

145.  texnoloji proseslər hansı fənnin öyrəndiyi obyekdir

√  ticarətin təşkili və texnologiyası
•  risklərin idarə olunması
•  biznesin əsasları
•  beynəlxalq biznes
•  biznesin infrastrukturu

146. müvafik olaraq ,yerinə yetirdikləri funksiyaların xarakterinə görə tiçarətdə baş verən prosseslər əsas necənövə ayrılır

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

147.  əmtəə tədavülünün əsas funksiyası hansı formanın dəyişməsindən ibarətdir

√ dəyərin
• riskin
•  istehsalın  
• düzgün variant yoxdur
•  reklamın

148. hansı hallar müəssisələrin tam təsərrüfat müstəqilliyini köklü surıtdə deəyişməsinə gətirib çıxartdı

√  bütün variantlar düzgündür
•  özünü idarə etmə
• özünü maliyyələşdirmə
•  əmtəə resurslarının formalaşması
•  kommersiya işinin prinsipi

149. məfəət əldə etmək məqsədilə əmtələrin alqı-satqı prossesini həyata keçirilməsinə
yönəldilmış operativ-təşkilatıi fəaliyyətin geniş sferasını əhatə edən hası fəaliyyətdir

√ kommersiya işi
• istehsal
• məsləhət
• informasiya
•  risk



150.  kommersiyada baş verən istehsal prossesi nədir

√ əmtəə mübadiləsi sferasıda istehsalın davam etdirilməsidir
•  mühasibatlıgın təftışi
•  xariçi bazara cıxış
• risklərin sıgortalanması
•  vergilərin ödənılməsidir

151.  kommersiya xidmətinin tərkibinə hansı bölmələr daxil edilir

√ hamısı düzgün variantdır
• ticarət konyukturunun öyrənilməsi şöbəsi
• topdan bazaların kommersiya köşkləri
•  əmtəə nümunələri zalları
•  ticarət və ya əmtəə şöbələri

152. kommeresiya kursunun öyrənilməsi obyektlərə dar mənada hansı strukturlara aiddir

√  hamısı düzgün variantdır
•  vasitəcilər
•  təchizat-təşkilat strukturları
•  təchizat-satış təşkilatları  təchizat-təşkilat strukturları
• marketinq

153.  kommersiya fəaliyyətinin obyekti hansı prosseslər hesab olunur

√  xalis ticarət
•  Riskli ticarət
• topdan satış ticarıt
•  düzgün variant yoxdur
•  texnoloji ticarət

154. hansı fəaliyyət əmtəə-pul münasibətlərinin və tiçarət vasitəçilərinin meydana çıxdığı zamanlardan mövçuddur

√ kommersiya fəaliyyəti
•  məsləhət fəaliyyəti
•  reklam fəaliyyəti
• düzgün variant yoxdur
• xidmət fəaliyyəti

155. azərbaycanın kommersantları üçün alqı-satqı mübadilələrinin normativ bazalarına aşağıdakılardan hansı aiddir

√  Azərbayçan Respublikasının Mülki Məçəlləsi
•  biznes Assosasiyalar birliyi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• hamısı düzgün variantdır
•  Sahibkarlara yardım fondu

156.  kommersiya işçiləri əsas aşağıda verilənlərdən hansını baçarmalıdır

√  hamısı düzgün variantdır
• istehsal etdikləri məmulatların çeşidini
•  müəssisənin inkişaf səviyyəsini
•  sənaye və k\t-nın müasir inkişaf sıviyyəsini
•  real qiymətləndirməni

157. tiçarətin mahiyyətinə dair təçrübə‘‘ ə yazmasını ilk dəfə hansı alim yazmışdır

√ Riçard Kantilyon
•  D.Rikardo



•  Y.Şumpetr
•  A.Smit
•  C.M.Keyns

158.  Kommersiya fəaliyyətində qeyri-müəyyənlik dərəçəsi nədir

√  risk
•  sıgorta
•  maliyyə
•  tiçarət
•  istehsalat

159.  tiçarət sferasında sahibkar üşün ən mühüm prinsip aşagıda verilənlərdən hansıdır

√ kommersiya riskinin əvvəlçədən görməyi baçarmaq
•  Debitorları təfnısləşdirmək
•  Məsləhət ,xidmət göstərmək
• Düzgün variant yoxdur
•  vergləri ödəmə

160. kommersiya fıaliyyətinin səmərəli təşkili üçün əsas hansı prinsiplərı nəzərə almaq lazımdır

√  hamısı düzgün variantdır
• şəxsi təşəbbüsün baş verməsi
•  alqı-satqı sövdələşməsi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
•  son nəticəyə -mənfəətə nail olmaga nail olmaq
•  prioritetin ayrılması

161. kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili üçün əsas hansı prinsipləri nəzərə almaq lazımdır

• kommersiyanın cevikliyi
• kommersiyanın marketinqlə ayrılmaz əlaqəsi
√  hamisı düzgün variantdır
• prioritetlərin ayrılmasi
• Kommersiya riskinin əvvəlcədən maq görməyi baçarmaq

162. maddi-texniki fəaliyyətin kommersiya fəaliyyəti müəssisələrdə hansı mərhələlər üzrə həyata keçirilir 

•  material resurslarının alınmasının tıhlili
•  tədarük sferasının dəyər təhlili
√  hamısı düzgün çavabdır
•  alınmış resurslara görə mal göndərənlərlə hesablaşmaların aparılması
•  maddi resursların təhlili

163.  əmtəə mübadiləsı sferasında istehsalın davam etdirilməsi nədən ibarətdir

√ hamısı düzgün çavabdır
•  əmtəə istehsalından istehlakcıya catdırılması
• saxlanma
• əmtəə ehtiyyatlarının idarə edilməsi
•  sortlara ayırma

164.  əmtəələrdə faktorinqin predmeti nədir

√  əmtəə satanda hesablaşmada yaranan kredit borçu
• risklərin sıgortalanması
•  mal göndərənin auditi
•  debitorların təsnifləşdirilməsi
•  mühasibatlıgın təftişi



165. kommersiya əməliyyatları ilə hansi təşkilatlar məşgul olur

•  sənaye müəssisəsi
•  tiçarət palataları
•  tiçarət şirkətləri
•  təşhizat firmaları
√ hamısı düzgün variantdır

166. kommersiya işinin köklü surətdı dəyişməsi hansı prınsiplərə xarakterizə olunurdu

√ hamısı düzgün variantdır
•  mal göndərilməsi prossesinin öz-özünə nizamlanması
•  mal göndərənlərlə alıcılar arasında rəqabət
•  əmtəələrin alqı-satqısı
• tərəflərin üzərinə götürdükləri öhdəliklərə görə çiddi maliyyə məhsuliyyəti daşınmaları

167. kommersiya işinin köklü surətdə dəyişməsi hansı prınsiplərə xaraktrrızə olunurdu

√  hamisi düzgün variantdır
•  tərəf müqabillərinin iqtisadi bərabərliyi
• alış mənbəələrinin coxlugu
•  tərəf-müqabili
•  qiymət qoymaqda müstəqillik

168.  xariçi sahibkarlar Azərbayçanda hansı vaxtdan sərmayə yaratmaga başlamışlar

√ xx-əsrin əvvəli
• xvııı-əsrin sonu
•  xvıııı-əsrin əvvəli
•  xvıııı-əsrin sonu
•  xx-əsrin sonu

169. bir cox xariçi sahibkarların Azərbayçanda sərmayə yaratmasına əsas səbəb hansı məhsul olmuşdur

√  neft sənayesi
• əlvan metallar
• yeyinti sənayesi
• düzgün variant yoxdur
• kənd təsərrüfatı

170.  ticarət xidməti nec ən növə ayrılır

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

171. geniş mənada kommersiya hansı fəaliyyət kimi başaq düşülür

√  mənfəət əldə edilməsinə yönəldilmiş
•  yenilikçilik
• reklam
• risk
•  istesala yönəlmiş

172.  bunlardan hansı kommersiya təşkilatlarına aid deyil

√ assosasiyalar və birliklər
•  təsərrüfat yoldaşlıqları



•  MMC
• hamısı dqzgün variantdır
•  təsərrüfat çəmiyyətləri

173. hansı ölkədə kommersiya sirrinin yayılması üçün məhsüliyyət daşənmasə haqqında heç bir qanun və ya normativ akt qəbul olmamışdı

√ Yaponiya
•  İtaliya
•  Almaniya
• İngiltərə
•  ABŞ

174.  ‘‘ Kommersiya Sirri Haqqında‘‘ qanun ABŞ-da necənçi ildə qəbul edilib

√ 1979.0
•  1980
• 1985.0
•  1994
•  1975

175. əmtəəşunaslıq sahəsində dərin biliklərin olması hansı ixtisasın hazırlanmasını tələb edir

√ kommersant
• hüquqşunas
• iqtisasçı
• düzgün variant yoxdur
• maliyyəçi

176.  kommersiya fəaliyyətinin obyekti nədir

√ risk
• mübadilə
• istehsal
• əmtəə
• infarmasiya

177. tiçarətdə əsas kommersiya prosseslırini hansı növlərə bölmək olar

√ hamısı düzgün variantdır
• ərin topdan və pərakəndə satışının təşkili
• anbarlarda və mağazalarda tiçarət çeşidinin formalaşması
• əmtəələrin satışı üzrə reklam –informasiya fəaliyyəti
• əmtəə ehtiyyatlarının idarə olunmasıəmtəəl

178. ‘‘Kommersiya i Srri ‘‘ Haqqında Azərbayçan Respublikasının Qanunu necənçi ildə qəbul edili

√  2001
•  2002
•  2003
• 1994.0
• 2000.0

179. təkrar istehsal və tiçarət prossesində məsələlər hansı alimin adı ilə bağlıdır

√  Riçard
•  Kantilyon
•  Keyns
•  Rikardo
•  A Smit



180.  kommersiya riski hansı hallarda baş verə bilər

√ hamısı düzgün variantdır
• müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində
• firmanın maliyyə nətiçəsinin pisləşməsində
• infilyasiya nətiçəsində

181. kommersiya işində mümkün ola bilən zərər nədir

√  kommersiya riski
• istehsalat
•  mübadilə
• qeyri müəyyənlik
• xidmət

182. kommersiya sferasında baş verən əməliyyat necə adlanır

√ xalis tişarət
•  risk
•  məsləhət
• düzgün cavab yoxdur
• əmtəə

183. kommersiya sferasında baş verən prosseslər və əməliyyatlar necə növ olur

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

184. əmtəədə faktorinqin predmeti nədir

√ əmtəə satanda hesablaşmada yaranan kredit borçu
• debitorların təsnifləşdirilməsi
• risklərin sıgortalanması
• mal göndərənlərin auditi
• mühasibatlıgin təftışi

185. eksport dedikdə nə başa düşülür

√ xariçi bazara cıxış
• məsləhət,xidmət göstərmək
• vergiləri ödəmək
• biznesdə marketinq sistemini qurmaq
• daxili bazara cıxış

186. komersiya işində ən geniş anlayış hansıdır

√ alqı-satqı
• məsləhət
• reklam
• informasiya
• stehsal

187. Aşagıda verilənlən formullardan hansı alqı-satqı formasının dəyişməsinə əsaslanır

√ P-Ә
• D-K
• V-K



• P-D
• P-Ә-P

188. Sahibkarlıq fıaliyyətinə aşağıdakılardan hansı fıaliyyətın təşkili aiddir

√ hamısı düzgün cavabdır
• vəkil kontrolunun
• bankın
• sənayye müəssısənin
• tədqiqat idarəsinin

189. kommersiya hansı mənşəli sözdən götürülüb

√ latın
• İtalyan
• ABŞ
• düzgün variant yoxdur
• Alman

190. kommersiya nədir

√ ticarət
• Maliyyə
• reklam
• innovasiya
• istehsal

191.  vergi qoyma və vergi ödəmə praktikasında hansı amillər təyin olunub

√ hamısı düzgün variantdır
• zəif yerlər aşkar olunub
• catışmamazlıqlar aşkar olunub
• böyuk pozotiv təcrübə toplanıb
• səmərəliliyi aşağı salan amillər aşkar olunub

192. vergilərin tərkibində ən yüksək xüsusi cəki təşkil edən hansı vergidir

√  sahibkarların mənfəət və gəlirlərindən tutulan vergilər
• əmtəə vergisi
•  əlavə dəyər vergisi
•  düzgün variatt yoxdur
•  torpaq vergisi

193. aşağıda göstərilənlərdən hansı vəsaitlər vergiqoymadan azaddır

√  hamısı düzgün variantdır
•  büdcə hesabına yerinə yetirilən əməliyyatlar
• elmi layihə işlərinin dəyəri
•  elmi –tədqiqat işlərinin dəyəri
•  qiymətli kağızlarla aparılan əməliyyatlar

194.  aşağıda göstərilənlərdən hansı vəsaitəır vergiqoymadan azad edilir 

√  hamısı düzgün variantdır
•  mənzil haqqları
•  ölkənin hüqüqlarına ixrac olunmuş əmtəə və xidmətlər
•  müəssisənin nizamnamə fonduna hesablanmış vəsaitlər
•  valyuta tədavülü

195. məhsulun maya dəyərinə daxil olan istehsal və satış məsrəflərinə aşağıda verilənlərdən hansı aid edilir



√  hamısı düzgün variantdır
• əmək haqqı xərcləri
• əsas istehsal fondlarının tam bərpasına ayırmalar
• qaytarılan tullantılar cıxılmaqla maddi məsrəflər
•  dövlət sosial sığortasına ayırmalar

196.  vergi tutulan mənfəətin məbləği hansı dəyərin düzgün hesablanmasından asılıdır

√ maya dəyərinin düzgün hesablanmasi
• dvidentlərin düzgün hesablanması
• xidmətlərin düzgün hesablanması
• hamısı düzgün variantdır
• faizlərin düzgün hesablanması

197. qeyrı-satış əməliyyatlarından gəlirə aşağıda göstırilənlərdən hansı daxildir

√ hamısı düzgün variantdır
• məhsul istesalı və satış ilə bağlə olmayan əməliyyatlardan götürülən digər gəlir
•  müəssisəyə məxsus səhmlər və digər qiymətli kağızlardan əldə edilımiş gəlir
•  birgə müəssisələrdə payçı kimi iştirakdan ,əmlakın icarəyə verilməsindın alınan gəlir
• zərərin ödənilməsi şəkilində götürülmüş və ödənilmiş məbləğlər

198.  bütün ölkələrdə mənfəət vergiləri necə cəhətə malik olur

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• düzgün variant yoxdur
• 3.0

199. vergilərin ödəmə müddəti aşağıda verilən qaydalardan hansılarla müəyyən oluna bılər

√  hamısı düzgün variantdır
•  nəzərdə tutulmuş hadisənin baş verməsi nəticəsində
• müəyyən olunmuş təqvim günü üzrə
•  müəyyən olunmuş təqvim günü üzrə
• nəzərdə keçirilməli olan fəaliyyətin bitməsi üzrə

200.  vergi dərəcəsi dedikdə nə başa düşülür

√  vergi ödəmələrinin miqdarı
•  vergi dövrü
• mənfəət
•  düzgün variant yoxdur
•  vergi bazaları

201. vergi bazası dedikdə aşağıda verilənlərdən hansı nəzərdə tutulmur

• kəmiyyət dəyəri
• düzgün variant yoxdur
√ verginin ödəmə müddəti
•  fiziki və ya digər xüsusiyyətlər
• vergi obyektinin dəyəri

202.  aşağıda göstərilənlərdən hansı ilə vergilərin təyin olunması müəy yənləşdirilir

√  hamısı düzgün variantdır
•  vergi bazasının müəyyən olunması
• vergi tutma obyektinin müəyyən olunması



• vergi ödəyicilərinin müəyyən olunması
• vergi dövrünün müəyyən olunması

203.  vergi stavkası vergi qoyulan bazadan aşağıda verilənlərdən hansı ilə təyin olunur

√ faizlə
• qiymətli kağızlarla
• istehsalla
• düzgün variant yoxdur
• Girovla

204.  vergi ödəyiciləri arasındakı qarşıdurma hansı şəkildə reallaşır

√  obyektiv
•  sadə
•  müvaqfiq
•  düzgün variant yoxdur
•  mürəkkəb

205. vergi mexanizminin maliyyə funksiyası aşağıda verilənlərdən hansıları iqtisadi təsiri üçün çox istifadə olunur

√  hamısı düzgün variantdır
•  dövlətin ictimai təsirinə
• dövlətin ictimai dinamikasına
• dövlətin ictimai təsirinə
•  dövlətin elmi-texniki tərəqqisinin vəziyyətinə

206.  aşağıda verilənlərdən hansı çox hallarda yerli büdcələrə ödənilir

√  əmlak vergisi
• gömrük rüsunu
•  qiymətli kağızlarla əməliyyatlardan vergi
• düzgün variant yoxdur
• yol vergisi

207. hansı vergilər çox hallarda dövlət büdcəsinə ödənilmir

√ əmlak vergisi
•  gönrük vergisi
•  qiymətlı kağızlarla əməliyyatlardan vergilər
• düzgün variant yoxdur
• yol vergisi

208. formalaşan vergi növvləri bir-birindən aşağıda verilənlərdən hansına görə fərqlənirlər

√ hamısı düzgün variantdır
• qaydalarına görə
•  obyektlərinə görə
•  subyeklərinə görə
•  orqanına görə

209. iqtisadi proseslə əlaqəfdar verdi qanun vericiliyini dəyişməklə dövlət hansı maddi və nənəvi nmkanları öz sərənçamında saxlayır

√  hamısı düzgün variantdır
•  maddi nemətlərin tədavülü
•  mənəvi nemətlərin istehsalı
• maddi nemətlərin istehsalı
•  mənəvı nemətlərin mübadiləsi



210. vergilər yenidən bölüşdürmə prossesinin fəal iştirakcəlarından biri olmaqla geniş
təktar istehsal prosesinə ciddi təsir föstərəni hansı funksiysdır

√ tənzimləyici
•  müəyyənləşdirici
•  məcburi
•  düzgün variant yoxdur
• fiskal

211. sahıbkarların və ya ayrı-ayrı vətəndaşların gəlirlərindən dövlət büdcəsinə ayırmalara hansı funksiyanəzərdə tuturnı

√  fiskal
• müəyyənləşdirici
•  məcburi
• düzgün variant yoxdur
• tənzimləyici

212.  vergilər sahibkarlıq fəaliyyətinə necə təsir göstərir

√ Bilavasitə və dolayı
•  Məsuliyyətli
•  əhəmiyyətli
• düzgün cavab yoxdur
•  Mürtəkkəb

213. bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi proseslərin tənzimləyicisi kimi dövlətin əsas
iqtisadi aləti rolunu oynayana aşağıdakılardan hansı aiddir

√ Vergilər
•  Kreditlər
•  Sığorta
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Qanunlar

214. Şirkətlər tərəfindən öz debutor borclarının idarə edilməsi hüququnun banka verilməsi necə adlanır

•  Repo
√  Faktorinq
•  Lizing
•  Ipoteka
•  Veksel

215. vergi qoymanin prinsiplərini göstərin

√  Neytrallıq , sosial , ədalətlilik
•  neytrallıq, ədalətlilik, sadəlik
•  vasitəçili, fasiləsizlik, paralellik
•  paralellik, fiskal
• ədalətlilik , fiskal , sosial

216. vergini hansı funksiyası var

√ Fiksal və stimullaşdırıcı
• Fiskal və bölgü tədavül və bölgü
• Kordinasiya və nəzarət
•  tədavül və bölgü
• Bölgü və nəzarət

217. Qaytarmaq və faiz ödənilmək şərti ilə pul və ya əmtəə formasında verilən borc necə adlanır



√ Kredit
• Qrant
• Subsidiya
• Maliyyə yardımı
• Vergi

218. Dolayı vergi növü əsasən kimlərdən tutulur

√  Istehlakçılardan
•  Istehsalçılardan
•  Ticarət evlərundən
• düzgun cavab yoxdur
•  Müəssisələrdən

219.  Әlavə dəyər vergisi ilk dəfə hansı ölkədə həyata keçirili

√  Fransa
•  Ingiltərə
•  Almaniya
• Italiya
• ABŞ

220. Aşağıda verilənlərdən hansı yerli vergilərə aiddir

√  bütün cavablar doğrudur.
•  sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin qeydiyatdan keçməsinə görə vergi
•  əmlak vergisi
•  Torpaq vergisi
•  yerli ticarətdə ödənişlər

221.  inkişaf etmiş ölkələrin praktikasından yerli vergiləri neçə növü tədbiq edilir 

√ 4.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0
• 3.0

222. Regional vergilərə hansılar aiddir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Suya görə haqq
•  Meşə gəlirləri
•  Müəssisələrdən ödənilən əmlak vergisi
• Müəssisələrin qeydiyyatdan keçməsinə görə ödənişlər

223. Dövlət vergisinə aşağıdakılardan hansını aid etmək olar

√ Bütün cavablar doğrudur
• Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi
• təbii resurslardan istifadəyə görə ödəmələr
• meneral və xammal bazarının təkrar istehsalından ayrılmalar
• mənfəətdə vergi

224. Dövlət vergisinə aşağıdakılardan hansını aid etmək olar

√ Bütün cavablar doğrudur
• qiymətli qağızlarda əməliyyatlarda əməliyytlardan vergilər
• məhsullara görə alsiyalar
• Әlavə dəyər vergisi



• gömrük rüsumları

225. vergitutma obyektlərinə aşağıda verilənlərdən hansıları aid etmək olar

√ hamısı düzgün variantdır
• gəlirlər
• mənfəət
• əmtəələrin satışı üzrə əməliyyatlar
• realizə edilmış məhsulların dəyəri

226.  vergilırin tıyin lolunması aşağıda göstərilənlərdən hansı ilə müəyyənləşdirilir

√ hamısı düzgün variantdır
• vergi dərəcəsi
• verginin hesablama qaydası
• vergilərin ödəmə müddəti
• vergilərin ödəmə qaydası

227. müasir şəraitdə ölkəmizin orqanları vergi sistemi qarşısında duran əsas məsələlər hansılardır

• bərabərlik
•  dürüstlük
• səmərəlilik
•  ədalətlilik
√  hamısı düzgün variantdır

228. aşağıda verilənlərdən hansı aksis tutulan məhsullarən sayına aid edilir

√ hamısı düzgün variantdır
• tütün və tütün məhsulları
• benzin
• içməli spirt
• alkokollu içkilər

229.  daxili bazarın xarici bazarla səmərəli əlaqəsini təmin edən hansı vergi sistemidir

√ gömrük vergisi
• mənfəət vergisi
• reklam vergisi
• düzgün variant yoxdur
• torpaq vergisi

230.  inkişaf etmiş ölkələrin praktikasına əsasən yerli vergilərin necə növü var

√ 4.0
• 1.0
• 2.0
• 5.0
• 3.0

231.  yerli vergilərə hansılar aid edilir

√ hamısı düzgün variantdır
• yerli ticarətdən ödənişlər
• sahibkarlıq fəaliyyıti ilə məşğul olanlardan vergı
• giziki şəxşlərdən əmlak vergisi
• reklam vergisi

232.  aşağıda verilənlərdən hansı regional vergiyə aid edilir



√ hamısı düzgün variantdır
•  müəssisələrdən ödənilən əmlak vergisi
•  meşələrin qeydiyyatdan keçməsinə görə haqq
•  meşə gəlirləri
•  suya görə haqq

233.  dövlət vergilərilərinə aşağıda verilənlərdən hansıları aid etmək olar

√  hamısı düzgün variantdır
• dövlət risumları
•  müəssisələrdən yol vergisi
• əlavə dəyər vergisi
•  fiziki şəxslərdən gəlir vergisi

234. əlavə büdcədən kənar fondlara hansılar aid edilir

√ hamısı düzgün variantdır
• dövlət məşğulluq fondu
• sosial sıgorta fondu
• pensiya fondu
• məçburi sığorta fondu

235. Vergilər formasında məcburi ödənişlır necə qrupa bölünür

√ 3.0
• 2.0
• 6.0
• 5.0
• 4.0

236. vergilər formasında məcburi ödənişlər neçə qrupa bölünür

√  3
• 2.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

237.  Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən vergi sistemi h ansı qanunla müəyyən olunur

√ 1991.0
•  1994
•  1900
•  2000
•  1995

238.  Azərbayçan Respublikasında vergi sistemi neçə səçiyyələnir

√  mürəkkəbliliyi ilə
• əhəmiyyətliliyilə
•  məhsuliyyətliliyilə
• düzgün variant yoxdur
•  sadəliliyilə

239. vergi ödəyicisi ödəmə müddətinə riayət etmədikdə hansı ödəmələri ödəməlidir

√  əlavə peniyalar
•  dəyər vergisi
•  mənfəət vergisi
•  düzgün variant yoxdur



•  əmlak vergisi

240. Hər bir reklam verən müqavilə şərtlərini icra edərkən aşağıda verilənlərdən hansı qaydada riayət etməlidir

√  Bütün cavablar düzgündür
•  İşbirliyi zamanı reklam agentlərinə bir partnyor kimi yanaşmaq
•  Öz öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirmək
•  Qərarları xəbər vermədən dəyişməmək
•  Öz öhdəliklərini dəqiq yerinə yetirmək

241.  Reklam verənin başlıca funksiyasına aşağıdakılardan hansı düzgündür

√ Bütün cavablar düzgündür
• Görülən işlərin haqqının ödənilməsi
• Reklam sərf olunan xərclərin planlaşdırılması
•  Reklam obyektinin müəyyən edilməsi
• Reklam materiallarının yaradılması

242. Potensial iş tərəfdaşlarının və müəyyən istehlakçı qruplarına göndərilən reklam məlumatlarını hansı reklama aid etmək olar

√ Birbaşa poçt reklamı
•  Radio və tele reklam
• Küçə reklamı və gizli reklam
•  Gizli reklam
• Sərgi və yarmarkalar

243. Aşağıda verilənlərdən hansı reklamın növlərinə aiddir

√ Hamısı düzgün cavabdır
•  Fərdi şəxslər tərəfindən verilən reklam
•  Pərakəndə ve topdan satış ticarətləri tərəfindən verilən reklam
•  İstehsalçı tərəfindən verilən reklam
•  Hökümət tərəfindən verilən reklam

244. Bunlardan hansı reklamın xassəsi deyil 

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

245.  reklam mahiyyət etibari ilə hansı elmi sahələri özündə birləşdirir

√ hamısı düzgün variantdır
•  poeziya
•  incəsənət
• antropologiys
•  ədəbiyyat

246.  Hansı reklam istehlakçıları əsasən xatırladır və ya məlumatlandırır 

√  Küçə reklamı
• Çap reklamı
• Siyasi reklam
• Sosial reklam
•  Gizli reklam

247.  Reklam informasiyasını yerləçdirilməsi və yayılmasını həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslər kimdir



√  Reklam yayıcısı
• Reklam istehsalçısı
•  Reklam agentləri
•  Sahibkarlar
• Reklam verənlər

248. Reklam fəaliyyətinin effektivliyi nədən ibarətdir

√ Agentlərin yaradılmasında
•  Kütləvi informasiyadan
• Reklamın materialından
• Reklamın riskindən
•  Reklam obyektinin müəyyən edilməsindən

249. Reklam məqsədləri üçün geniş istifadə olunan hansılardır

√ Reklam suvenirləri
• Radio reklamı
• Amansız reklam
• Çap reklami
• Poçt reklamı

250. Reklam vasitələrinin arasında təsir göstərmə dərəcəsinə görə xüsusi ilə fərqlənən
alıcılarla ünsiyyət qurmaq qabiliyyətinə malik olan hansı reklam növüdür

√ Sərgi və yarmarkalar
•  Çap reklamı
•  Mətbuat reklamı
•  Gizli reklam
• Poçt reklamı

251. Radio və tele reklamlarının üstünlüyünə aşağıdakılardan hansı aiddir

√ Operativlilik
• Sadəlik
• Müxtəliflilik
• Qeyri adilik
• Məsuliyyətlilik

252.  Reklamın əsas məqsədləri hansılardır

√ Hamısı düzgün cavabdır
•  Әmtəənin satışını stimullaşdırmaq
• Firmaya Müsbət münasibəti formalaşdırmaq
• Qeyd olunan əmtəəyə olan ehtiyacı formalaşdırmaq
• Әmtəənin dövriyyəsini tezləşdirmək

253. Müxtəlif elmi texniki nəaliyyətlərini axtaran reklamın hansı xüsusiyyətinə malikdir

√ Kompanetlilik
• Humanizm
• Konkretlik
• Dürüstlük
• Məqsədyönlük

254. Reklam vasitələrinin tətbiqinin effektlivliyini qiymətləndirməyə həmçinin emosional
və psixi təsir göstərməyə imkan yaradan reklamın hansı xüsusiyyətinə malikdir

√ Məqsədyönlük
• Humanizm



• Konkretlik
• Dürüstlük
• Potensialliq

255.  Reklam vasitələrinin mətnində işlədilən inandırıcı arqument və hesablara ifadə olunan reklamın hansı xüsusiyyətinə aiddir

√ Humanizm
• Konkretlik
•  Məqsədyönlük
• Potensialliq
•  Dürüstlük

256. Reklam fəaliyyətinin sosial sferalarına hansılar aiddir

√ Hamısı düzgün cavabdır
•  Tamaşalar
• Məişət xidmətləri
•  İqtisadiyyat
• İntelektual xidmətlər

257. Hansı məhsulların reklam bazarına çıxmasına icazə verilmir

•  Әrzaq məhsullarının
√  lisenziyasına icazə verilməyən
• Düzgün cavab yoxdur
•  Ağır sənaye
• Yüngül sənaye

258. Hər bir yazılan reklmanın mətinləri hüquqi baxımdan necə olmalıdır?

√ Hamısı düzgün cavabdır
•  Nöqsansız
• Әdəbli
•  Düzgün
•  Təmiz

259. Coğrafi əlamətinə görə reklamalara aşağıdakılardan hansı aid deyil 

√ Xatırladıcı
•  Xarici
•  Yerli
• Ümumilli
•  Regional

260. Reklama əhalinin ictimai iqtisadi həyatını əks etdirən fərqli növlərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir

•  Siyasət
• Dəqiq ticarət
√ Hamısı düzgün variantdır
•  Elm
•  Din

261.  reklam mahiyyət etibari ilə hansı elmi sahələri özündə birləşdirir

• Marketinq
• Psixologiya
√ Bütün variantlar düzgündür
•  komunikasiya
•  İqtisadiyyat



262.  xariçı müəlliflər ‘‘reklam‘‘ terminindən hansı anlayışda istifadə edirlər

•  psixologiya
√  marketinq
• menecment
• düzgün variant yoxdür
• informasiya

263. Mətbuatdakı reklamları neçə qrupa bölmək olar

• 4.0
• 6.0
• 8.0
• 10.0
√ 2.0

264.  Reklam kompaniyaları neçə əlamətlərə görə təsnifləşdirilir

√ 4.0
• 10.0
• 8.0
• 6.0
• 2.0

265. Reklam fəaliyyətinin planlaşdırılmasının neçə mərhələdə həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur

√ 4.0
• 10.0
• 8.0
• 6.0
• 2.0

266.  Reklam verənlərlə reklam agentləri arasında qarşılıqlı əlaqələr neçə istiqamətdə qurulur 

• 9.0
• 8.0
√ 3.0
• 5.0
• 7.0

267.  Reklam istehsalçıları kimlərdir

√ Yayılmağa hazır formada olan informasiyanı həyata keçirən şəxs
•  Riskə getməyi bacaran şəxs
• Istehsalçılar
•  Sahibkarlar
• Düzgün cavab yoxdur

268. Reklam prosesinin hansı həyata keçirilməsində hasnı obyektlər iştirak edirlər

•  Reklam verən
• Reklam istehsalçısı
√ Bütün cavablar düzgündür
• Reklam obyektinin müəyyən edilməsi
• Reklam yayıcısı

269.  Reklam fəaliyyətinin ilkin şərti nədən ibarətdir

√ Reklam prosesliyinin düzgün istifadə edilməsindən
• Reklamın çapından



• Mürəkkəbliyindən
•  Reklamın çevikliyindən
• Reklamın riskindən

270.  Prinsipial surətdə reklam yayılmasının yeni vasitəsi hansı reklamın növüdür

√ Kompyuterləşmiş reklam
• Gizli reklam
•  Bir başa reklam
• Mətbuat reklamı
•  Küçə reklamı

271. İstehlakçılarını cəlb edən reklam vasitərəinin arasında ən kütləvisi hansıdır

•  Poçt reklamları
•  Mətbuat reklamı
√ Radio və tele reklam
•  Sərgi və yarmarkalar
• Çap reklamı

272.  Küçə reklamına aid olan hansıdır

• Radio reklamı
•  Dürüst reklam
• Psixoloji reklam
√ Publik relations
• Tele reklam

273. Mətbuat reklamına aid olan hansıdır

√ Poçt reklamı
•  Qeyri etik reklam
•  Rəqabətli reklam
• Nəğdsiz reklam
• Amansız reklam

274.  Reklamın neçə funksiyası var

√ 3.0
• 7.0
• 9.0
• 11.0
• 5.0

275. Reklamın əsas məqsədləri hansılardır

• Potensial alıcının diqqətini cəlb etmək
• Alıcı kütəsinə məhsulu tanıtmaq
• Alıcıya əmtəə və xidmətlərdə müəyyən səviyyədə biliyi formalaşdırmaq
• Alıcıya əmtəəni daha dərindən bilmək imkanını yaratmaq
√ Hamısı düzgün cavabdır

276. Reklam tədbirinin təşkilatçısını əmtəələrin keyfiyyəti və üstünlüklərini reallığa
uyğun edən xüsusiyyət reklamın hansı xüsusiyyətinə aiddir

√ Dürüstlük
• Humanizm
• Məqsədyönlük
• Sadəlik
• Konkretlik



277.  Reklamın əsas xüsusiyyətləri hansılardır

√ Hamısı düzgün cavabdır
• Humanizm
• Konkretlik
• Dürüstlük
• Məqsədyönlük

278.  Reklam fəaliyyətinin ən geniş yayılmış sferasına aşağıdakılardan hansı aiddir

√ Ticarət reklamı
• Tibb reklamı
•  İstehsal reklamı
• Tamaşa reklamı
•  Təhsil reklamı

279.  Reklamın predmetinə aşağıda verilənlərdən hansı aiddir

√ Hamısı düzgün variantdır
• Maliyyə
• Ticaarət
• İstehsalat
• Təhsil

280. Reklam fəaliyyətinin sosial sferalarına hansılar aiddir

√ Hamısı düzgün variantdır
• Siyasət
• Hüquq
• Xeyriyyəçilik
• Elm və ekologiya

281. Reklamın gücü nədən ibarətdir 

√ Malın satılmasına kömək edilməsindən
• Bəsitliyindən
• Riskindən
• Düzgün variant yoxdur
• Mürəkkəbliyindən

282. ‘‘Public Relations‘‘ nə deməkdir

√ İctimaiyyətlə əlaqələr
• Tanınmış ticarıt markası
•  İctimai fəaliyyət
• Şirkətin imicinin yaradılması
•  İstehlakçıların həvəsləndirilməsi

283.  Reklamın hərəkət mexanizmi necədir? 

√ Sadə
• Kobud
• Neytral
• Düzgün variant yoxdur
• Mürəkkəb

284.  Coğrafi əlamətə görə reklamın neçə növü var

√ 4.0



• 7.0
• 5.0
• 6.0
• 9.0

285.  Azərbayçan Respublikasında ‘‘Reklam haqqında qanun ‘‘ necənçi ildə yazılıb

√ 1997.0
• 1980.0
•  1985
•  1999
• 1995.0

286.  reklam sözünün mənası nədir

√ yüksıkdən cığırmaq
• vasitıci
• informasiya
• düzgün variant yoxdur
• ticarət

287.  reklam sözü hansı mənşəli sözdən götürülüb

√ Latın
• ABŞ
• İngils
• Alman
• yapon

288.  Qənaətçiliyin vəzifəsi nədən ibarətdir

√ İdarəetmə aparatına minimum xərc sərf etməməklə təşkilati strukturun tətbiqində lazımi effekt əldə edildikdə
• İdarə edici komandada və digər məlumatlarda səhvlərə yol verilmədikdə
• İdarəetmə halqaları və pillələri arasında rasional əlaqə yaranarsa
• Xarici mühitin dəyişməsinə idarəetmənin təşkilati strukturu tez uyğunlaşdıqda
• İdarəetmə sistemində qərarların reallaşmasını lüzumsuz edən mənfi dəyişikliklərin baş verərsə

289. Etibarlılıq nədən ibarətdir

• İdarəetmə sistemində qərarların reallaşmasını lüzumsuz edən mənfi dəyişikliklərin baş verərsə
• İdarəetmə halqaları və pillələri arasında rasional əlaqə yaranarsa
• Xarici mühitin dəyişməsinə idarəetmənin təşkilati strukturu tez uyğunlaşdıqda
√ İdarə edici komandada və digər məlumatlarda səhvlərə yol verilmədikdə
• İdarəetmə aparatına minimum xərc sərf etməməklə təşkilati strukturun tətbiqində lazımi effekt əldə edildikdə

290. Operativliyin tələbi nədən ibarətdir

√ İdarəetmə sistemində qərarların reallaşmasını lüzumsuz edən mənfi dəyişikliklərin baş verərsə
• İdarəetmə aparatına minimum xərc sərf etməməklə təşkilati strukturun tətbiqində lazımi effekt əldə edildikdə
• İdarəetmə halqaları və pillələri arasında rasional əlaqə yaranarsa
• İdarə edici komandada və digər məlumatlarda səhvlərə yol verilmədikdə
• Xarici mühitin dəyişməsinə idarəetmənin təşkilati strukturu tez uyğunlaşdıqda

291. Hansı halda idarəetmənin təşkilati strukturu optimal hesab edilə bilər 

√ İdarəetmə halqaları və pillələri arasında rasional əlaqə yaranarsa
• İdarə edici komandada və digər məlumatlarda səhvlərə yol verilmədikdə
• İdarəetmə aparatına minimum xərc sərf etməməklə təşkilati strukturun tətbiqində lazımi effekt əldə edildikdə
• Xarici mühitin dəyişməsinə idarəetmənin təşkilati strukturu tez uyğunlaşdıqda
• İdarəetmə sistemində qərarların reallaşmasını lüzumsuz edən mənfi dəyişikliklərin baş verərsə



292. Bunlardan hansı xarici mühitin dəyişməsinə idarəetmənin təşkilati strukturuna tez uyğunlaşa bilər 

√ Çeviklik
• Etibarlılıq
• Operativlik
• Qənaətçilik
• Optimallıq

293. İdarəetmə aparatına minimum xərc sərf etməklə təşkilati strukturunun tətbiqinə lazımi effekt əldə edilməsi aşağıdakılardan hansıdır 

√ Qənaətçilik
• Etibarlılıq
• Operativlik
• Çeviklik
• Optimallıq

294. İdarəetmə aparatının strukturu informasiyanın ötürülməsinə doğruluğun təminat verilməsi hansıdır

√ Etibarlılıq
• Çeviklik
• Qənaətçilik
• Operativlik
• Optimallıq

295. İdarəetmə sistemində qərarın qəbulundan onun icrasınadək olan vaxt ərzində
qəbul edilən qərarların reallaşmasını lüzumsuz edən mənfi dəyişikliklərin baş verməsinə aşağıdakılardan hansı aiddir

√ Operativlik
• Çeviklik
• Etibarlılıq
• Qənaətçilik
• Optimallıq

296. Әgər bütün səviyyələrdə idarəetmə halqaları və pillələri arasında rasional əlaqə
yaranarsa onda idarə etmənin təşkilati strukturu necə hesab edilir

√ Optimallıq
• Operativlik
• Etibarlılıq
• Çeviklik
• Qənaətçilik

297. İdarəetmənin təşkilati strukturuna olan tələblər hansılardı

√ Bütün variantlar doğrudur
• Etibarlılıq
• Optimallıq
• Operativlik
• Qənaətçilik

298.  İdarəetmənin təşkilati strukturunun qurulması hansı tipləri nəzərə almaqla həyata keçirilir 

√ Bütün variantlar doğrudur
• İdarəetmə strukturunda idarəetmə funksiyalarının ixtisaslaşması
• İdarəetmə strukturunda bütün fəaliyyət növlərinin kompleks bağlılığı
• İnformasiyaların toplanması
• İdarəetmə strukturunun təşkilati struktura uyğunluğu

299.  İdarəetmənin təşkilati strukturunun qurulması hansı tipləri nəzərə almaqla həyata keçirilir



√ Cavabların hamısı düzgündür
• İdarəetmə strukturunda idarəetmə funksiyalarının mərkəzləşməsi
• İdarəetmə strukturu və funksiyalarının vəhdətliyi
• İdarəetmə strukturunun biznesin məqsədlərinə uyğunluğu
• İdarəetmə strukturunun ixtisaslaşması

300. Müəssisənin təşkilati strukturunu qurarkən hansı suallara cavab tapmaq lazımdır

√ Cavabların hamısı düzgündür
• Hansı konponentləri ayırmaq lazımdır
• Hansı konponentləri birləşdirmək lazımdır
• Müəssisənin əsas konponentləri hansılardı
• Konponentlər hansı şəkildə və hansı ölçüdə olmalıdır

301.  Hansı struktur funksional bölmələrin əməkdaşlıq əlaqələrinin onların fəaliyyətinə
nəzarətin təşkilinin effektliyini çevik şəkildə uyğunlaşması qabiliyyətini müəyyən edir?

√ İdarəetmə strukturu
• İstehsal strukturu
• Maliyyə strukturu
• Sosial struktur
• Təkrar istehsal strukturu

302.  İdarəetmə strukturu dedikdə nə başa düşülür

• Nəticələrin qiymətləndirilməsi
• Cavabların hamısı səhvdir
√ Bir-biri ilə sabit əlaqədə olan və vahid tamlıq kimi fəaliyyətin məcmusu
• Yaxşı reklam
• Rəqabət strategiyası

303.  İdarəetmə necə bir prosesdir?

√  Fasiləsiz
•  Ləng
•  Qlobal
• Cəld
•  Riskli

304. Hansı proses fasiləsizdir 

√  İdarəetmə
• Reklam
•  Risk
•  Cavabların hamısı səhvdir
• Təsərrüfat mexanizmi

305. Mütəxəsislərin fikrincə aşağıdaverilənlərdən hansının vahid ideal idarəetmə modeli yoxdur

√  Biznes subyektlərinin
•  Təhsil ocaqlarının
• Dövlət qurumlarının
• Cavabların hamısı səhvdir
•  Səhiyyə təşkilatlarının

306. Təşkilati strukturun çərçivəsində kimlər bilavasitə çıxış edirlər

√ Menecerlər
•  İqtisadçılar



• Hüquqşünaslar
• İnzibati işçilər
• Sahibkarlar

307.  Menecmentin ən mühüm anlayışı hansıdır?

√ Təşkilati struktur
•  Reklam
•  Risk
•  Cavabların hamısı səhvdir
•  Sahibkarlıq

308. İdarə etmə sisteminin formalaşması və inkişafı problemləri haqqında aşağıda
göstərilənlərdənhansı alimlər əsərlərində geniş yol vermişdir.

√  Cavabların hamısı düzgündür
• V.N.Birkov
•  L.A.Bazileviç
•  İ.X.Ankof
• P.Driker

309.  Çox vaxt müştərək müəssisənin yaradılmasına lazım olan əsas resurslar aşağıdakılardan hansılardır

√ Cavabların hamısı düzgündür
• İnformasiya
• Nou-hau
• İdarə etmə kadırları
• Texnologiya

310. Çox vaxt müştərək müəssisənin yaradılmasına lazım olan əsas resurslar aşağıdakılardan hansılardır

√ Cavabların hamısı düzgündür
• Xammal və materiallar
• İstehsal gücləri
• Maliyyə vəsaiti
• İnformasiya

311.  Xarici investisiyanın cəlb edilməsinin səmərəli formasına aşağıdakılardan hansı aiddir?

√ Müştərək müəssisələrin yaradılması
• Reklam fəaliyyatı
• Qeyri-sabit təlabat
• İstehsalatın zəruriliyi
• İnformasiya bazasının yaradılması

312. Beynəlxalq biznesdə konsersum sözünün mənası nədir

√ Birgə iştirak
• Sığortalanmaq
• Françayzinq
• Tək fəaliyyət göstərmək
• Ayrı-ayrılıqda iştirak

313. Aşağıdakılardan hansı problem müştərək müəssisənin inkişafına əngəl törətmir

√ Maliyyə vəsaitinin çox olması
• Manatın dönərli olmaması
• İşçi qüvvəsi qiymətli kağızlar və s
• Real bazaar münasibətlərinin hələ təşəkkül tapmaması
• Girov və digər sistemlərin mükəmməl olmaması



314.  Müştərək biznes hansı mərhələləri həyata keçirir? 

√ Fəaliyyət növünün və xarici tərəfdaşın seçilməsi
• İşçi kontinqinin seçilməsi
• Ofisin seçilməsi
• Nəqliyyat vəsaitlərinin seçilməsi
• Maliyyə vəsaitlərinin seçilməsi

315. Müştərək biznes fəaliyyətinin inkişafı sahəsində siyasət hansı istiqamətdə həyata keçirilməlidir

• Sənaye müəssisəsinin ərazi quruluşunun təkmilləşməsinə
√ Bütün variantlar doğrudur
• Sənayenin sahə quruluşunun təkmilləşməsinə
• Sənaye məhsulunun ixracının genişlənməsinə
• Sənaye müəssisələrinin yaradılmasına

316. Müştərək müəssisələrin inkişafının stimullaşdırılması hansı istiqamətdə həyata keçirilə bilər 

√ Bütün variantlar doğrudur
• Mənfəətin yığım prosesinin stimullaşmasına
• Sənayenin sahə quruluşunun təkmilləşdirilməsinə
• Sənaye müəssisələrinin inkişafına
• Sənaye məhsulunun genişlənməsinə

317. Müştərək müəssisələrin inkişafının stimullaşdırılması hansı istiqamətdə həyata keçirilə bilər

√ Cavabların hamısı düzgündür
•  Sənaye müəssisələrinin ixracının genişlənməsinə
• Sənaye istehsalının ərazi quruluşunun təkmilləşməsinə
•  Sənaye müəssisələrinin yaradılmasına
•  Mənfəətin reinvestisiyasına

318. Müştərək müəssisələrin inkişafının tənzimləmə mexanizminə aşağıda verilənlərdən hansı aiddir?

√ Cavabların hamısı düzgündür
•  Müştərək müəssisələrin inkişafının öncül istiqamətlərinin müəyyən edilməsi
• Xarici investorlarda hesablaşma mexanizmi
•  Xarici investisiyanın təminat sistemi
•  Fəaliyyət istiqamətlərinin əlaqələnməsinə aid tədbirlər

319. Müştərək müəssisələr aşağıda verilənlərdən hansı problemlərin həllində mühüm rol oynamalıdır

√ Cavabların hamısı düzgündür
•  Ümumi bəşəri xarakter alan
•  Az tullantılı
•  Ekoloji cəhətdən təmiz
•  Dünya sivilizasiyasını böyük təhlükə qarşısında qoyan

320. Müştərək biznesin yaradılmasını zəruri edən amilləri Amerikan iqtisadçısı S.Kuznetsin neçə əsas qrupa bölmüşdür

√ 3.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

321. Müştərək müəssisələrin inkişafı üçün əsas nə etmək lazımdır?

√ Cavabların hamısı düzgündür



•  Yerli bazarı möhkəmləndirmək
•  Cəlb edilmiş xarici investisiyalar dərin təhlil edilməli
•  Riskə getməyi bacarmaq
•  Ziddiyyətin olmaması

322. Aşağıda verilənlərdən hansı forma müştərək müəssisə üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir

√ Bütün cavablar doğrudur
• Qabaqcıl texnologiya
•  Mütərəqqi avadanlıq
•  Xarici investorları cəlb etmək
•  İdarə etmə təcrübəsi

323. Müştərək müəssisələr hansı əsasda yaradıla bilər? 

√ Bütün cavablar düzgündür
•  Mənfəətin bölüşdürülməsi
•  Bir idarə etmə
•  Birgə kapital
•  Riskin bölüşdürülməsi

324.  Hansı fəaliyyət müştərək sahibkarlığın növünə aid deyil? 

√  Kontrakt üzrə idarə etmə
• Elmi-tədqiqat xarakterli
•  Alqı-satqı
•  İstehsal
• Satış

325. Müəssisənin aktivlərinə nə aiddir

√ Әsas və dövriyyə vəsaitləri qeyri-maddi aktivlər
• Kreditor borcları
• Hazır məhsul capital qoyuluşu
• İnventarlar kredit borcları
• Cəlb edilmiş vəsaitlər inventarlar

326. Məhdud məhsuliyyətli cəmiyyət dedikdə nə başa düşülür

√ Bir neçə şəxs tərəfindən təsis edilən nizamnamə kapitalı ilə müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara bölünən cəmiyyət
• Fiziki şəxs yaratmadan fiziki şəxslərin gəlir əldə etmək məqsədi ilə göstərilən sahibkarlıq fəaliyyəti
• Fiziki və hüquqi şəxslərin birgə fəaliyyət göstərmək üçün üzvülüyə əsaslanan könüllü birlik
•  Bir şirkətdən digər şirkətin sənədlərinin əsas hissəsinin alınması və onları həyata keçirən birləşmə
•  Nizamnamə kapitalı müəyyən sayda səhmlərə bölünmüş cəmiyyət

327. Bunlardan hansı müştərək müəssisələrinyaradılması və funksiyalaşdırılmasının əsas şərtlərinə aid deyil.

√ Səhmlərin satılması
• Fəaliyyətdən ümumi gəlirin əldə edilməsi
• Təsərrüfatçılıqda ümumi idarə etmə
•  Milli və xarici tərəfdaçların kapitalllarının bölüşdürülməsi
• Risklərə görə ümumi məhsuliyyət

328. Müəssisə və təşkilatlarda mənfəət vergisi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu neçənci ildə qüvvəyə minmişdir?

• 1998.0
• 1995.0
• 1990.0
• 1992.0
√ 1997.0



329. Müştərək biznes fəaliyyətinin inkişafının stimullaşmasında vergi güzəştləri neçə qrupa bölünür

√ 5.0
• 3.0
• 5.0
• 1.0
• 6.0

330.  Müştərək biznes fəaliyyətinin inkişafının stimullaşması neçə metodla həyata keçirilir

√ 3.0
• 5.0
• 6.0
• 1.0
• 4.0

331.  Müştərək biznes fəaliyyətinin inkişafı sahəsində siyasətin neçə istiqaməti olmalıdır

√ 4.0
• 5.0
• 2.0
• 6.0
• 3.0

332.  Müştərək müəssisələrin inkişafının stimullaşdırılması neçə istiqamətdə həyata keçirilə bilər 

√ 5.0
• 4.0
• 2.0
• 1.0
• 3.0

333. Azərbaycan Respublikasında müştərək müəssisənin iştirakçısı olan xarici
investorun əldə etdiyi dvidentə görə naçə faiz vergi dərəcəsi təyin edilmişdir

√ 15.0
• 20.0
• 18.0
• 12.0
• 10.0

334.  Müştərək müəssisə yaradan kateqoriyaya aşağıdakılardan hansı aiddir

√ Zəruri istehsal,bazar motivi,riskin bölüşdürülməsi
• Zəruri istehsal,konsultasiya
• Riskin bölgüsü,kapital,risk
• Bazar motivi,xidmət,risk
• Bazarın növü,maliyyə,konsultasiya

335.  Müştərək müəssisələri yaradan tərəflər neçə kateqoriyaya bölünür?

√ 3.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

336. Müştərək müəssisələrin yaranma mərhələləri hansılardır



√ Bütün cavablar düzgündür
• Tenderlərin keçirilməsi
• Xaricdə tərəşdaşın seçilməsi
• Məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi
• Müəssisələrin qeydiyyatdan keçməsi

337.  Aşağıda göstərilənlərdən hansı müştərək müəssisələrin növlərinə aiddir

√ Bütün cavablar düzgündür
• Satıcı
• Tədarük
• İstehsal
• Elmi tədqiqat xarakterli

338.  Müştərək sahibkarlığın tipinə aid deyil

√ Ticarət evi
• Birgə investisiyalı müəssisələr
• Kontrakt üzrə idarə etmə
• Lisenziyalı
• Podrat istehsal

339. Korporasiya nədir?

√ Payçılar tərəfindən yaradılan cəmiyyət
• Dövlət tərəfindən yaradılmış cəmiyyət
• Partiyalar tərəfindən yaradılan cəmiyyət
• İctimai təşkilatlar tərəfindən yaradılan cəmiyyət
• Әhali tərəfindən yaradılan cəmiyyət

340.  Müştərək müəssisələri yaradan tərəflərin motivləri əsas neçə kateqoriyaya bölünür?

√ 3.0
• 4.0
• 6.0
• 5.0
• 2.0

341. Müəssisələrin təşkilati idarəetmə strukturunu seçərkən əsas hansı amillər nəzərə alınmalıdır

√ Bütün cavablar düzgündür
• İşçilərin xarakteristikası
• İdarəetmə işçilərinin avtomatlaşma səviyyəsi
• İşçilərin ixtisas səviyyəsi
• Biznesin miqyası

342. Müəssisənin təşkilati strukturu hansı hallarda korrekdə edilir

√ Bütün cavablar düzgündür
• İstehsalın xarakteri
• Biznesin istehsal və sadə xüsusiyyətləri
• Biznesin miqyası
• Müəssisənin fəaliyyət sferası

343.  Әksər hallarda təşkilati strukturun korrekdə olunması haqqında qərarı müəssisədə kim qəbul edir

√ Ali rəhbər
• Mühasib
• Menecer
• Cavabların hamısı səhvdir



• İqtisadçı

344.  İdarəetmə aparatının və onun təşkilati strukturunun effektliyinin
qiymətləndirilməsində istifadə edilən göstəriciləri neçə qrupa bölmək olar

√ 3.0
• 4.0
• 6.0
• 5.0
• 2.0

345. Hansı strukturun formalaşmasının elmi əsaslandırılması təsərrüfat subtektlərinin
bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşmasının ən aktual məsələsidir

√ İdarəetmənin təşkilati strukturu
• Məhsul strukturu
• Әrazi strukturu
• Cavabların hamısı səhvdir
• Azad təşkilati struktu

346.  Hansı təşkilati strukturlar çox mürəkkəbdir praktikada onlardan çox istifadə etmirlər

√ Azad struktur
• Xətti struktur
• Məhsul strukturu
• Cavabların hamısı səhvdir
• Әrazi strukturu

347. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin təşkilatın bazar və institusional əhatəsində baş
verən dəyişikliklərə daha əhəmiyyətli dərəcədə uyğunlaşma qabiliyyətinə malikdirlər

√ Azad struktur
• Xətti struktur
• Məhsul strukturu
• Cavabların hamısı səhvdir
• Әrazi strukturu

348. Hansı strukturda layihənin rəhbəri sözü gedən layihəyə aid bütün fəaliyyət növlərinə və resurslardan istifadəyə görə cavab verir

√ Matris
• Xətti
• Azad
• Məhsul
• Әrazi

349. Hansı struktur təşkilati strukturların əksəriyyətinin ən başlıca nöqsanı xarici mühitin dəyişməsinə kifayət qədər uyğunlaşa bilməməlidir

√ Matris
• Xətti
• Azad
• Məhsul
• Әrazi

350.  İstehlakçıya səmərələşdirilmiş strukturun əsas məqsədi nədən ibarətdir

• Riskə getməkdən
• Təşkilati strukturdan
• Cavabların hamısı səhvdir
√ Bütün istehlakçıların tələbatını dolğun ödəməkdən
• Reklam tələbatından



351.  Bir neçə istehlakçı qrupunun sifarişinə cavab verən hansı strukturdur

√ İstehlakçıya səmtləşmiş təşkilati struktura
• Matris strukturuna
• Azad strukturuna
• Xətti struktura
• Әrazi strukturuna

352.  Bir neçə istehlakçı qrupunun sifarişinə cavab verən hansı strukturdur 

√ İstehlakçıya səmtləşmiş təşkilati struktura
• Matris strukturuna
• Azad strukturuna
• Xətti struktura
• Әrazi strukturuna

353. Böyük çeşidlə məhsul yaxud xidmətlər istehsal edən struktur hansı təşkilati struktura aiddir

√ İstehlakçıya səmərələşdirilmiş təşkilati struktura
• Matris strukturuna
• Azad strukturuna
• Xətti struktura
• Әrazi strukturuna

354.  Hansı strukturun seçilməsi zamanı xərclərin azaldılması amili əsas götürülür

√ Әrazi strukturu
• Xətti struktur
• Әmtəə strukturu
• Düzgün cavab yoxdur
• Matris strukturu

355.  Hansı struktur iri diferensiallaşmış firmalar üçün cəlb edicidir

√ Әrazi strukturu
• Sadə struktur
• Məhsul strukturu
• Xətti struktur
• Matris strukturu

356. Resurs kimi informasiyadan məqsədyönlü istifadəni müəyyənləşdirən qayda texniki
vəsaitlər və kommunikasiya şəbəkəsinin məcmusu hansı strukturdur

√ İnformasiya
• İstehsal
• Maliyyə
• Sosial
• Texnoloji

357. İşçilərin peşə-ixtisasına cinsinə yaşına milli tərkibinə görə müəssisələr üxrə bölgünü xarakterizə edən struktur hansıdır

√ Sosial
• Texnoloji
• İstehsal
• Maliyyə
• İnformasiya

358. Məsuliyyət mərkəzləri konsepsiyasının reallaşması nəticəsində formalaşan hansı strukturdur



√ Maliyyə
• İstehsal
• Sosial
• İnformasiya
• Texnoloji

359. İstehsal bölmələri istehsal texniki baza elementlərinin onların məkan yerləşməsi
nöqteyi-nəzərdən nizamlanmış məcmusuna hansı struktur aiddir

√ İstehsal
• Maliyyə
• Sosial
• İnformasiya
• Texnoloji

360. Maddi-texniki proseslərin xarakteri istehsal olunan avadanlıqların tipi ilə müəyyən edilən struktur növü hansıdır 

√ Texnoloji
• Sosial
• Maliyyə
• İnformasiya
• İstehsal

361. Daha tipik xarakter daşıyan struktur hansıdır

√ Məhsul idarə etmə strukturu
• Divizional struktur
• Xətti struktur
• Azad struktur
• Matris strukturu

362.  Divizional struktura hansı struktur üzrə formalaşan struktur daxildir

√ İstehlakçıya orientasiya
• Matris
• Xətti
• Məhsul
• Xətti-funksional

363. Məhsul strukturu hansı strukturu ifadə edir

• Matris strukturunu
• Divizional strukturu
√ Xətti- təşkilati struktura
• Xətti-funksional strukturu
• Azad strukturu

364. Müəyyən bazara xidmət edən və mərkəzləşmiş qaydada idarə olunan təşkilati halqaların birləşməsi kimi hansı struktura baxmaq olar

√ Divizional struktura
• Matris strukturuna
• Azad struktura
• Məhsul strukturuna
• Xətti-funksional strukturuna

365.  Bir çox müəssisə və təşkilatlar hansı təşkilati strukturu tətbiq edirlər

√ Xətti-funksional
• Matris
• Divizional



• Azad
• Xətti

366. Xətti və funksional strukturun qovuşmasının bütün problemləri təşkilati şəraitdə hansı qanun ilə əlaqədardır

√ Hakimiyyətin fəaliyyət qanunu
• Səhmdar cəmiyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
• Azərbaycan Respublikasında rəqabətin qorunması və təbii inhisarların tənzimlənməsi
• Cavabların hamısı səhvdir
• İnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

367.  Xətti-funksional strukturun fərqli cəhəti nədən ibarətdir

√ Bölmələr arasında üfüqi əlaqələri dəqiq müəyyənləşdirmək
• Mürəkkəbliyindən
• Liderliyindən
• Dəyişkənliyindən
• Xətti-funksional strukturun mahiyyətindən

368.  Xətti-funksional strukturun mahiyyətinə aşağıda verilən biliklərə hansılar aiddir

√ Bütün variantlar doğrudur
• Texniki
• İqtisadi
• Hüquqi
• Psixoloji

369.  Xətti struktur hansı hallarda tətbiq edilə bilməz

• Çox məhdud hallarda
• Dəyişməz xarici mühit şəraitində
√ Dəyişkən xarici mühit şəraitində
• Bütün variantlar doğrudur
• Sadə məqsədlərin qoyulması

370. Xətti strukturun nöqsan cəhədlərinə aid olanlar hansılardır

√ Bütün variantlar doğrudur

• Әvvəlcədən ixtisaslaşma səviyyəsinin müəyyən edilməsi nəticəsində xətti struktur
rəhbərləri texniki məsələlər üzrə ekspertlərin vəzifəsini yerinə yetirirlər

• Xarici mühitin dəyişməsinə uyğunlaşması çox şətindir
• İstehsal sferasında peşəkarlıq ikinci plana keçirilir
• Kollektiv razılaşdırılmış qərarın qəbul edilməsinə səs verir

371. Aşağıda verilənlərdən hansını xətti strukturun üstünlüklərinə aiddir

•  Eyni səviyyəli rəhbərlərin koalasiya yaratmaq imkanları minimumdur
•  Sadə və surətli qərar rejimində müəssisə öz fəaliyyətini davam etdirmək imkanına malikdir
√ Cavabların hamısı düzgündür
•  Rəhbər işçiləri özü seçir
• Müəssisədə rəhbər işçilərin sayı az olur

372.  Әn köhnə və ən sadə təşkilati struktur hansıdır

√  Xətti
• Xətti-funksional
•  Məhsul
•  Divizional
•  Cavabların hamısı düzgündür



373. Әlaqələrin xarakterindən asılı olaraq təşkilati strukturun aşağıda verilən hansı növləri mövcuddur 

√ Cavabların hamısı düzgündür
• Xətti
•  Məhsul
•  Divizional
•  Xətti-funksional

374.  Müasir təşkilatların əksəriyyəti hansı strukturun variantlarını təsvir edirlər 

√ Bürokratiyanın
• Adaptasiyanı
•  Operativlik
•  Optimallıq
• Orqanik

375. M.Veber bürokratiya tərəfindən qəbul edilmiş qərarın obyektiv xarakter daşıyanı necə adlandırmışdır

• Әnənəvi
• İdeal
√ Səmərəli
• İnkişaf
• Formal

376.  Bürokratik təşkilati quruluş aşağıda göstərilənlərdən hansı ilə xarakterizə olunur

• Heyətin davranışını
• Әməyin yüksək səviyyədə bölgüsü
• Komandaların ardıcıllığı
• İdarəetmənin inkişaf etmiş ierarxiyasını
√ Bütün variantlar doğrudur

377.  M.Veberin fikrincə səmərəli bürokratiya nəzəriyyəsinin necə xarakterizə etmək olar

√ Bütün variantlar doğrudur
• Müxtəlif məsələlərin əlaqələnməsini və əməkdaşların tərəfindən vəzifə borclarının yerinə yetirilməsi
• İşçilərin təsadüfi işdən azad olunması hallarının müdafiəsi
• Texniki peşə tələblərini ciddi nəzərə almaqla qəbulun həyata keçirilməs
• Rəsmi şəxslərin öz vəzifə borclarının yerinə yetirilməsinin formal şəxsiyyətsizlik ruhu

378.  M.Veberin fikrincə səmərəli bürokratiya nəzəriyyəsinin necə xarakterizə etmək olar

√ Bütün variantlar doğrudur
• Hər bir aşağı idarəetmə səviyyəsinin yuxarı idarəetmə səviyyəsinə tabe olması
• Yuxarı idarəetmə səviyyəsi tərəfindən nəzarətin təşkili ilə idarəetmə səviyyəsinin ierarxiyalılığı
• Rəsmi şəxslərin öz vəzifə borclarının yerinə yetirilməsinin formal şəxsiyyətsizlik ruhu
• Hər bir vəzifə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasını təmin edən əməyin dəqiq bölgüsü

379.  Bürokratiya konsepsiyası ilk dəfə kim tərəfindən formalaşmışdır

√ M.Veber
• K.Devis
• X.Pirson
• P.Driker
• A.Fayol

380.  Bürokratiya konsepsiyası ilk dəfə neçənci ildə formalaşmışdi

√  1900
•  1950



•  1920
• 1930.0
•  1940

381.  Sahibkarlıq müəssisələrinin idarəetmə strukturunun formalaşmasının hansı mərhələləri mövcuddur

√ Bütün variantlar doğrudur
• Müəyyən vəzifələrin məcmusu kimi vezifə borclarının müəyyənləşdirilməsi
• Müxtəlif vəzifələrin və səlahiyyətlərin müəyyən edilməsi
•  Təşkilatın geniş üfiqi bloklara bölüşməsinin təmin edilməsi

• Müəyyən funksiyaların məcmusu kimi vəzifə borclarının müəyyənləşdirilməsinin və
onların yerinə yetirilməsinin konkret şəxslərə həvalə edilməsi

382. Idarəetmə strukturunda inteqrasiyalı növü hansı struktur tipinə aiddir

√ Adaptasiyalı və ya orqanik
•  Məqsədlərin strukturu
•  Funksiyaların strukturu
•  İstehsal strukturu
•  İerarxiyalı və ya bürokratik

383. Idarəetmə strukturunda konqlomerant növü hansı struktur tipinə aiddir 

√  Adaptasiyalı və ya orqanik
•  Məqsədlərin strukturu
•  Funksiyaların strukturu
•  İstehsal strukturu
•  İerarxiyalı və ya bürokratik

384.  İdarəetmə strukturunda layihə növü hansı strukturun tipinə aiddir

√ Adaptasiyalı və ya orqanik
• Məqsədlərin strukturu
• Funksiyaların strukturu
• İstehsal strukturu
• İerarxiyalı və ya bürokratik

385.  Xətti struktur hansı strukturun tərkibinə daxildir

√ Cavabların hamısı düzgündür
• Konqlomerant
• Matris
• Layihə
• İnteqrasiyalı

386.  Xətti funksional struktur hansı strukturun tərkibinə daxildir

√ İerarxiyalı və bürokratik
• Məqsədlərin strukturu
• Funksiyaların strukturu
• İstehsal strukturu
• Adaptasiyalı və orqanik

387.  Divizional struktur hansı strukturun tərkibinə daxildir

√ İerarxiyalı və bürokratik
• Məqsədlərin strukturu
• Funksiyaların strukturu
• İstehsal strukturu
• Adaptasiyalı və orqanik



388.  İdarəetmə strukturunun tipləri hansılardı

√ Adaptasiyalı və orqanik strukturlar
• Funksiyaların strukturu
• İdarəetmənin təşkilati strukturu
• Cavabların hamısı səhvdir
• Məqsədlərin strukturu

389.  İdarəetmə strukturunun tipləri hansılardı

√ İerarxiyalı və bürokratik struktur
• Funksiyaların strukturu
• İdarəetmənin təşkilati strukturu
• Cavabların hamısı səhvdir
• Məqsədlərin strukturu

390.  Әgər müəssisə ləğv edilərsə onun mövcud təşkilati strukturu hansı prosesi həyata keçirir

√ Tamemilə dağıdılır yaxud yenidən qurulur
• Maliyyə işləri ilə məşğul olur
• Müəssisənin ylğıncağı qərar qəbul edir
• Bütün variantlar doğrudur
• İstehsala başlayir

391. İdarəetmə strukturunun təkmilləşməsi üzrə tədbirlər hansı mərhələdə işlənib hazırlanmışdır

√ Geriləmə mərhələsində
• Yetkinlik mərhələsində
• Müəssisə ləğv edilərsə
• Müəssisə dəyişdirilərsə
• Müəssisənin inkişaf mərhələsində

392.  İdarəetmə strukturunda qeyri-mərkəzləşməyə ən çox meyl hansı mərhələdə artır

√ Yetkinlik mərhələsində
• Geriləmə mərhələsində
• Müəssisə ləğv edilərsə
• Müəssisə dəyişdirilərsə
• Müəssisənin inkişaf mərhələsində

393.  Menecerlərin funksional bölgüsü nə vaxt baş verir

√ Müəssisənin inkişaf mərhələsində
• Geriləmə mərhələsində
• Müəssisə ləğv edilərsə
• Müəssisə dəyişdirilərsə
• Yetkinlik mərhələsində

394.  Çeviklik nədən ibarətdir

√ Xarici mühitin dəyişməsinə idarəetmənin təşkilati strukturu tez uyğunlaşdıqda
• İdarə edici komandada və digər məlumatlarda səhvlərə yol verilmədikdə
• İdarəetmə halqaları və pillələri arasında rasional əlaqə yaranarsa
• İdarəetmə aparatına minimum xərc sərf etməməklə təşkilati strukturun tətbiqində lazımi effekt əldə edildikdə
• İdarəetmə sistemində qərarların reallaşmasını lüzumsuz edən mənfi dəyişikliklərin baş verərsə

395. Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin bütün tərəflərinə təsir göstərən hansı strukturdur

√  Təşkilati idarəetmə



• Məqsədlərin strukturu
•  İnformasiya strukturu
•  Texnoloji struktur
•  Təkrar istehsal strukturu

396.  Müəssisənin təşkilati strukturuna aşağıdakılardan hansılar aiddir 

√  Bütün cavablar düzgündür
• Texnoloji struktur
•  İstehsal strukturu
• Təkrar istehsal strukturu
•  Maliyyə strukturu

397.  Müəssisənin təşkilati strukturuna aşağıdakılardan hansılar aiddir

√ Bütün cavablar düzgündür
• İdarəetmənin təşkili
• Funksiyaların strukturu
• Məqsədlərin strukturu
•  Maliyyə strukturu

398. Müəssisənin idarəetmə strukturu içərisində hansı struktur növlərini vurğulamaq olar

√ Cavabların hamısı düzgündür
• Sosial
• İstehsal
• Texnoloji
• Maliyyə

399.  Müəssisənin təşkilati strukturuna aşağıdakılardan hansını aid etmək olar 

√ Cavabların hamısı düzgündür
• Məqsədyönlü strategiya
• Strateji konsepsiya
• Müəssisənin məqsədi
• Təşkilati model

400. İdarəetmə sistemi hansı prosesə fəal təsir göstərir

√ Fəaliyyət prosesinə
• Mövcud şəraitə
• Qlobal prosesə
• Cavabların hamısı səhvdir
• Әmək bölgüsünə

401. İdarəetmənin təşkilati strukturu idarəetmə sferasını hansı formada ifadə edir

• Mülki məcəllə
• Әmək fəaliyyəti
• Әmək qanunu
√ Әmək bölgüsü
• Qlobal proses

402. Risklərin neytrallaşdırılması üsullarından biri olan diversifikasiyanın formalarından aşağıda göstərilənlərin hansından istifadə olunur

√ Bütün variantlar doğrudur
• Məhsul alıcılarının diversifikasiyası
• Qiymətli kağızların diversifikasiyası
• Real investisiyalaşdırılma proqramının diversifikasiyası
• Firmanın biznes fəaliyyətinin diversifikasiyası



403. Hansı risklərin neytrallaşmasının bir sıra qabaqlayıcı metodları xüsusilə konpensasiya metodları var

√ Maliyyə risklərinin
• İqtisadi risklərin
• Düzgün cavab yoxdur
• Kommersiya risklərinin
• İstehsal risklərinin

404. Aşağıdakılardan hansı risklərin neytrallaşmasının metodlarına aiddir

• Riski öz üzərinə götürmək
• Riskdən yayınma
√ Bütün variantlar doğrudur
• Riskin sığortalanması
• Riskin ötürülməsi

405.  Riskin idarə edilməsi mərhələləri hansılardı

√ Bütün variantlar doğrudur
• Riskin aydınlaşdırılması
• Riskin qiymətləndirilməsi
• Risk metodlarının tətbiq edilməsi
• Nəticələrin qiymətləndirilməsi

406. Sahibkarların risklərinin idarə edilməsi riski necə adlanır

√ Risk siyasəti
• Sahibkarların rəqabəti
• Təbii hadisələr
• Rüşvətxorluq
• Vergi sistemi

407.  Biznesdə riskin səviyyəsinə təsir göstərən amillər neçə qrupa ayrılır

• 6.0
• 3.0
√ 2.0
• 1.0
• 4.0

408.  Biznes fəaliyyətində risklərin əmələ gəlməsinin əsas səbəbləri hansılardı

• Sahibkarın cinayət dünyasından asılılığı
• Vergi qanun vericiliyinin dəyişməsi
√ Bütün variantlar doğrudur
• Hüquq mühafizə orqanlarının onu müdafiə edə bilməməsi
• Siyasətçilərin qeyri-qanuni şəkildə iqtisadiyyata müdaxiləsi

409.  Biznes fəaliyyətində risklərin əmələ gəlməsinin əsas səbəbləri hansılardı 

• Məcburi ödənişlər
• Amansız rəqabət
√ Bütün variantlar doğrudur
• Sahibkarların bazar problemləri
• Yüksək vergi

410.  Biznes fəaliyyətində risklərin əmələ gəlməsinin əsas səbəbləri hansılardı

√ Bütün variantlar doğrudur



• Cəmiyyətin kriminallaşması
• İnflyasiyanın yüksək templəri
• Siyasi qeyri-stabillik
• Təsərrüfat subyektlərinin məhsuliyyətsizliyi

411. Material risklərinin itkisinə məhsul keyfiyyətinin aşağı düşməsinə və.s xoşa gəlməz nəticələrə gətirib çıxaran hansı riskdir

√ Texniki
• Valyuta
• İqtisadi
• Kredit
• Kommersiya

412. Hansı risk avadanlıqların aradan çıxması texnoloji proseslərin pozulması
nəticəsində istehsalda gözlənilməz dayanmaların baş verilməsi zamanı təzahqr edilir

√ Texniki
• İqtisadi
• Kredit
• Kommersiya
• Valyuta

413. Firma tərəfindən investor qarşısında öz maliyyə öhdəliyinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan risk hansıdır

√ Kredit
• İqtisadi
• İstehsal
• Kommersiya
• Texniki

414.  Kredit riski hansı işgüzar ünsiyyət zamanı ortaya çıxır

• Mal göndərənlər və vasitəçilər
• Maliyyə-kredit təşkilatları
• Kredit riski müəssisələrin öz kreditorları
√ Bütün variantlar doğrudur
• Kontragentlər

415.  Kommersiya riskinin tərkibinə aşağıda verilənlərdən hansı daxildir 

• Әmtəənin alıcı tərəfindən qəbul edilməsi
√ Bütün variantlar doğrudur
• Fövqaladə hallarla əlaqədar risklər
• Alıcının ödəmə qabiliyyətli olması
• Bazarda əmtəənin reallaşması

416. Sahibkar tərəfindən istehsal olunan və ya satın alınan əmtəə və xidmətlərin reallaşması zamanı ortaya çıxan hansı riskdir 

√ Kommersiya
• İstehsal
• Valyuta
• Kredit
• İqtisadi

417.  İqtisadi risklərin tərkibinə hansı risklər daxildir

√ Bütün variantlar doğrudur
• Valyuta
• İnflyasiya
• Maliyyə



• Texniki

418.  İqtisadi risklərin tərkibinə hansı risklər daxildir

• İnvestisiya
• Bütün variantlar doğrudur
√ İstehsal
• Kommersiya
• Kredit

419. Biznes nəzəriyyəsi üzrə ədəbiyyatlarda habelə sahibkarlıq təcrübəsində tez-tez riskə hansı terminlərlə rastlaşılır

√ Yüksək və zəif risk
• Xarici və daxili risk
• Lokal və qlobal risk
• Qəza və böhran riski
• Qanuni və qeyri-qanuni risk

420. Yüksək yük səviyyəti ilə xarakterizə olunan ancaq atom energetikasında riskə yol verilməyən hansı riskdir

√ Qanuni və qeyri-qanuni risk
• Xarici və daxili risk
• Lokal və qlobal risk
• Qəza və böhran riski
• Yüksək və zəif risk

421. Aşağıda verilənlərdən hansı böyük praktiki əhəmiyyətə malik olub mühüm təsnifat elementidir

√ Haqq qazandırılmış və haqq qazandırılmamış
• Qəza və böhran riski
• Lokal və qlobal risk
• Yüksək və zəif risk
• Xarici və daxili risk

422. Risklər əsaslandırılması dərəcəsinə görə hansı risklərlə fərqləndirilə bilərlər 

√ Haqq qazandırılmış və haqq qazandırılmamış
• Yüksək və zəif risk
• Xarici və daxili risk
• Lokal və qlobal risk
• Qəza və böhran riski

423. Bir qayda olaraq hansı risk sahibkarlıq firmasının iflasına yəni sahibkarlar tərəfindən bütün əmlakın itirilməsinə gətirib çıxarır

• Texniki risk
• Cavabların hamısı səhvdir
√ Qəza riski
• Әmlak riski
• Kredit riski

424. Təkcə mənfəət riski ilə yox həm də nəzərdə tutulan qazancın əldə edilə bilməməsi ilə xarakterizə olunanı hansı riskdir

• Qəza
• Texniki
• Cavabların hamısı səhvdir
• Kredit
√ Böhran

425.  Bir firmanın fəaliyyəti ilə başqa təsərrüfat subyektinə zərər dəyən hansı riskdir



√ Şəraitlə bağlı olan risk
• Dəyər riski
• Şəxsi risk
• Әmlak riski
• Lokal risk

426.  Әmlakın itirilməsi riski hansıdır

√ Әmlak riski
• Şəxsi risk
• Daxili risk
• Xarici risk
• Şəraitlə bağlı olan risk

427. Fərd üçün birbaşa zərər hallarından biri olan risk hansıdır

• Lokal
• Qlobal
• Әmlak
√ Şəxsi
• Şəraitlə bağlı olan risk

428. Şəxsi risk əmlak riski və şəraitlə bağlı olan bu risklər hansı tip riskə mənsubdur

√ Adi risk
• Qlobal risk
• Lokal risk
• Daxili risk
• Xarici risk

429. Hansı risk yalnız uduzma üçün nəzərdə tutulmuşdur və itki tipi üzrə təsnifləşdirilə bilər

√ Adi risk
• Qlobal risk
• Lokal risk
• Daxili risk
• Xarici risk

430. Mənfəət və ya zərər əldə etmə variantını ifadə edən hansı riskdir

√ Spekulyativ və Adi
• Sığortalanan və Sığortalanmayan
• Lokal və Qlobal
• Daxili və Xarici
• Qısa müddətli və Uzun müddətli

431. İqtisadi ədəbiyyatlarda hansı risklər daha çox fərqlənirlər

√ Spekulyativ və Adi
• Sığortalanan və Sığortalanmayan
• Lokal və Qlobal
• Daxili və Xarici
• Qısa müddətli və Uzun müddətli

432. Ölkədə ödənişin edilməməsi üzrə ümumi risk hüquq sisteminin qeyri təkmilliyi hansı riskə aiddir

√ Qısa müddətli
• Daxili
• Lokal
• Uzun müddətli



• Xarici

433. Müəyyən vaxt kəsiyində biznesmeni hədələyən və ya konkret saziş üzrə ödənişin edilməsi hansı riskə daxildir

• Lokal
• Daxili
√ Qısa müddətli
• Xarici
• Uzun müddətli

434. Hansı növ risklər qeyri-effektiv menecmentin təşkilində biznesmenlərin səriştəsisliyi və başqa daxili amillər nəticəsində yaranır

√ Daxili risklər
• Lokal risklər
• Daimi risklər
• Xarici risklər
• Adi risklər

435. Daxili risklərin mənbəyi kimdir

√ Sahibkarlıq subyektinin özü
• Firmanın məsləhətçisi
• Bütün variantlar yalnışdır
• Firmanın agenti
• Firmanın hüquqşünası

436.  Biznesmenlərin fəaliyyəti ilə birbaşa bağlı olmayan risklərə hansı risklər aid edilir

• Qlobal
• Lokal
√ Xarici
• Daxili
• Adi

437. Təbii və siyasi risklər hansı risklərə aid edilə bilər

√ Xarici
• Lokal
• Qlobal
•  Adi
•  Daxili

438. Bir-birilərini qarşılıqlı şərtləndirən bir-birinə təsir göstərən və eyni zamanda birbirindən müəyyən dərəcədə fərqlənən hansı riskdir 

√ Lokal Qlobal
•  Xarici Daxili
•  Uzun müddətli Qısa müddətli
• Spekulyativ Adi
• Sistematik Spesifik

439. Firma səviyyəsində ortaya çıxan hansı riskdir

√  Lokal
•  Uzun müddətli
• Adi
•  Spesifik
•  Qlobal

440. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ayrı-ayrı sahə və regiondakı iqtisadi situasiyanın əksi hansı riskdir 



√ Qlobal risk öhdəliyi
• Qısa müddətli
• Adi
•  Spesifik
• Lokal risk

441.  Aşağıdakılardan hansı meydana çıxma təbiəti üzrə risk tipinə aid deyil

√ Qlobal
• Sahibkarların şəxsiyyəti ilə bağlı
• İnformasiya çatışmamazlığı ilə bağlı
• Sistematik
• Təsərrüfat

442. Aşağıdakılardan hansı yol verilmə dərəcəsi üzrə riskə aid deyil

√ Lokal
• Böhran
• Yol verilə bilən
• Bütün variantlar yalnışdır
• Qəza

443. Biznesdə risklərin tipinə aşağıda göstərilənlərdən hansı aiddir

√ Bütün variantlar doğrudur
• Təsirin davamiyyəti müddəti üzrə
• Meydana çıxma sferası üzrə
• Miqyas üzrə
• Gözlənilən nəticələr üzrə

444.  Biznesdə risklərin tipinə aşağıda göstərilənlərdən hansı aiddir

√ Bütün variantlar doğrudur
• Problemlərin həlli mərhələlərindən asılı olaraq
• Diversifikasiya imkanı üzrə
• Sığortalanma imkanı üzrə
• Meydana çıxan təbiət hadisəsi üzrə

445. Risk anlayışı hansı elmlərdə ən çox istifadə olunur

√ Bütün variantlar doğrudur
• Fəlsəfə
• Tibb
• Psixologiya
• Hüquq

446. Hansı iqtisadçı alim öz əsərinin birində hətta adi mənfəət normasına belə nail
olmaq hər zaman az və ya çox dərəcədə risklə bağlıdır sözlərini yazmışdır

• B.Seyə
• F.Engels
√ A.Smit
• K.Marks
• R.Kantilon

447. Xalqların sərvətlərinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat adlı əsərini hansı iqtisadçı alim yazmışdır

√ A.Smit
• B.Seyə
• R.Kantilon



• F.Engels
• K.Marks

448. İnsan fəaliyyətinin istənilən sferasına xas olub istənılən qərarların müsbət və ya
mənfi nəticəsinə gətirib çıxarılan çoxlu şərait və amil aşağıda verilənlərin hansı ilə bağlıdır

√ Risk
• Konsaltinq
• Kommersiya
• Düzgün cavab yoxdur
• Reklam

449. Xüsusi növ itkilərə aşağıdakılardan hansıları aid etmək olar

√ Bütün variantlar doğrudur
• Sahibkarın nüfuzuna vurulan zərər
• Әtraf mühit
• İnsanların sağlamlığı
• Psixoloji amillər

450.  Vaxt itkisi ilə aşağıda verilənlərin hansıları ölçülə bilməz

√ Xammalla
• Aylarla
• Günlərlə
• Saatlarla
• Dekadalarla

451. Aşağıda verilənlərin hansını material itkisinə aid etmək olmaz

√ Psixoloji amillər
• Xammal
• Materiallar
• Yarım fabrikatlar
• Kompleksləşdirici məmulatlar

452. Aşağıda verilənlərin hansını material itkisinə aid etmək olmaz

√ Әlavə vergilər
• Ötürücü qurğular
• Tikililər
• Binalar
• Məhsulla

453. Aşağıdakılardan hansı maliyyə itkilərinə səbəb ola bilər

√ Bütün variantlar doğrudur
• Layihələrdə nəzərdə tutulmamış mənbələrdən pulun alınması
• Qiymətli kağızların itməsi
• Pul vəsaitkilərinin itməsi
• Әlavə vergilərdən

454. Aşağıdakılardan hansı maliyyə itkilərinə səbəb ola bilər

√ Bütün variantlar doğrudur
• Vaxtı keçmiş kreditlərə görə ödəmələr
• Cərimələr
• Sahibkarlıq fəaliyyətində ödəmələr
• Әlavə vergilər



455. Maliyyə itkiləri hansı səbəbdən baş verə bilməz

√ Sosial və psixoloji təsirdən
• Pulun alınması
• Pulun alınmaması
• Düzgün variant yoxdur
• Borcların qaytarılmaması

456.  Sosial və mənəvi psixoloji amillərlə əlaqədar itki hansıdır

√ Xüsusi növ itkilər
• Әmək
• Material
• Vaxt
• Maliyyə

457. Sahibkarlıq fəaliyyəti prosesi layihədə nəzərdə tutulmuş vaxta görə yavaş getdiyi səbəbdən baş verən hansı itkidir

√ Vaxt
• Әmək
• Material
• Düzgün variant yoxdur
• Maliyyə

458. Birbaşa pul zərərləri nəticəsində baş verən itki hansı itkidir

√ Maliyyə
• Vaxt
• Material
• Düzgün variant yoxdur
• Әmək

459. Hansı itkilər təsadüfi və nəzərdə tutulmamış hadisələrlə əlaqədar iş vaxtı itkiləridir

• Material
√ Әmək
• Maliyyə
• Vaxt
• Düzgün variant yoxdur

460. Sahibkarlıq fəaliyyətində risklərdə hansı növ itkilər olur 

√ Bütün variantlar doğrudur
• Vaxt
• Maliyyə
• Әmək
• Xüsusi növ itkilər

461.  Müəssisənin əmlakının itirilməsi riskinə təsir edən əsas səbəblər hansılar ola bilər

√ Bütün variantlar doğrudur
• Müəssisə ərazisinin ciddi qorunmaması
• İstehsalda qəza vəziyyəti
• Müxtəlif növ təbii fəlakətlər
• Müəssisənin əmlakının kənar adamlar tərəfindən oğurlanması

462.  Hansı hallar sahibkarın fəaliyyətinin nəticələrinə mənfi təsir göstərə bilər

√ Bütün variantlar doğrudur
• Gizli informasiya axdıqda



• Rəqiblər haqqında informasiya olmadıqda
• Satış bazarının düzgün seçilməməsi
• Rəqiblərin vicdansız hərəkətləri

463. İstehsal riskinə təsir edən göstəricilər aşağıda verilənlərdən hansılardı 

√ Bütün variantlar doğrudur
• Bazar konstrukturunun dəyişməsi
• Müəssisənin əmlakının itirilməsi
• Təsərrüfat müqavilələrinin icra olunmaması
• Nəzərdə tutulmuş xərclərin əmələ gəlməsi

464.  Azərbaycanda ən böyük risk hansıdır

√ İstehsal
• Maliyyə
• İqtisadi
• Kommersiya
• Siyasi

465. Müəssisənin tərəfdaşlıq mühitində qəflətən baş verilən gözlənilməz dəyişikliklər nə vaxt olur

√ Bütün variantlar doğrudur
• Sosial vəziyyət dəyişdikdə
• Vergi qanunvericiliydə
• Qiymətlər artdıqda
• İqtisadi vəziyyət dəyişdikdə

466. Ümumi şəkildə müəssisənin təsərrüfat riski aşağıda verilənlərdən hansı halda mümkündür 

√ Bütün variantlar doğrudur
• Yeni gömrük şərtlərinin yeri hüquqları qorunduqda
• Tərəfdaşlar əvvəlki müqavilələri yerinə yetirmədən imtina etməyi
• Müəssisələr arasında material əmək və maliyyə resurslarının yerdəyişmə şəraitində
• Statusun yüksəlməsi fəaliyyət istiqamətinin dəyişməsində

467. Ümumi şəkildə müəssisənin təsərrüfat riski aşağıda verilənlərdən hansı halda mümkündür

√ Bütün variantlar doğrudur
• Daha əlverişli təkliflər edildikdə
• Tərəfdaşın müəssisə ilə bağladığı müqavilənin şərtlərinin məcburi dəyişməsi zamanı
• Müəssisənin tərəfdaşlıq mühitində qəflətən baş verilən gözlənilməz dəyişikliklər baş verməsi nəticəsində
• Vətəndaşların məqsədlərində dəyişikliklərin baş verməsində

468. Müəssisənin fəaliyyətində risklərin mövcudluğu bazar iqtisadiyyatının nöqsanı sayıla bilərmi

√ Xeyr
• Riskin dərəcəsindən asılıdır
• Mövcud şəraitdən asılıdır
• Valyuta məzənnəsindən asılıdır
• Bəli

469.  Aşağıda verilənlərdən hansı istehsal riski ilə bağlıdır

√ Bütün variantlar doğrudur
• İstehsalın planlaşdırılmasında buraxılmış nöqsanlar
• Qəzalar səbəbindən planlaşdırılmiş işlərin həcminin yerinə yetirilməməsi
• Avadanlığın aradan çıxması
• Müəssisənin cari xərclərinin artması



470.  Hansı risk qəzalar səbəbindən planlaşdırılmış işlərin həcminin yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır

√ İstehsal
• Kommersiya
• Siyasi
• İqtisadi
• Maliyyə

471. Hansı risk maliyyə iflası səbəbindən kredit müqavilələrinin bank tərəfindən yerinə yetirilməsi zamanı əmələ gəlir

√ Kredit
• Valyuta
• Rentabellik
• Vergi
• Faiz

472. Adətən sürüşkən faizlər əsasında borclar üçün uzun müddətli müqavilələr başlayarkən meydana çıxan risk hansıdır

• Bütün variantlar yalnışdır
• Kredit
• Valyuta
• Xidmət
√ Faiz

473.  Maliyyə riski aşağıda verilənlərdən hansını özündə birləşdirmir 

√ İstehsalın texnoloji səviyyəsinin aşağı olmasını
• Faiz
• Valyuta
• Bütün variantlar yalnışdır
• Kredit

474.  Kommersiya riskinin səbəbi aşağıda verilənlərdən hansılar ola bilər 

√ Bütün cavablar düzgündür
• Tədavül həcminin gözlənilmədən azalması
• Әmtəələrin tədarük qiymətlərinin artması
• Konukturanın dəyişməsi
• Tədavül həcminin artması

475. Aşağıda verilənlərdən hansını texniki riskə aid etmək olmaz

√ Müəssisənin rəqabət mövqeyini itirmə riski
• İstehsalın texnoloji imkanının aşağı olması
• Texniki parametrlərə nail olmamaq
• Avadanlığın sınanması
• Elmi-texniki işlərin mənfi nəticəsi

476. Hansı risk iş prosesində avadanlıqların aradan çıxması nəticəsində itkilərin baş verməsi prosesidir

√ Texniki
• İqtisadi
• İstehsal
• Maliyyə
• Siyasi

477. Hansı risk müəssisənin istehsal etdiyi və ya məhsul və xidmətlərin realizə olunması prosesində yaranan riskdir

√ Kommersiya
• İqtisadi



• İstehsal
• Maliyyə
• Siyasi

478.  Hansı risk maliyyə aktivləri ilə aparılan əməliyyatlarla əlaqədar risklərdir 

√ Maliyyə
• İqtisadi
• İstehsal
• Kommersiya
• Siyasi

479.  Hansı risk məhsul istehsalı və fəaliyyət növü ilə əlaqədardır

√ İstehsal
• İqtisadi
• Maliyyə
• Kommersiya
• Siyasi

480.  Hansı risk müəssisənin rəqabət qabiliyyətini itirmə riskidir

√ İqtisadi
• İstehsal
• Maliyyə
• Kommersiya
• Siyasi

481. Hansı risk dövlət siyasətinin dəyişməsi nəticəsində itkilərə səbəb olma və ya mənfəətin azalması riskidir

√ Siyasi
• İstehsal
• Maliyyə
• Kommersiya
• İqtisadi

482.  İnsanın məqsədyönlü fəaliyyəti ilə əlaqədar olan risklərə hansılar aiddir 

√ Bütün cavablar düzgündür
• Texniki
• Kommersiya
• Maliyyə
• Siyasi

483.  İnsanın məqsədyönlü fəaliyyəti ilə əlaqədar olan risklərə hansılar aiddir

√ Bütün cavablar düzgündür
• İstehsal
• İqtisadi
• Siyasi
• Maliyyə

484.  Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sosial və təbii coğrafi mühitdən asılı olaraq risklər neçə sinifə bölünür

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0



485. Vençur firmasının yaradıcısı əsasən kimlərdir

•  Mühəndislər
•  Alimlər
√  Bütün variantlar doğrudur
•  İxtiraçılar
•  Tədqiqatçılar

486.  elmi texniki biliklərin və imkanların aşkara çıxarılması bazası hansı mərhələyə aiddir

• Konstruktiv
• Distrubutiv
• Bütün variantlar yalnışdır
• Konseptual
√ Tədqiqat

487.  Müəssisənin perspektiv ehtiyyatlarına aid olan hansıdır

• Radikal innovasiya
• Bütün variantlar yalnışdır
• Böyük innovasiya
√ Məhsul və texnoloji innovasiya
• Prinsipial innovasiya

488.  Yenilikləri tipinə görə neçə qrupa bölmək olar

• 6.0
• 5.0
• 4.0
• 3.0
√ 2.0

489. Hansı innovasiyanın vasitəsi ilə istehsalda istifadə edilən texnika və texnologiyanın
texniki–iqtisadi parametrlərinin bir müddət saxlanmasına nail olur

√ Sadə innovasiya
• Mövcud texnilogiya
• Böyük innovasiya
• Prinsipial innovasiya
• Radikal innovasiya

490.  Hansı halda elmi idealar və ixtiralar baş verir ki nəticədə texnoloji sistemlərin yeni istehsal sahələrinin yaranması mümkün olur

√ Prinsipial innovasiya
• Radikal innovasiya
• Mövcud texnilogiya
• Sadə innovasiya
• Prinsipial innovasiya

491. İnqilabi yeniliklərin həyata keçirilməsiv istehsal strukturu və iqtisadi inkişafın surəti innovasiyanın hansı fəaliyyətində kökündən dəyişir

• Sadə innovasiya
• Mövcud texnilogiya
√ Böyük innovasiya
• Radikal innovasiya
• Prinsipial innovasiya

492.  Aşağıda verilənlərdən hansıları elmi-texniki tərəqqinin və istehsalın inkişaf baxımından innovasiya fəaliyyətinə aiddir

√ Bütün variantlar doğrudur



• Böyük innovasiya
• Radikal innovasiya
• Prinsipial innovasiya
• Sadə innovasiya

493. İqtisadi ədəbiyyatlarda elmi-texniki tərəqqinin və istehsalın inkişafı baxımından innovasiya fəaliyyəti neçə cür olur

√ 5.0
• 4.0
• 6.0
• 2.0
• 3.0

494.  İnnovasiya prosesi hansı tədbirləri həyata keçirilməsini nazərdə tutur

• Yeni maşın avadanlıqlarının istehsalata tətbiqi
• Yeni növ məhsulun mənimsənilməsi
√ Bütün variantlar doğrudur
• İstehsalın təşkili və qaydalarının tətbiq
• Yeni texnologiyaların istehsalçı üsulundan istifadə edilməsi

495.  Hansı siyasət perspektivli ixtra olmaqla yanaşı iqtisadi və sosial xüsusiyyətə malikdir

• Sığorta
• Düzgün variant yoxdur
√ İnnovasiya
• İnvestisiya
• Konsultasiya

496.  Aşağıda verilənlərdən hansının mövcudluğu innovasiya prosesində müşahidə olundu

• Biznes riski
• Reklam
√ Böyük tsikl və ya uzun dalğa
• Düzgün variant yoxdur
• Biznes mədəniyyəti

497. Texniki yeniliklərin qanuna uyğunluqları neçənci əsrdə başladı

√ xıx
• xvıı
• xvı
• xv
• xx

498. İnnovasiya anlayışı ilk dəfə neçənci əsrdə yaranmışdır

√ xıx
• xx
• xvıı
• xv
• xvı

499. İnnovasiyalı inkişafın tətbiqi hər şeydən əvvəl aşağıda göstərilənlərdən hansı anlayışların öyrənilməsini tələb edir

√ Bütün variantlar doğrudur
• İnnovasiyalar və onların təsnifatı
• İnnovasiya prosesi
• İnnovasiya fəaliyyətinin xarakteristikası
• İnnovasiyanın təşkil ediciləri



500.  Dünya iqtisadiyyatının sənaye və post sənaye dövrü hansı ilə əvəz olunur

√ İnnovasiya
• Korporativ
• İnformasiya
• Konsultasiya
• Düzgün variant yoxdur


