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1. Neçənci ildən Azərbaycanın Mərkəzi Bankı tərəfindən risklərin idarə edilməsi üçün şöbə yaratmışlar?

• 2006-cı ildən
√ 2008-ci ildən
• 2009-ci ildən
• 2010-ci ildən
• 2007-ci ildən

2. Neçənci ildən risklərin idarə edilməsi Azərbaycanın Mərkəzi Bankı tərəfindən həyata keçrilməyə başladı.

√ 2006-cı ildən
• 2008-ci ildən
• 2009-ci ildən
• 2010-ci ildən
• 2007-ci ildən

3. Biznes  nəzəriyyəsi üzrə ədəbiyyatda, hansı terminlər ilə rastlaşırıq?1) yüksək risk  2)  zəif risk  3) orta risk

• 1
• 3
• 1,3
√ 1,2
• 2

4. Biznesdə risklər neçə yerə ayrılırlar?

• 5
√ 2
• 6
• 4
• 3

5. Lokal risk nədir?

• ölkədəki, ayrı-ayrı sahə və regionlardakı iqtisadi situasiyanın əksidir (inikasıdır).
• əsasən müxtəlif sahədə baş verir
• iqtisadi situasiya ilə tərs mütənasibdir
• dəyişkəndir
√ firma səviyyəsində ortaya çıxır.

6. Biznesdə risklər meydana çıxma sferaları üzrə  neçə yerə ayrəılır?

• 5
√ 2
• 6
• 4
• 3

7. Yol verilə bilmə dərəcəsi üzrə risklər neçə yerə ayrılır?

√ 3
• 4
• 5
• 1
• 2

8. Gözlənilən nəticələr üzrə risklər neçə yerə ayrılır?



• 3
• 4
• 5
• 1
√ 2

9. Təsirin davamiyyət müddəti üzrə risklər necə yerə ayrılır?

• 3
• 4
• 5
• 1
√ 2

10. Meydana çıxma sferası üzrə risklər neçə yerə ayrılır?

√ 2
• 4
• 5
• 1
• 3

11. Problemin həlli mərhələsindən aslı olaraq risklər neçə yerə ayrılır?

√ 2
• 4
• 5
• 1
• 3

12. Diverfikasiya imkanı üzrə risklər necə yerə ayrılır?

√ 2
• 4
• 5
• 1
• 3

13. Sığortalanma imkanı üzrə risklər neçə yerə ayrılır?

√ 2
• 4
• 5
• 1
• 3

14. Təhlükə mənbəyindən aslı olaraq sığorta risklərini neçə qrupa  ayrılır?

√ 2
• 4
• 5
• 1
• 3

15. Riskin idarəedilməsi mərhələsində hansı analizdən istifadə etmişlər?

• 7S-dən
√ SWOT-dan
• hamısından
• heç birindən



• 5M-dən

16. Hansı alimlər klasiklərin fikirlərini əsas götürərək riskin idarəedilməsi mərhələsində SWOT və PEST analizindən istifadə etmişlər.

• Arman
• Vaughan
• Hertz
√ hamısı
• Çağırgan

17. Amerikada  necənci ildən riskin idarəedilməsinə başlanmışdır?

√ 1950-ci ildən
• 1953-cü ildən
• 1954-cü ildən
• 1955-ci ildən
• 1951-ci ildən

18.  Risque  hansı sözün mənasıdır?

• heç birinin
• maliyyənin
• sığortanın
√  Riskin
• Təhlükənin

19. Risk sözü hansı kəlmədən götürülmüşdür?

• resquer kəlməsindən
• hec birindən
• risk kəlməsindən
√ risque kəlməsindən
• rsquer kəlməsindən

20. Risk  hansı mənşəli sözdür?

√ Fransız
• İngilis
• Alman
• Latın
• Ərəb

21. Aşağıdakı sxem nəyə aiddir:



• Riskin informasiya  təminatıdır
• Risk prosesinin təhlilidir
• Biznesdə riskin xarici təhlilidir
√ Riskin idarə olunmasıdır
• Biznesdə riskin daxili təhlilidir

22. Qısa müddətli və uzun müddətli risklər hansı tipə aiddir?

√ Təsirin davamiyyət müddəti üzrə
• Yol verilə bilmə dərəcəsi üzrə
• Gözlənilən nəticələr üzrə
• Diverfikasiya imkanı üzrə
• Problemin həlli mərhələsi üzrə

23. Azərbaycan Risk Profesionalları Assosiasiyası (ARPA) neçənci ildən yaradıldı?

• 2009-ci ildən
• 2010-ci ildən
• 2006-cı ildən



• 2007-ci ildən
√ 2008-ci ildən

24. İtki tipi üzrə təsnifləşdirilə bilən risklərə aiddeyildir:

• əmlak riski
• adi risk
√ ortaq risk
• şəraitlə bağlı risk.
• şəxsi risk

25. Hansı risk yalnız uduzma üçün nəzərdə tutulmuşdur ?

√ adi risk
• qeyri-diversifikasiyalı risk
• diverfikasiyalı risk
• sistematik risk
• aldatma riski

26. Hansı riski müəyyənləşdirmək sahibkar üçün ən çətin problemdir?

• sistematik risk
• diverfikasiyalı riski
• hamısını
• aldatma riskini
√ qeyri-diversifikasiyalı riski

27. Daimi risklərə aiddir:

• müəyyən iqtisadiyyat sferasında biznes fəaliyyətinin fasiləsiz olaraq qarşılaşdığı  risklər
√ hamısı
• ölkədə ödənişin edilməməsi üzrə ümumi risk,
• verilmiş coğrafi rayonda biznes fəaliyyətinin fasiləsiz olaraq qarşılaşdığı  risklər
• hüquq sisteminin qeyri-təkmilliyi və s.

28. Daxili risklərin mənbəyi kimlərdir?

• sahibkarlıq subyektinin özü,
√ hamısı
• biznesmenin səriştəsizliyi
• marketinq xidmətində buraxılan səhvlər,
• menecerin buraxdığı səhvlər,

29. Xarici risklərə aiddir:

• yüksək səviyyəli inflyasiya,
• siyasi situasiyanın qəflətən pisləşməsi,
• müharibə,
√ hamısı
• yenidən maliyyələşdirmə dərəcələrinin gözlənilməz şəkildə dəyişməsi,

30. Qlobal risk nədir?

√ ölkədəki, ayrı-ayrı sahə və regionlardakı iqtisadi situasiyanın əksidir (inikasıdır).
• əsasən eyni sahədə baş verir
• iqtisadi situasiya ilə tərs mütənasibdir
• sabitdir
• firma səviyyəsində ortaya çıxır.

31. Bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  riskin  neçə tipini fərqləndirmək lazımdır?



• 5
√ 2
• 6
• 4
• 3

32. Bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  riskin hansı tiplərini fərqləndirmək lazımdır?
1) qlobal  2) lokal  3)aldanma 4) aldatma

• 1,2
• 2,3
• 4,1
• 3,4
√ 1,2

33. Riskin aldanma  tipinə aiddir:

• müasir təsərrüfatçılıq şəraitində tez-tez baş verir;
• maliyyə vəziyyəti haqqında informasiyanın doğru, düzgün olması ;
• Yeni bazara çıxarkən rəqiblər haqqında yanlış və ya natamam informasiya
√ hamısı
• Partnyorlar (sifarişçilər və ya malgöndərənlər), xüsusilə, onların işgüzar imici ;

34. Riskin sonuncu tipi nədir?

√ Aldanma
• Dəyişmək
• bölüşmək
• hamısı
• Aldatmaq

35. Riskin başvermə mənbələrinə  aiddir?

• təsərrüfat fəaliyyəti
• xüsusi bilik növü
• informasiya
√ hamısı
• sahibkarın öz fəaliyyəti

36.
Nöqtələrin yerinə uyğun gələni yazın?
1) Biznes layihəsi üzrə qərar qəbulu mərhələsində yaranan riski onun reallaşdırılması mərhələsində ........... riskdən fərqləndirmək
lazımdır.

√ yaranan
• ehtimal
• ölçülən
• ölçülə bilməyən
• dəyişən

37. Qeyri-sistematik risk nədir?

• biznes fəaliyyətinin spesifikliyi və mürəkkəbliyi, habelə mənsub olduğu sahənin problemləri ilə bağlıdır.
• Sahibkar üçün ən çətin problem qeyri-diversifikasiyalı riski qiymətləndirməkdir,
• bu növ riskin ortaya çıxması mümkünlüyünü və onun biznes fəaliyyətinə təsirini əvvəlcədən müəyyənləşdirmək çox çətindir.
√ hamısı
• O, diversifikasiya vasitəsilə əvvəlcədən müəyyən edilə bilər.

38. Sistematik risk  nədir?



√ bütün iqtisadi sistem və ya ayrıca bazar üçün xarakterikdir, həm də diversifikasiya olunmur. Bu növ risk bütün sahə və müəssisələrə
təsir göstərən amillər:

• bütün iqtisadi sistem və ya ayrıca bazar üçün xarakterikdir, həm də diversifikasiya olunur. Bu növ risk bütün sahə və müəssisələrə təsir
göstərən amillər:

• O, diversifikasiya vasitəsilə əvvəlcədən müəyyən edilə bilər.
• biznes fəaliyyətinin spesifikliyi və mürəkkəbliyi, habelə mənsub olduğu sahənin problemləri ilə bağlıdır.
• hamısı
• ölkə və ya dünyada mümkün siyasi dəyişikliklər, iqtisadi tərəddüdlər və s. ilə əlaqədardır.

39. Spekulyativ və adi risklər hansı tipə aiddir?

• Təsirin davamiyyət müddəti üzrə
• Problemin həlli mərhələsi üzrə
• Diverfikasiya imkanı üzrə
√ Gözlənilən nəticələr üzrə
• Yol verilə bilmə dərəcəsi üzrə

40. Sahibkar üçün situasiyanın qeyri-müəyyənliyi nədən ibarətdir?

• davranışlardan
• kontragentlərdən
• Şəxslərdən
√ hamısından
• çoxsaylı dəyişənlərdən

41.

Riskin əsas mənası nədir?
1) Gəlirə yol açmaq
2) itkiyə yol açmaq
3) zərərə yol açmaq
4) təhlükəyə yol açmaq

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

42. Riskin idarə edilməsində nə  əsas götürülmüşdür?

• binalar
• İnsanlar
√ İnsanlar və sərmayə
•  hec biri
• Dövriyyə vəsaitləri

43. #   Aşağıda verilmiş sxemi tapın?



• Riskin ötürülməsinin əsas metodlarıdır
• Riskin təhlilidir
• Riskin diverfikasıyasıdır
√ risklərin neytrallaşdırılmasının əsas metodlarıdır
• Riskin idarə edilməsinin mərhələləridir

44. Xarici risklərə aiddir:

√  hamısı
• yenidən maliyyələşdirmə dərəcələrinin gözlənilməz şəkildə dəyişməsi,
• siyasi
• maliyyə böhranı,
• iqtisadi

45. Biznes layihəsinin reallaşdırılması mərhələsinin  qərar qəbulu mərhələsindən fərqli xüsusiyyəti nədir?

• diverfikasiya olunur
• heç biri
• hamısı
• müəyyən dəyişikliklər etmək və vəziyyəti düzəltmək mümkündür.
√ müəyyən dəyişikliklər etmək və vəziyyəti düzəltmək mümkün olmur.

46. Biznes layihəsi üzrə qərar qəbulu mərhələsində yaranan riski onun reallaşdırılması mərhələsində yaranan riskdən fərqli xüsusiyyəti
nədir?

• heç biri
√ müəyyən dəyişikliklər etmək və vəziyyəti düzəltmək mümkündür.
• müəyyən dəyişikliklər etmək və vəziyyəti düzəltmək mümkün olmur.
• diverfikasiya olunmur
• hamısı

47. Sahibkarın şəxsiyyəti ilə bağlı risklər hansı tipə aiddir?

• Gözlənilən nəticələr üzrə
• Təsirin davamiyyət müddəti üzrə
• Yol verilə bilmə dərəcəsi üzrə
√ Meydana çıxama təbiəti üzrə
• miqyas üzrə



48. Xarici vədaxili risklər hansı tipə aiddir?

• Gözlənilən nəticələr üzrə
• Təsirin davamiyyət müddəti üzrə
• Yol verilə bilmə dərəcəsi üzrə
√ Meydana çıxama sferası üzrə
• miqyas üzrə

49. Lokal və qlobal risklər hansı tipə aiddir?

• Təsirin davamiyyət müddəti üzrə
• Diverfikasiya imkanı üzrə
• Gözlənilən nəticələr üzrə
√ Miqyas üzrə
• Yol verilə bilmə dərəcəsi üzrə

50. Maddi nemətlərin istehsalı prosesində insanın məqsədyönlü fəaliyyəti ilə bağlı olan risklər necə adlanır?

√ texnogen
• heç biri
• fors mayor
• mayor
• fors

51. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət riskini tamamilə kim daşıyır?

• vergi orqanları
• dövlət
√ Sahibkar
• kreditor
• banklar

52. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözü yazın.
1) Adi mənfəət normasına belə nail olmaq hər zaman az və ya çox dərəcədə ...... bağlıdır.

• ehtimala
• maya dəyərinin enməsinə
√ riskə
• xeyirə
• maya dəyərinin qalxmasına

53. Aşağıdakı fikir hansı alimin əsərindən götürülmüşdür?
1) Adi mənfəət normasına belə nail olmaq hər zaman az və ya çox dərəcədə risklə bağlıdır.

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

54. Maliyyə risklərinin neytrallaşdırılmasında riskdən yayınma metodunun tətbiq edilməsinə aiddir:

• bir risk növündən imtina edilməsi daha yüksək və ya eyni dərəcəli başqa risklərin ortaya çımasına səbəb olmur;
• firma maliyyə riski üzrə itkilərini öz şəxsi vəsaitləri hesabına ödəmək iqtidarında deyil, çünki bu itkilər çox böyükdür.
√ hamısı
• heç biri
• riskin səviyyəsi sahibkarlıq fəaliyyətin mümkün gəlirlilik səviyyəsindən kifayət qədər yüksəkdir;

55. Yol verilə bilən risk dərəcəsinin parametrlərinə aiddir:



• əsas fondların ölçüsü
• rentabellik səviyyəsi
√ hamısı
• hec biri
• istehsalın həcmi

56. Riskin aydınlaşdırılması riskin idarəedilməsinin neçənci mərhələsinə aiddir:

• 2
• 4
• 3
• 5
√ 1

57. Riskin səviyyəsinə təsir göstərən xarici amillər necə yerə ayrılır?

• ayrılmır
• 3
• 5
• 6
√ 2

58. Risklər  biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı hansı amillərin  təsir nəticəsində ortaya çıxa bilər?
1)Daxili  2) Xarici  3) siyasi  4) elmi

√  1,2
• 2, 4
• 4
• 3
• 1,4

59.  Risqin dəyişməsi haqqında yeni nəzəriyyənin şərhi  ni neçənci ildə hansı ölkədə nəşr etdirdilər?

• Almaniyada
• Amerkada
√ Rusiyada
• İtaliyada
• Fransada

60.     Risq ,  qeyri-müəyyənlik  neçənci əsrlərdən ciddi tədqiq etməyə başladılar?

• 19-cu əsrdən
√ 19-20-ci əsrdən
• 21-ci əsrdən
• 18-ci əsrdən başlayaraq
• 20-ci əsrdən

61. İnvestoru müflisləşməyə aparan risk koeffisienti neciyə bərabərdir?

• 0,3
• 0,5
• 0,2
• 0,1
√ 0,7

62. Riskin optimal koeffisinti neciyə bərabərdir?

√ 0,3
• 0,5
• 0,2



• 0,1
• 0,4

63. Riskin idarə olunması orqan necə adlanır?

• maliyyə meneceri
• sığorta əməliyyatları şöbəsi,
• vençur (riskli) investisiya şöbəsi
√ hamısı
• idarəetmənin müvafiq aparatı

64. Risk-menecmentin təşkili sahibkarlıq fəaliyyətində  nəyi tələb edir?

√ riskin idarə olunması orqanının müəyyən olunmasını tələb edir.
• innovasiyaya meyilliliyi tələb edir
• intuisiyasına əmin olanı tələb edir
• professionallığına əmin olan tələb edir
• daxili normalara dəstəyi tələb edir

65. Risklərin idarə edilməsində istənilən qərar nədən aslıdır?

√ informasiyadan
• maliyyədən
• marketinqdən
• hamısından
• kommersiyadan

66.

Risk-menecmentdə idarəetmənin subyekti  nədir ?
1) maliyyə meneceri
2) sığorta üzrə mütəxəssis
3) akvizitor

• 1
• 3
√ 1,2,3
• 3,1
• 2

67. Taktikanın vəzifəsi nədir?

√ hazırkı sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı idarəetmədə optimal həll metodları və üsullarının seçilməsini həyata keçirir
• Şirkətin fəaliyyətinin uzun müddətli planlaşdırır
• qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün vəsaitlərin istifadə olunması istiqamətləri və üsulları seçir
• müxtəlif şərtlərlə qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün metod və üsullar istiqamətləndirir
• Şirkətin vizyonu  hazırlanır

68.
Strategiya nədir?1)  Şirkətin vizyonu başa düşülür
2) Şirkətin fəaliyyətinin orta müddətli planlaşdırılmasıdır
3) qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün vəsaitlərin istifadə olunması istiqamətləri və üsulları başa düşülür

• heç biri
•  3,2
√ 3
• 2
• 1

69. Risk-menecmenti bir sistem kimi neçə  yarımsistemdən ibarətdir?

• 1
• 5
• 4



√ 2
• 3

70. Risk- menecmenti özündə nəyi birləşdirir?

√ maliyyə menecmentinin bir hissəsini
• hamısını
• biznesin bir hissəsini
• marketinqin bir hissəsini
• lizinqin  bir hissəsini

71. Riskin dərəcəsi və ölçüsünə hansı mexanizmlər vasitəsi ilə təsir etmək olar ?

• menecmentin
• biznesin
• lizinq
√ maliyyənin
• marketinqin

72. Sahibkarlıq subyektlərinin sərəncamında itkilərin ödənilməsi üçün qalan resursları neçə qrupa ayırmaq olar?

• 4
• 5
• 1
• 3
√ 2

73. Sahibkarın risklərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti  necə adlanır?

• riskin optimallaşdırılması
• riskin uzaqlaşdırılması
√ risk siyasəti
• risk mədəniyyəti
• risk təhlükəsi

74. Riskin sistemli idarə olunması fəaliyyətinə aiddir:

• arzuolunmaz risklərdən isə uzaqlaşmaq üçün üsullar axtarır.
√ hamısı
• Hər bir müəssisənin risklə bağlı öz fəaliyyət istiqaməti olur.
• məruz qala biləcəyi riskləri aşkar edir.
• Həmin risklərin içərisindən əlverişli olanı seçir,

75. Riskin səviyyəsinə birbaşa təsir göstərən amillərə aid deyildir:

• Portniyorlara qarşı münasibətlər
• Vergi sistemi
• Dövlət idarə və təsisatlarının gözlənilməz fəaliyyətləri
• Sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik
√ beynəlxalq hadisələr

76. Riskin səviyyəsinə birbaşa təsir göstərən amillərə aiddir:

√ hamısı
• Portniyorlara qarşı münasibətlər
• Vergi sistemi
• Dövlət idarə və təsisatlarının gözlənilməz fəaliyyətləri
• Sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik

77.    Mənəvi  riskin artmasına təsir göstərən amillərə aiddir:



• vergi qanunvericiliyinin dəyişməsi;
• müxtəlif səviyyələrdə idarəetmə aparatının kəskin artması;
• amansız rəqabət;
• yüksək  vergi və məcburi ödənişlər;
√ hamısı

78.  Mənəvi  riskin artmasına təsir göstərən amillərə aiddir:

• sahibkarın cinayət dünyasından asılılığı,
• hüquq-mühafizə orqanlarının onu müdafiə edə bilməməsi və ya bunu istəməməsi;
√ hamısı
• müxtəlif səviyyələrdə idarəetmə aparatının kəskin artması;
• siyasətçilərin qeyri-qanuni şəkildə iqtisadiyyata müdaxiləsi;

79. Biznes fəaliyyətində risklərin əmələ gəlməsinin səbəblərinə aiddir:

• təsərrüfat subyektlərinin məsuliyyətsizliyi;
√ hamısı
• cəmiyyətin kriminallaşması;
• inflayasiyanın yüksək templəri;
• siyasi qeyri-stabillik;

80.

Maliyyə risklərinin ötürülməsinə aiddir:
1) Konsaltinq müqaviləsinin bağlanması yolu ilə
2) Venucur müqaviləsinin bağlanması yolu ilə
3) Zaminlik müqaviləsinin bağlanması yolu ilə

• 1,3
• hamısı
• 2,3
• 2
√ 3

81. Maliyyə risklərinin ötürülməsinə aid deyildir:

• Faktorinq müqaviləsinin bağlanması yolu ilə
√ Konsaltinq müqaviləsinin bağlanması yolu ilə
• Birja sazişlərinin bağlanması yolu ilə
• Risklərin xammal və material təchizatçılarına ötürülməsi yolu ilə
• Zaminlik müqaviləsinin bağlanması yolu ilə

82. Biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində risklərin neytrallaşdırılması metoduna aiddeyildir:

√ müqavilələrdən imtina etməklə
• hamısı
• müqavilələrin bağlanması yolu ilə
• riskin ayrı-ayrı sazişlər və ya təsərrüfat əməliyyatları üzrə risklərin tərəfdaşlara ötürülməsi
• riskin ayrı-ayrı sazişlər və ya təsərrüfat əməliyyatları üzrə risklərin tərəfdaşlara transferi

83. Qanunvericilik tələblərinə və sahibkarlıq firması nizamnaməsinə müvafiq olaraq yaradılan firmanın ehtiyat fondu əldə edilən
mənfəətdən neçə faiz ayrılmalıdır?

• 7
• 4
√ 5
• 10
• 6

84. Biznesin öz daxilində olan resurslara aiddeyildir:



• qiymətli kağızlar və gəlirli investisiyalardan daxil olan dividend və faiz gəlirləri;
• biznes sahibləri tərəfindən biznesi dəstəkləmək və s. üçün sərmayə edilən əlavə vəsaitlər;
• hesabat dövründə əldə edilmiş mənfəətin bölüşdürülməmiş qalığı,
√ qanunvericilik tələblərinə və sahibkarlıq firması nizamnaməsinə müvafiq olaraq yaradılan firmanın borc fondu.
• həm maliyyə, həm də istehsal fəaliyyətinin qismən davam etdirilməsindən gələn gəlir;

85. Nöqtələrin yerinə uyğun gələni yazın.
 Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisə az kapitala malikdirsə, o, riskə qarşı daha............... olur .

• az həssas
√ çox həssas
• diverfikasiya
• məsuliyyətsiz
• məsuliyyətli

86. Nəticələrin qiymətləndirilməsi riskin idarəedilməsinin neçənci mərhələsinə aiddir:

• 4
• 1
√ 5
• 3
• 2

87. Seçilmiş metodların tətbiq edilməsi riskin idarəedilməsinin neçənci mərhələsinə aiddir:

√ 4
• 5
• 3
• 2
• 1

88. Riskin idarəedilməsinin metodlarının seçilməsi riskin idarəedilməsinin neçənci mərhələsinə aiddir:

• 4
• 5
√ 3
• 2
• 1

89. Riskin qiymətləndirilməsi riskin idarəedilməsinin neçənci mərhələsinə aiddir:

• 3
• 4
• 1
√ 2
• 5

90.

Yol verilə bilən risk dərəcəsinə aiddir:
1) əsas fondların ölçüsü,
2) istehsalın həcmi,
3) rentabellik səviyyəsi

• 1
• 2
• 3
• 1,3
√ 1,2,3

91. Riskin idarə edilməsi prosesində sahibkar hansı suala cavab tapmalıdır?
1) Riskli situasiyaya girmək 2) yoxsa girməmək 3) fikirləşmək



• 1
• 1,3
√ 1,2
• 3
• 2

92. Biznesin öz daxilində olan resurslara aiddeyildir:

• qiymətli kağızlar və gəlirli investisiyalardan daxil olan dividend və faiz gəlirləri;
• biznes sahibləri tərəfindən biznesi dəstəkləmək və s. üçün sərmayə edilən əlavə vəsaitlər;
• müəssisəyə məxsus olan bina və tikililərin fiziki zədələnməsi zamanı zərər çəkməyən kassadakı nağd pul;
√ zədələnmiş mülkiyyətin orta dəyəri;
• həm maliyyə, həm də istehsal fəaliyyətinin qismən davam etdirilməsindən gələn gəlir;

93. Riskin neytrallaşdırılmasının əsas metodlarına aid deyildir?

• Riskin birləşdirilməsi
√ Riskin parçalanması
• riski öz üzərinə götürmə
• Riskdən yayınma
• riskin sığortalanması

94. Riskin idarə edilməsinə kompleks yanaşma nəticəsinə aiddeyildir?

• mövcud resurslardan daha effektiv istifadə etmək
√ fəaliyyət göstərdiyi sahəni diverfikasiya etmək
• riskin təsirinə qarşı təhlükəsizli təmin etmək
• biznes fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq
• məsuliyyəti bölüşdürmək,

95.  Risklərin idarə edilməsində istənilən qərar nədən aslıdır?

√ informasiyadan
• kommersiyadan
• maliyyədən
• marketinqdən
• hamısından

96. Proqnozlaşdırmaq  nədir?

√ müəyyən hadisənin qabaqcadan görülməsidir
• müəyyən hadisəni təxmin etməkdir.
• müəyyən hadisəni müəyyənləşdirməkdir
• planlaşdırmaqdır
• düzgün variant yoxdur

97. İnvestoru müflisləşməyə aparan risk koeffisienti neciyə bərabərdir?

• 0,1
• 0,3
• 0,5
√  0,7
• 0,2

98. Riskin idarə olunması orqan necə adlanır?

• vençur (riskli) investisiya şöbəsi
• maliyyə meneceri
√ hamısı
• idarəetmənin müvafiq aparatı



• sığorta əməliyyatları şöbəsi,

99. Risk-menecmentin təşkili sahibkarlıq fəaliyyətində  nəyi tələb edir?

• professionallığına əmin olan tələb edir
√ riskin idarə olunması orqanının müəyyən olunmasını tələb edir.
• daxili normalara dəstəyi tələb edir
• innovasiyaya meyilliliyi tələb edir
• intuisiyasına əmin olanı tələb edir

100.

Risk-menecmentdə idarəetmənin subyekti  nədir ?
1) maliyyə meneceri
2) sığorta üzrə mütəxəssis
3) akvizitor

•  3,1
• 1
√ 1,2,3
• 3
• 2

101. Taktikanın vəzifəsi nədir?

• müxtəlif şərtlərlə qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün metod və üsullar istiqamətləndirir
√ hazırkı sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı idarəetmədə optimal həll metodları və üsullarının seçilməsini həyata keçirir
• Şirkətin vizyonu  hazırlanır
• Şirkətin fəaliyyətinin uzun müddətli planlaşdırır
• qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün vəsaitlərin istifadə olunması istiqamətləri və üsulları seçir

102.

Strategiya nədir?
1)  Şirkətin vizyonu başa düşülür
2) Şirkətin fəaliyyətinin orta müddətli planlaşdırılmasıdır
3) qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün vəsaitlərin istifadə olunması istiqamətləri və üsulları başa düşülür

• heç biri
• 1
√ 3
• 2
• 3,2

103. Risk-menecmenti bir sistem kimi neçə  yarımsistemdən ibarətdir?

√ 2
• 3
• 1
• 4
• 5

104. Risk- menecmenti özündə nəyi birləşdirir?

• hamısını
√ maliyyə menecmentinin bir hissəsini
• marketinqin bir hissəsini
• lizinqin  bir hissəsini
• biznesin bir hissəsini

105. Riskin dərəcəsi və ölçüsünə hansı mexanizmlər vasitəsi ilə təsir etmək olar ?

• marketinqin
√ maliyyənin
• lizinq



• biznesin
•  menecmentin

106.

Risk-menecmentin 3-cü prinsipinin tətbiq edilməsi zamanı maliyyə menecerinin görəcəyi işlərə aiddir:
1) risk sığortalanır
2) maliyyə meneceri sığorta ödəməsi və sığorta məbləği arasında münasib olan əlaqəni müəyyən etməli və seçməlidir
3) maliyyə menecerindən zərərin maksimum həcmini bilməklə onun nəticəsinin nəyə gətirəcəyini, riskin ehtimalını müəyyənləşdirməyi,
və riskin qarşısının alınması üçün tədbir görmək üçün bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürməyi və ya məsuliyyəti başqasına verməyi
tələb edir.

• 1,3
• 2
• 3
• 1
√ 1,2

107. Risk-menecmentin son məqsədi nə ilə üst-üstə düşür.

√ sahibkarın məqsədi ilə
• dövlətin məqsədi ilə
• lizinqin məqsədi ilə
• hamısı
• maliyyəçinin məqsədi ilə

108. Risk nəyin  kateqoriyasıdır?

• lizinqin
• marketinqin
• menecmentin
• biznesin
√ maliyyənin

109. Risk məsələləri ilə məşğul olan maliyyə meneceri əsasən necə həqiqəti bilməlidir?

√ 2
• 4
• 5
• 1
• 3

110. Riskli  kapital qoyuluşu şöbəsinin sahibkar subyektinin nizamnaməsinə müvafiq olaraq həyata keçirəcəyi funksiyalara aiddir:

• Vençur və portfel investisiyaların keçirilməsi
• ətraf mühit haqqında məlumatın yığımı, təhlili, saxlanması və emalı.
• Riskin dərəcəsinin və səviyyəsinin, idarə edilməsi strategiyasının və üsullarının  müəyyənləşdirilməsi.
√ hamısı
• Riskli investisiya fəaliyyəti proqramının işlənib hazırlanması.

111. Öz fəaliyyətlərində riskə adətən hansı rəhbərlər can atmırlar?

• innovasiyaya meyili olan
• professionallığına əmin olan
√ konservativliyinə əmin olan
• heç biri
• intuisiyasına əmin olan

112.

Proqnozlaşdırmaq, tənzimləmək, kordinasiya etmək,stimullaşdırmaq, nəzarət etmək risk menecmentdə nəyin idarə olunması
funksiyasına aiddir:
1) subyektin idarə olunması funksiyasına
2) obyektin idarə olunması funksiyasına
3) təşkilin idarəetmə mərhələlərinə



• 3
√ 1
• 1,3
• 2,3
• 2

113. Riskin məqsədi  nədir?

• planlaşdırmadır
• kontroldur
• diverfikasiyadır
√ əldə edilməsi gərəkən nəticədir.
• məqsədin müəyyənləşdirməsidir

114. Risk-menecmentin təşkilinin birinci mərhələsi nədir?

• planlaşdırmadır
• kontroldur
• diverfikasiyadır
• hamısıdır
√ məqsədin müəyyənləşdirməsidir

115.

Risk-menecmentdə stimullaşdırmaq nədir?
1) maliyyə menecerləri və digər mütəxəssislərdə öz işlərinin nəticəsində maraqlı olmaq arzusunu yaratmaqdır.
2) riskin idarə olunması sistemində iştirak edən bütün həlqələr arasında uyğunluq yaratmaqdır.
3) özündə verilmiş parametrlərin təxirə salınması halı baş verdikdə bu obyektin dayanıqlılığının saxlanması vasitəsilə ilə idarəetmə
obyektinə təsiri birləşdirir.
4) müəyyən olunmuş qayda və proseduralar əsasında kapitalın riskli qoyuluşudur

√ 1
• 3
• 4
• 5
• 2

116.

Risk-menecmentdə koordinasiya nədir? 1) riskin idarə olunması sistemində iştirak edən bütün həlqələr arasında uyğunluq yaratmaqdır.
2) özündə verilmiş parametrlərin təxirə salınması halı baş verdikdə bu obyektin dayanıqlılığının saxlanması vasitəsilə ilə idarəetmə
obyektinə təsiri birləşdirir.
3) müəyyən olunmuş qayda və proseduralar əsasında kapitalın riskli qoyuluşudur

√ 1
• 3
• 1,2
• 3,2
• 2

117. Risk-menecmentdə təşkil etmə nədir?

• müəyyən olunmuş qayda və proseduralar əsasında kapitalın riskli qoyuluşudur
• idarəetmənin aləti yaradılır
• idarəetmə aparatının strukturu yaradılır
√ hamısı
• proqramı həyata keçirən insanların bir araya yığılmasıdır

118. Risk menecmenti neçə funksiyaya ayrılır

• 1
• 4
• 3
• 5
√ 2



119. Risk-menecmentdə subyektin idarə olunması funksiyasına aiddeyildir?

• Proqnozlaşdırmaq
• Tənzimləmək
• Koordinasiya etmək
√ subardinasiya etmək
• Təşkil etmək

120. Risklərin idarə edilməsində istənilən qərar nədən aslıdır?

√ informasiyadan
• maliyyədən
• marketinqdən
• hamısından
• kommersiyadan

121. Bəzi növ informasiyalar bəzən nə sirri sayılır?

• iqtisadi
• maliyyə
• marketinq
• texnoloji
√ kommersiya

122. İnformasiyaya sahib olan nəyə sahib olur?

√ bazara
• kontragentlərə
• tədiyyə qabiliyyətinə
• heç birinə
• malgöndərənlərə

123. Risk-menecmentin fəaliyyətində hansı informasiya təminatından istifadə olunur?

• iqtisadiyyatdan
• statistikdan
√ hamısından
• maliyyədən
• kommersiyadan

124.

Risk-menecmentdə riskin reallaşdırılması prosesində idarə etmə obyekti nədir?
1) risk
2) kapitalın riskli qoyuluşu
3)sahibkarlıq subyektləri arasında olan iqtisadi əlaqə

• 3
• 3, 2
• 1
• 2
√ 1,2,3

125. Taktika nədir?

• Şirkətin fəaliyyətinin orta müddətli planlaşdırılmasıdır
√ konkret şərtlərlə qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün konkret metod və üsullardır.
• hamısı
• qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün vəsaitlərin istifadə olunması istiqamətləri və üsulları başa düşülür
• Şirkətin vizyonu başa düşülür

126. Risk-menecmenti özündə nəyi birləşdirir?



• biznesin strategiya və taktikasını
• hamısını
• maliyyənin strategiya və taktikasını
√ idarəetmənin strategiya və taktikasını
• lizinqin strategiya və taktikasını

127. Maliyyə itkilərinə aiddir:

• nəzərdə tutulmamış ödənişlər
• əlavə vergilər
• borcların qaytarılmaması
√ hamısı
• cərimələr

128. Müəssisədə iş vaxtı itkiləri nəyi göstərir?

√ əmək itkilərini
• enerji itkisini
• resurs itkisini
• heç birini
• xammal itkisini

129. Müddətindən asılı olaraq  risklər neçə yerə ayrılır?

• 1
√ 2
• 4
• 5
• 3

130. Dəyişmə imkanına görə risklər neçə yerə ayrılır?

• 1
√ 2
• 4
• 5
• 3

131. Müddətlər üzrə risklər neçə yerə ayrılır?

• 1
√ 2
• 4
• 5
• 3

132. Sığortalanmanın reallığına görə risklər neçə yerə ayrılır?

• 1
√ 2
• 4
• 5
• 3

133. Təhlükəlilik səviyyəsinə görə risklər neçə yerə ayrılır?

• 1
• 2
• 4



• 5
√ 3

134. Ağılasığmaz  amillərin təsirindən yaranan risqə nə deyilir?

• iqtisadi risq
• maliyyə risqi
• heç biri
√ siyasi risq
• kommersiya risqi

135. Yenilik səviyyəsinə görə neçə yerə ayrılır?

• 3
• 4
• 5
• 1
√ 2

136. Mənbəyinə görə risklər neçə yerə ayrılır?

• 1
• 3
• 4
• 5
√ 2

137. Həcminə görə risklər neçə yerə ayrılır?

• 1
√ 2
• 4
• 5
• 3

138.

(Assel – Liability Management – ALM) sistemi hansı riskləri qiymətləndirir ?
1) faiz normaları risqini
2) bazar risqini qiymətləndirir
3) əməliyyatların gəlirliyininin təhlil edir
4) diskontlaşdırmanı təhlil edir

• 1
• 3
√ 1,2,3
• 4, 1,2,3
• 2

139.

(Assel – Liability Management – ALM) sisteminin zəif tərəfləri nələrdir?
1) analitik tədqiqatlar üçün məhdud sayda metodlardan istifadə edilirdi;
2) müəssisə əmlakının dəyərinin qiymətləndirilməsində məhdud sayda variantlardan istifadə edilmişdir;
3) analitik tədqiqatların yerinə yetirilməsi üçün məhdud sayda intervallardan və zaman intervalları ölçüsündən istifadə edilirdi.
4) analitik tədqiqatlar üçün çoxlu  sayda metodlardan istifadə edilirdi;
5) zaman intervalları ölçüsündən istifadə edilmirdi

• 4,1
• 4,5
• 3,2
• hamısı
√ 1,2,3

140. 1944-cu ildə  Oyunlar nəzəriyyəsi və iqtisadi davranışı  hansı alimlər başqa şəkildə təsnifləşdiriblər.



√ C.fon Neyman və O.Morqenşteyn
• A.Marşall və A. Piqu
• C.fon Neyman və A. Piqu
• O.Morqenşteyn və N.U.Senior
• C.Mill və N.U.Senior

141. Risq anlayışına aiddir:

• Risqin təhlili üzrə tədqiqatları texniki elmlər, hüquqi məsələlər, psixologiya, tibb, fəlsəfə üzrə ədəbiyyatlarda tapmaq olar.
• Ümumilikdə bir sıra elmlərdə istifadəedilir.
√ hamısı
• Risqin tədqiqi istiqamətlərinin bu kimi müxtəlif şəkilliliyi bu hadisənin çox aspektliliyi ilə izah edilir.
• Hər bir halda risqin tədqiqi verilmiş elmin tədqiqi predmetinə əsaslanır və təbii olaraq, fərdi yanaşmalara və metodlara arxalanır

142. Disperiyanın işlənib hazırlanması hansı nəticəni verdi?

• Silsilələrin müəyyənləşdirilməsini
• Parametrin ölçülərini
• Parametrin funksiyalarını
√ Parametrin verilmiş mümkün sahəyə düşməsi ehtimalını
• heç birini

143.  Risqin dəyişməsi haqqında yeni nəzəriyyənin şərhi  ni neçənci ildə hansı ölkədə nəşr etdirdilər?

• Almaniyada
• Fransada
• İtaliyada
√ Rusiyada
• Amerkada

144.  Risq ,  qeyri-müəyyənlik  neçənci əsrlərdən ciddi tədqiq etməyə başladılar?

• 19-cu əsrdən
• 18-ci əsrdən başlayaraq
• 21-ci əsrdən
√ 19-20-ci əsrdən
• 20-ci əsrdən

145. Neçənci ildə Harri Morkoviç  Portfelin formalaşması  əsərini nəşr edir, bu əsər sonralar maliyyə fəaliyyəti nəzəriyyəsinə və praktikasına
çox güclü təsir etdi?

• 1958-ci ildə
• 1954-cü ildə
√ 1952-ci ildə
• 1953-cü ildə
• 1955-ci ildə

146.  Pullar haqqında elmi əsər in müəliffi kimdir?

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

147. Siyasi  risqin tipik mənbələrinə aiddir:

• məcburi pul çıxmalarının tətbiqi
• vergi normalarının artırılması,
√ hamısı



• əmlakın və pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi.
• siyasi motivlər

148. Necənci ildə  Risqin dəyişməsi haqqında yeni nəzəriyyənin şərhi əsərini nəşr etdi?

• 1742-ci ildə
• 1740-ci ildə
• 1730-cu ildə
√ 1738-ci ildə
• 1745-ci ildə

149. Maddi itkilərin  hər birinə münasibətdə  nədən istifadə olunur?

• korelasiyadan
√ öz ölçü vahidlərindən
• inteqral sxemdən
• heç birindən
• reqresiyadan

150. Sahibkarlıq fəaliyyətində meydana gələ biləcək risq amillərinin təsirilə bağlı itkilərin növlərinə aiddir:

• müqavilələr
• əmək
• maddi
√ hamısı
• zamanın maliyyə itkiləri

151. 3-cü tərəf  sığorta kompaniyası haqqında hansı məlumatları proqnozlaşdırmalıdır?

• Verilmiş əməliyyat üzrə risq-səmərəlilik nisbətinin hesablanmalı;
• sığorta kompaniyalarının maliyyə vəziyyəti haqqında məlumatlar;
√ hamısı
• cari zaman dövründə sığorta kompaniyalarının fəaliyyət göstərdiyi iqtisadi və sahibkarlıq mühitinin ümumi vəziyyəti;
• ölkədəki sığorta xidmətləri bazarının vəziyyəti ;

152. Risklərin idarə olunmasında 3-cü tərəf dedikdə nə nəzərə alınmalıdır?

• istehlakçılar
• kontragentlər
• müəssisə
• müəssisə sahibləri
√ Sığorta şirkətləri

153. Kompleks yanaşma nədir?

• riskin artırılmasıdır
• riskin optimallaşdırılmasıdır
√ risk sığortalanaraq 3-cü tərəfə ötrülməsidir
• riskdən uzaqlaşmaqdır
• heç biri

154. ( Intergrated Risk Manacement) konsepsiyasına aiddir:

• Risqin qlobaldan başlayaraq və lokaladək hər bir amili onun həyata keçirilməsi, yəni, müəyyən hadisə halında müəssisənin işinə təsir
göstərə bilir

√ hamısı

• Mühitin durumunu başa düşmək üçün risqin bütün mümkün amillərini nəzərə almaq və onların təsir dərəcəsini müəyyənləşdirmək
lazımdır.

• Müəssisə öz fəaliyyətinin gedişatında yüzlərlə amillərdən təşkil olan risq mühitində yerləşir və işləyir;



• Amillər müəssisənin ölçüsündən və profilindən asılı olaraq, onlarla və yüzlərlə ola bilər, buna görə də konsepsiyanın həyata keçirilməsi
məlumatların kompüterə yığılmasından və emalından sonra mümkün olmuşdur.

155. Intergrated Risk Manacement nədir ?

• riskin ölçlməsidir
√ riskin idarə edilməsidir
• heç biri
• riskin diverfikasiya edilməsidir
• riskin neytrallaşdırılmasıdır

156.

Aşağıda verilmişlər hansı alimlərin fikirləridir?
1)sahibkar qeyri-müəyyənlik şəraitində işləyir;
2)sahibkarlıq gəliri təsadüfi gəlirdir ki, var.

√ A.Marşall və A. Piqu
• O.Morqenşteyn və N.U.Senior
• C.fon Neyman və O.Morqenşteyn
• C.Mill və N.U.Senior
• C.fon Neyman və A. Piqu

157. Sahibkarlıq risqini nəzəriyyəçilər neçə çür analiz etmişdirlər?

√ 2
• 5
• 4
• 1
• 3

158.

Sahibkarlıq risqinin klassik nəzəriyyəçiləri kimlərdir ?
1) C.Mill,
2) N.U.Senior
3) A.Marşall
4) A. Piqu

• 1
• 3,1
• 3,4
√ 1,2
• 3,1

159. 1944-cü ildə yazılmış  Oyunlar nəzəriyyəsi və iqtisadi davranış  hansı alimlərə aiddir:

• Abraxam Muavrə
• B.Bremerə
• A.Brokhauza, I.A.Yefrona
• F.  Adam Smit, Keynesə
√ C.fon Neymana və O.Morqenşteynə

160.

Aşağıda verilmiş problemləri ortadan qaldırmaq üçün hansı sistemə ehtiyac yarandı?
1) Bazarların qloballaşması
2) rəqabətin güclənməsi
3) əmtəə və xidmətlərə olan tələbin aşağı düşməsi
4) məhsulun istehsalına olan məsrəflərin qeyri-dəqiq hesablanmaları

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



161.

Aşağıdakı fikri tamamlayın.
1) Nobel mükafatları laureatları olan Milton Fridmen və Ceyms Byukenen  göstərmişdirlər ki,……
1)  əksinə, dövlətin ehtiyatların bölüşdürülməsi sahəsindəki risqləri qaydaca, bazardakılardan yüksəkdir.
2)  əksinə, dövlətin ehtiyatların bölüşdürülməsi sahəsindəki risqləri qaydaca, bazardakılardan aşağıdır.
3) dövlətin ehtiyatların bölüşdürülməməsi sahəsindəki risqləri qaydaca, bazardakılardan yüksəkdir

• 2
• 3,1
• 3,2
• 3
√ 1

162. Aşağıda verilənlərdənhansı işgüzar risqlərin başlıca sahəsidir ?

√ maliyyə bazarı
• hamısında
• kommersiya bazarı
• istehsal bazarı
• əmək bazarı

163. Con fon Neyman özünün neçənci ildə strateji oyunlar nəzəriyyəsini şərh etdi?

• 1930-cu ildə
• 1931-ci ildə
• 1937-ci ildə
√ 1926-cı ildə
• 1935-ci ildə

164. Risqlərin riyazi izahına yaxınlaşmaq, iqtisadi hadisələrin riyazi modelini təqdim etmək cəhdi hansı alimin əsərində öz əksini tapmışdır?

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

165. Keynisin fikirlərinə görə riskin 3-cü növü nədir?

• diverfikasiya riski
• borc alanın risq
• sahibkarlıq risqi
√ inflyasiya risqi
• adi risq

166. Keyns iqtisadi sferada risqlərin neçə növünü seçmişdir?

• 6
• 1
• 2
√ 3
• 4

167.  Risqin dəyişməsi haqqında yeni nəzəriyyənin şərhi də nədən bəhs edilir?

√ O, burada özünün müəyyən maliyyə öhdəlikləri ilə bağlı risqli müəssisələrdə öz perspektivlərini təyin etməyi arzulayan istənilən kəsin
özünə rəhbər götürə biləcəyi qaydaları» aşkar etmək cəhdləri haqqında danışır.

• hamısı
• bu əsərdə gəlirin strukturunda iki tərkib hissələrini ayırırdılar
• bu əsərdə empirik məlumatlar  təhlil olunmuşdur.
• bu əsərdə  dispersiya anlayışı təklif edilmişdir



168.  Pullar haqqında elmi əsər  neçənci ildə yazılmışdır?

• 1931-ci ildə
• 1945-ci ildə
• 1935-ci ildə
• 1932-ci ildə
√ 1930-cu ildə

169. C.M.Keyns  Ümumi nəzəriyyədə   gələcəyə təklifi neçə tipə ayrır?

• 4
• 5
√ 2
• 3
• 6

170.

Klassik sahibkarlıq risqləri nəzəriyyəsinin müəliffləri kimlərdir?
1)  Nayt,
2) Mill
 3) Senyor
4)  Abraxam
5) Daniil

• 4
√ 1,2,3
• 4,3,2
• 4,5
• 5

171. Parametrin verilmiş mümkün sahəyə düşməsi ehtimalının kimin əsərində şəmərəli şəkildə  müəyyənləşməyə başladı?

• Daniil Bernullinin
• Daniil Naytın
√ Tomas Bayesin
• Adam Smitin
• Abraxam Muavrin

172.  Ehtimal nəzəriyyəsi  neçənci ildə nəşr olunmuşdur?

√ 1733-cu ildə
• heç birində
• 1738-ci ildə
• 1736-cı ildə
• 1734-cu ildə

173.
Tədqiqatların riyazi istiqaməti necə adlanır?  1)  Ehtimal nəzəriyyəsi
2)  Ekonometrika
3)  İqtisadi riyaziyyat

• 2
• 1,3
• 2,3
• 3
√ 1

174. Yapon feodalları neçənci ildə  gələcəyə tədarük şərtləri daxilində öz risqlərini satmışdır?

• 1865-ci ildə
• 1791-ci ildə
• 1603-cü ildə
• 1605-ci ildə
√ 1600-cü ildə



175.  Biznesin-hadisə riskinə aiddir:

•  Valyutaların konvertə edilməsi qabiliyyəti
•  Reputasiya riski
•  Vergi riski
√   hamısı
•  Kredit reytinqin dəyişiklikləri

176.  əməliyyatın transsəhm riskinə aiddeyildir:

•  məhsulun mürəkkəb olması
•  icra zamanı səvlərin ortya çıxması
•  əmtəənin çatdırılmasının  geçikdirilməsi
√  məhsul çeşidinin az olması
•  uçotun düzgün aparılmaması

177.  əməliyyat riskinin  neçə növü var?

• 5
• 3
√  1
• 6
• 2

178.  Valyuta riskinə aiddeyildir:

•  valyuta məzənnələrinin dəyişkənliyi riski;
•  hamısı
√  əyri gəlirlillik riski
•  gəlirin konvertasiyası riski
•  valyuta məzənnələrinin volatilliyi

179.  Fond riskinə aiddeyildir:

•  səhmin qiymətinin dəyişkənliyi ;
•  volatilliyin dəyişkənliyi
√  əyri gəlirlillik riski
•  dividendlərin riski.
•  bazis riski

180.  Korelyasiya, fond riski hansı növ riskə aid edilməkdədir?

•  Kredit riskinə
•  hec birinə
•  Valyuta riskinə
•  Faiz norma riskinə
√  Bazar riskinə

181.  Bazar risqi neçə yerə ayrılır?

•  1
• heç biri
• 4
• 3
√ 2

182.  Müntəzəm və qeyri-müntəzəm risklərin cəmi necə adlanır?

•  müntəzəm risk



•  sistematik risk
•  heç biri
•  qeyri- müntəzəm risk
√  sərmayə riski

183.  Müxtəlif qiymətli kağızlardan ibarət olan  zərf necə adlanır?

•  Spret
√   diversifik
•  volatilik
•  heç biri
•  Svop

184.  Nəticələrinin xarakteri üzrə risklər neçə yerə ayrılır?

√  2
• 1,3
• 1
• 1,2
• 3

185.  Qeydiyyatın xarakteri üzrə  risklər neçə yerə ayrılır?

√  2
• 3
• 1,3
• 1
• 1,2

186.  Yaranma amillərinə görə risklər neçə yerə ayrılır?

√ 2
• heç biri
• 5
• 4
• 3

187.  Risklərin təsnifatının əsasında duran ən mühüm ünsürlərə aiddeyildir:

•  yaranmanın əsas amilləri;
√  qeydiyyatın dəyişilməsi
•  nəticələrinin xarakteri;
•  qeydiyyatın xarakteri;
• yaranma vaxtı;

188.  Korelyasiya, fond riski hansı növ riskə aid edilməkdədir?

•  Kredit riskinə
•  Valyuta riskinə
•  Faiz norma riskinə
√  Bazar riskinə
•  hec birinə

189.  Kredit riskinə aiddeyildir:

•  Birbaşa kredit risqi
•  Kredit ekvivalent risqinə məruz qalma
•  hamısı
√  dolayı kredit riski
•  Hesablaşmalar risqi



190.  Ehtiyat riskinin əsas səbəblərinə aiddir:

•  işin əlaqələndirməsi qüsurları;
•  zəif tənzimləmə;
√  əmək qüvvəsinin yetərsizliyi;
•  aşağı təşkilat səviyyəsi:
•  planlaşdırma və layihə səhvləri;

191.  Marketinqin təşkilindəki risklərə aiddir:

•  aşağı təşkilat səviyyəsi:
√  malların keyfiyyətsizliyi;
•  zəif tənzimləmə;
•  işin əlaqələndirməsi qüsurları;
•  planlaşdırma və layihə səhvləri;

192.  Aşağı təşkilat riskinin səviyyəsinə aiddir:

√  zəif tənzimləmə:
•  bazarın həcminin səhv müəyyənləşdirilməsi;
•  malların keyfiyyətsizliyi;
•  məhsulun səhv seçilməsi (satılmır);
•  marketinqin təşkilindəki nöqsanlar:

193.  Sadə  risklərin olma səbəblərinə aiddeyildir:

•  cinayət
•  hamısı
√  əməkdaşların işə məsuliyyətsiz yanaşması
•  müharibə
•  bəxdbəxt hadisə

194.  Hansı risk növüdür ki, həm gəlir həm də zərər ehtimalını daşıyır?

√  spekulativ
•  mürəkkəb
•  sadə
•  düzəltmə
•  adi

195.  Hansı risk növüdür ki, yalnız zərər ehtimalı daşıyır?

•  mürəkkəb
•  spekulativ
√   sadə
•  hamısı
•  düzəltmə

196.  Sadə və spekulativ risklər hansı yaranma amillərinə  aid edilməkdədir:

•  yaranma vaxtına
√  nəticələrinin xarakteriə
• qeydiyyatın xarakterinə;
•  yaranmanın əsas amillərinə;
•  yaranma  sahəsinə

197.  Daxili risklərə aiddir:

•  istehsalat gücü



•  texniki təchizat
√  hamısı
•  əmək məhsuldarlığı
•  ixtisaslaşma səviyyəsi

198.  Daxili risklərə aid deyildir:

•  istehsalat gücü
•  əmək məhsuldarlığı
√  kontragentlər
•  ixtisaslaşma səviyyəsi
•  texniki təchizat

199.  Xarici risklərin səviyyəsinin aslı olduğu amillərə aiddeyildir:

•  siyasi
•  coğrafi
√  lokal
•  demoqrafik
•  iqtisadi

200.  Xarici və daxili risklər hansı amillərə aid edilməkdədir?

•  yaranmanın əsas amillərinə;
•  yaranma  sahəsinə
•  yaranma vaxtına
•  nəticələrinin xarakteriə;
√  qeydiyyatın xarakterinə;

201.  Spekulativ risklərin olma səbəb lərinə aiddeyildir:

•  vergi qanunlarının dəyişməsi
√  müharibə
•  bazar konyunkturunun dəyişməsi
•  valyuta məzənnələrinin dəyişməsi
•  əməkdaşların işə məsuliyyətsiz yanaşması

202.

 Yaranma vaxtına görə hansı risk növüdür ki, daha asan dəyərləndirməyə imkan verir?
1) retrospektiv
2) cari
3) perspektiv

• 3
√ 1
• 1,3
• 1,2
•  2

203.  Siyasi və iqtisadi risklər hansı amillərə aid edilməkdədir?

•  nəticələrinin xarakteri;
•  qeydiyyatın dəyişilməsi
√  yaranmanın əsas amilləri;
•  yaranma vaxtı;
•  qeydiyyatın xarakteri;

204.  Qısamüddətli maliyyə öhdəliklərinə aiddeyildir:

•  qısa müddətli bank kreditləri
•  mal satanlara və podratçılara olan borclar



•  əməyin ödənişi üzrə borclar
√  büdcədənkənar fondlara olan borclar və i.a11 ayadək müddətə qaytarılası borclar
•  sosial sığorta və sosial təminat üzrə borclar

205.

 Debitor borclarının təhlili və onlara nəzarət hansı göstəriçilər üzrə aparılır?
1)Adekvat
2)Mütləq
3)Nisbi
4)Proporsional
5)Anoloji

•  5,4
• 4,1
• 1,5
• 5,3
√ 2,3

206.  Cari aktivlərin ən likvid hissəsidir?

•  hazır məhsul
√  pul vəsaiti
•  Qısa müddətli aktivlər
•  Dövriyyə vəsaiti
•  xammal və materiallar

207.

Cari aktivlərə aiddir:1)Qısa müddətli aktivlər

2)Dövriyyə vəsaiti
3)Dövriyyə aktivləri
4)Uzun müddətli aktivlər

• 1,4,3
• hamısı
• 4,2,3
√ 1,2,3
•  1

208. ən üstün likvidlik aktivləri hesab olunur?

√   pul
•  Kreditor borcları
• Debitor borcları
•  Xammal
•  Hazır məhsul

209.  Qeyri-maddi aktivlərə aiddeyildir:

•  təsərrüfat fəaliyyətində uzun müddət istifadə edilir
•  gəlir gətirən torpaq sahələrindən istifadə hüquqları,
•  inhisar və imtiyaz hüquqları
√  xammal və materiallar
•  patentlər

210.  Cari aktivlərə aiddeyildir:

•  Debitor borcları
√  Qeyri maddi- istehsal ehtiyatları
•  Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları
•  Pul vəsaitləri
•  qısa müddətli  maliyyə qoyuluşları

211.  Cari aktivlərə aiddeyildir:



•  Maddi- istehsal ehtiyatları
•  Debitor borcları
√  Uzun müddətli  maliyyə qoyuluşları
•  Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları
•  Pul vəsaitləri

212.  Müəssisənin  bir neçə ilin timsalında  maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən göstəricilər sistemini aparmaq üçün hansı təhlildən istifadə
edilməkdədir?

•  Üfüqi
√  Trend
•  vertikal
•  horizontal
•  Şaquli

213.  Müasir şəraitdə müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili qarşısında duran əsas vəzifələrə aiddeyildir:

•  İstehsal və tədavül sferalarında olan cari aktivlərin vəziyyətini,strukturunu və dinamikasını öyrənmək;
•  Debitor və kreditor borclarının hərəkətini və strukturunu öyrənmək;

√  Müəssisə vəsatinin, onun tərkib hissələrinin artması və azalması səbəblərini, təsir göstərən amilləri və hər bir amilin təsir dərəcəsini
artırmaq;

•  müəssisənin ödəniş qabiliyyətini öyrənmək;
•  Müəssisənin likvidlik  vəziyyətini öyrənmək;

214.  Müasir şəraitdə müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili qarşısında duran əsas vəzifələrə aiddeyildir:

•  Müəssisə vəsaitinin mövcud vəziyyətini, dinamikasını, tərkib və strukturunu öyrənmək;
•  Müəssisə vəsaitinin mənbələrini, onların dinamikası və strukturunu öyrənmək

√  vəsait mənbələrinin artmasına(azalmasına), strukturun dəyişilməsinə təsir göstərən amilləri təyin etmək və hər bir amilin təsir
dərəcəsini azaltmaq;

•  Uzunmüddətli aktivlərin vəziyyətini,dinamikasını, strukturunu və dəyişilməsini təyin etmək;

•  Müəssisə vəsatinin, onun tərkib hissələrinin artması və azalması səbəblərini, təsir göstərən amilləri və hər bir amilin təsir dərəcəsini
təyin etmək;

215.  Müəssisənin xarici təhlil hansı təsərüfat subyetlərinə maraqlıdır?

•  xarici investorlara
√  hamısına
•  vergi orqanlarına
•  maliyyə orqanlarına
•  borc verənlərə

216.  Daxili təhlilə aiddir:

•  idarəetmə funksiyalarını icra edən vəzifəli şəxslər tərəfindən aparılır
•  mühasibat uçotu registrləri və hesabatlarında verilən informasiyaya əsasən aparılır.
•  istehsal-maliyyə  fəaliyyətinin planlı idarəedilməsində,istifadə edilməkdədir
√  hamısı
• idarəetmə ilə əlaqədar qərarların qəbul edilməsi məqsədi daşımaqdadır

217.  Maliyyə vəziyyətinin təhlili neçə yerə ayrılır?

•  1
• 3
• 4
•  ayrılmır
√  2

218.  Maliyyə təhlilinin başlıca məqsədi nədir?



•  maliyyə siyasətini həyata keçirmək
•  ehtiyatları aşkara çıxarmaq
•  dəyişikliklərin dərəcəsini təyin etmək
√ hamısı
• müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəltmək

219.  Anketdə istifadə olunan suallar neçə yerə ayrılır?

• 1
• 3
√ 4
• 5
• 2

220.  Anket metodunda istifadə olunan sualar strukturuna görə neçə formaya bölünür

• 1
• 3
√ 4
• 5
• 2

221.  Müşahidəçi informasiyaları neçə şəkildə toplaya bilər?

• 1
• 3
• 0
• 4
√ 2

222.  Hadisələr, düşüncələr, əsaslarla nə etmək olar?

•  informasiya toplamaq
•  problemləri həll etmək
•  rəqabət etmək
√  hamısı
•  məlumat toplamaq

223.  Informasiyalar neçə mənbədən əldə olunur?

• 1
√ 3
• 4
• hamısından
• 2

224.  Qarşılaşdığı problemin həlli imkanlarını ortaya qoyacaq informasiyaları toplamaq üçün nəyə ehtiyac vardır?

•  Vaxta
•  mütəxəssis əməyinə
• maliyəyə
√  hamısına
• əlavə vəsaitə

225. Anket metodu hansı informasiya mənbələrinə aiddir:

• Biliklərə
• hamısına
• Hadisələrə;
• Düşüncələrə;



√ Əsaslara

226. Müşahidə metodu hansı informasiya mənbələrinə aiddir:

• Biliklərə
• hamısına
• Hadisələrə;
• Düşüncələrə;
√ Əsaslara

227.

 Müəssisənin maliyyə vəziyyətini keyfiyyətcə xarakterizə edən göstəricilərdən biridir?
1) tədiyyə qabiliyyətli olması
2) likvidli olması
3) ödəmə qabiliyyətinə malik olması

• 2,3
•  1
• heç biri
• 3,1
√ 1,2,3

228.  Maliyyə vəziyyətinin təhlilində bütün cari aktivləri neçə qrupda birləşdirmək olar?

• 2
√ 4
• 5
• 0
• 3

229.  Trend təhlili nədir?

•  Müəssisə vəsaiti və onun tərkibinin strukturunu xarakterizə edir.
•  Resurslardan istifadədir.
√  Bir neçə ilin hesabat göstəricilərinin bazis ili ilə müqayisədə nisbi  kənarlaşmaları xarakterizə edir.
•  Hamısı
•  Müəssisənin iqtisadi potensialının təsərrüfatlararası müqayisəli təhlilini aparmağa imkan verir

230.  İdarəetmə təcrübəsində üfüqi və şaquli təhlil biri-digərini  nə edir?

•  azaldır
√  tamamlayır
•  dəyişdirir
•  bölüşdürür
•  coxaldır

231.  Şaquli təhlilə aiddeyildir:

• Müəssisə vəsaiti və onun tərkibinin strukturunu xarakterizə edir.

• Resurslardan istifadə göstəriciləri,eyni zamanda istifadə olunan əmək,material və maliyyə resurslarının həcmi və strukturu kəskin
sürətdə fərqlənən  müəssisələrin iqtisadi potensialı və onun nəticələrini müqayisə etməyə imkan verir.

•  təhlillin köməyi ilə nisbi göstəricilərin araşdırılması infilyasiya proseslərinin neqativ təsirinin aradan qaldırılmasına köməklik edir.
√  təhlilin nəticələri və müəssisənin illik fəaliyyətində onun qiymətləndirilməsi az əhəmiyyət kəsb edir
• Müəssisənin iqtisadi potensialının təsərrüfatlararası müqayisəli təhlilini aparmağa imkan verir

232.  Balansın neçə növ təhlili var?

•  1
√ 3
• 4
• 5
• 2



233.  Debitor və kreditor borclarının inventarizasiyası balansa əlavə olunan neçə nömrəli formada göstərilməkdədir?

•  1-№-li müəssisənin balansı-forma
•  3-№-li müəssisənin balansı-forma
√  5-№-li
•  hamısında
•  2-№- limüəssisənin balansı-forma

234.  Xüsusi kapitalın təmərküzləşməsi əmsalına aiddeyildir:

•  avans edilən vəsait məbləğində müəssisə sahiblərinin payını xarakterizə edir
•  xarici kreditorlardan asılılığı azalır.
√  Bu göstəricinin əksi, cəlb edilmiş kapitalın ahəngdarlaşması əmsalıdır.
•  bu iki əmsalın cəmi vahidə bərabər olur.
•  Bu əmsal yüksək olduqca müəssisənin maliyyə sabitliyi artır

235.  Təcrübə hansı informasiya mənbələrinə aiddir:

• Hadisələrə
√  Əsaslara
•  Biliklərə
•  hamısına
•  Düşüncələrə

236.  Müşahidə, təcrübə, anket hansı informasiya mənbələrinə aiddir:

•  Hadisələrə
√  Əsaslara
•  Biliklərə
•  hamısına
•  Düşüncələrə

237.

 Aşağıda verilənlər əsaslar metoduna aiddir:1) İlkin informasiyalar ancaq müvafiq insanlara müraciət edilərək toplanılmalıdır
2) İlkin məlumatların toplaması metodları əsasən üç cür olur:
3) Bəzən isə suallara bilərəkdən səhv cavablar da verə bilərlər.
4) bunlar asanlıqla ölçülə bilən məlumatlardır

• 1
√ 1,2,4
• 4
• hamısı
• 2

238.  Aşağıda verilənlər Düşüncə metoduna aiddir:

√  bir insana hər hansı bir obyektə və ya hadisəyə qarşı yaranan inam və     təəssüratlardır.
•  başqalarından soruşaraq öyrənmək mümkündür.
•  Bəzən isə suallara bilərəkdən səhv cavablar da verə bilərlər
•  hamısı
•  bunlar asanlıqla ölçülə bilən məlumatlardır.

239.  Aşağıda verilənlər hadisə metoduna aiddeyildir:

•  Hadisələr- bunlar asanlıqla ölçülə bilən məlumatlardır.

•  Bir çoxlarının bu cür məlumatlarda maraqlı olmasına baxmayaraq, hadisələri ya xatırlaya bilmir, ya da hadisə haqqında fikirlərini
deməkdən çəkinirlər.

•  Bəzən isə suallara bilərəkdən səhv cavablar da verə bilərlər.
√  hadisənin  toplaması metodları əsasən üç cür olur:
•  Hadisələrin bir çoxunu bilavasitə müşahidə edərək və ya başqalarından soruşaraq öyrənmək mümkündür.



240.  Anketin suall formalarına aiddeyildir:

•  sadə
•  likert
•  qarışıq
√  orta
•  mürəkkəb

241.

 Blansın üfiqi təhlilinə aiddeyildir:1) Balansın üfüqi təhlili balans tərtib olunan tarixə müxtəlif mad-dələr üzrə hesabat göstəricilərinin
ilin (kvartalın,ayın) əvvəli ilə, ba-zis dövrü ilə müqayisədə mütləq və nisbi artmanı yaxud azalmanı təyin etməyə imkan verir.
2) Güclü inflyasiya şəraitində üfiqi təhlilin nəticələri və müəssisənin illik fəaliyyətində onun qiymətləndirilməsi az əhəmiyyət kəsb edir.
3) Güclü inflyasiya şəraitində üfiqi təhlilin nəticələri və müəssisənin illik fəaliyyətində onun qiymətləndirilməsi çox əhəmiyyət kəsb
edir.
4) müəssisənin iqtisadi potensialının təsərrüfatlar arası müqayisəli təhlilini aparmağa imkan verir.

• 1
• 1,2
• 1,4
• 2,3
√ 3,4

242. Riskin qiymətləndirilməsi neçə mərhələdə baş verir?

• 2
• 1
• 5
√ 3
• 4

243.

Həssaslığın təhlili metоdunun əsas çatışmayan tərəflərinə aiddir?
1) biramilli оlması;
 2) layihənin yalnız bir amilinin dəyişməsinə istiqamətlənməsi;
3) ayrı-ayrı amillər arasında mümkün əlaqələrin, yaxud оnların kоrelyasiyasının uçоtu alınmamasına gətirib çıxarması;
4) ayrı-ayrı amillər arasında mümkün əlaqələrin, yaxud оnların kоrelyasiyasının uçоtu alınmasına gətirib çıxarması

• hamısı
• 2,4
• 4
• 2
√ 1,2,3

244.

Həssaslığın təhlili metоdunun əsas çatışmayan tərəflərinə aiddeyildir?
1) biramilli оlması;
 2) layihənin yalnız bir amilinin dəyişməsinə istiqamətlənməsi;
3) ayrı-ayrı amillər arasında mümkün əlaqələrin, yaxud оnların kоrelyasiyasının uçоtu alınmamasına gətirib çıxarması;
4) ayrı-ayrı amillər arasında mümkün əlaqələrin, yaxud оnların kоrelyasiyasının uçоtu alınmasına gətirib çıxarması

• 2,4
√ 4
• 2
• 1,2,3
• hamısı

245. Həssaslığın təhlili metоdunun əsas üstünlüklərinə aiddeyildir:

√ riyazi cəhətdən şəffavlıq
• оbyektivlik;
• nəzəri cəhətdən şəffaflıq
• hesablamaların sadəliyi;
•  nəticələrin iqtisadi-riyazi təbiiliyi və оnların şərtinin aşkarlığı

246. Həssaslığın təhlilinə aiddeyildir:



• qalan şərtlərin sabit qaldığı halda, bir giriş dəyişənin dəyişməsinə cavab оlaraq NPV-nin nə qədər dəyişməsini dəqiq göstərən metоddur
• Layihənin pul axınlarını müəyyən edən bir çоx dəyişənlər var
√ varyasiya xəttinin əyrisi layihənin xalis müasir dəyərinin (NPV) hər bir girişdə dəyişikliklərə nə qədər həssas оlduğunu göstərir
• ehtimalların bölgüsü qanununa tabedirlər
• qalan şərtlərin sabit qaldığı halda, bir giriş dəyişənin dəyişməsinə cavab оlaraq NPV-nin nə qədər dəyişməsini dəqiq göstərən metоddur.

247. Həssaslığın təhlilinə aiddeyildir:

• Reqressiya xəttinin əyrisi layihənin xalis müasir dəyərinin (NPV) hər bir girişdə dəyişikliklərə nə qədər həssas оlduğunu göstərir
• Layihənin pul axınlarını müəyyən edən bir çоx dəyişənlər var
• ehtimalların bölgüsü qanununa tabedirlər
• qalan şərtlərin sabit qaldığı halda, bir giriş dəyişənin dəyişməsinə cavab оlaraq NPV-nin nə qədər dəyişməsini dəqiq göstərən metоddur.
√ qalan şərtlərin sabit qaldığı halda, iki giriş dəyişənin dəyişməsinə cavab оlaraq NPV-nin nə qədər dəyişməsini dəqiq göstərən metоddur

248. Layihənin vahid riskinin qiymətləndirilməsinin metodlarına aiddir:

√ hamısı
• İmitasiоn mоdelləşdirmə
• Həssaslığın təhlili;
• Ssenarilərin təhlili;
• “Qərarlar ağacı”nın təhlili.

249. Layihənin vahid riskinin qiymətləndirilməsinin metodlarına aiddeyildir:

• İmitasiоn mоdelləşdirmə;
• Həssaslığın təhlili;
• Ssenarilərin təhlili;
√ Ematision təhlili
• “Qərarlar ağacı”nın təhlili.

250. Layihənin vahid riskinin qiymətləndirilməsinin neçə metodu vardır?

• 5
• 1
• 3
• 2
√ 4

251. Layihənin vahid riskinin təhlilinə 1-ci nədən başlanılır?

• kоmpyuter mоdellərinin cəlb edilməsindən
• Rəyin bildirilməsindən
• pul axınlarına xas оlan qeyri-müəyyənliklərin araşdırılmasından
• mürəkkəb iqtisadi və statistik tədqiqatlardan
√ hamısı

252.

Ssenarilərin təhlilinin    çatışmazlıqlarına  aiddeyildir:
           1) ehtimalı qiymətləndirilməsinin оlmaması;
2)hadisələrin inkişafının yalnız bir neçə variantı nəzərdən keçirilir.
verir.
3) Problemin həlli üçün mümkün variantların tapılmaması;
4)Problemin həlli nəticəsində yarana biləcək mümkün siyasi; iqtisadi, mənəvi və  digər neqativ nəticələrin müəyyən ediləməməsi

√ 3,4
• 3,2
• 1,4
• 1,2

253.

Riskin qiymətləndirilməsi mərhələlərinə aiddir:
1. Problemin həlli üçün mümkün variantların tapılması;
2. Problemin həlli nəticəsində yarana biləcək mümkün siyasi; iqtisadi, mənəvi və  digər neqativ nəticələrin müəyyən edilməsi;
3. Riskin həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından inteqral qiymətləndirilməsi.



• 1
√ hamısı
• 3,2
• 3
• 2

254. İqtisadi riskin  hissəsinə aid olanları tapın?

• 1,4
• 3,4
• hamısı
• 3,2
√ 1,2

255. Məntiqi yanaşma prinsipinin  mеtоdоlоji kоnsеpsiyalarına aiddir:

• Qərarları qəbul еdən şəxsin layihələrin rеallaşdırılması prоsеsində layihə risklərini minimuma еndirən və kоmpеnsasiya еdən daha
еffеktli tədbirlərin sеçilməsində rоlu artır.

√ hamısı
• Kəmiyyət və kеyfiyyət ölçülərində ifadə оlunan, dəqiqliklə planlaşdırılmış  xaraktеristikaya malikdir.

• İrəli sürülən məsələnin həlli zamanı layihənin idarə hеyətinin və оnun bütün iştirakçılarının məsuliyyətini birmənalı şəkildə müəyyən
еdir.

• Layihənin əsas еlеmеntlərinin qruplaşdırılması və оnlar arasındakı əlaqənin müəyyən еdilməsi layihənin təhlili, qiymətləndirilməsi və
həyata kеçirilməsi işlərini asanlaşdırır.

256. Diskontlaşdırma əmsalının riskinə düzəlişlər metoduna aiddir:

• İstiqraz vərəqələri, səhmlər və s. daha çоx risklidir.
• Risksiz diskоntlaşdırma əmsalı əsasən dövlət qiymətli kağızlarına uyğun gəlir.
• Hansı layihənin riski daha yüksəkdirsə, həmin layihəyə daha çоx mükafat ayrılmalıdır
• Bunu risksiz diskоntlaşdırma əmsalına mükafat əlavə еtməklə hеsablamaq оlar.
√ hamısı

257.

Riyazi cəhətdən risk gözlənilən nəticə ilə olmuş nəticə arasındakı nəyə bərabərdir?
1)  fərqə
2) hasilə
3) məcmuya
4) girişə

• 4
• 2,3
√ 1
• 2
• 3

258.

Riskin qiymətləndirilməsində əsas nəzərə alınan onun  hansı tərəfidir?
1) kəmiyyət tərəfi
2) keyfiyyət tərəfi
3) həssas tərəfi
4) qeyri müəyyənliyi

√ 1
• 2,3
• 4
• 3
• 2



259.

Ssenarilərin təhlilinin    çatışmazlıqlarına  aiddir:

1) ehtimalı qiymətləndirilməsinin оlmaması;
2)hadisələrin inkişafının yalnız bir neçə variantı nəzərdən keçirilir.
verir.
3) Problemin həlli üçün mümkün variantların tapılmaması;
4)Problemin həlli nəticəsində yarana biləcək mümkün siyasi; iqtisadi, mənəvi və  digər neqativ nəticələrin müəyyən ediləməməsi

• 1,4
• hamısı
• 3,4
• 3,2
√ 1,2

260.

Mоdelləşdirmə prоsesinə aiddir:

1)Mоdelləşdirmə prоsesi ehtimalların verilən bölgüsünə əsaslanaraq təsadüfi şəkildə hər bir giriş dəyişəni üçün kəmiyyət seçir.

2)Hər bir variasiya edən dəyişən üçün seçilmiş kəmiyyət digər amillərin (vergi dərəcəsi, amоrtizasiya ayırmaları və s.) verilən
kəmiyyətləri ilə birlikdə sоnradan hər biri üzrə xalis pul axınlarının müəyyən edilməsi üçün mоdeldə istifadə edilir.

3)I və II mərhələlər dəfələrlə təkrarlanır, bununla da xalis müasir dəyərin (NPV) və оrta kvadratik kənarlaşmanın gözlənilən
kəmiyyətləri alınır.
 4)I və 3-cü mərhələlər dəfələrlə təkrarlanır, bununla da xalis müasir dəyərin (NPV) və оrta kvadratik kənarlaşmanın gözlənilən
kəmiyyətləri alınır.

√ 2
• 2,3.
• 4
• 1
• 3

261.

Nisbi ifadədə risk  nədir?
1) müəyyən bazaya aid edilən mümkün itkilərin həcmi kimi düşünülür.
2) mümkün itkilərin maddi və ya pul-dəyər ifadəsində göstərilən həcmi ilə,
3) həmin itkilər məhz bu şəkildə ölçülə bilirsə,müəyyənləşdirilə bilər.

• 3
• 1,2
√ 1
• 2,3
• hamısı

262.

Mütləq cəhətdən risk nədir?
1) mümkün itkilərin maddi və ya pul-dəyər ifadəsində göstərilən həcmi ilə,
2) həmin itkilər məhz bu şəkildə ölçülə bilirsə,müəyyənləşdirilə bilər.
3) bazaya aid edilən mümkün itkilərin həcmi kimi düşünülr

• 3
•  2,3
• hamısı
• 2
√ 1,2

263.

Riskin kəmiyyət göstəricisinə aiddir:
1) mütləq
2) nisbi
3) volatilik
4) svop
5)spret

• 2,3
• 2,5
• 5,1
• 4,3
√ 1,2



264.

Müasir təcrübəyə görə, riskləri idarə etmək üçün onları hansı üsullarla  müntəzəm qiymətləndirmək  lazımdır?
1) keyfiyyət
2) kəmiyyət
3) sadə
4)  mürəkkəb
5) diferensional

• 3,5
•  2,3
• 1,4
• 5
√ 1,2

265. Makro iqtisadi risklərə aiddeyildir:

• əhalinin maddi durumunun pisləşməsi,
√ antiböhran idarəetmə
• demoqrafik vəziyyətin ağırlaşması
• ölüm hallarının artması
• iqtisadi siyasətin transformasiyası

266. Makro iqtisadi risklərə aiddeyildir:

• milli sərvətlərin azalması
• rəqabət qabiliyyətinin zəifləməsi
√ müəssisənin borclarının artması
• ÜDM-un adambaşına həcminin aşağı düşməsi
• ölkənin sərmayə baxımından cazibəsinin azalması

267. Risk neçə səviyyəyə xasdır?

• 4
• 5
• 1
√ 2
• 3

268. Aşağıdakı düstur nəyə aiddir:

• Heç birinin
√ Kendalın cüt korrelyasiyası
• Kendalın tək korrelyasiyası
• Reqrasiyonun
• Dispersiyanın

269. Maddi itkilərə aiddeyildir:

√  biznes layihəsində nəzərdə tutulan əlavə xərclərdə;
•  biznes layihəsində nəzərdə tutulmayan əlavə xərclərdə;
•  yaxud avadanlığın,əmlakın,məhsulun,xammalın,enerjinin və s. –nin birbaşa itkilərində;
•  Maddi itkiləri müvafiq maddi ehtiyyatlarına tədbiq olunduğu ölçü vahidi ilə,
•  itkilər yalnız dəyər nöqteyi nəzərindən,yəni pul vahidləri ilə ölçülüb tutuşdurula bilər.

270.  Müsahibənin aparılması metodikasının əsas üstünlüklərinə aiddeyildir:

•  hec biri



•  Hər bir iştirakçı müzakirəyə öz əmanətini daxil etməyə çalışır və nəticədə bütün respondentlər bir-birini böyük səmimiliklə
stimüllaşdırır

•  Müsahibəni ixtisaslaşdırılmış mütəxəssis apardığından o,diskussiyanı zəhlətökən şəkildə olmadan respondentlərin motivlərinin və
üstünlüklərinin üzə çıxarılmasına istiqamətləndirə, eləcə də fikirlərin fasiləsiz mübadiləsini stimullaşdıra bilər;

√  Sorğu sual edilənlər həqiqətə uzaq cavablar  verirlər
•  Söhbətin kasetə yazılması onun  gələcəkdə öyrənilməsi üçün informasiyanı fiksə  etməyə imkan yaradır.

271.

Vaxt itkisinə aiddeyildir:
1)Sahibkarlıq əməliyyatları gözlənilənə nisbətən daha ləng getdikdə ortaya çıxır.

2)Bu cür itkilər nəzərdə tutulan nəticənin saatlar,günlər,həftələr və ya aylara gecikməsi ilə birbaşa olaraq ölçülür.
3)Vaxt itkisinin pul dəyərinə çevirmək üçün təsadüfi vaxt itkisinin gəlirin,mənfəətin məhz nə qədər itkisinə səbəb olacağını bilmək
lazımdır
4) Vaxt itkisinin kəmiyyət və dəyər ölçüləri ilə təsbit etmək çox asandır.

• 2,3
√ 4
• 1
• 3,4
• 2,1

272. Maliyyə itkilərinə aiddir:

√ hamısı
• əlavə vergilər
• cərmələr
• əvvəldən nəzərdə tutulmamış ödəmələr,
• pul və qiymətli kağız itkisiilə bağlı birbaşa zərər

273.

əmək itkilərinə aiddeyildir:
1) təsadüfi amillərin səbəb olduğu iş vaxtı itkisidir.
2) Dolayı götürülən əmək itkiləri adam-saatla,adam-günlə,yaxud iş saatları ilə ölçülür.
3) əmək itkisinin dəyər ölçüsünə keçirilməsi əmək saatlarının hər saatın dəyərinə vurmaq yolu ilə aparılır

√ 2
• 1,3
• 1,2,3
• 3
• 1

274. İtki növlərinə aiddeyildir:

√ mənəvi
• zaman
• maddi
• əmək
• maliyyə

275.

Riskin dəyərləndirilməsi işində başlıca yeri nə tutmaqdadır?

1) təhlili
2)proqnoz
3)dəyişmə
4)ölçmə
5)dəyərləndirmə

• 1,4
√ 1,2
• 4,5
•  3,4
• 2,5

276. İtkiləri minimuma еndirən idarəеtməyə aiddir:



• volatilik
√ оptimal
• Ddiverfikasiya
• ötrülmə
• başa-baş

277. Aşağıdakı düsturdakı  Ro  nədir?
 Ro =Rc +Rg

• Sabit itkiləri
• Gələcəkdə gözlənilən
• Dəyişkən itkiləri
√ Orta itkiləri
• Idarəetmənin cari

278. Aşağıdakı düsturdakı  Rg  nədir?Ro =Rc +Rg

√ Gələcəkdə gözlənilən
• Idarəetmənin cari
• Sabit itkiləri
• Dəyişkən itkiləri
• Orta itkiləri

279. Risklərin idarə olunması sisteminə aiddeyildir:

• müəyyən etmə
√ Dəyişdirmə
• qiymətləndirmə
• İdarə etmə
• Ölçülmə

280. İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi metodlarına aiddir:
1) vaxta görə  2) əməyə görə 3) kəmiyyətə görə  4) keyfiyyətə görə

• 3, 2
• 1,2
√ 3,4
• 1 ,4
• 4

281. İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi metodlarına aiddeyildir:1) vaxta görə  2) əməyə görə 3) kəmiyyətə görə  4) keyfiyyətə görə

• 4
• 1 ,4
√ 1,2
• 3,4
• 3, 2

282. Risklərin müəyyən еdilməsi təcrübəsində əsasən neçə metoddan istifadə olunur?

√ 2
• 3
• istifadə olunmur
• 5
• 4

283. İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi metodlarına aid deyildir: 1) vaxta görə 2) əməyə görə 3) kəmiyyətə görə 4) keyfiyyətə görə

• 1
• 2,4



√ 1,2
• 3
• 4

284.

Somatik amil nədir?
1) Bura insanın müəyyən istəyini həyata keçirmək üçün onun sahib olduğu bioloji və fizioloji keyfiyyətlərin təsiri daxildir
2) Fəaliyyət zamanı bu keyfiyyətlər ona mane ola, yaxud da kömək edə bilər.
3) insanın psixoloji vəziyyətinə təsir edən xarakteri, əhvalı, bilikləri, gözləntiləri və s. daxildir.
4) İnsanın düşdüyü mühitdə  ona göstərilən təsirlərdir

√ 1,2
• 2,4
• 2,3
• 1,4
• 4

285. Qiymətəmələgəlmə qoyulmasının prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

• 2
• 5
• 4
• 3
√ 6

286. Qiymətə  təsir edəcək  amillərə aiddeyildir:

• Siyasi
• İqtisadi
√ Ekoloji
• Psixloji
• Sosial

287.

Subyektiv amillər  ilə üzvi şəkildə əlaqədə olan amillərə aiddir:

1)Qavrayış amili
2)Somatik amillər
3)Psixoloji amillər
4)Mövcud vəziyyət amilləri
5)İnsanlarla birbaşa əlaqəsi olan mühit amilləri

• 4,5
• 5
• 1,4
√ 1,2,3
• 2,3

288.

ətraf mühit amilləri ilə üzvi şəkildə əlaqədə olan amillərə aiddir:

1)İnsanlarla birbaşa əlaqəsi olan mühit amilləri
2)Digər subyektlərin təsiri ilə yaranan amillər
3)Qavrayış amili
4) Mövcud vəziyyət amilləri
5)Somatik amillər

• 1,2,5
• 1,5
• 2,4
√ 1,2,4
•   4,5

289.  Riskin kеyfiyyətəcə qiymətləndirilməsinə aiddir:

•  Nəzərdə tutulan müsbət nəticələr mümkün оla bilən iqtisadi, psiхоlоji, siyasi və başqa nəticələrlə müqayisə еdilməsi
√  hamısı



•  müхtəlif maraqların tarazlaşdırılmasını, uzlaşdırılmasını təmin еdən, yохsa оnlar arasında uyğunluğun pоzulması
•  mövcud altеrnativlərin təsərrüfat həyatı subyеktlərinin maraqlarına mümkün оla bilən təsirinin aşkara çıхarılması.
•  Öz qərarlarının həyata kеçirilməsinin nəticələrini peşəkarcasına və məsuliyyətli şəkildə qiymətləndirməyi bacarması

290.  Riskin müəyyənləşdirilməsində yalnız kəmiyyət mеyarlarının əsas götürülməsi nəyə gətirib çıxarır?

•  telement  yanaşmaya
•  heç birinə
√  tехnоkrat  yanaşmaya
•  tехnоpark  yanaşmaya
•  texnoqrant yanaşmaya

291. Nöqtələrin yerinə uyğun gələni yazın?
  Riskdən qaçan insanlar çox vaxt az, lakin   .............    olan işlərə can atırlar

• Gəlirsiz
• optimal
• Dəyişkən
√ Sabit
• Gəlirli

292. Aşağıdakı düsturdakı  Rc  nədir?
 Ro =Rc +Rg

• Orta itkiləri
• Dəyişkən itkiləri
√ Idarəetmənin cari
• Sabit itkiləri
• Gələcəkdə gözlənilən

293. Aşağıdakı düstur nəyə aiddir:
 Ro =Rc +Rg

√ Fəaliyyət riskinə
• Təhlükə riskinə
• Heç birinə
• Mənfəət riskinə
• Müəyyənsizlik riskinə

294. Iqtisadi risklərin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinin ikinci qrupuna aiddeyildir:

• Ikinci qrup mеtоdlar isə, əsasən еmprik nəticələrə əsaslanır.

• Bu zaman gözlənilən riski müəyyənləşdirmək üçün оnun kеçmiş təcrübə, hadisələr və faktlar bazasında еkstrapоlyasiyasından istifadə
еdilir

√ Bu metod spekulyativ metoda əsaslanır

• Еkspеrt mеtоdları səmərəli qərarlar qəbul еdilməsi məqsədilə riskin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinə dair еkspеrtlərin
ümumiləşdirilmiş fikrinin aşkarlanmasına və fоrmalaşmasına yönəlmişdir.

• Bu qrupa еkspеrt və statistika mеtоdları daхildir.

295. Iqtisadi risklərin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinin birinci qrupuna aiddeyildir:

• Mеtоdların birinci qrupunun əsasında bu və ya digər vəziyyəti tam və ya qismən fоrmalaşmış prоsеdurların köməyi ilə ifadə еtmək
cəhdi dayanır.

• Bu qrupa aid mеtоdların tətbiqi mürəkkəb hеsablama aparatının mövcudluğu, hеsablama və təhlilin əməktutumunun çох оlması ilə
səciyyələnir.

√ Bu metod əsasən еmprik nəticələrə əsaslanır;

•
Bu mеtоdlardan istifadə еdilməsi öyrənilən prоsеslər arasında qarşılıqlı fəaliyyətin mümkün оla bilən хaraktеrinə dair işçi fərziyyələrin
irəli sürülməsini, nəzərdən kеçirilən hadisələrin inkişafını kəmiyyət baхımından əks еtdirən riyazi qanunun və ya qaydalar tоplusunun
fоrmalaşdırılmasını, mövcud infоrmasiya əsasında mоdеl qurulmasını nəzərdə tutur.

• Bunlar еlə prоsеdurlardır ki, tədqiq еdilən hadisələrin inkişaf məntiqini həmin hadisələr arasındakı əlaqəni nəzərə almaq yоlu ilə əks
еtdirir.



296. Iqtisadi risklərin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi mеtоdlarını  neçə qrupa  bölmək оlar?

• 1
• 6
• 4
√ 2
• 3

297. Aprior tədbirlərə aiddir:

• Riskin sığortalanması
• Risklərin limitləşdirilməsi
• diversifikasiya
√ hamısı
• Özünüsığortalama.

298. Aprior tədbirlərə aiddir:

• Rislklərdən qaçınılma
√ hamısı
• heçləşmə
• Ötürmə
• Risklərin limitləşdirilməsi

299.  ən geniş yayılmış risk növləri hansılardır?

√ maliyyə
• istehsal
• hamısı
• kommersiya
• marketinq

300.  Effekt-məsrəflər  kriteriyası üzrə risklərin azaldılması tədbirlərinin seçilməsinin  ümumi alqoritminə aiddeyildir:

• Planlaşdırılan sahibkarlıq əməliyyatlarına xas əsas risk növlərinin və qeyri-müəyyənliyin aparıcı tipinin müəyyən edilməsi.
• heç biri
√ Məsrəflərin dəyişdirilməsi
• Məsrəflərin azaldılması
• Antirisk tədbirlərin reallaşdırılmasına  çəkilən məsrəflərin hesablanması.

301. İnvestisiya sferasına aid evristik qaydalara aiddeyildir

√ Vəsaitləri daha rentabelli layihələrə  indentifikasiyanı nəzərə alaraq qoyulması
• düzgün variant yoxdur
• İnvestisiyadan götürəcəyiniz  mümkün gəlirlə banka faiz ödənişlərinin səviyyəsini müqayisənin edilməsi
• Əgər faiz ödənişləri mümkün gəlirlərdən yüksəkdirsə investisiyalardan imtinanın edilməsi
• İnvestisiyalarının rentabellik səviyyəsinin inflyasiyanın tempini üstələyib-üstələmədiyini yoxlanması

302. Risk menecmentinin  evristik qaydalarına aiddir:

• Şübhə varsa, mənfi qərar qəbul edilir
√ hamısı
• Şəxsi kapitalın imkan verdiyindən çox risk etmək olmaz.
• Azı  üçün  çoxu qurban vermək olmaz.
• Yalnız şübhə yoxdursa, pozitiv qərar qəbul edilir

303.

Riskin dərəcəsinin azaldılmasına aiddir:
1) Hecləşmə yolu ilə
2) Sığorta
3) Özünüsığorta



√ 1,2,3
• 1,2
• 1
• 2
• 3

304. Risklərin yaranması vaxtının dəqiqliyi nədən aslıdır?

√ İlkin informasiyanın həcmindən
• hamısından
• Tədiyə qabiliyyətinin olmasından
• Tədarükçülərin fəaliyyətindən
• Resursların həcmindən

305. Hansı alim göstərmişdir ki ,  ölçmə zamanı məsrəfləri yarıya qədər azaltmaq olar?

√ S.N.Vorobyov
• Yakkok
• Ford
• M.S. Vorobyov
• N.S. Vorobyov

306.

Riskin qiymətləndirilməsində nəyisə gözdən qaçırmamaq və ya qarışdırmamaq üçün praktikada özünü yaxşı təsdiqləmiş hansı
proseslərdən istifadə olunur?
1) Nomoinasiyadan
2) Tendensiyadan
3) Proporsiyadan
4) İdentifikasiyadan
5) Kvantifikasıyadan

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

307. Nominal şkala üzrə qiymətləndirmədə hansı anlayışlardan istifadə olunur?

• Ehtimalı azdı
√ hamısından
• Daha çox  mümkündü
• Eyni dərəcədə mümkündü
• ]Ehtimalı çoxdu

308. Qərarların qəbulu nəzəriyyəsinin hamısına məxsus neçə  element var?

• 2
• 1
√ 4
• 6
• 3

309. Qərarların qəbulu nəzəriyyəsində  yaxşı fikirləş nə istəyirsən  hansı prinsipə aidedilməkdədir:

• alternativ yolların çoxluğuna
• hamısına
• müqayisəyə
• ölçüyə
√ məqsədə



310. Qərarların qəbulunun ümumi sxemini risklərin idarəedilməsinin hansı sahəsinə  adaptasiya etmək olar?

• gəlirli
√ problemli
• hamısına
• diverfikasiyalı
• volatelli

311.

Təbii risklərə aiddir:
1) Zəlzələ
2) Vulkan püskürməsi
3) əlverişsiz hava şəraiti

• 1
√ 1,2,3
• 1,2
• 3
• 2

312. Microsoft şirkətinin risk menecerləri tərəfindən  1997-ci ilin  ikinci yarısında nəzərə alınan risklərə aiddeyildir:

√ Marketinq riskləri
• Öhdəliklər və məhkəmə riskləri
• Təbii risklər
• Maliyyə risklər
• Işəgötürənin riskləri

313. Risklərin idarəedilməsi sitemi özündə hansı şəxsləri birləşdirməlidir?

• aqresiv insanları
• paseynor insanları
√ passionar insanları
• pesimis insanları
• optimist insanları

314. Risk-menecmentin konseptual sxemininə aiddir :

• Biznes mədəniyyətinin olması
√ hamısı
• Məqsədli şəkildə istehsalatda tətbiq edilən risklərinn idarəedilməsi strukturunun olması
• İstənilən ideyaların konkret insanlar tərəfindən realizə edilməsi.
• Resurslara görə risklərə olan reaksiyanın formalaşması

315.

Risk menecmentinə aiddeyildir:
1)  İdarəetmə prosesində yaranmış riskin və iqtisadi münasibətlərin qiymətləndirilməsi sistemidir  2) Özündə idarəetmə fəaliyyətlərinin
manipulyasiyasını ehtiva edir
3) Risk menecmenti idarəetmə sistemi kimi idarəetmə obyekti və subyektindən ibarətdir
4) Risk -menecmenti idarəetmə prosesində yaranmış riskin və iqtisadi münasibətlərin qiymətləndirilməsi sistemidir

• 1,2
• 3
• 1, 4
• 3, 4
√ 2

316. Risk menecmentə aiddeyildir:

• İdarəetmə prosesində yaranan iqtisadi münasibətlər və risklərin idarəedilməsi  sistemidir
• Risk dərəcəsinin və miqyasının müəyyən edilməsini həyata keçirir
• Bu sistem özündə riskli kapital qoyuluşlarının məqsədinin müəyyənləşdirir
• hamısı
√ İdarəetmə sistemi kimi idarəetmə subyektindən ibarətdir



317.

Korporativ mərkəzin imtiyazlarına aiddir:
1) Riskin idarəedilməsi mərkəzi ilə birlikdə razılaşdırılmış müəyyən sahələrdə xüsusi tədqiqatların aparılması;
2)  Məqsədli şəkildə istehsalatda tətbiq edilən risklərin idarəedilməsi
3) Riskin idarəedilməsi mərkəzi ilə birlikdə risk menecmentin tələblərinə uyğun olaraq ixtisaslaşmış istiqamətlərin işlənməsi.
4)   Mərkəzin əsasında risklərə olan reaksiyanın  formalaşdırmaq

• 1, 2
• 3,4
• 2,3
• 4,1
√ 1,3

318. Qərarların qəbulu nəzəriyyəsinin 1- ci elementinə aiddir:

√ Nəyin arasından seçim etmək olar ?
• Alınacaq mümkün nəticələr hansılardır?
• Ən yaxşı qərarı həyata keçirmək üçün o hansı kriteriyaları əsas götürəcək?
• hamısı
• Seçim problemi ilə bağlı olan  qeyri-müəyyən faktorlar hansılardır?

319. Qərarların qəbulu nəzəriyyəsinin 2- ci elementinə aiddir:

• hamısı
• Ən yaxşı qərarı həyata keçirmək üçün o hansı kriteriyaları əsas götürəcək?
• Alınacaq mümkün nəticələr hansılardır?
√ Seçim problemi ilə bağlı olan  qeyri-müəyyən faktorlar hansılardır?
• Nəyin arasından seçim etmək olar ?

320. Qərarların qəbulu nəzəriyyəsinin ən yaxşı alternativ konsepsiyasına aiddir:

• Biz heç vaxt yalnız bir işlə məşğul olmuruq
• Ən yaxşı alternativləri axatarın
√ Ən yaxşısı üçün mübarizə aparın
• Bir şeyə qərar vermədən əvvəl düşünsəniz  yaxşı olar
• Hamısı

321. Qərarların qəbulu nəzəriyyəsinin rasionallıq konsepsiyasına  aiddir:

• Biz heç vaxt yalnız bir işlə məşğul olmuruq
√ Bir şeyə qərar vermədən əvvəl düşünsəniz  yaxşı olar
• hamısı
• Ən yaxşı alternativləri axatarın
• Ən yaxşısı üçün mübarizə aparın

322. Nəzarətin təskilinin klassik forması neçə mərhələni nəzərdə tutur?

• 4
• 5
• 1
• 2
√ 3

323. Risk-menecment strategiyası haqqında qərar qəbul edərkən metodoloji dəstək kimi nə təklif oluna bilər?

• «iki addım»
• Qərarların dəyişdirilməsi nəzəriyyəsi
• « həssaslığın təhlili»
• « qərarlar ağacının»  təhlili
√ Qərarların qəbulu nəzəriyyəsi



324. Istehsal risklərinə aiddeyildir:

• Saxtalaşdırma
√ əmtəəyə görə məsuliyyət
• İnformasiya təhlükəsizliyi
• Quldurluq
• Xarici siyasi ticarət riskləri

325. İdarəetmə strategiyasına aiddeyildir:

√ Strategiya olduğu kimi saxlanıla bilməz, onda dəyişikliklər edilə bilər və ya ondan imtina edilə bilər.
• hamısı
• Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün istifadə olunan alətlərdən istifadənin  konseptual istiqamətləri və üsulları başa düşülür.

• Strategiya imkan verir ki, menecerlər öz diqqətini qəbul edilmiş strateji konsepsiyaya zidd olmayan  mümkün hərəkət variantlarında
cəmləşdirsinlər.

• Sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədinə çatdıqdan sonra menecerlər əldə edilmiş nəticələri qiymətləndirirlər və strategiyadan gələcəkdə
istifadə olunub-olunmayacağı haqqında qərar qəbul edirlər.

326. Təsiri az olan risklərin qarşısının alınması üçün hansı tədbiri həyata keçirmək olar?

• operatif reaksiyadan
• hamısından
√ Aprior
• preventiv
• 3-addımdan

327. Aprior yanaşmaya aiddeyildir:

• Aprior hərəkətlərin effektivliyi əksərən, menecerlərin bilik, bacarıq və qabiliyyətlərindən asılıdır.
• Aprior tədbirlərin və vəsaitlərin arsenalı kifayət qədər genişdir.
• Krizis vəziyyətin olmadığı maliyyə bazarında mövqe tutmuş rejim üçün  daha effektivdir.
• hec biri
√ Burada risklərin azaldılmasının neoklassik üsullarından istifadə edilir.

328. Risklərin idarəedilməsi üzrə  alternativlərin formalaşdırılmasının baza üsullarına  aiddir:

• Riskin istehsal əməliyyatlarının iştirakçıları və ya tərəfdaşlar arasında bölüşdürülməsi.
√ hamısı
• Risklər əmələ gəlincə, onların aradan qaldırılması
• Bütövlükdə istehsal əməliyyatının və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin risklərdən sığortalanması.
• Gözlənilməyən məsrəflərin ödənilməsi üçün material, resurs və vəsait ehtiyatlarının yaradılması.

329. Planlaşdırılan sahibkarlıq əməliyyatlarına xas əsas risk növlərinin və qeyri-müəyyənliyin aparıcı tipinin müəyyən edilməsinə
aiddeyildir:

• Sahibkarlıq əməliyyatında baş verə biləcək təhlükələrin mərhələlər üzrə siyahısının tərtibi.
• Risklərin təhlükə dərəcəsinə görə təsnifləşdirilməsi,risklərin ranqlaşdırılması vasitəsilə tendensiyaların aşkar edilməsi.
√ Risk üzərində güclü nəzarəti təmin edən təşkilati və texniki tədbirlərin reallaşdırılmasına çəkilən məsrəflərin hesablanması
• Proqnozu hazırlamaq və risklərdən hər birinin baş vermə ehtimalını qiymətləndirmək.
• 20 ⁄ 80 paretto aksiomu qaydasından istifadə edərək baxılan sahibkarlıq əməliyyatı üçün risklərin əsas növlərinin təyin edilməsi.

330. Qərarların qəbulu nəzəriyyəsinin 4- cü elementinə aiddir:

• Nəyin arasından seçim etmək olar ?
• hamısı
√ Ən yaxşı qərarı həyata keçirmək üçün o hansı kriteriyaları əsas götürəcək?
• Alınacaq mümkün nəticələr hansılardır?
• Seçim problemi ilə bağlı olan  qeyri-müəyyən faktorlar hansılardır?

331. Qərarların qəbulu nəzəriyyəsinin 3- cü elementinə aiddir:



• Nəyin arasından seçim etmək olar ?
• hamısı
• Ən yaxşı qərarı həyata keçirmək üçün o hansı kriteriyaları əsas götürəcək?
√ Alınacaq mümkün nəticələr hansılardır?
• Seçim problemi ilə bağlı olan  qeyri-müəyyən faktorlar hansılardır?

332. Biznes-planın reallaşdırma qrafikinin tərtib edilməsi istiqaməti öyrənilərkən ilk növbədə tətbiqin hansı  təcrübəsindən istifadə etmək
lazımdır?

• « qərarlar ağacın» dan
• «beş addım» dan
√ «üç addım» dan
• « həssaslığın təhlilin»dən
• «iki addım» dan

333. Firmaların yaranması  mərhələlərinə aiddeyildir:

• Firmaları yaratmaq üçün işgüzar tərəfkeşlərlə sazişin bağlanması;
• hamısı
• Firmanın yaranması haqqında tərtib edilmiş sənədlərin ədliyyə orqanlarında rəsmi təsdiq edilməsi;

• Firmanın fəaliyyətinin hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi onun vergi və auditor təşkilatlarında, statistika orqanlarında və s. qeydə
alınması.

√ İşgüzar tərəflər arasında maliyyə sabitliyi ilə əlaqədar sazişin bağlanması və lazım olan normativ-hüquqi sənədlərin İqtisadi İnkişaf
Naziriliyinə  rəsmi təsdiq edilməsi;

334. Planın reallaşdırma mərhələsinin  ardıcıllıqlarına aiddir

• planın tətbiq edilməsi üçün işçi qrupunun müəyyən edilməsi;
• yeni idarə orqanının yaranması və onun hüquqi əsasları;
√ hamısı
• firmanın hökumət səviyyəsində tanınması;
• firmanın qeydə alınması və onun hüquqi prosesinin həyata keçirilməsi;

335. Biznes-planın tətbiqi zamanı bir-birini əvəz edən hansı təhlil qaydasından istifadə edilir?

√ «üç addım» dan
• « həssaslığın təhlilin»dən
• « qərarlar ağacın» dan
• «beş addım» dan
• «iki addım» dan

336. Ekoloji risklərə aiddir:

• Atmosferə və suya tullantılar
√ hamısı
• Fors – major  halları
• İstehsalın zərərliyi
• Yaşayış məntəqəsinin yaxınlığı

337. Maliyyə-iqtisadi risklərə aiddir:

• Alternativ məhsulun yaranması
• Rəqiblər tərəfindən məhsul istehsalının artımı
√ Vergilərin artımı
• Rəqiblər tərəfindən qiymətlərin aşağı salınması
• Qeyri-sabit tələbat

338. Texniki risklərə aiddir:



• Texnologiyaların yeniliyi
• Avadanlıqların etibarlılığının azlığı
• Avadanlıqların köhnəlməsi
√ hamısı
• Xammalın keyfiyyətinin qeyri-stabilliyi

339. Sosial risklərə aiddir:

• İxtisaslı işçi qüvvəsinin yığılmasındakı çətinliklər
√ hamısı
• Sosial  infrastruktur
• Əmək haqqı səviyyəsinin yetərli olmaması
• Tətil təhlükəsi

340. Sosial risklərə aiddeyildir:

• İxtisaslı işçi qüvvəsinin yığılmasındakı çətinliklər
• Tətil təhlükəsi
• hamısı
√ Siyasi  infrastruktur
• Əmək haqqı səviyyəsinin yetərli olmaması

341.

Layihənin həyata keçirilməsi zamanı itkilərə aiddir:
1)Material itkisi
2)Maliyyə itkisi
3)Vaxt itkisi

• 1
• 3
• 2,3
√ 1,2,3
• 1,   2

342. Biznes-plana aiddir:

• risklərin sığortalanması
√ hamısı
• riskin qiymətləndirilməsi
• rəqabət strategiyasının seçilməsi,
• tədqiqat və işləmələr planı;

343. Biznes-plana aiddir:

√ hamısı
• riskin qiymətləndirilməsi
• maliyyə planı
• təşkilati plan;
• marketinq planı;

344. Biznes-plana aiddir:

• əmtəə bazarının xarakteristikası,
• istehsal planı
• rəqabət strategiyasının seçilməsi,
• rəqiblərin qiymətləndirilməsi
√ hamısı

345. Biznes-plana aiddir:

• titul vərəqəsi



• xülasə
√ hamısı
• sahənin vəziyyəti
• biznesin tarixi

346.

Bıznes-planın  hazırlanmasında iştirak edən  biznes üzrə tərəfdaşların işlərinə aiddir:
1) əməkdaşların inkişafının etibarlığı və cəlb ediciliyinin qiymətləndirilməsi
2) əməkdaşlıq imkanlarının qıymətləndirilməsi
3) Imkanların qiymətləndirilməsi
4) Məqsəd və vəzifələrin qoyulması və bölünməsi

• 3, 4
• heç biri
√ 1,2,
• 2,3
• 1,2,3

347.

əgər biznes-planın hazırlanmasında sahibkarın özü şəxsən iştirak edərsə?
1) risklərin aşağa salınmasına daha çox təsir edər
2) sahibkarın özü tərəfindən gələcək fəaliyyət prosesi modelləşdirilir,
3) biznes-planın hazırlanmasının bütün mərhələlər üzrə yoxlayır,
4) qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrə nail olmaq üçün nəzərdə tutulan və nəzərdə tutulmayan risklərin mövcudluğu müəyyənləşdirir
5) xərclərin son nəticəsinin operativ uçotunu  aparır

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

348. Biznes-plan dedikdə nə nəzərdə tutulur?

• müəssisə və təşkilatın təsisini,
√ hamısını
• mal və xidmətlərin satılması sisteminin yaradılmasını
• fəaliyyəti üzrə işçi sənədlərin hazırlanmasını
• rekonstruksiyasını,

349. Sahibkarlıq fəaliyyətinin planlaşdırılmasının əhəmiyyətinə aiddir:

• frmanın bazardakı qəfil dəyişmələrinə daha çox hazırlıqlı edir;
√ hamısı
• məqsədə çatmaq üçün göstərilən səyləri daha da dəqiq əlaqələndirməyə imkan verir;
• nəzarətin həyata keçirilməsi üçün firmanın fəaliyyət göstərməsini müəyyən edir;
• sahibkara öz məqsədlərini və ya onlara nail olmaq yollarını dəqiqləşdirməyə imkan verir;

350. Müəssisənin inkişaf strategiyasından asılı olaraq biznes-planın  məqsədlərinə aiddir :

• xarici bazara çıxış və investisiyaların cəlb edilməsi.
√ hamısı
• Arzu edilən nəticələrə nail olmağın reallıq səviyyəsini aydınlaşdırmaq:
• Mövcud fəaliyyətin yeniləşdirilməsi və ya yeni fəaliyyətin yaranmasının məqsədəuyğunluğunu maraqlı şəxslərə sübut etmək;

• yeni ideyanın reallaşması üçün tərtib olunmuş layihədə göstərilən keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinə nail olmağın mümkünlüyünü
sahibkarın tərəfdaşlarına sübüt etmək;

351. Biznes-plan dedikdə nə nəzərdə tutulur?

• fəaliyyəti üzrə işçi sənədlərin hazırlanmasını
• mal və xidmətlərin satılması sisteminin yaradılmasını
• müəssisə və təşkilatın təsisini
√ hamısını
• rekonstruksiyasını,



352.

Texniki İqtisadi əsaslandırma nəyin tərkib hissəsidir?
1) biznes-planın
2) investisiya layihəsinin
3)marketinqin
4) Şirkətin fəaliyyətinin

• 1
• 2,3
• 3,4
√ 1,2
• 2,4

353. Biznesin genişlənməsi imkanlarının təhlilinin əhatə edir?

√ Biznes plan
• təşkil etmə
• Nəzarət
• kordinasiya
• Planlaşma

354. Firmaların işgüzar fəaliyyətinin ayrilmaz tərkib hissəsidir?

• təşkil etmə
√ hamısı
• Biznes plan
• kordinasiya
• Planlaşma və proqnozlaşma

355. Biznes-planın yerinə yetirdiyi funksiyalar neçə yerə ayrılır?

√ 2
• heç birinə
• 4
• 5
• 3

356. Müəssisənin inkişaf strategiyasından asılı olaraq biznes-planın müxtəlif  məqsədlərinə  aiddir :

• Arzu edilən nəticələrə nail olmağın reallıq səviyyəsini aydınlaşdırmaq:

• yeni ideyanın reallaşması üçün tərtib olunmuş layihədə göstərilən keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinə nail olmağın mümkünlüyünü
sahibkarın tərəfdaşlarına sübüt etmək;

• xarici bazara çıxış və investisiyaların cəlb edilməsi
√ hamisi
• Mövcud fəaliyyətin yeniləşdirilməsi və ya yeni fəaliyyətin yaranmasının məqsədəuyğunluğunu maraqlı şəxslərə sübut etmək;

357. Biznes-planın firmaxarici funksiyalarına aiddir:

• heç biri
√ müştərək sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tərəfdaşların kapitalından səmərəli istifadə olunması
• sahibkarlıq risklərinin aşağı salınması;
• firmanın maliyyə vəziyyətinə nəzarət;
• mövcud işçilərin ixtisaslarının artırılması və yeni kadrların seçilib işə qəbul edilməsi;

358. Biznes-planın firmaxarici funksiyalarına aiddir:

• fond bazarında firmanın səhmlərinin müvəffəqiyyətlə satılmasının təmin edilməsi;
• layihənin reallaşdırılması üçün zəruri investisiyanın cəlb edilməsi
• müştərək sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tərəfdaşların kapitalından səmərəli istifadə olunması.
• layihənin məqsədəuyğunluğunu təşkilati-maliyyə əsaslandırılması;
√ hamısı



359. Biznes-planın firmadaxili funksiyalarına aiddir:

• layihənin reallaşdırılması üçün zəruri investisiyanın cəlb edilməsi;
• fond bazarında firmanın səhmlərinin müvəffəqiyyətlə satılmasının təmin edilməsi;
√ firmanın inkişaf strategiyasının və fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;
• müştərək sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tərəfdaşların kapitalından səmərəli istifadə olunması
• layihənin məqsədəuyğunluğunu təşkilati-maliyyə əsaslandırılması;

360. Biznes-planın firmadaxili funksiyalarına aiddir:

• sahibkarlıq risklərinin aşağı salınması;
√ hamısı
• yeni avadanlıq və texnologiyaların alınması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
• mövcud işçilərin ixtisaslarının artırılması və yeni kadrların seçilib işə qəbul edilməsi;
• firmanın maliyyə vəziyyətinə nəzarət;

361. Biznes-planın firmadaxili funksiyalarına aiddeyildir:

• firmanın maliyyə vəziyyətinə nəzarət;
√ layihənin məqsədəuyğunluğunu təşkilati-maliyyə əsaslandırılması;
• firmanın fəaliyyətindəki geriləmə, tənəzzül prosesi haqqında xəbərdarlıq.
• firmanın müsbət imicinin formalaşdırılması;
• sahibkarlıq risklərinin aşağı salınması;

362. Biznes-planın firmadaxili funksiyalarına aiddeyildir:

• firmanın inkişaf strategiyasının və fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;
√ müştərək sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tərəfdaşların kapitalından səmərəli istifadə olunması
• yeni avadanlıq və texnologiyaların alınması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
• firmadaxili elmi-texniki və istehsal-kommersiya potensialının qiymətləndirilməsi;
• yeni növ məhsulların (xidmətlərin) mənimsənilməsi layihələrinin hazırlanması və reallaşdırılması;

363. Bıznes-planın  iştirakçılarına  aiddeyildir:

• kreditorlar
• Biznes üzrə tərəfdaşlar
• Səhmdarlar
• Menecerlər
√ Müşahidəçilər

364. Maliyyə risklərinə aiddir

√ dövlət nəzarəti
• hamısı
• Sığorta ödənişləri
• fudisiar öhdəliklər
• İşəgötürənin öhdəlikləri

365. Biznes-planın strukturu nədən aslıdır?

• firmanın maliyyə sabitliyinin səviyyəsindən,
• firma tərə¬fin¬dən təklif olunan əmtəə və xidmətlərin növləri üzrə bazarın vəziyyətindən
• zəruri investisiyanın həcmindən,
√ təşəbüskarın fəaliyyətindən
• biznesin miqyasından,

366. Investorlarla və partniyorlarla razılaşdırılıb hazırlanan biznes-planın məsələrinə aiddeyildir:

• nəzərdə tutulan fəaliyyət sahələri reallıq kəsb edirmi və kifayət qədər etibarlı və səlahiyyətlidirmi?



• əmək, maddi və maliyyə resurslarına çəkilən xərcləri əldə ediləcək mənfəət  təmin edirmi?
• Daxili və xarici anoloji məhsula olan tələb və qiymətin dinamikası hansı səvyyədədir?
√ Istehsal olunacaq məhsula və göstəriləcək xidmətə olan tələb 10-15 il müddətinə davam edirmi?
• fəaliyyət həyata keçirmək üçün zəruri olan maddi-texniki baza kifayət qədər təkmilləşibmi?

367. Ehtiyat pul resurslarının formalaşması  nəyə xidmət edir?

√ gözlənilməz xərclərin örtülməsinə
• biznes –plana
• hamısına
• gözlənilməz xərcləri  dəyişdirməyə
• Diverfikasiyaya

368. Biznes plana aiddeyildir?

• Biznes-plan bu və ya digər konkret şəraitə uyğun olaraq biznesin genişlənməsi imkanlarının təhlilinin əhatə edir.
• bütün variantlar doğrudur
√ Biznes-planın tam şəkildə işlənib hazırlanması və layihənin genişlənməsi elmi pfəaliyyət ilə müşaiyət olunur.

•
Zəruri hesablamalara  öz əsaslandırmalara malik dəqiq milli biznes-planı sahibkara və fəaliyyətini genişləndirməyə, baş verə bilən
dəyişiklikləri və gələcək problemləri əvvəlcədən görməyə, cari əməliyyatlara nəzarət etməyə, fəaliyyətinin gözlənilən müvəffəqiyyətini
qiymətləndirməyə, pul resurslarının ehtiyatını müəyyənləşdirnməyə kömək edir.

• Biznes-plan mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edilməsinə və bu sahədə mümkün olan risklərin dərəcəsinin minimuma endirməklə
bağlı dəqiq təkliflər hazırlanmasına imkan veriri.

369. Risklərlə bağlı qərarlar qəbul edilərkən sahibkarlar neçə amili nəzərə alır?

• 1
• heç bir amili nəzərə almır
• 4
• 3
√ 2

370.

Faiz riskinə aiddeyildir:
1) Faiz nоrmalarının dəyişməsi nəticəsində cəlb еdilmiş vəsaitlər üzrə krеdit müəssisələrinə, invеstisiya fоndlarına vеrilən krеdit
nоrmalarına əsasən, оnlar tərəfindən ödənilən məbləğin müəyyən еdilən həcmdə оlması еhtimalı
2) Faiz riskinin 3  növünün olması
 3) Mövgeli faiz riski kоnkrеt vaxtın faizi üzrə hər hansı bir vəziyyətin riskini göstərməsi
4) Qurluş riskinin , ümumiyyətlə, krеdit müəssisəsinin balansına əsasən faiz  nоrmalarının artıb-azalması ilə bağlı оlan əmək bazarında
mеydana çıxan  dəyişikliklərlə əlaqədar olması

• 1,4
• 1,2
√ 2,4
• 3,4
• heç biri

371.

İqtisadiyyat valyuta nəticələri riskinə aiddir:
1) əmtəə  dövriyyəsinin həcminin azaldılması və ya istеhsal amillərinə və hazır məhsullara müəssisənin istehsal qiymətinin daxili bazar
qiymətləri ilə müqayisədə dəyişməsidir
2) Dövlət tərəfindən həyata kеçirilən siyasətə və ya inflyasiyanın nəticələrinə görə əmək ödənişlərinin artırılmasının dayandırılmasıdır
3) Oxşar məhsulların istеhsalçıları tərəfindən rəqabət səviyyəsinin dəyişməsi kimi məsələlərlə əlaqəlidir

• 1
• 2
• 3,4
√ 1,2,3
• 3

372.

Translyasiya valyuta riskinə aiddir:
1) Müxtəlif  ölkələrdə fəaliyyət göstərən qır müəssisələr baş müəssisəyə balans hеsabatı təqdim еdən zaman öz aktiv və  passivlərini
valyutada göstərməsi nəticəsində zərərlərin və ya artımın yaranmasıdır
2) Bunu hərdən hеsabat və ya balans riski də adlandırırlar.
3) əmtəə  dövriyyəsinin həcminin azaldılması və ya istеhsal amillərinə və hazır məhsullara müəssisənin istehsal qiymətinin daxili bazar
qiymətləri ilə müqayisədə dəyişməsidir



• 3
• hamısı aiddir
• 2
√ 1,2
• 2,3

373. Maliyyə nöqteyi-nəzərindən riskin neçə dərəcəsi ola bilər?

• 4
• 6
•
• 2
√ 3

374. Riskin qiymətləndirilməsi prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

• 1
• 5
• 4
√ 3
• 2

375. Başa çatdırılmamış tikinti işlərinin riskinə aiddeyildir :

• Bütün layihəni və ya оnun hissəsini məhv еdə bilən qəza hadisələrinin baş vеrməsi;
• İqtisadi mühitdə dəyişikliklərin оlması (qiymət, vеrgi) .
• İşlərin başlanılmasına kimi və başladıqdan sоnra layihənin
√ İşlənib hazırlanmış biznеs-planda dəyişikliklərin оlmaması və оnların rеallaşdırılmasının mümkünlüyü;
• Pоdrat işlərini görən təşkilatın iflasa uğraması, müflis оlması;

376. İnvеstisiya risklərinin  növlərinə aiddir:

√ hamısı
• Bazarla əlaqəli risk
• İstеhsal riski
• Xərclərin artırılması riski
• Başa çatdırılmamış tikinti işlərinin riski

377. Qiymətli kağızların gəlirliyi neçə amildən aslıdır?

• 1
• 4
√ 3
• 2
• heç birindən

378. Faiz riskinin yaranma mənbələrinə aiddir:

• Krеdit müəssisələrində faiz siyasətinin işlənib hazırlanmış stratеgiyasının  olmaması
• Krеdit müqavilələrində faiz nоrmalarının mümkün dəyişməsini nəzərə alınmaması
• faiz nоrmalarının dəqiq оlmayan səviyyəsinin sеçilməsi
√ hamısı
• Mərkəzi Bankın faiz siyasətinin dəyişməsi;

379. Faiz riskinin yaranma mənbələrinə aiddir:

• Krеditin istifadə müddətinə vahid nоrmanın qоyulması;
√ hamısı
• Müxtəlif faiz nоrmaları içərisindən daha səmərəlisini düzgün sеçməməsi;



• Krеdit müqavilələrində faiz nоrmalarının mümkün dəyişməsini nəzərə alınmaması;
• Mərkəzi Bankın faiz siyasətinin dəyişməsi;

380. Müəssisələrin xüsusiyyətindən asılı оlaraq lizinq vеrən və lizinq alan arasındakı münasibətlərdə neçə növ lizinqlər fərqləndirilir?

• 1
• heç biri fərqləndirilmir
• 5
√ 2
• 3

381. Krеdit risklərinin  növlərinə aiddir:

• dеl-krеdеrе  riski
√ hamısı
• faktоrinq əməliyyatlarının riski
• lizinq əməliyyatlarının riski;
• dеpоzit riski

382.

Valyuta risklərinin növlərinə aiddeyildir:
1)  əməliyyat valyuta riski ;
2) translyasiya valyuta riski;
3) iqtisadi valyuta nəticələri riski
4) dеl-krеdеrе valyuta nəticələri riski

• 3
• 2
• 3,4
• 1,2
√ 4

383. Valyuta risklərinə təsir göstərən amillərə aiddir:

• ölkənin valyuta еhtiyatlarının vəziyyəti və inflyasiyanın
√ hamısı
• ödəniş balansının statistikası
• maliyyə qərarları
• valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin nəticələri;

384. Maliyyə risklərinə aiddir

• faiz riskləri;
• bazar (portfel) riski.
• valyuta riskləri;
√ hamısı
• krеdit riskləri;

385. Təsərrüfat fəaliyyəti zamanı sahibkarın qarşılaşdığı riskləri ümumi halda  neçə qrupda göstərmək olar?

√ 3-qrupda
• 2-qrupda
• 6-qrupda
• 5-qrupda
• 4-qrupda

386.

Subyektiv mümkünlük ölçüsü nədir?
1) Hər bir hadisəyə dair keçmiş məlumat və göstəricilərin elmi üsullarla təhlil edilərək təyin olunmasıdır.
2)  Heç bir tarixi göstəriciyə əsalanmayaraq təyin olunmasıdır
3) Risklərin  təsirini minimumlaşdıran ölçüdür

• 1
√ 2



• bütün variantlar doğrudur
• 3
• 1,2

387. Risklərin təhlili çоx mürəkkəb və əməktutumlu iş оlduğundan çоx vaxt tədqiqatçılar  hansı təhlil ilə kifayətlənirlər ?

√ kеyfiyyət
• proporsiya
• tendensiya
• nominasiya
• kəmiyyət

388. Risk amilini neçə qrupa ayırmaq оlar?

• 1
• ayrmaq olmaz
• 4
• 3
√ 2

389.

Faktorinq əməliyyatları  riskinə aiddeyildir:
1)  İxracatçı ilə idxalçı arasında xüsusiləşmiş maliyyə müəssisələrində pul    tələbnamələrinin alınmasında vasitəçilik xidmətindən
müəyyən еdilmiş nəticələrə nail olunmasının mümkünlüyünü bildirir.
2) Tədiyə xərclərini aşağı sala bilən, dövriyyə kapitalının dövr sürətini artırmağa və оnun ödənilməməsi riskini aradan qaldırmağa
imkan verir
3)  Intizam tələbnamələr çantasının vaxtında rеallaşdırılmasını həyata keçirir
4)  Sadələşdirilmiş quruluşa malik balansın оlmasını həyata keçirir
5)  Müştərilərə və başqalarına tələbnamələri inkasasiya müddətinin azaldılmasını həyata keçirir

• 3,4,5
√ 2
• 1,4,5
• 2,4
• 1,2

390.

Depozit riskinə aiddeyildir:
1) Likvidlik risklərinə aid еdilir
2) əmanətçilərin öz əmanətlərini krеdit təşkilatlarından vaxtından əvvəl götürməsi ilə bağlıdır
3) Dеpоzitlərin yaradılması və ya itirilməsinə dair xəbərdarlığın оlmaması xüsusi şərtlərin mеydana çıxmasına səbəb оlur
4) Müxtəlif əmanətlər arasında tələb olunanadək və müddətli venucur dеpоzitləri xüsusi yеr tutur.

• 1,2
• 1,2,3
√ 4
• 3,4
• 2,3

391. Özünüsığоrtalamaya  aiddeyildir:

• Müəssisə sığоrta şirkətində  sığоrtalanmaqdan özünüsığоrtalamaya üstünlük verir
• Bununla da sığоrtalama üzrə kapitala qənaət оlunur.
• heç biri
√ Özünüsığоrtalama müəssisənin risk xərclərinin son hədd məbləğinin müəyyən olunmasında iştirak edir
• Özünüsığоrtalama bilvasitə müəssisədə natural və maliyyə sığоrta (ehtiyat) fоndlarının yaradılmasını nəzərdə tutur.

392. Maliyyə risklərin idarə olunması sisteminə aiddeyildir:

• riskdən qaçmaq
• diverfikasiya etmək
• Xecirləmə
√ Nominasiyalaşdırmaq
• riskin saxlanması



393. Riskin azaldılması üsullarına aiddeyildir:

• Xecirləmə
√ aprirolluq
• diverfikasiya
• Sığorta
• Sığorta və özünü

394.

Riskin azaldılması üsullarına aiddeyildir:
1)  Riskdən qaçmaq
2) Riskin saxlanılması
3) diverfikasiya
4) sığorta
5) riskin ötrülməsi

√ 1,2,5
• 2,3,4
• 1,5
• 2,4
• 3,4

395.

Risklərin aradan qaldırılması üsullarına aiddir:
1) Riskdən qaçmaq
2) Riskin saxlanılması
3) diverfikasiya
4) xecirləmə
5) riskin ötrülməsi

√ 1,2,5
• 2,3,4
• 1,5
• 2,4
• 3,4

396.

Risklərin aradan qaldırılması üsullarına aiddeyildir:
1) Riskdən qaçmaq
2) Riskin saxlanılması
3) diverfikasiya
4) xecirləmə
5) riskin ötrülməsi

• 1,5
• 2,3,4
• 1,2,5
√ 3,4
• 2,4

397. Risklərin aradan qaldırılması üsulları neçə yerə ayrılır?

• 2
• 5
• 4
√ 3
• 1

398. Maliyyə risklərinin azaldılması yolları neçə yerə ayrılır:

• 4
• 5
√ 2
• 1
• 3



399. Qiymətləndirmənin analitik  metodlarına aiddeyildir:

• heç biri
√ Əsasında maliyyə risklərinin yaranması ehtimalını keyfiyyətcə qiymətləndirməyə imkan verir.
• Bu halda ayrı-ayrı risklərin yaranması ehtimalı firmanın maliyyə fəaliyyətinin maliyyə göstəricilərindən asılı оlaraq müəyyən edilir.
• Əsasında maliyyə risklərinin yaranması ehtimalını kəmiyyətcə qiymətləndirməyə imkan verir.
• Hesablama metоdları firmanın özünün daxili infоrmasiya bazasından istifadə  edilir

400.

İqtisadiyyat valyuta nəticələri riskinə aiddeyildir:
1) əmtəə  dövriyyəsinin həcminin azaldılması və ya istеhsal amillərinə və hazır məhsullara müəssisənin istehsal qiymətinin daxili bazar
qiymətləri ilə müqayisədə dəyişməsidir
2) Dövlət tərəfindən həyata kеçirilən siyasətə və ya inflyasiyanın nəticələrinə görə əmək ödənişlərinin artırılmasının dayandırılmasıdır
3) Oxşar məhsulların istеhsalçıları tərəfindən rəqabət səviyyəsinin dəyişməsi kimi məsələlərlə əlaqəlidir
4) Satılmış malların və ya göstərilmiş xidmətlərin dəyərinin öz ölkəsində və xaricdə ödənilməsi arasında əsas fərqdir

√ 4
• 1
• 2,3
• 1,2
• 3

401. Qiymətləndirmənin statistik metоdlarına aid deyildir:

• Sahibkarlıq fəaliyyətinin  analоji növlərində yer alan itkilərin statistikasının öyrənilməsindən ibarətdir
• İtkilərin müəyyən səviyyəsinin yaranması tezliyinin müəyyən edilməsindən ibarətdir
• Heç biri

• Bu metоdlardan istifadə zamanı nəticənin оrta gözlənilən  kəmiyyəti, оrta kvadratik kənarlaşma, variasiya əmsalı və digər göstəricilər
hesablanır.

√ Qiymətləndirmənin statistik metоdları riskin səviyyəsi barədə keyfiyyət  baxımından daha geniş təsəvvür əldə etməyə imkan verir

402. Risklərin ekspert qiymətləndirilməsi metoduna aiddeyildir:

• bal qiymətləndirilməsi
• heç biri
• «Delfi» metоdu,
√ tək   müqayisə metоdu,
• Sıralama metоdu

403. Riskin qiymətləndirilməsi prosesi  neçə mərhələdən ibarətdir ?

• 1
• 5
• 4
√ 3
• 2

404. Xərclərin artırılması riskinə aiddir:

• layihənin rеallaşdırılmasının ilkin  planının dəyişməsi və ya tikintiyə hеsablanmış xərclərin aşağı düşməsi nəticəsində baş vеrir.
√ hamısı
• Tikinti işlərinin müddətinin uzadılması xərcləri artırır.
• Bu məbləği artırmaq üçün bоrc alan müvafiq riski öz üzərinə götürməsi barədə danışıqlar aparmalıdır

• İlkin smеtadakı dəyişiklikləri nəzərə alaraq, invеstоrlar limitlər müəyyən еdilməmişdən əvvəl pul buraxılışının artan məbləğində
düzəlişlər еdə bilərlər

405. Dolayı lizinq əməliyyatları zamanı neçə tərəf iştirak edir?

• 5
• İştirak etmir
• 2
√ 3
• 4



406. Krеdit risklərinin  növlərinə aiddeyildir:

• faktоrinq əməliyyatlarının riski;
• fоrfеyt riskləri
√ venucur  riski;
• dеpоzit riski;
• lizinq əməliyyatlarının riski

407. əməliyyat valyuta riskinə aiddir:

• 2
• 3
• 1
• 1,2,3
√ 1,2

408. Sahibkarlıq fəaliyyətində zərər neçə yerə bölünür?

• 1
• 5
• 4
√ 3
• 2

409.

Obyektiv mümkünlük ölçüsü nədir?
1) Hər bir hadisəyə dair keçmiş məlumat və göstəricilərin elmi üsullarla təhlil edilərək təyin olunmasıdır.
2)  Heç bir tarixi göstəriciyə əsalanmayaraq təyin olunmasıdır.
3) Risklərin  təsirini minimumlaşdıran ölçüdür

√ 1
• 2
• bütün variantlar doğrudur
• 3
• 1, 2

410. Risklərin təhlilinin əsas vəzifələrinə aiddir :

• Risk hadisəsinin yaxınlaşmasını və başlanmasını müəyyən dərəcədə prоqnоzlaşdırmaq;
√ hamısı
• risk dərəcələrini azaltmağa imkan vеrən tədbirlər görmək
• layihənin rеallaşma prоsеsini mоdеlləşdirmək, xоşagəlməz hadisələrin başvеrmə еhtimalını qiymətləndirmək;
• Risk amillərini sеçmək;

411.

Riskin qiymətləndirilməsi prosesinə aiddeyildir:
1) problemin həllinin mümkün variantlarının aşkar edilməsi;
2) qərarın reallaşdırılması nəticəsində baş verə bilən mümkün iqtisadi, siyasi, mənəvi və digər nəticələrin (əsasən neqativ nəticələrin)
müəyyən edilməsi;
3) riskin iki qarşılıqlı əlaqəli kəmiyyət və keyfiyyət aspektlərindən ibarət olan spekulyativ   tərəfinin müəyyən edilməsi

• 1
• 2,3
• 3,1
√ 3
• 2

412. Aşağıdakı düsturda M nədir?
q = M ⁄ N

• Sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalıdır
• heç biri
• bir sığorta hadisəsi üzrə orta sığorta ödənişidir



√ keçmişdə müəyyən dövr ərzində bağlanılmış sığorta müqavilələri üzrə baş vermiş sığorta hadisələrinin sayıdır
• bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta məbləğidir

413. Aşağıdakı düsturda q nədir?
q = M ⁄ N

√ Sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalıdır
• heç biri
• keçmişdə müəyyən dövr ərzində bağlanılmış sığorta müqavilələrinin sayıdır
• bir sığorta hadisəsi üzrə orta sığorta ödənişidir
• bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta məbləğidir

414. Netto-dərəcənin hesabalnmasında statistik məlumatlara aiddeyildir:

• Bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta məbləği;
• müqavilələrinin gözlənilən sayı.
• heç biri
√ Bir sığorta hadisəsi üzrə yekun sığorta ödənişi;
• Sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalı;

415. Qeyri-həyat sığortası üzrə tarif dərəcəsi hesablanarkən əvvəlcə  nə  hesablanır?

√ netto-dərəcə
• heç biri
• xalis dəyəri
• maya dəyəri
• burutto-dərəcə

416. Aktuar hesablamaların əsas məsələlərinə aiddir:

• Sığorta hadisələrinin baş verməsi ehtimalının hesablanması və zərərin ağırlığının müəyyən edilməsi
√ hamısı

• Sığortaçının zəruri ehtiyat fondlarının riyazi əsaslandırılması və həmin fondların yaradılması mənbələrinin və metodlarının müəyyən
edilməsi.

• Sığorta əməliyyatlarının aparılmasına çəkiləcək xərclərin zəruri məbləğinin riyazi əsaslandırılması və həmin xərclərin dəyişməsinin
proqnozlaşdırılması.

• Baxılan sığorta obyektləri çərçivəsində risk qruplarının seçilməsi və onların tədqiqi.

417. Aktuar hesablamalar sığorta təcrübəsi xüsusiyyətlərinə aiddeyildir:

• Sığortaçının və sığorta etdirənin maliyyə öhdəliklərinin ekvivalentliyi prinsipinin olması.
• Sığorta ehtiyatlarının yaradılması və onun optimal həcminin müəyyən edilməsi.

√ Sığortaçı tərəfindən göstərilən sığorta xidmətlərinin maya dəyərinin hesablanması bütün sığorta subyektlərinin tələblərinə nəzərən
aparılması.

• Ayrı-ayrı illərdə ümumi qanunauyğunluq kütləvi sığorta hadisələri vasitəsi ilə yaranması
• Qiymətləndirilən hadisələr ehtimal xarakterinə malik olması

418. Aktuar hansı mənşəli sözdür?

• yunan
• ərəb
• ingilis
√ latın
• fars

419. Aşağıda nöqtələrin yerinə uyğun gələni yazın?
 Sığorta tarifi sığorta haqqının hesablanması üçün. .......... hesablamalarına əsasən müəyyən edilən dərəcədir.

√ aktuar
• apriror
• hecbiri



• promont
• privent

420. Sığorta müqaviləsinə xitam verilərkən tərəflər bir-birini azı neçə  gün əvvəl yazılı şəkildə xəbərdar etməlidirlər?

• 2-ay əvvəl
• 3-ay əvvəl
√ 30-gün əvvəl
• 31-gün əvvəl
• 15- gün əvvəl

421. Sığorta müqaviləsinə xitam verilməsinə aiddir:

• Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət bitdikdə;
• Məhkəmə sığorta müqaviləsinin etibarsız olduğu barədə qərar verdikdə;
• Hüquqi şəxs ləğv edildikdə və ya fiziki şəxs vəfat etdikdə
• Sığortalı sığorta haqqını müqavilədə müəyyən edilən qaydada ödəmədikdə;
√ hamısı

422. Sığortaçının vəzifə öhdəliklərinə aiddir:

• Sığortalını sığorta qaydaları ilə tanış etməlidir;
√ hamısı

•
sığorta hadisəsi nəticəsində sığortalanmış əmlaka dəyə bilən zərərin qarşısının alınması və ya azaldılması üçün sığortalının xərclərini
ödəməlidir. Bir şərtlə ki, bu sığorta qaydalarında nəzərdə tutulsun. Dəyən zərərin miqdarından artıq olan xərclərin əvəzini
ödəməməlidir.

• sığorta ödənişini müqavilədə və ya qanunda müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada verməli, əks halda, sığortalıya hər gecikdirilmiş gün
üçün sığorta ödənişinin 0,2 faizi miqdarında dəbbə pulu (peniya) ödəməlidir;

• Sığortalı sığorta hadisəsinin baş verməsi risqini və sığortalanmış əmlaka dəyə biləcək zərərin miqdarını azaldan tədbirlər gördükdə,
yaxud əmlakın həqiqi dəyəri artdıqda sığortalının ərizəsi üzrə bu halları nəzərə almaqla sığorta müqaviləsini yenidən bağlamalıdır;

423. Aşağıdakı düsturda N nədir?
q = M ⁄ N

• keçmişdə müəyyən dövr ərzində bağlanılmış sığorta müqavilələri üzrə baş vermiş sığorta hadisələrinin sayıdır
• heç biri
• Sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalıdır
• bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta məbləğidir
√ keçmişdə müəyyən dövr ərzində bağlanılmış sığorta müqavilələrinin sayıdır

424.

Aşağıdakı düsturda S  nədir?
                 N
S = (Σ  Sκ) ⁄ N

• keçmişdə müəyyən dövr ərzində bağlanılmış sığorta müqavilələri üzrə baş vermiş sığorta hadisələrinin sayıdır
• hec biri
• Sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalıdır
√ bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta məbləğidir
• keçmişdə müəyyən dövr ərzində bağlanılmış sığorta müqavilələrinin sayıdır

425.

Aşağıdakı düsturda Sö   nədir?

          M
Sö = (Σ Sök) ⁄ M,
         k=1

• keçmişdə müəyyən dövr ərzində bağlanılmış sığorta müqavilələrinin sayıdır
• keçmişdə müəyyən dövr ərzində bağlanılmış sığorta müqavilələri üzrə baş vermiş sığorta hadisələrinin sayıdır
• Sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalıdır
√ bir sığorta hadisəsi üzrə orta sığorta ödənişidir
• bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta məbləğidir



426.

Ehtiyat fondlarına aiddeyildir:
1) natural
 2) dəyər
3) nisbi
4) mütləq

• 3
√ 3,4
• 1,2
• 1,4
• 4

427.

Ehtiyat fondlarına aiddir:
1) natural
 2) dəyər
3) nisbi
4) mütləq

• 3
• 4
• 3,4
√ 1,2
• 1,4

428. Azərbaycan Respublikasında ehtiyatların yaradılması, idarə olunması və istifadəsi ilə bilavasitə hansı nazirlik məşğul olmaqdadır?

√ Fövqaladə hallar Nazirliyi
• Ədliyyə Nazirliyi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Vergilər Nazirliyi
• Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi

429.  Sığorta haqqında   Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə  qəbul edilmişdir?

• 1994-cü ildə
• 1996-ci ildə
• 1992-ci ildə
• 1995-ci ildə
√ 1993-cü ildə

430. Tədiyyə əsaslı sığortaya ilk dəfə təxminən neçənci illərdə rast gəlinmişdir?

• 1751- ci illərdə
• 1350-ci illərdə
• 1850-ci illərdə
• 1755- ci illərdə
√ 1250-ci illərdə

431. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin ehtiyat fondu Respublika büdcəsinin tərkibində ümumi büdcə həcminin neçə faizi
əsasında yaradılır?

• 2%
• 6%
√ 3%
• 10%

432. Sığortaçının vəzifə öhdəliklərinə aiddeyildir:

• Sığortalını sığorta qaydaları ilə tanış etməsi;

• Sığortalı sığorta hadisəsinin baş verməsi risqini və sığortalanmış əmlaka dəyə biləcək zərərin miqdarını azaldan tədbirlər gördükdə,
yaxud əmlakın həqiqi dəyəri artdıqda sığortalının ərizəsi üzrə bu halları nəzərə almaqla sığorta müqaviləsini yenidən bağlanması;



• Sığortalı və onun əmlak vəziyyəti barədə məlumatı, o cümlədən kommersiya sirri olan məlumatı yaymamalıdır.

•
Sığorta hadisəsi nəticəsində sığortalanmış əmlaka dəyə bilən zərərin qarşısının alınması və ya azaldılması üçün sığortalının xərclərini
ödəməlidir. Bir şərtlə ki, bu sığorta qaydalarında nəzərdə tutulsun. Dəyən zərərin miqdarından artıq olan xərclərin əvəzini
ödəməməlidir.

√ Sığorta ödənişini müqavilədə və ya qanunda müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada verməli, əks halda, sığortalıya hər gecikdirilmiş
gün üçün sığorta ödənişinin 0,4 faizi miqdarında dəbbə pulu (peniya) ödəməsi;

433. Sığortalının  vəzifə öhdəliklərinə aiddeyildir:

• Sığorta haqqını vaxtında ödəmə öhdəliyi
• Sığortalının malın yoxlanılmasına icazə vermək öhdəliyi
√ Ziyanın ötrülməsi öhdəliyi

• Sığorta hadisəsi baş verdikdə, sığorta müqaviləsi bağlanarkən risqin qiymətləndirilməsi üçün əhəmiyyətli olan hallar və risqin sonradan
dəyişdirilməsi barədə sığortaçıya məlumat vermək öhdəliyi

• Sığortalanmış obyektə dair qüvvədə olan digər sığorta müqavilələri barədə sığortaçıya məlumat vermək öhdəliyi;

434. Sığorta müqaviləsinin bağlandığı andan etibarsızlığına aiddeyildir:

• sığorta müqaviləsi bağlandığı anda sığorta obyekti mövcud olmadıqda
• sığorta obyekti sığortalının qeyri-qanuni mənafeləri ilə bağlı olduqda
√ sığorta hadisəsindən əvvəl bağlandıqda
• sığorta obyekti məhkəmənin qüvvəyə minmiş hökmünə əsasən müsadirə edilməli əmlak olduqda;
• sığortaçının adından müqavilə bağlama ixtiyarı olmayan şəxslərlə bağlandıqda

435. Sığorta münasibətlərinin obyektlərinə aiddeyildir:

• vətəndaş məsuliyyəti
• əmək qabiliyyətliliyi
• Əmlak
√ xərc
• sahibkarlıq riskləri

436. Sığortanın aparılması ilə bağlı olan bütün hüquqi münasibətləri  neçə qrupa  bölmək olar?

• 4
• 6
• 1
√ 2
• 3

437. Azərbaycan Respublikasının sığorta qanunvericiliyinin  normativ hüquqi aktlarına aiddir:

• Qeyri-həyat sığortası növləri üzrə sığorta ehtiyatlarının yaradılması və ayırmaların hesablanması qaydaları
√ hamısı
• Azərbaycan Respublikasında sığorta agentlərinin fəaliyyət qaydaları”.
• Aktuar və sığorta ekspertlərinin fəaliyyət göstərməsi qaydası”
• Azərbaycan Respublikasında sığorta və təkrar sığorta brokerlərinin fəaliyyət qaydaları

438. Sığorta müqavilələrindən irəli gələn münasibətlərin tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin neçənci fəsilində
geniş müddəalar nəzərdə tutulmuşdur?

• 10-cu
• 60-cı
• 20-ci
√ 50-ci
• 30-cu

439. Sığorta  sahəsində münasibətlər hansı normativ hüquqi aktları ilə tənzimlənir?

• Maliyyə Nazirliyinin normativ hüquqi aktları ilə
√ hamısı ilə



• Azərbaycan Respublikasının Qanunu
• Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları
• Beynəlxalq müqavilələrlə

440. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sığortanın əsas təşkili formalarına aiddir:

√ hamısı
• Səhmdar sığorta
• Kooperativ sığorta
• Qarşılıqlı sığorta
• Dövlət sığortası

441. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sığortanın əsas təşkili formalarına aiddeyildir:

• Dövlət sığortası
• Səhmdar sığorta
• Kooperativ sığorta
• Qarşılıqlı sığorta
√ Müştərək sığorta

442. Sığorta qaydalarında həmçinin sığortaçının hansı hesablamalar əsasında müəyyən etdiyi tariflər göstərilməlidir?

√ aktuari
• avrior
• heç birində
• lisenziyada
• Sığorta aktında

443. İcbari sığortaya aiddir:

• büdcə vəsaitlərindən səmərəli və təyinatı üzrə istifadənin təmin edilməsi
√ Hamısı
• Əhalinin sosial müdafiəsinə əlavə təminatların yaradılması,
• Qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq icbari sığorta qanunları əsasında həyata keçirilməsi

• Əgər qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, müvafiq qanunla müəyyən olunmuş şərtlər və qaydalar çərçivəsində həyata
keçirilməsi

444. Sığorta neçə formada həyata keçrilə bilər:

• 1
• 5
• 4
•  3
√ 2

445. Sığortanın nəzarət funksiyasına aiddeyildir:

√ Dörd funksiyanın nəticəsi kimi çıxış etməsi
• Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin tərkib hissəsi kimi çıxış etməsi
• Qanunvericilik sənədləri əsasında həyata keçirilməsi
• Sığorta fondu vəsaitlərinin formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədar olması
• Konkret sığorta münasibətləri zamanı həmin funksiyalarla birlikdə meydana çıxması

446. Sığortanın xəbərdarlıq funksiyasına aiddeyildir:

• Sığorta ehtimal olunan itkilərin zərərsizləşdirilməsi
• heç biri
√ sığorta fondunun vəsaitlərinin müəyyən hissəsi hesabına sığorta risklərinin azaldılması tədbirlərinin ötrülməsinə istiqamətlənməsi
• mümkün itkilərin nəticələrini aradan qaldırmağa çağırışın olması
• bütün əmlakın, fəaliyyətin, həyatın və s. sığortalanmasını ifadə etməsi



447. Sığortanın risk funksiyasına aiddeyildir:

• Çərçivədə fəaliyyət göstərən sığorta riski funksiyası yenidən bölgü münasibətlərini həyata keçirməsi
√ Yenidən bölgü münasibətlərinin olmaması
• Zərərin həmişə meydana çıxa bilməsi
• Hər il təkrar oluna bilməsi
• Sığortaçı təşkilat zərərçəkmiş təsərrüfat subyektlərinə pul yardımı göstərməsi

448. Sığortanın funksiyasına aiddeyildir:

• yığım funksiyası
• nəzarət funksiyası
• risk funksiyası;
√ maliyyə funksiyası
• xəbərdarlıq funksiyası;

449. Sığortanın əsas etibarilə neçə funksiyası var?

• 1
• 5
√ 4
• 3
• 2

450. Sığortanın mahiyyətinə aiddeyildir:

• pulun yenidən bölgüsü münasibətlərinin  meydana çıxması
• sığorta iştirakçıları arasında dəymiş zərərin aradan qaldırılması
• heç biri
√ Zərərin açıq  şəkildə aradan qaldırılması sığorta fondunda səfərbərliyə alınması
• ərazi vahidləri arasında həm də vaxtında bölüşdürülməsini təmin edilməsi

451. Ehtiyat fondlarına aiddir:

• Hökumətin və yerli orqanların ehtiyat fondları.
√ hamısı
• sığorta vasitəsilə yaradılan ehtiyat fondları
• Müəssisələrin, şirkətlərin, səhmdar cəmiyyətlərinin, kommersiya banklarının ehtiyat fondları.
• Valyuta ehtiyatları

452. Ehtiyat fondları neçə formada yaradılır?

• 1
• 5
• 4
√ 2
• 3

453. Münaqişə elementlərinin siyahısına aiddir:

• İştirakçəların fərdi xüsusiyyəti
• Münaqişənin iki iştirakçısı vəya iki tərəfinin olması
• Maraqların və dəyərlərin qarşılıqlı uyğunsuzluğu
• qarşı tərəfə təsir etmək üçün güc vəsaitlərindən istifadə
√ hamısı

454. Münaqişələrin həll edilməsinin mənfi tərəflərinə aideyildir:

• Münaqişədə iştirakın nəticəsi olaraq böyük emosinal və maddi itkilər



• İşçilərin işdən azad edilməsi,intizama riayət olunmaması
• Məğlüb edilmiş qruplar haqqında düşmən təsəvürünün yaradılması
• İşgüzar münasibətlərin çətinliklə bərpa olunması
√ Tabelikdə olan işçilərin itaətkarlıq sindromunun aradan qaldırılması

455. Münaqişələrin həll edilməsinin müsbət tərəflərinə aiddeyildri:

• Münaqişəli tərəflər arasında gərginliyin aradan qaldırılması
• Qaraşı tərəf barədə yeni informasiyanın toplanması
• Tabelikdə olan işçilərin itaətkarlıq sindromunun aradan qaldırılması
• Qaraşı tərəfin imkanlarının qiymətləndirilməsi
√ Münaqişədə iştirakın nəticəsi olaraq böyük emosinal və maddi itkilər

456. Münaqişələrin həll edilməsinin  şəxslərarası üsuluna aiddeyildir:

• Kompromis
• Problemin həlli
√ Yaxınlaşma
• Aradan qaldırma
• Məcburetmə

457. Münaqişələrin həll edilməsinin  şəxslərarası üsuluna aiddir:

• Uzaqlaşma
√ hamısı
• Kompromis
• Məcburetmə
• Aradan qaldırma

458. Münaqişələrin həll edilməsinin neçə şəxslərarası üsulu var?

• 1
• 2
• 4
• 6
√ 5

459. Tədqiqatçılar tərəfindən təşkilatlarda daha çox rast gələn münaqişə növlərinə aiddir:

• İşçi və işverən arasında
√ hamısı
• İnsan qrupu arasında münaqişə
• Şəxsiyyətlər arası münaqişələr
• Böyük təşkilatların bölmələri arasında

460. Biznes sferasında münaqişələrin təsnifatına aiddir:

• Güc və asılıq arasındakı nisbət
√ hamısı
• Sosial-emosional münasibət
• İşgüzar münasibətlər
• Danışıqların aparılması zamanı münasibətlər

461. Münaqişələrin yaranmasının təşkilati-idarəetmə ilə bağlı olan səbəblərinə aiddeyildir:

√ Xarakterin fərdiliyi səbəbləri
• İdarəetmənin gedişi ilə bağlı  səbəblər
• Struktur- təşkilati səbəblər
• Funksional- təşkilati səbəblər
• Şəxsi-funkisional səbəblər



462. Q.Liqinçukunun yanaşmasına görə münaqişələrin yaranması və inkişafının qrup amilləri və səbəblərinə aiddeyildir:

• sosial-psixoloyi
• şəxsiyyət
• obyektivlik
√ sosial-iqtisadi
• təşkilati- idarəetmə

463. Firmanın dəyərinin qiymətləndirilməsinə  aiddir :

• Sığorta hadisələri baş verdikdə;
√ hamısı
• Bank krediti üçün firma aktivlərini girov qoyanda;
• Sığorta müqavilələri bağlananda;
• Firma müflisləşmiş elan edildikdə

464. Firmanın dəyərinin qiymətləndirilməsinə  aiddir:

• Firmanın işçilərinin onun səhmdar kapitalında iştirak planlarının əsası kimi;
√ hamısı
• Firmaların birləşməsi və ya ayrılması zamanı;
• Firmanın likvidasiyaında
• Firmanın və ya onun səhm paketinin  alqı-satqısında;

465. Riskin ölçülməsinin qeyri-müəyyənliyənə aiddir:

• Ölçmələrin məqsədyönlüyünün  qeyri-müəyyənliyi
√ hamısı
• Riski ölçənin və risk altında olan şəbəkədə əlaqələrin etik qeyri-müəyyənliyi
• Ölçmələrin statistik qeyri-müəyyənliyi
• Ölçmələr üçün istifadə olunan modellərin qeyri-müəyyənliyi.

466. Riskin ölçülməsinin qeyri-müəyyənliyənə aiddeyildir:

• Riski ölçənin və risk altında olan şəbəkədə əlaqələrin etik qeyri-müəyyənliyi
√ qiymətlərin qeyri-müəyyənliyi
• Ölçmələrin məqsədyönlüyünün  qeyri-müəyyənliyi
• Ölçmələr üçün istifadə olunan modellərin qeyri-müəyyənliyi.
• Ölçmələrin statistik qeyri-müəyyənliyi

467. Riskin ölçülməsi  neçə növ qeyri-müəyyənliyə məruz qalır?

• 2
√ 5
• 6
• 4
• 1

468. Oyunlar nəzəriyyəsinin müəllifi  hansı alimdir?

• S.D.Deyman
• Heç biri
√ Q.A.Saymon
• L.Festinqerom
• V.Varabey

469. Sindinika nədir?

• Iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrindəki riskli vəziyyəti öyrənir



• Təbiət hadisələrini öyrənən elmdir
• Risk haqqında elmdir
√ Təhlükə haqqında yeni elmdir
• Risklərin qarşısının alınması və tənzimlənməsini öyrənir

470. Texnogen risklərin konsepsiyasına aiddir :

• Risklərin qiymətləndirilməsi metodologiyası
√ hamısı
• Risklərin təsnifləşdirilməsi və onların cəmiyyətə təsiri.
• Risklərin qarşısının alınması və tənzimlənməsi
• Iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində risk vəziyyəti

471. Texnogen risklərin konsepsiyasına aiddeyildir :

√ İqtisadi sabitlik şəraitində idarəetmə
• Risklərin təsnifləşdirilməsi və onların cəmiyyətə təsiri.
• Iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində risk vəziyyəti
• Risklərin qiymətləndirilməsi metodologiyası
• Risklərin qarşısının alınması və tənzimlənməsi

472. Texnogen risklərin konsepsiyası neçə hissədən ibarətdir?

• 3
• 1
√ 5
• 4
• 2

473. Risk mənbəyi kimi qanunsuz hərəkətlərə aiddeyildir:

• Cinayətlər
• Məsuliyyət daşımayan hərəkətlər
• Disiplin pozuntuları
• Inzibati qanun pozuntuları
√ haqlı rəqabət

474. Risk mənbəyi kimi qanunsuz hərəkətlərə aiddir:

• Cinayətlər
• Inzibati qanun pozuntuları
√ hamısı
• Məsuliyyət daşımayan hərəkətlər
• Disiplin pozuntuları

475. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün təhlükə mənbəyi kimi insan fəaliyyətini hüquqi məzmununa görə neçə yerə bölmək olar?

• 4
• 5
• 1
√ 2
• 3

476. İnsanın fəaliyyəti risk mənbəyi kimi olmasına aiddir:

• Məqsədyönlü
√ hamısı
• Təsadüfi
• Günahsız
• Ehtiyatsızlıq



477. CRO vəzifəsi üçün tələb olunan ünsiyyət qurmaq bacarığı necə faiz olmalıdır?

• 10%
• 55%
• 30%
√ 18%
• 25%

478. CRO- ların neçə faizi energetika kommunal xidmət bank və maliyyə xidməti sahəsində işləyir?

√ 85%
• 55%
• 10%
• 25%
• 95%

479. CRO-nədir?

• İstehlakçıların idarə edilməsi üzrə rəhbər
• hamısı
• Risklərin bölüşdürülməsi üzrə rəhbər
√ Risklərin idarə edilməsi üzrə rəhbər
• Biznesin idarə edilməsi üzrə rəhbər

480.  İlin risk meneceri  müsabiqəsində namizədlərə qarşı irəli sürülən tələblərə aiddir:

• Risklərin idarə olunması proqramının uzunmüddətli perspektivdə iqtisadi cəhətdən daha effektiv işlənməsinə nail olmaq.
• Bir və ya  bir neçə sahədə ixtasaslaşmanın artırılması.

• Təşkilatın sığortasına və risklərin idarəolunmasına təsir göstərən informasiyanı toplayan və saxlayan araşdırma sisteminin
yaradılmasında iştirak.

√ hamısı

• Namizədin risk menecmentinin  şöbələrini idarə etmək və təşkilatın digər şöbələrində risk menecmentinin funksiyalarını yerinə yetirmək
qabiliyyəti.

481.  İlin risk meneceri  müsabiqəsində namizədlərə qarşı irəli sürülən tələblərə aiddir:

• Namizədin rəhbərliyi altında işlənilmiş və təşkilatlara yeridılmiş effektiv risk-menecment proqramı.
√ hamısı
• Təşkilatın müdafiə sisteminin yaradılması üçün namizədin sığorta bazarının imkanlarından istifadəsinə aid misallar.
• Namizədin risk menecmentinin və sığortanın alətlərindən istifadə etmək bacarığı.
• Namizədin aşkar etdiyi və həll etdiyi təşkilatın bir və ya  bir neçə böyük problemi.

482.  İlin risk meneceri   konfransı nə zaman keçirilib ?

• 1984-cü ildə
√ 1978-ci ildə
• 2012-ci ildə
• 1980-cı ildə
• 1979-cü ildə

483. Hökümət təşkilatlarında, təhsil müəssisələrində, xəstəxanalarda demək olar ki, bütün təşkilatlarda risk menecerlər əsasən, hansı risklərlə
işləyirlər?

√ sığortalanan risklərlə
• heç biri ilə
• forfeytiq riskləri ilə
• antidempinq riskləri ilə
• diverfikasiya riskləri ilə



484. Riskləri idarə edən menecerdə hansı keyfiyyətlər olmalıdır

• Ünsiyyət qurmaq qabiliyyəti
√ hamısı
• Proqnoz vermək qabiliyyəti
• Risklərin idarəedilməsində kompetensiya
• Sahibkar düşüncəsinə malik olma  qabiliyyəti

485.

Riskin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinə aiddir:
1)Təhlükə mənbəyinin mövcüdluğunu araşdırmaq
2)Təhlükəli hadisənin baş vermə ehtimalını araşdırmaq
3) Zərər vurma ehtimalını araşdırmaq
4) Riyazi hesablamaları tətbiq etmək
5) Korilyasiyon metodunu tətbiq etmək

• 2,3
• 1,5
• 4,1
• 4,5
√ 1,2,3

486.

Risk menecment sahəsində məlumatlandırma və bilik artırmanın qruplaşdırılmasına aiddir:
1)Nəyi öyrətmək?
2) Kimi öyrətmək?
3) Hansı səviyyədə öyrətmək?
4) Nədən başlamaq?
5) Kimdən başlamaq?

√ 1,2,3
• 4,5
• 3, 5
• 2,4
• 1,5

487.

Risk menecment sahəsində məlumatlandırma və bilik artırmanın qruplaşdırılmasına aiddeyildir:
1)Nəyi öyrətmək?
2) Kimi öyrətmək?
3) Hansı səviyyədə öyrətmək?
4) Nədən başlamaq?
5) Kimdən başlamaq?

√ 4,5
• 3, 5
• 1,2,3
• 1,5
• 2,4

488. İnformasiya cəmiyyətində təsərüfat subyektlərinin riskləri idarə edəbilməsi onlar üçün nə deməkdir?

• heç biri
• fəaliyyətlərini dayandırmaq
• fəaliyyətlərini dəyişdirmək
√ həyatda qalmaq
• güclü olmaq

489. İnformasiya cəmiyyətində təsərüfat subyektlərinin informasiyaya sahib olması onlar üçün nə deməkdir?

√ güclü olmaq
• fəaliyyətlərini dayandırmaq
• fəaliyyətlərini dəyişdirmək
• həyatda qalmaq
• heç biri

490. CRO  vəzifəsi üçün tələb olunan statistika və riyaziyyat sahəsində məlumatlı olmaq bacarığı necə faiz olmalıdır?



• 10%
√ 24%
• 55%
• 15%
• 18%

491. CRO vəzifəsi üçün tələb olunan uçot və hesabatlar haqqında məlumatlı olmaq bacarığı necə faiz olmalıdır?

√ 15%
• 55%
• 10%
• 8%
• 18%

492. CRO vəzifəsi üçün tələb olunan idarəetmək bacarığı necə faiz olmalıdır?

• 10%
• 55%
• 100%
• 8%
√ 18%

493.

Həm mülkiyyət kompleksi ,həm də infrastruktur üçün  təhlükə mənbəyi ola bilər?
1) İnsan fəaliyyəti
2)Təbiət hadisələri
3) Öhdəsindən gəlmək mümkün olmayan şərait

• 1
• 1,2
√ 1,2,3
• 2
• 3

494. Müəssisənin mülkiyyət kompleksinə aiddir:

• qiymətli kağızları
√ hamısı
• daşınar və daşınmaz əmlakı
• pulları
• valyuta qiymətliləri

495. Riskin idarə edilməsinə aiddir:

√ hamısı
• heç biri
• Təhlükə mənbələrinin aşkar edilməsi ,öyrənilməsi,aradan qaldırılması, azaldılması;
• Sistematik monitorinqi həyata keçirmək və təhlükəli hadisələrin mümkün inkişaf ssenarisini proqnozlaşdırmaq;
• Təhlükəli hadisələrin mənfi nəticələrinin qarşısının alınması,lokallaşdırılması;

496. Riskin idarə edilməsinə aiddeyildir:

• Təhlükəli hadisələrin mənfi nəticələrinin qarşısının alınması,lokallaşdırılması;
√ Təhlükəli hadisələrin mənfi nəticələrinin qarşısının alınması,qloballaşdırılması, aradan qaldırılması
• Təhlükə mənbələrinin aşkar edilməsi ,öyrənilməsi,aradan qaldırılması, azaldılması;
• heç biri
• Sistematik monitorinqi həyata keçirmək və təhlükəli hadisələrin mümkün inkişaf ssenarisini proqnozlaşdırmaq;



497.

Riskin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinə aiddeyildir:
1)Təhlükə mənbəyinin mövcüdluğunu araşdırmaq
2)Təhlükəli hadisənin baş vermə ehtimalını araşdırmaq
3) Zərər vurma ehtimalını araşdırmaq
4) Riyazi hesablamaları tətbiq etmək
5) Korilyasiyon metodunu tətbiq etmək

• 4,1
• 1,5
• 1,2,3
• 2,3
√ 4,5

498. Sahibkarlıq fəaliyyətinin istənilən subyekti özündə neçə elementi birləşdirir?

• 1
√ 2
• 6
• 4
• 3

499. Firmanın informasiya –təhsil təminatı proqramı hansı  qruplar üçün nəzərdə tutulmuşdur?

• baş risk menecerə
√ hamısına
• təşkilatın əməkdaşlarına
• xarici mühitin aurasına
• istehlakçılar və ziyarətçilərə

500. Firmanın informasiya –təhsil təminatı proqramı hansı  qruplar üçün nəzərdə tutulmuşdur?

• təşkilatın əməkdaşlarına
• rəhbərlərə
• funksional rəhbərlərə
• risk menecment xidmətinin əməkdaşlarına
√ hamısına


