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1. Müəssisənin böhranlı vəziyyətdən çıxarılmasında mühüm rolu idarəetmənin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməyi oynayır. Aşağıdakı
variantlardan hansı idarəetmənin təşkilatı quruluşunu müəyyən etmir?

√ müəssisənin idarəetmə sisteminin ierarxiya səviyyəsi
• idarəetmə funksiyaları üzrə idarəetmə heyətinin sayı
• xətti idarəetmə heyətinin sayı; hər bir səviyyədə struktur bölmələrinin sayı
• idarəetmə funksiyalarının mərkəzləşdirilməsi səviyyəsi
• müəssisənin idarəetmə sisteminin ierarxiya səviyyələrinin sayı

2. Müəssisənin böhranlı vəziyyətinin idarə edilməsi zamanı tətbiq edilən hücum taktikasına aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

√ istehsal ehtiyatlarından qənaətlə istifadə edilməsi
• istehsal ehtiyatlarından istifadə
• modernləşdirmə
• idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
• qiymətlərin yüksəldilməsi

3. Müəssisənin böhranlı vəziyyətinin idarə edilməsi zamanı tətbiq edilən müdafiə taktikası hansı variantda düzgün verilmir?

√ modernləşdirmə
• bəzi istehsal və idarəetmə bölmələrinin bağlanması
• istehsal və satışın azaldılması
• heyətin ixtisar edilməsi
• xərclərin ixtisarı

4. Müəssisənin böhranlı vəziyyətinin idarə edilməsi zamanı tətbiq edilən taktikalar hansı variantda düzgün verilir?

√ müdafiə və hücum
• hücum və təqib
• hücum və gözləmə
• həmlə və müdafiə
• müdafiə və təqib

5. Müəssisənin böhranlı vəziyyətinin idarə edilməsi zamanı neçə taktikadan istifadə edilir?

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

6. Antiböhranlı idarəetmə məfhumu özündə aşağıdakılardan hansını birləşdirmir?

• yenidən qurma
• müflisləşmə
• sanasiya
• iflas
√ biznes-plan

7. Müəssisənin böhranlı vəziyyətdə idarə edilməsinin əsas elementlərindədir:

√ Maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılması
• Böhranlı idarəetmənin tətbiqi
• Aşağı qiymətlər strategiyası
• hamısı

8. Müəssisənin böhranlı vəziyyətinə dəlalət edən amillərdəndir:



√ Bunların hamısı
• Mühasibat balansı elementlərinin dəyişilməsi
• Aktiv və passiv arasındakı proporsionallığın itməsi
• Məhsullara qeyri real qiymətlərin təyin edilməsi
• Mühasibat və maliyyə hesabatlarının göndərilməsi

9.
Böhran haqqında məlumat verən əlamətlərdəndir: 1) Idaretmə strukturlarında baş verən dəyişikliklər
2) Yuxarı təbəqələrdə psixoloji iqlimin dəyişilməsi
3) Ucuzlaşmanın təsirinin güclənməsi

√ 1.2
• 2.3
• 1.3
• 2.0
• 1,2,3

10. Müəssisənin gələcək böhran vəziyyəti haqda ilk ciddi xəbərdarlıq aşağıdakılardan hansıdır?

√ müxtəlif maliyyə quruluşlarının və alıcıların mənfi reaksiyası
• Müəssisə bağlanır
• Bunların hamısı
• Xarici faktorların təsiri zəifləməyə başlayır
• Sahibkar iflas edir

11. Borclu əmlak və öhdəliklərinə böhranlı vəziyyətdə nə baş verir?

√ Borclu şəxslər borclu olduqları şəxslər qarşısında öz borclarını ödəyə bilmir
• Borclar bu halda əvəzsiz silinir
• hamısı
• Doğru cavab yoxdur
• Onların həcmi azalır

12. Antiböhranlı idarəetməsi” anlayışına daxil deyil:

√ Qiymətdən düşmə
• Sanasiya
• Müflisləşmə
• Bunların hamısı
• İflas

13. Antiböhranlı idarəetməsi” anlayışına daxildir:

√ Bunların hamısı
• Iflas
• Sanasiya
• Müəssisələrin yenidən qurulması
• Müflisləşmə

14. Antiböhranlı idarəetmə sistemi proseslərinin və texnologiyalarının əsas xüsusiyyətlərinə daxildir:

√ hamısı
• resursların istifadəsində dəyişikliklər aparılması, çevik və dinamik innovasiya proqramlarının həyata keçirilməsi
• idarəetmə proseslərində yüksək həssaslığı vaxt amilinə, vəziyyətin dinamikası üzrə tədbirlər vaxtında həyata keçirilməsi

• idarəetmə qərarlarının həllərinin və davranış fəaliyyətin alternativlərinin seçiminin ilkin və sonrakı qiymətləndirilmələrinədiqqətin
gücləndirilməsi

• idarəetmə qərarlarının proqram-məqsədli yanaşmalarının həyata keçirilməsi üzrə texnologiyalar hazırlanması və həyata keçirilməsi

15. Hüquqi və fiziki şəxsin öz borc öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında ödəyə bilməməsinə deyilir:

√ müflisləşmə



• İnhisarlaşma
• deformasiyası
• transaksiya
• planlaşdırma

16. Bilavasitə yaranma səbəblərindən aslı olaraq böhranların hansı növləri fərqləndirilir?

√ ictimai və ekoloji
• sosial və sintez
• ictimai və rəqabət
• siyasi və qrup

17.

29. Böhranın yaranmasının xarici səbəbləri hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
1. marketinq strategiyasının riskliliyindən, daxili münaqişələrindən
2. istehsalın təşkilindəki çatışmazlıqlardan, idarəetmədəki qeyritəkmillikdən
3. innovasiya və investisiya siyasətindən
4. makroiqtisadi inkişaf strategiyası və ya dünyanın iqtisadi inkişaf meyllərindən
5. rəqabət, ölkədəki siyasi vəziyyətdən

√ 4.5
• 2.3
• 1.3
• 2.3
• 1.4

18.

Böhranın yaranmasının daxili səbəbləri hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
1. marketinq strategiyasının riskliliyindən, daxili münaqişələrindən
2. istehsalın təşkilindəki çatışmazlıqlardan, idarəetmədəki qeyritəkmillikdən
3. innovasiya və investisiya siyasətindən
4. makroiqtisadi inkişaf strategiyası və ya dün¬yanın iqtisadi inkişaf meyllərindən
5. rəqabət, ölkədəki siyasi vəziyyətdən

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

19.

27. Böhranın yaranmasının subyektiv səbəblərinə aiddir:
1) tsiklik modernləşmə və struktur dəyişmələri
2) iqlimin xüsusiyyətlərindən irəli gələn təbiət hadisələri, idarəetmədəki nəzarətsizlik
3) özbaşınalıq və digər səhvlərdən idarəetmədə buraxılan səhvlər
4) investisiya cəlbediciliyinin artması, texnoloji inkişaf

• 1.4
√ 2.3
• 1.2
• 2.4
• 3.4

20. Böhranın yaranmasının obyektiv səbəblərinə aiddir:

√ tsiklik mo¬dern¬ləşmə və struktur dəyişmələri
• özbaşınalıq və zəlzələlər
• investisiya cəlbediciliyinin artması, texnoloji inkişaf
• hamısı
• iqlimin xüsusiy¬yət¬lər¬indən irəli gələn təbiət hadisələri, idarəetmədəki nə¬za¬rət¬¬sizlik

21. Böhran

√ ətraf mühitdə sosial iqtisadi sistemin fəaliyyətinə təhlükə yaradan əksliklərin kəskinləşməsidir
• motivasiya ruh yüksəkliyi, inam, səbr, qeyri-formal idarəçilik güclənməsinə meyldir
• çeviklik və uyğunlaşma



• inteqrasiya proseslərinin gücləndirilməsi səylərini cəmləşdirməyə imkan verən və işçilərin intellektual potensialını daha səmərəli
istifadə edilməsidir

• yaxşı vəziyyətlərdə ən münasib səmərəli idarəetmə axtarışı

22.

Antiböhranlı idarəetmənin məzmununa aşağıdakıları etapları aid etmək olar:
1. Müəssisənin rəqabət üstünlüklərinin artımının biznes-planlaşdırılması
2. Müəssisənin fəaliyyətinin bütün sferalarında innovasiyaların tətbiqi
3. Onların reallaşdırılması üçün müəssisənin maliyyə sisteminin yaxşılaşdırılmasının proseduralarının hazırlanması
4. Xarici mühiti nəzərə alaraq müəssisə vəziyyətinin təhlili, böhran vəziyyətinin yaranma səbəblərini müəyyənləşdirmək.

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

23. Böhran təhlükəsinin öncədən görülməsi, onun simptomlarının təhlili, böhranın mənfi nəticələrinin azaldılması üzrə tədbirlər və onun
amillərindən gələcək inkişaf üçün istifadə edilməsi məsələlərinin müəyyən formada qarşıya qoyulduğu idarəetmə adlanır

√ Antiböhranlı idarəetmə
• Defolt
• Embarqo
• İnhisarlaşma
• Müflisləşmə proseduru

24. Antiböhranlı idarəetməsinin predmetinin təyininə əsaslanaraq onun hansı funksiyasını göstərmək olar?

√ hamısı
• metodoloji funksiya
• tərbiyəvi
• idrak funksiyası
• praktik funksiya

25. Böhran sözünün mənası hansı variantda düzgün verilmişdir?

√ çıxış nöqtəsi
• səviyyə
• varlanma
• Tarazlıq
• dövriyyə

26. Hansı proseslərin istiqamətini və xarakterini bu və ya digər səbəblərdən dəyişmək mümkün deyil:

√ İdarə olunmayan
• İdarə olunan
• Dövri
• Nizamsız

27. Proseslərin şüurlu təsiri ilə onların müəyyən istiqamətdə dəyişdirilməsi mümkünü adlanır:

√ İdarə olunanlar
• İdarə olunmayanlar
• Dövrilər
• Qarma-qarışıqlar

28. Mənfi nəticələrin azaldılması üzrə tədbirlər, obyektin təhlili və gələcək inkişaf üçün optimal şəkildə qoyulmuş amillərdən istifadə edilir:

√ Antiböhranlı idarəetməsində
• Cari idaetmədə
• Əməliyyat idarəetməsində
• Strateji idarəetmədə



29. Müəyyən vaxt üzrə konkret tədqiqatın yekunlarına görə rəylərin alınması

√ Diaqnoz
• Praqnoz
• Sintez
• Analiz
• Dializ

30. Müəssisənin müflisləşməsi təhlükəsinin inteqral qiymətinin yayılmış metodlarından biri adlanır:

√ Altmanın modeli
• Larionovun modeli
• Lankastera modeli
• Heç biri
• Smitin modeli

31. 2-ci dünya müharibəsindən sonrakı baş vermiş inflyasiyanın yüksək səviyyəsi ilə seçilən, bütün kapitalist ölkələrini bürümüş iqtisadi
böhran hansı dövrləri əhatə edir?

√ 1973-1975-ci illər.
• 1934-1939-ci illər.
• 1984-1986-ci illər.
• 1965-1967-ci illər
• 1956-1959-ci illər.

32. Böhranların idarə olunmasında kobud səhvlər nəticəsində hər hansı təbiət hadisələri adlanır:

• Əvvəlcədən deyilən
• Yüngül
• Gözlənilən
√ Gözlənilməz
• Dərin

33. Böhran yeni texnoloji ideyaların yeni texnologiyalara tələbatını açıq-aşkar ifadəsi şəraitində adlanır:

√ Texnoloji
• Təbii
• Gözlənilən
• Hamısı
• Siyasi

34.  Kütləvi xarakterə malik olan stress şəklində görünən böhranlarda inamsızlığın hissinin yaranması hansı tip xüsusiyyətlərlə bağlıdır?

√ Psixoloji
• Təbii
• Əvvəlcədən deyilən
• Sosial
• Texnologiya

35. Müxtəlif bölmələrin fəaliyyətinin tənzimlənməsi, fəaliyyətin inteqrasiyasına xas olan böhran tipi adlanır:

√ Təşkilati böhran
• Siyasi böhran
• Sosial böhran
• Mədəni böhran
• Psixoloji böhran

36. Cəmiyyətin siyasi quruluşunda hakimiyyətin böhranı hansı xüsusiyyətə malik olur?



√ Siyasi
• Təşkilati
• Psixoloji
• Mədəni
• İqtisadi

37. Ziddiyyətlərin kəskinləşməsi və ya müxtəlif sosial qrupların maraqlarının toqquşması vaxtı yaranan böhran növü:

√ Sosial böhranlar
• İqtisadi böhranlar
• Təşkilati böhranları
• Sahibkarın varlanması
• Siyasi böhranlar

38.  Ölkə iqtisadiyyatında və ya ayrı-ayrı müəssisənin iqtisadi vəziyyətində kəskin ziddiyyətlər əks etdirir:

√ İqtisadi böhranları
• Siyasi böhranları
• Təşkilati böhranları
• Sahibkarın varlanması
• Sosial böhranları

39. Böyük həcmi və miqyası olan problemlər məxsusdur

√ Makroböhrana
• Subordinasiyaya
• İstehsala
• Amortizasiyaya
• Reordinasiyaya

40.  İctimai-iqtisadi sistemin hissəsini əhatə edən böhranlar  adlanırlar:

√ Lokal
• Sərbəst
• Subyektiv
• İstehsal
• Obyektiv

41. Bütün ictimai-iqtisadi sistemi əhatə edən böhranlar adlanırlar:

√ Ümumi
• Obyektiv
• Sərbəst
• Sanasiya
• İstehsal

42. Böhranın səbəbləri ilə bağlı olan hadisə müasirləşdirmənin və yenidən strukturlaşdırmanın dövri ehtiyacları adlanırlar:

√ Obyektiv tələbat
• Sərbəst tələbat
• Subyektiv tələbat
• İstehsal

43. İctimai-iqtisadi sistemdə mövcud olan təşkilatların ziddiyyətlərinin ekstremal kəskinləşməsi, ətraf mühitin təhlükəsi hansı vəziyyəti
formalaşdırır?

√ Böhran



• Həyat qabiliyyəti
• Sabitləşmə
• Sağlamlaşdırma
• Sanasiya

44. Mühitin dəyişikliyi şəraitində həyat fəaliyyətini möhkəmləndirən yeni keyfiyyətin əldə edilməsi adlanır:

√ İnkişaf
• Motivasiya
• Fəaliyyət və inkişaf
• İnflyasiya
• Fəaliyyət

45.  Firmanın mövcudluq meylləri hansıdır:

√ Fəaliyyət və inkişaf
• Fəaliyyət
• İnkişaf
• İnflyasiya

46. Doğru variantı seçin.

√ Hamısı
• Tsikl sisteminin əsasında ortamüddətli iqtisadi tsiklilər dayanır.
• ortamüddətli tsikllər Juqlyar tsiklləri adlanır.
• Tsikl qanunauyğun fenomendir.
• Qısamüddətli tsiklilər ümumi tsiklik sistemin ayrılmaz tərkib hissəsidir.

47. “Tsiklik tərəddüdlər get-gedə hamarlanması və iqtisadi inkişafın dalğavari deyil,düzxətli olması”. Ifadəsi hansı alimə məxsusdur?

√ Juqlyar
• Corc Vaşinqton
• Eynşteyn
• Keyns
• Mitçell

48. İqtisadi tsikil fazaları hansılardır?

√ Zirvə ,resessiya,resessiyanın ən aşağı nöqtəsi və yüksəliş.
• Zirvə ,resessiya,resessiyanın ən aşağı nöqtəsi.
• resessiyanın ən aşağı nöqtəsi və yüksəliş.
• Zirvə ,resessiya.
• resessiya,resessiyanın ən aşağı nöqtəsi və yüksəliş.

49. Qədim şərq alimləri iqtisadi tsiklin mərhələlərin aşağıdakı kimi simvolizə etmişlər :

√ Hamısı.
• Od – maksimal aktivlik simvolu.
• Metal – eniş,azalma simvolu.
• Su – minimal aktivlik simvolu
• Ağac – yaranış,artma simvolu.

50. İn-yan nəzəriyyəsi sutka tsiklin necə əks etdirirdi?

√ Səhər – gündüz – axşam – gecə
• Səhər – gecə – gündüz– axşam
• Səhər – axşam – gecə – gündüz
• Heç biri.
• Səhər – axşam – gündüz – gecə



51. “ Öz təbiətinə görə iqtisadi tsikl daha çox epidemik xəstəliklər dalğası,hava tərəddüdləri və ya uşağın hərarətinin tərəddüdünü
xatırladır.”  fikirləri kimə məxsusdur?

√ Samuelson
• Keyns
• Mitçell
• Humboldt
• Darvin

52. İqtisadi tsikil fazalarının :

√ Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanan,lakin həmişə dövri deyildir.
• Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanmayan, lakin dövridir.
• Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanmayan və dövri deyildir.
• Bir-birini əvəz etmir.
• Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanan və dövridir.

53. iqtisadi tsikillərə aiddir :

√ Hamısı
• Çoxsaylı iqtisadi fəaliyyət növlərində müşahidə edilən yüksəliş periodudur.
• Bütün iqtisadiyyatın tənəzzül və bir müddətdən sonra yüksəliş mərhələsinə qədəm qoyduğu fazaya keçir.
• Iqtisadi tsikillərin davamlılığı bir neçə illə on-oniki il arasında olur.
• Millətlərin məcmu iqtisadi aktivliyində tərəddüdlərin tipidir.

54. Müflisləşmə sisteminin sivil tipinə aid deyil:

√ Bunların heç biri
• Kreditorlar
• Borclular
• Dövlət hakimiyyət orqanları

55. Müflisləşmə sisteminin sivil tipinə aiddir:

√ hamısı
• Borclular
• Kreditorlar
• Dövlət hakimiyyət orqanları

56.  Müflisləşmə sisteminin prinsipləri hansı yollarla həyata keçirilir?

√ Bunların hamısı
• Müəssisələrin mənfəətli işləməsinə xidmət edir
• Real şəkildə müflisləşmənin qarşısının alınmasına cəhd edilir
• Sanasiya və ləğvetmə ədbirləri həyata keçirilir
• bazar iqtisadiyyatın tələblərin uyğun olaraq iqtisadiyyatın quruluşu dəyişdirilə bilər

57. Müflisləşmə sisteminin prinsiplərinə aid deyil

√ Bunların heç biri
• Borc öhdəliklərinin ödənilməsində dəqiq firmalar üçün sağlamlaşdırma sistemi yaradılır
• Maliyyə çətinliyi olan prespektivli müəssisələrin saxlanılması
• Iflas zamanı müsabiqə kütləsi bölüşdürülməsinin qaydası və növbəliyinin gözlənilməsi
• Müflisləşmə zamanı bütün təsərrüfat subyektlərinə qarşı eyni mövqe seçilir

58. Müflisləşmə sisteminin prinsiplərinə aiddir:



√ Bunların hamısı
• Borc öhdəliklərinin ödənilməsində dəqiq firmalar üçün sağlamlaşdırma sistemi yaradılır
• Maliyyə çətinliyi olan prespektivli müəssisələrin saxlanılması
• Iflas zamanı müsabiqə kütləsi bölüşdürülməsinin qaydası və növbəliyinin gözlənilməsi
• Müflisləşmə zamanı bütün təsərrüfat subyektlərinə qarşı eyni mövqe seçilir

59. Müflisləşmə sisteminə daxil deyil:

√ pulla yardım
• Məqsəd və prinsiplər
• Sosial müdafiə
• Kadr hazırlığı
• Metodiki təminat

60. Müflisləşmə sisteminə daxildir:

√ Bunların hamısı
• Təşkilati quruluş
• Iştirakçılar
• Məqsəd və prinsiplər
• Metodiki təminat

61. Müflisləşmənin zəmin yaratdığı proseslərdəndir?

√ Ayrı-ayrı investor və borclular arasındakı münasibətlərini tənzimlənməsi yolu ilə növbəti iqtisadi yüksəlişə
• Ölkədaxili vəziyyətin ağırlaşması
• Məhsullara olan maya dəyərinin aşağı düşməsi
• Ölkənin xaricdəki nüfuzunun pisləşməsi
• Ölkə iqtisadiyyatın çökməsi

62. Müəssisənin rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklinin neçə mərhələsi vardır?

• 3.0
√ 5.0
• 10.0
• 9.0
• 6.0

63. Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Daxili” nəzəriyyənin tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas
mənbəyini iqtisadi sistemin özündə olan amillərdə görürlər. Həmin amillərə aid deyil:

√ Müharibə,inqilab və digər siyasi sarsıntılar.
• Istehsala,tələbata və istehlaka birbaşa və müstəqim yollarla dövlətin iqtisadi siyasətinin təsiri.
• Əsaslı vəsait qoyuluşunun genişlənməsi
• Şəxsi istehlakın artımı və azalmasının istehsalın həcminə və məşğulluğa təsir göstərməsi
• Əsas kapitalın fiziki xidmət müddəti.

64. Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Xarici” nəzəriyyənin tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas
mənbəyini iqtisadi sistemdən kənarda meydana gələn amillərdə görürlər. Həmin amillərə aid deyil

√ Əsas kapitalın fiziki xidmət müddəti.
• Qızıl,uran,neft və digər resursların nəhəng yataqlarının kəşfi.
• Yeni ərazilərin mənimsənilməsi.
• Texnoloji yeniliklər,ixtiralar,kəşflər.
• Müharibə,inqilab və digər siyasi sarsıntılar.

65. Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Daxili” nəzəriyyənin tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas
mənbəyini iqtisadi sistemin özündə olan amillərdə görürlər. Həmin amillərə aiddir:

√ Hamısı.



• Şəxsi istehlakın artımı və azalmasının istehsalın həcminə və məşğulluğa təsir göstərməsi
• Əsaslı vəsait qoyuluşunun genişlənməsi.
• Istehsala,tələbata və istehlaka birbaşa və müstəqim yollarla dövlətin iqtisadi siyasətinin təsiri.
• Əsas kapitalın fiziki xidmət müddəti

66. Tsiklik tərəddüdlərin ilkin mənbəyinin araşdırılması ilə əlaqədar olan “Xarici” nəzəriyyənin tərəfdarları iqtisadi tsikllərin əsas
mənbəyini iqtisadi sistemdən kənarda meydana gələn amillərdə görürlər. Həmin amillərə aiddir

√ Hamısı.
• Qızıl,uran,neft və digər resursların nəhəng yataqlarının kəşfi.
• Yeni ərazilərin mənimsənilməsi.
• Texnoloji yeniliklər,ixtiralar,kəşflər.
• Müharibə,inqilab və digər siyasi sarsıntılar.

67. Yozef Şumpeterin nəzəriyyəsi işgüzar tsikli aşağıdakı kimi izah edir.

√ Iqtisadi kanyukturada dəyişikliklərə gətirə biləcək hər-hansısa yenilik,bundan sonra istehsal amillərinin konfiqurasiyasında
dəyişikliklərin baş veməsi,daha sonra isə işgüzar tsikl.

• Iqtisadi kanyukturada dəyişikliklərə gətirə biləcək hər-hansısa yenilik,bundan sonra işgüzar tsikl, daha sonra isə istehsal amillərinin
konfiqurasiyasında dəyişikliklərin baş veməsi.

• İstehsal amillərinin konfiqurasiyasında dəyişikliklərin baş veməsi, daha sonra isə işgüzar tsikl.
• heç biri
• Iqtisadi kanyukturada dəyişikliklərə gətirə biləcək hər-hansısa yenilik, daha sonra isə işgüzar tsikl.

68. Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinin tərəfdarlarına görə ressesiyanın (tənəzzülün) əsas səbəbi nədir?

√ Mənfi texnoloji şoklar
• Müsbət texnoloji şoklar
• Texnoloji tərəqqi
• Hamısı

69. Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinə əsasən müsbət texnoloji şokdan dərhal sonra

√ hamısı
• Firmalar əməyə tələbi artırırlar.
• əmək məhsuldarlığı artır.
• Məşgulluq səviyyəsi artmadıqda da belə istehsal,baş vermiş şok nəticəsində artmalıdır.
• Istehsalın məhsuldarlığı artır.

70.

Real biznes Tsikl modellerinin əsas müddəaları nədir?
1. Texniki irəlliləyişlər bütövlükdə iqtisadiyyat üçün iqtisadi silkələnmələrin mənbəyidir.
2. Texniki şokların yayılmasına imkan verən bazar strukturu təkmil rəqabətlidir.
3. Texniki şokların yayılmasına imkan verən bazar strukturu qeyri-təkmil rəqabətlidir.

√ 1,2,3
• heç biri
• 2.0
• 3.0
• 1.0

71. Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinin tərəfdarları elə düşünürdülər ki:

√ Tsikl tərəddüdlər təsadüfi texnoloji şoklar nəticəsində baş verir.
• Tsikl tərəddüdlər təsadüfi siyasi şoklar nəticəsində baş verir.
• Tsikl tərəddüdlər təsadüfi olmayan siyasi şoklar nəticəsində baş verir.
• hamısı
• Tsikl tərəddüdlər təsadüfi olmayan texnoloji şoklar nəticəsində baş verir.

72. Real biznes Tsikl nəzəriyyəsinin tərəfdarları kimlərdir?

√ Con Lonq, Çarls Flosser, Edvard Preskott



• Çarls Flosser, Tomas Meni
• Antuan Monkretyen, Yozef Şumpeter
• Eli Henşer, Bertil Olin.
• Vilyam Staffor,Tomas Meni

73. Real biznes Tsikl nəzəriyyəsi hansı iqtisadçının idealarından qaynaqlanır?

√ Yozef Şumpeter
• Vilyam Staffor
• Robert Barro
• Antuan Monkretyen
• Tomas Meni

74. iqtsadi tsiklər davametmə müddətinə görə bölünür :

√ qısamüddətli,ortamüddətli, uzunmüddətli
• qısamüddətli,ortamüddətli
• ortamüddətli, uzunmüddətli
• ortamüddətli
• uzunmüddətli

75. Real biznes tsikl nəzəriyyəsinə aid olanı seçin :

• Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi məcburi olaraq dəyişir.
• Siyasi  şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.
• Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və tələbin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.
√ Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.
• Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərmir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.

76. R.Hautrinin fikrincə,iqtisadi tsiklin mənbəyi kimi nə çıxış edir?

√ Hamısı.
• Faizlərin azalması
• Investisiyaların artımı
• Məcmu tələbin artımı
• Bank kreditləri

77. İqtisadi tsiklin monetar konsepsiyası iqtisadi aktivlikdə tərəddüdləri nə ilə əlaqələndirirdi?

√ Monetar sektorlardakı dəyişikliklər ilə.
• Monetar sektorlardakı sabitlik ilə.
• Ölkənin xarici siyasəti ilə.
• Hamısı.

78. İşgüzar tsikllərin izahına dair multiplikator – akselerator nəzəriyyəsinin inkişaf etdirilməsi əsasən kimin adı ilə bağlıdır?

√ Samuelson
• Fransual Kene
• Keyns
• Adam Smit
• Devid Xyum

79. Juqlyar ( ortamüddətli ) tsiklin davametmə müddəti nə qədərdir?

√ 9-10 il
• 18-19 il
• 9-10 ay
• 6-8 il
• 2-3 il



80. Klement Juqlyar tsikllərin yaranma səbəbləri kimi nəyi göstərirdi?

√ Kredit sferasını
• Təklifi
• Inflyasiyanı
• Kanyukturanı
• Tələbi

81. Ortamüddətli tsikllər başqa cür necə adlanır?

√ Juqlyar tsiklləri
• Kembell tsiklləri
• Semenov tsiklləri
• Marks tsiklləri
• Kitçin tsiklləri

82. Qısamüddətli tsiklilər başqa cür necə adlanır?

√ Kitçin tsiklilər
• Üstələyən tsiklilər
• Indiqatorlar
• İMS tsiklilər
• Quartbrlu tsiklilər

83. iqtisadi tsikller davametmə müddətinə görə neçə yerə ayrılır?

• 4.0
√ 3.0
• 1.0
• 2.0
• 5.0

84.

Kontrtsikl parametrlərə elə göstəricilər aiddirki ;
1. Resessiya (tənəzzül) zamnı onların qiyməti artır.
2. Yüksəliş zamnı onların qiyməti azalır.
3. Tənəzzül zamnı onların qiyməti sabit qalır. 4. Yüksəliş zamnı onların qiyməti artır.

√ 1.2
• 1,2,3
• 2.0
• 3.0
• 1.0

85. İqtisadi Tsikl gedişində iqtisadi parametrlərin mənasının necə dəyişməsindən asılı olaraq neçə qrupa bölünür?

√ 3.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

86. İqtisadi tsiklin baza modeli nədir?

√ ÜDM
• Mənfəət
• Büdcə xərcləri
• ÜMM
• Müəssisə gəliri

87. İşgüzar tsikl hansı parametrlərdən asılı deyildir?



√ Təşkilatı quruluş
• Gəlir
• Işsizlik
• Ticarət
• ÜDM

88. İşgüzar tsikl hansı parametrlərdən asılıdır?

• Gəlir
• Ticarət
√ hamısı
• ÜDM
• Işsizlik

89. Tsiklik tərəddüdlər nə zaman baş verir ?

• işgüzar aktivlik sabit qaldıqda
• mütləq hər il
• heç vaxt
• hər gün
√ işgüzar aktivlik dəyişdikdə

90. Iqtisadi (işgüzar) tsikl :

• Iqtisadiyyatın əksər sektorlarında iqtisadi aktivliyin geniş miqyaslı artması ilə səciyyələnir.
• Iqtisadiyyatın əksər sektorlarında iqtisadi aktivliyin geniş miqyaslı azalması ilə səciyyələnir.
• Milli məhsul,gəlir və məşğulluğun tərəddüdlü hərəkətidir.
√ hamısı
• Adətən iki-on il müddətində davam edir.

91. Müəssisənin həyat tsiklinin beşinci mərhələsi hansıdır?

√ Tənəzzül (Sönmə)
• Yaranma
• Yetkinlik
• Artımın yavaşladılması mərhələsi
• Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi

92. Müəssisənin həyat tsiklinin dördüncü mərhələsi hansıdır?

√ Yetkinlik
• Artımın yavaşladılması mərhələsi
• Yaranma
• Tənəzzül (Sönmə)
• Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi

93. Müəssisənin həyat tsiklinin üçüncü mərhələsi hansıdır?

• Yetkinlik
√ Artımın yavaşladılması mərhələsi
• Yaranma
• Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi
• Tənəzzül (Sönmə)

94. Müəssisənin həyat tsiklinin ikinci mərhələsi hansıdır?

√ Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi
• Artımın yavaşladılması mərhələsi
• Yetkinlik



• Tənəzzül (Sönmə)
• Yaranma

95. Müəssisənin həyat tsiklinin ilk mərhələsi hansıdır?

√ Yaranma
• Artımın yavaşladılması mərhələsi
• Yetkinlik
• Tənəzzül (Sönmə)
• Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi

96. Müəssisənin həyat tsikli neçə fazadan ibarətdir?

√ 5.0
• 4.0
• 6.0
• 7.0
• 3.0

97.

Müəssisənin rəqabət üstünlüyü tsikli nə ilə öyrənilir?
1. Hompart əyrisi
2. Adam Smit xətləri
3. Gözünməz əl nəzəriyyəsi
4. Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi

√ yalnız 1
• hamısı
• 2, 3
• 4.0
• 1, 2

98.
Müəssisənin həyat tsiklinin hansı mərhələsində artıq müəsissənin əksər məhsullarına olan tələbat aşağı düşməsi başlayır, firma yeni
strateji təsərrüfat zonaları axtarmağa başlayır, lakin bu zaman müəssisənin vəziyyəti ümumi şəraitin əlverişsiz olması üzündən daha da
pisləşir.

√ Tənəzzül (sönmə) mərhələsində.
• Artımın yavaşıması mərhələsində.
• Yetkinlik mərhələsində
• Stabil mərhələsində.
• Yaranma mərhələsində.

99. Müəssisənin həyat tsiklinin hansı mərhələsində müəssisənin istehsal etdiyi əksər məhsullara olan tələb təkliflə tarazlaşır, artıq müəssisə
əlavə məhsul istehsal edə bilmir və sabitlik hökm sürür.

√ Yetkinlik mərhələsində.
• Artımın yavaşıması mərhələsində.
• Tənəzzül (sönmə) mərhələsində.
• Stabil mərhələsində.
• Yaranma mərhələsində.

100. Müəssisənin həyat tsiklinin hansı mərhələsində müəssisənin məhsullarına olan tələb yavaş-yavaş azalır, məhsul və xidmətlərin satış
qiymətləri enməyə doğru meyl edir.

√ Artımın yavaşıması mərhələsində.
• Yetkinlik mərhələsində
• Tənəzzül (sönmə) mərhələsində.
• Stabil mərhələsində.
• Yaranma mərhələsində.

101. Müəssisənin həyat tsiklinin hansı mərhələsində müəssisənin təşkilati-hüquqi forması seçilir, təşkilatın niyyəti, fəaliyyət profili, məqsəd
və vəzifələri müəyyənləşdirilir, rəhbərlik, hakimiyyət xətti və idarəetmənin təşkilati quruluşu seçilir.



√ Yaranma mərhələsində
• Yetkinlik mərhələsində.
• Tənəzzül (sönmə) mərhələsində.
• Stabil mərhələsində.
• Artımın yavaşıması mərhələsində

102. İdarəetmənin təşkilati quruluşunu müəyyən edən parametrlər aşağıdakılardır:

√ Hamısı
• idarəetmə funksiyaları üzrə idarəetmə heyətinin sayı
• xətti idarəetmə heyətinin sayı
• hər bir səviyyədə struktur bölmələrinin sayı
• müəssisənin idarəetmə sisteminin ierarxiya səviyyələrinin sayı

103. Qreynerə görə təşkilatların həyat dövrəsinin modeli neçə mərhələdən ibarətdir?

√ 5.0
• 3.0
• 2.0
• 6.0
• 4.0

104. Keynsə görə böhranın dağıdıcı tendensiyalarının pik təsiri müəssisəni təqlid edərək hansı vəziyyəti alır?

√ kvazimoda
• dairəvi
• düz bucaq
• üçbucaq
• pramida

105. Müflisləşmənin hansı müsbət tərəfləri vardır?

√ Müflisləşmə zamanı  firma fəaliyyətində ən vacib göstəricilərin aşağı  düşməsi baş verir ki kadr potensialının ixtisarına səbəb olur

• Müflisləşmə əmək resurslarının çevik hərəkət etməsinə təkan verməklə kadrların yenidən hazırlanmasına-mütərəqqi peşə və ixtisaslara
yiyələnməsinə şərait yaradır.

• Müflisləşmə səmərəli marketinq siyasətinin yeridilməsinə, alıcıların tələbatlarının və alıcılıq qabiliyyətinin daha da dərindən
öyrənilməsinə şərait yaradır.

• Müflisləşmə həm də azad təsərrüfat subyektləri arasında gedən rəqabət mübarizısini gücləndirir

• Müflisləşmə istehlakçılara az və tamamilə lazım olmayan məhsul və xidmət təklif edən istehsalçıları sıradan çıxarır yaxud da
fəaliyyətlərini diversifikasiya etməyə məcbur edir.

106.

Müflisləşmənin hansı müsbət tərəfləri vardır?
1. Müflisləşmə istehlakçılara az və tamamilə lazım olmayan məhsul və xidmət təklif edən istehsalçıları sıradan çıxarır yaxud da
fəaliyyətlərini diversifikasiya etməyə məcbur edir.
2. Müflisləşmə əmək resurslarının çevik hərəkət etməsinə təkan verməklə kadrların yenidən hazırlanmasına-mütərəqqi peşə və
ixtisaslara yiyələnməsinə şərait yaradır.
3. Müflisləşmə səmərəli marketinq siyasətinin yeridilməsinə, alıcıların tələbatlarının və alıcılıq qabiliyyətinin daha da dərindən
öyrənilməsinə şərait yaradır.
4. Müflisləşmə həm də azad təsərrüfat subyektləri arasında gedən rəqabət mübarizısini gücləndirir.
5. Müflisləşmə zamanı  firma fəaliyyətində ən vacib göstəricilərin aşağı  düşməsi baş verir ki kadr potensialının ixtisarına səbəb olur

• 4-cüdən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
√ 1,2,3,4

107. Böhranın mümkünlüyü və onun  başlanması ehtimalının yüksəlməsi, firmanın inkişafının  beşinci keçid dövrlərinə xas olan xüsusiyyəti
göstərin

√ bu dövrün xüsusiyyəti firmanın tamamilə dağılması, onun bu və ya digər yolla ləğv edilməsidir
• hüquqi qeydiyyatı və bəzi bazar mövqeləri olan iqtisadi mühitdə  müstəqil təşkilatın, yeni firmanın  real ortaya cıxması halı



• özünü təsdiq etmə, firmanın mövqeyinin bazarda möhkəmlənməsi, onun bəzi rəqabət üstünlüklərinin yaranması və onların bazar
davranışlarında reallaşdırılması

• firma fəaliyyətində ən vacib göstəricilərin aşağı  düşməsi baş verir ki, əslində əsas göstəricilərin  aşağı düşməsi böhran təhlükəsi
olmayıb, artıq onun görünməsidir

• bu dövr  inkişaf potensialının yaranması baş verir, əvvəldən  fəaliyyət göstərən firmanın bazasında yeni firmanın yaranması ilə
xarakterizə edilir

108. Böhranın mümkünlüyü və onun  başlanması ehtimalının yüksəlməsi, firmanın inkişafının  dördüncü keçid dövrlərinə xas olan
xüsusiyyəti göstərin:

√ firma fəaliyyətində ən vacib göstəricilərin aşağı  düşməsi baş verir ki, əslində əsas göstəricilərin  aşağı düşməsi böhran təhlükəsi
olmayıb, artıq onun görünməsidir

• hüquqi qeydiyyatı və bəzi bazar mövqeləri olan iqtisadi mühitdə  müstəqil təşkilatın, yeni firmanın  real ortaya cıxması halı

• özünü təsdiq etmə, firmanın mövqeyinin bazarda möhkəmlənməsi, onun bəzi rəqabət üstünlüklərinin yaranması və onların bazar
davranışlarında reallaşdırılması

• bu dövrün xüsusiyyəti firmanın tamamilə dağılması, onun bu və ya digər yolla ləğv edilməsidir

• bu dövr  inkişaf potensialının yaranması baş verir, əvvəldən  fəaliyyət göstərən firmanın bazasında yeni firmanın yaranması ilə
xarakterizə edilir

109. Böhranın mümkünlüyü və onun  başlanması ehtimalının yüksəlməsi, firmanın inkişafının üçüncü keçid dövrlərinə xas olan xüsusiyyəti
göstərin:

√ özünü təsdiq etmə, firmanın mövqeyinin bazarda möhkəmlənməsi, onun bəzi rəqabət üstünlüklərinin yaranması və onların bazar
davranışlarında reallaşdırılması

• hüquqi qeydiyyatı və bəzi bazar mövqeləri olan iqtisadi mühitdə  müstəqil təşkilatın, yeni firmanın  real ortaya cıxması halı

• firma fəaliyyətində ən vacib göstəricilərin aşağı  düşməsi baş verir ki, əslində əsas göstəricilərin  aşağı düşməsi böhran təhlükəsi
olmayıb, artıq onun görünməsidir

• bu dövrün xüsusiyyəti firmanın tamamilə dağılması, onun bu və ya digər yolla ləğv edilməsidir

• bu dövr  inkişaf potensialının yaranması baş verir, əvvəldən  fəaliyyət göstərən firmanın bazasında yeni firmanın yaranması ilə
xarakterizə edilir

110. Böhranın mümkünlüyü və onun  başlanması ehtimalının yüksəlməsi, firmanın inkişafının  ikinci keçid dövrlərinə xas olan xüsusiyyəti
göstərin:

√ hüquqi qeydiyyatı və bəzi bazar mövqeləri olan iqtisadi mühitdə  müstəqil təşkilatın, yeni firmanın  real ortaya cıxması halı

• özünü təsdiq etmə, firmanın mövqeyinin bazarda möhkəmlənməsi, onun bəzi rəqabət üstünlüklərinin yaranması və onların bazar
davranışlarında reallaşdırılması

• firma fəaliyyətində ən vacib göstəricilərin aşağı  düşməsi baş verir ki, əslində əsas gös¬tə¬ri¬¬cilərin  aşağı düşməsi böhran təhlükəsi
olmayıb, artıq onun görünməsidir

• bu dövrün xüsusiyyəti firmanın tamamilə da¬ğıl¬ma¬sı, onun bu və ya digər yolla ləğv edilməsidir

• bu dövr  inkişaf potensialının yaranması baş verir, əvvəldən  fəaliyyət göstərən firmanın ba¬za¬sı¬n¬da yeni firmanın yaranması ilə
xarakterizə edilir

111. Böhranın mümkünlüyü və onun  başlanması ehtimalının yüksəlməsi, firmanın inkişafının  birinci keçid dövrlərinə xas olan xüsusiyyəti
göstərin:

√ bu dövr  inkişaf potensialının yaranması baş verir, əvvəldən  fəaliyyət göstərən firmanın ba¬za¬sı¬n¬da yeni firmanın yaranması ilə
xarakterizə edilir

• özünü təsdiq etmə, firmanın mövqeyinin bazarda möhkəmlənməsi, onun bəzi rəqabət üstünlüklərinin yaranması və onların bazar
davranışlarında reallaşdırılması

• firma fəaliyyətində ən vacib göstəricilərin aşağı  düşməsi baş verir ki, əslində əsas gös¬tə¬ri¬¬cilərin  aşağı düşməsi böhran təhlükəsi
olmayıb, artıq onun görünməsidir

• bu dövrün xüsusiyyəti firmanın tamamilə da¬ğıl¬ma¬sı, onun bu və ya digər yolla ləğv edilməsidir
• hüquqi qeydiyyatı və bəzi bazar mövqeləri olan iqtisadi mühitdə  müstəqil təşkilatın, yeni firmanın  real ortaya cıxması halıdır

112.

Böhranın yarada biləcəyi mənfi fəsatları aşağıdakı hansı formada başa düşmək olar:
1. Vaxtaşırı yaranan iqtisadi həyatın nasazlığı.
2. İqtisadi proseslərin idarə edilməsi istiqamətində tarazılığa nail olunması.
3. Çətin, ağır vəziyyət, nəsə çatışmazlığı, kəskin çatışmazlığı.
4. Ümumi rifah halının yüksəlməsi, gəlirlərin artması

√ 1.3
• 2.4
• 1.2
• 3.4
• 2.3



113. Müəssisə məqsədlərinə cavab verən və onun inkişafında obyektiv dəyişmə meyllərinə uyğun olan, böhranın qarşısını almağa və ya onu
aradan qal¬dırmağa kömək edən, idarə edilən prosesi adlanır:

√ Atiböhranlı inkişaf
• Müflisləşmə qorxusu
• Korporativ iddialar
• Təbii dəyişiklik
• İnflyasiya

114. Müflisləşməyə doğru birinci addım kimi qeyd edilə bilər:

√ Firmanın mənfəətliyinin aşağı enməsi
• Firmanın mənfəətliyinin stabil qalması
• Firmanın gələcəyə doğru nikbin fikrləri
• Firmanın iqtsadi proseslərinin gələcək istiqamətdə qeyri-dəqiq proqnozlaşdırılması
• Firmanın mənfəətliyinin yuxarı qalxması

115.

Böhranın simptomları ola bilər
1. mənfi tendesiyaların ilk görüntüləri, bu tendesiyaların davamlı olması;
2. işgüzar münaqişələr, maliyyə problemlərinin artması
3. ÜDM-da gəlirlərin artması
4. müsbət saldonun yaranması

√ 1.2
• 2.4
• 3.4
• 2.3
• 1.3

116.

Antiböhranli idarəetmə üzrə qərarın qəbul olunması vaxtına görə bölünür:
1. Qabaqcadan hazırlanmış strategiya ilə idarəetmə
2. İdarəetmə subyektinin ilkin məlumatların toplanması
3.Cari qərarların qəbul edilməsi ilə  antiböhranlı idarəetmə

√ 1.3
• 1.2
• 2, 3
• 3.0
• 2.0

117. Böhranın başlanmasından xəbər verən hadisə və ya qeydə alınmış vəziyyət yaxud tendesiya adlanır:

√ Böhran amili
• Böhranın səbəbləri
• İnflyasiya
• Durğunluq
• Simptom

118. Müflisləşmə sistemi iqtisadiyyatda çalışan bütün təsərrüfat subyektlərinin mənfəətli işləməsinə yönəlmişdir. Bu isə aşağıdakı hansı
prinsipi gözləməklə reallaşa bilər:

√ hamısı
• səliqə ilə borc öhdəliklərini yerinə yetirən müəssisələrin sağlamlaşdırılması sisteminin yaradılması

• mülisləşmə zamanı azad olunmuş istehsal amillərindən yenidən istifadə üçün cəmiyyət tərəfindən istehsal amillərinin mütləq mobilliyini
təmin edən iqtisadi şəraitin yaradılması

• maliyyə çətinliyi olan perspektivli müəssisələrin saxlanılması
• müflisləşmə zamanı bütün təsərrüfat subyektlərinə qarşı eyni prosedura qaydalarının tətbiqi, onların hüquq və vəzifələrinin eyni olması

119. Müəssisənin ləğvi üzrə işin təşkili üçün konkurs rəhbəri hansı orqan vasitəsilə təyin olunur

• Həmkarlar ittifaqı



• Ali məhkəmə
√ Arbitraj məhkəməsi
• Nazirlər kabineti

120. Mütləq likvidlik əmsalı pul vəsaitini və tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların … qısa mülddətli borclara bölünməsi yolu ilə müəyyən
edilir

• hasilinin
• vurulmasının
√ cəminin
• bölünməsinin
• nisbətinin

121. Likvidlik müəssisənin öz … müddətli öhdəliklərini ödəmə bacarığına deyilir

√ qısa
• cari
• orta
• illik
• uzun

122. Borc kapitalının xüsusi çəkisinin çox olması müəssisənin hansı vəziyyətindən xəbər verir?

√ tədiyyə qabiliyyətsiz
• tədiyyə qabiliyyətli
• sabit
• böhran
• ödəniş qabiliyyətli

123. Müəssisənin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən mühüm göstəricilər aşağıdakı variantlardan hansında düzgün verilir?

√ tədiyyə qabiliyyət və likvidlik
• likvidlik və risk qabiliyyəti
• likvidlik və rəqabətlilik
• ödəniş qabiliyyəti və likvidlik
• tədiyyə qabiliyyət və ödəniş qabiliyyət

124. Müəssisənin kompleks təhlili zamanı nələr həyata keçirilmir?

√ İnvestisiyalaşma
• İnnovasiyaları
• Gəlirlər
• İstehsal proqramları
• Müəssisənin potensialı

125. Müəssisənin kompleks təhlili zamanı nələr həyata keçirilir?

• Müəssisənin potensialı
• Gəlirlər
• İnnovasiyaları
• Istehsal proqramları
√ Bunların hamısı

126. Börhranlı vəziyyətə düşdükdə müəssisənin balansında hansı dəyişiklik baş verir?

• Aktiv və passivlər silinir

•  Doğru cavab yoxdur
√ qeyri-qənaətbəxş quruluş yaranır
• Bunların hamısı



• Heç nə baş vermir

127. Xarici və daxili mənfi faktorların təsiri özünü ilk öncə nədə göstərir?

√ müflisləşmənin əlamətləri yaranmağa başlayır
• Bunların hamısı
• Bunlardan heç biri
• Qiymətlər aşağı düşməyə başlayır
• Varlanmanın ilkin əlamətləri yaranır

128. Firmanın müflisləşməsini göstərən ilkin əlamətlər arasında xüsusi yeri … göstəricilərinin dəyişməsi tutur

√ maliyyə
• gəlir
• mühasibat
• mənfəət
• istehsal

129. Müəssisələrin müflisləşməsinin xarici səbəblərinin təsirini azalmaq üçün o, gözlənilməyən dəyişikliklərə necə reaksiya verməlidir?

√ aktiv və ya planlı
• ixtiyari və ya epizodik
• kəskin və reaktiv
• planlı və sərt
• reaktiv və ya planlı

130. Aşağıdakı variantların hansında müəssisələrin müflisləşməsinin dolayı xarici mühit amili düzgün verilmir?

• iqtisadi vəziyyət
• elmi-texniki tərəqqi
• siyasi vəziyyət
• sosial-mədəni amillər
√ istehlakçılar və rəqiblər

131. Aşağıdakı variantların hansıda müəssisənin müflisləşməsinin birbaşa xarici mühit amili düzgün qeyd edilməyib?

√ iqtisadi vəziyyət
• həmkarlar ittifaqlar və qanunverici orqanlar
• istehlakçılar və rəqiblər
• material və kapital resurslar
• əmək

132. Şəraitdən asılı olaraq təşkilatın xarici mühit amillərinin hansı onun müflisləşməsinin əsasını qoya bilər?

• dolayı xarici mühit amilləri
√ hər biri
• birbaşa xarici mühit amilləri
• birbaşa və dolayı xarici mühit amilləri
• heç biri təklikdə yox

133. Müflisləşmə sistemi iqtisadiyyatda çalışan bütün təsərrüfat subyektlərinin mənfəətlə işləməsinə yönəldilmişdir. Bu isə aşağıdakı
prinsipləri gözləməklə reallaşa bilər. Hansı variantda bu prinsiplərdən biri düzgün əks olunmur?

√ müflisləşmə zamanı bütün təsərrüfat subyektlərinə qarşı eyni prosedurlarının tətbiqi, onların hüquq və vəzifələrinin eyni olmaması
• iflas zamanı müsabiqə kütləsinin bölüşdürülməsi qaydası və növbəliliyin gözlənilməsi
• maliyyə çətinliyi ola perspektivli müəssisələrin saxlanması
• səliqə ilə borc öhdəliklərini yerinə yetirən müəssisələrin sağlamlaşdırılması sisteminin yaradılması
• müflisləşmə zamanı bütün təsərrüfat subyektlərinə qarşı eyni prosedura qaydalarının tətbiqi, onların hüquq və vəzifələrinin eyni olması

134. Müəssisənin müflisləşməsinə doğru özünə biruzə verən birinci addım nə ola bilər?



√ mənfəətin aşağı düşməsi
• mənfəətin çoxalması
• mənfəətin tamamilə kəsilməsi
• mənfəətin stabilləşməsi

135. Müflisləşmə icraatının hər hansı mərhələsində barışıq sazişi kimlərlə bağlanır?

√ Borclu ilə
• hamısı
• Bank rəhbərliyi ilə
• Sahibkarlar arası
• Borcverən ilə

136. Müəssisənin müflisləşməsi hansı halda məhkəmədənkənar yolla həll edilir?

• Dəyərsizləşmə başladıqda
• Doğru cavab yoxdur.
√ Razılaşma əldə olunduqda
• Razılaşma əldə olunmadıqda
• Məsələ məhkəmə ilə həll olunmadıqda

137. Müflisləşməyə qarşı görülən ilkin tədbirlərdən deyil?

• Xərclər üzrə sərt nəzarətin qoyulması
• Iş mədəniyyətinin dəyişdirilməsi
√ Müəssisənin bağlanması
• Rəhbərliyin dəyişdirilməsi
• Müəssisənin təşkilati quruluşunun dəyişdirilməsi

138. Müflisləşmənin ilkin çağlarında əl atılan tədbirlərdəndir:

• Xərclər üzrə sərt nəzarətin qoyulması
• Iş mədəniyyətinin dəyişdirilməsi
√ Bunların hamısı
• Rəhbərliyin dəyişdirilməsi
• Müəssisənin təşkilati quruluşunun dəyişdirilməsi

139. Müflisləşmənin 3-cü mərhələsində baş verən proseslərdəndir:

√ Bunların hamısı
• Bunların heç biri
• Müflisləşmə prosedurlarnın başlanması
• Kreditorların qanunvericilik çərçivəsində tələbləri
• Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin pozulması

140. Müflisləşmənin 3-cü mərhələsində nə baş verir?

√ Bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin pozulması
• Doğru cavab yoxdur.
• Gizli qiymətdən düşmə
• Müəssisə bağlanılır
• Kosmetik tədbirlərə tələb yaranır

141. Müflisləşmənin 2-ci mərhələsində nə baş verir?

• Müəssisə bağlanılır
• Doğru cavab yoxdur
√ Nəğd vəsaitlə bağlı çətinliklər yaranır
• Likvidlik artır



142. Müflisləşmənin 1-ci mərhələsində hansı tədbirlər görülür?

√ Kosmetik tədbirlər görülür
• Doğru cavab yoxdur
• Rəhbərlik ölkəni tərk edir
• Müəssisə bağlanılır

143. Müflisləşmənin 1-ci mərhələsi nədən ibarətdir?

√ Gizli qiymətdən düşmə
• Aşkar qiymət artımı
• Gizli qiymət artımı
• Doğru cavab yoxdur
• Aşkar qiymətdən düşmə

144. Müəssisənin müflisləşməsi neçə mərhələdə baş verir?

√ 3.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

145. Müəssisənin müflisləşmədən uzaqlaşma əmsalının daha yüksək götürülməsinin səbəbi aşağıdakılardan hansıdır?

√ Infilasiya
• Faydalanma
• Qiymətsizləşmə
• Doğru cavab yoxdur
• Dəyərsizləşmə

146. Müəssisədə hansı bölmələrin təhlili müflisləşmə haqqında məlumat verir?

√ hamısı
• Komersiyya vəziyyəti
• Istehsal vəziyyəti
• Mühasibat vəziyyəti
• Maliyyə vəziyyəti

147. AR qanunvericiliyinə əsasən hansı müddətə öhdəliklərini yerinə yetirməyə müəssisə müflisləşməyə başlamış hesab olunur?

√ 3 ay
• 16 iş günü
• 5 qeyri-iş günü
• 5 ay
• 2 həftə

148. Firma müflisləşməyə başlamışsa, ilk öncə dəyişən göstərici hansıdır?

√ maliyyə göstəriciləri
• Mühasibat göstəriciləri
• Qiymətləndirmə göstəriciləri
• Məhsul göstəriciləri
• Idarəetmə göstəriciləri

149. Azərbaycan şəraitində isə müflisləşmədə amillərin payı necə bölüşdürülür?

√ 2/3 – xarici amillər, 1/3 – daxili amillər
• ½ - xarici amillər, ½ -daxili amillər



• Xarici və daxili amillərin təsiri yoxdur
• Doğru cavab yoxdur
• 1/3 – xarici amillər, 2/3 – daxili amillər

150. Xarici mütəxəssislər müəssisənin müflisləşməsində amillərin payını necə dəyərlən-dirirlər?

√ 1/3 – xarici amillər, 2/3 – daxili amillər
• ½ - xarici amillər, ½ -daxili amillər
• Xarici və daxili amillərin təsiri yoxdur
• Doğru cavab yoxdur
• 2/3 – xarici amillər, 1/3 – daxili amillər

151.
Yeni yaranmış müəssisələrin müflisləşməsi daha çox hansı amillərin təsiri ilə olur? 1) İstismar
2) Xarici amillər
3)  Daxili amillər

√ 3.0
• 2.0
• 1.0
• heç biri

152.

Müəssislərin müflisləşməsinin xarici səbəblərinin təsirinin azaltmaq üçün hər bir müəssisənin idarəetmə reaksiyası necə olmalıdır? 1)
Reaktiv şəkildə
2) Hiperaktiv şəkildə
3) Aktiv şəkildə
4) Planlı şəkildə

• 1.3
√ 3.4
• 1.4
• 2.3
• 2.4

153.
Müflisləşmənin təsirin hiss olunduğu sahələrdəndir: 1.təsərrüfat subyektləri arasındakı rəqabət mübarizəsini gücləndirir
2. Ucuzlaşmaya səbəb olur
3) Şirkətlərin bağlanması inhisarlaşma ilə sıx əlaqədar gedən proseslərdir

√ 1.0
• 3.0
• 2.3
• 1,2,3
• 2.0

154.
Müflisləşmə nələrə şərait yaradır? 1) Səmərəli marketinq siyasətinin yeridilməsi
2) Alıclıların tələbatlarının daha dərindən öyrənilməsi
3) Alıcıq qabiliyyətinin düzgün araşdırılması

√ hamısı
• 2.3
• 1.3
• 2.0
• 1.2

155. Müflisləşmənin həll etdiyi məsələlərdəndir:

√ Bunların hamısı
• Müəssisədə struktur dəyişikliklərinə zəmin yaradır
• Əmək resurslarının çevik hərəkətinə şərait yaradır
• Müflisləşmə qorxusu biznesmenləri daha çox sahibkar kimi davranmağa sövq edir.
• İstehlakçılara az və ya tamamilə lazım olmayan məhsul istehsalçıları sıradan çıxarır

156. Sahibkara və biznesmenlər müflisləşmə prosesini necə dəyərləndirməlidirlər?



√ hər zaman onları izləyən bir kölgə kimi
• İdarəetmənin gücləndirilməsi
• Müəssisyə maliyyə vəsaitlərinin kəskin axını
• Ucuzlaşdırma siyasəti
• Yalnızca 1 dəfə baş verən maliyyə yatırımı

157. Müflisləşmənin zəmin yaratdığı proseslərdəndir?

√ Ayrı-ayrı investor və borclular arasındakı münasibətlərini tənzimlənməsi yolu ilə növbəti iqtisadi yüksəlişə
• Ölkədaxili vəziyyətin ağırlaşması
• Məhsullara olan maya dəyərinin aşağı düşməsi
• Ölkənin xaricdəki nüfuzunun pisləşməsi
• Ölkə iqtisadiyyatın çökməsi

158. Tədiyyə qabiliyyəti əmsalı faiz nisbətindən\ xüsusi kapitalın aktivlərə … yolu ilə müəyyən edilir

√ bölünməsi
• yenidən baxılması
• vurulması
• əlavələr edilməsi
• toplanması

159. Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti haqqında fikir söyləmək üçün hansı əmsaldan istifadə edilir?

√ tədiyyə qabiliyyəti
• manevr etmə
• heç birindən
• hamısından
• mütləq likvidlik

160. Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti onun … müddətli öhdəliklərini ödəmə bacarığı kimi müəyyən edilir

√ uzun
• perspektiv
• qısa
• gələcək
• ortay

161. Müəssisənin tədiyyə əmsalı neçə faizdən yüksək olarsa, narahatçılığa əsas yoxdur?

√ 0.5
• 0.3
• 0.7
• 95-99%
• 0.4

162. Tədiyyə qabiliyyəti necə hesablanır?

√ xüsusi kapital aktivlərə faiz nisbəti tapılır
• Tədiyyə əmsalları çıxılır
• Xüsusi kapital aktivlərə vurulur
• Xüsusi kapitaldan 100 çıxılıb, fərq aktivlərə vurulur.
• Tədiyyə əmsalları toplanır

163. Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti haqda fikir söyləmək üçün əsas diqqət nəyə verilməlidir?

√ tədiyyə qabiliyyəti əmsalına
• Sahibkarın beynəlxalq əlaqələrinə
• Beynəlxalq investisiyaların həcminə



• Xarici yatırımlara
• Sahibkarın şəxsiyyətinə

164. Tədiyyə qabiliyyəti qiymətləndirilərkən əsas diqqət nəyə verilməlidir?

√ Xüsusi kapitala
• Daxili investisiyaya
• Ucuzlaşmış maya dəyərinə
• hamısı
• Xarici kapitala

165. İctimai-iqtisadi sistemdə ziddiyyətlərin ekstremal kəskinləşməsi, ətraf mühitdə yaşamağa davamlılıqları:

• stabillik
• durğunluq
• fəaliyyət
• sanasiya
√ böhran

166. Müəssisənin öz fəaliyyəti nəticəsində yaranmış böhranın səbəbləri hesab edilir:

√ Daxili
• Keyfiyyət
• Kəmiyyət
• Beynəlxalq
• Xarici

167.

Təşkilatda böhran vəziyyətini yaradan amillərə qrupu hansılardır?
1. Zərər verən yalnış informasiyalar
2. Heyətin mənəvi ruhunu aşağı olması
3. Korporativ iddialar
4. Məhsulun nöqsanları və keyfiyyətin problemləri
5. İş yerində bədbəxt hadisələr
6. Mükafatlandırma və iş yerindən məmnunluq

√ 6-cıdən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı

168. Böhranın yaranma səbəbləri ümumi olaraq hansı fazalardır?

√ daxili səbəblər, inkişaf ehtiyacları, xarici səbəblər
• natamam idarəetmə, təbii dəyişiklik, xarici səbəblər
• vaxtın sıxlaşdırılması, inkişaf ehtiyacları, elmi biliklərin səviyyəsi
• daxili səbəblər, təbii dəyişiklik, natamam idarəetmə
• elmi biliklərin səviyyəsi, ümumi fəaliyyət, maraqların ziddiyyətləri

169. İqtisadi böhran zamanı müəssisənin borcunu ödəyə bilməməsinin ümumi səbəbləri əsasən aşağıdakılardır:

√ hamısı

• Sifariş edilmiş, amma ödənilməmiş məhsul üçün borc,təchizatçılar, personal və s. qarşısında müəssisənin borclarının artmasına gətirib
çıxarır

• Müəssisəsində enerjidaşıyıcısıları və kommunal xidmətlər üçün yaşayış fondunun saxlaması xərcləri
• Vergi yükü həddindən artıq olması
• Məhsulun satışı zamanı gəlirin vaxtında daxil olmaması

170. Xaraktercə aşağıda ayrılmış böhran tiplərindən biri səhvdir

√ bütöv və natamam
• qısamüddətli və uzunsürən



• lokal və ümumi
• gizli və aşkar böhranlara
• yüngül və dərin

171. Hansı düstur iflasa uğramış müəssisələrin məlumatlarının təhlili nəticələrinin alınması üçün istifadə edilir?

√ E.Altman
• Albert Enşteyn
• Adam Smitt
• David Rikardo
• kvazimoda

172. Dövrüyyə kapitalı”na xas olan xüsusiyyati tapın:

√ cari aktivlərlə qısa müddətli borclar arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.
• pul vəsaitinin,tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların və debitor borclarının qısa müddətli öhdəliklərə olan nisbəti kimi müəyyən edilir.

• dövriyyə kapitalının özünün xüsusi kapitala olan nisbəti kimi hesablanır və göstərir ki, öz vəsaitinin hansı hissəsi daha sürətlə hərəkət
edən aktivlərə qoyulmuşdur.

• istifadəsiz qalmış material ehtiyatlarının,çətin reallaşdırılan məhsul hissəsinin və vaxtı keçmiş debitor borclarının cari aktivlərə olan
nisbəti kimi müəyyən olunur.

• Bu əmsal pul vəsaitinin və tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların cəminin qısa müddətli borclara bölünməsi yolu ilə müəyyən edilir.

173. Manevretmə əmsalı”na xas olan xüsusiyyati tapın:

√ dövriyyə kapitalının özünün xüsusi kapitala olan nisbəti kimi hesablanır və göstərir ki, öz vəsaitinin hansı hissəsi daha sürətlə hərəkət
edən aktivlərə qoyulmuşdur.

• pul vəsaitinin,tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların və debitor borclarının qısa müddətli öhdəliklərə olan nisbəti kimi müəyyən edilir.
• cari aktivlərlə qısa müddətli borclar arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.

• istifadəsiz qalmış material ehtiyatlarının,çətin reallaşdırılan məhsul hissəsinin və vaxtı keçmiş debitor borclarının cari aktivlərə olan
nisbəti kimi müəyyən olunur.

• Bu əmsal pul vəsaitinin və tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların cəminin qısa müddətli borclara bölünməsi yolu ilə müəyyən edilir.

174. Dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalı”na xas olan xüsusiyyati tapın:

√ pul vəsaitinin,tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların və debitor borclarının qısa müddətli öhdəliklərə olan nisbəti kimi müəyyən edilir.

• dövriyyə kapitalının özünün xüsusi kapitala olan nisbəti kimi hesablanır və göstərir ki, öz vəsaitinin hansı hissəsi daha sürətlə hərəkət
edən aktivlərə qoyulmuşdur.

• cari aktivlərlə qısa müddətli borclar arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.

• istifadəsiz qalmış material ehtiyatlarının,çətin reallaşdırılan məhsul hissəsinin və vaxtı keçmiş debitor borclarının cari aktivlərə olan
nisbəti kimi müəyyən olunur.

• Bu əmsal pul vəsaitinin və tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların cəminin qısa müddətli borclara bölünməsi yolu ilə müəyyən edilir.

175. Mütləq likvidlik əmsalına xas olan xüsusiyyati tapın:

√ Bu əmsal pul vəsaitinin və tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların cəminin qısa müddətli borclara bölünməsi yolu ilə müəyyən edilir.

• dövriyyə kapitalının özünün xüsusi kapitala olan nisbəti kimi hesablanır və göstərir ki, öz vəsaitinin hansı hissəsi daha sürətlə hərəkət
edən aktivlərə qoyulmuşdur.

• cari aktivlərlə qısa müddətli borclar arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.

• istifadəsiz qalmış material ehtiyatlarının,çətin reallaşdırılan məhsul hissəsinin və vaxtı keçmiş debitor borclarının cari aktivlərə olan
nisbəti kimi müəyyən olunur.

• pul vəsaitinin,tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların və debitor borclarının qısa müddətli öhdəliklərə olan nisbəti kimi müəyyən edilir.

176. Müəssisənin öz qısa müddətli öhdəliklərini ödəmə bacarırığına nə deyilir?

√ likvidlik
• inkişaf
• tənəzzül
• durğunluq
• böhran

177. Böhranın ilk əlamətlərinin yaranması adlanır:



√ simptomlar
• amillər
• diaqnoz
• transaksiya
• səbəblər

178. Konkret  problemə, insana, məqsədə və vaxt dövrünə aid olan məlumat adlanır:

√ Relevant informasiya
• Natamam informasiya
• Ekspress informasiya
• Riskli informasiya
• Qeyri-mükəmməl informasiya

179.
Müflisləşminin mənfi cəhətlərinə aiddir:1) İşsizlərin sayının azalması;
2) İctimai rifah halının yaxşılaşması;
3) Ucuz qiymətlərdən istifadı; 4)  İşsizlər “ordusunun” yaranması

√ 4.0
• 3.0
• 1.0
• 1,2,3
• 2.0

180. Müəssisələr müflisləşdirmədən qaçınmaq üçün nə etməlidir?

√ İdmançı kimi hər zaman formada qalmalıdır
• Qiymətlərin kəskin yüksəltməlidir
• Qiymətlərin kəskin ucuzlaşdırmalıdır
• Doğru cavab yoxdur
• Haqsız rəqabətdən istifadə etməlidir

181. Hüquqi və fiziki şəxslərin öz borc öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında ödəyə bilməməsi nə adlanır?

√ Müflisləşmə
• Ucuzlaşma
• Varlanma
• Tarazlıq
• Satış

182. Müflisləşmə prosedurasını başlamaq üçün borclu müəssisə hansı sənədləri məhkəməyə təqdim etməməlidir?

• debitor və kreditor borcunun siyahısı, borclunun maliyyə və əmlak vəziyyəti haqqında başqa lazımi məlumatları
√ işin icraata qəbul olunduğu günə müəssisənin tədiyyə balansını
• mülkiyyət forması və mülkiyyət hüququnun subyektləri haqqında məlumatda daxil olmaqla müəssisənin rekvizitlərini
• işin icraata qəbul olunduğu günə mühasibat balansını
• heç biri

183. Müflisləşmə prosedurasının başlanmasında mühüm məsələ … tərəfindən bu addımın atılacağının müəyyənləşdirilməsidir

√ kim
• prokurorluq
• istehlakçılar
• tədarükçülər
• məhkəmə

184. Kreditorlar və borclunun razılığı ilə borclu müəssisənin müflisləşməsi məhkədən kənar yolla həll edilə …

√ bilər
• bilməz



• bilər qismən
• bilməsi çətindir

185. Müflisləşmə prosedurasının başlanması haqqında kimlər ərizə ilə məhkəməyə müraciət edə bilər?

√ borclunun özü və ya prokurorluq
• borclu və istehlakçılar
• debitorlar və istehlakçılar
• heç biri
• borclu və müəssisənin tərəfdaşları

186. Müflisləşmənin ilkin çağlarında vəziyyətdən çıxmaq üçün bir sıra universal tədbirlərə əl atılır. Hansı variant düzgün deyil?

√ xərclər üzərinədəki nəzarət liberallaşır
• iş mədəniyyəti dəyişdirilir
• məhsul və xidmətlərin nomenklaturası ixtisar edilir
• marketinq fəaliyyəti gücləndirilir
• xərclər üzərində sərt nəzarət qoyulur

187. Müəssisənin müflisləşməsinin III mərhələsində onun bütün … fəaliyyət pozulur

√ maliyyə-təsərürfat
• istehsal-satış
• istehsal-istehlak
• maliyyə-pul
• istehsal-təsərrüfat

188. Müəssisənin müflisləşməsinin II mərhələsində hansı vəsait üzrə çətinliklər yaranır?

√ nəqd
• xüsusi
• aktiv
• borc
• passiv

189. Müəssisənin müflisləşməsinin I mərhələsi necə adlanır?

√ gizli
• təhlükəli
• aşkar
• qismən
• şübhəli

190.  Müəssisənin müflisləşməsi neçə mərhələyə bölünür?

√ 3.0
• 6.0
• 7.0
• 9.0
• 4.0

191. Müflisləşmə prosedurasının ayrılmaz tərkib hissələri hansı variantda düzgün verilir?

√ sanasiya və yenidən qurma
• sanasiya və biznes-plan
• yenidən qurma və müflisləşmiş müəssisənin bir hissəsinin satılması
• müflisləşmiş müəssisənin bir hissəsinin satılması və xarici idarə edicilərə verilməsi
• sanasiya və antiböhranlı idarəetmə



192. Müflisləşmə prosedurasının ençə ayrılmaz tərkib hissəsi vardır?

√ 2.0
• 4.0
• 6.0
• 8.0
• 3.0

193. Müflisləşmə təhlükəsi azad təsərrüfat subyektləri arasında gedən rəqabət mübarizəsini … . Cümləni tamamla

√ gücləndirir
• normallaşdırır
• tənzimləyir
• ləngidir
• sürətləndirir

194. Müflisləşmə təhlükəsi iş adamlarını və investorları daha çox … davranmağa sövq edir

√ sahibkar kimi
• mütəxəssis kimi
• ekspert kimi
• tacir kimi
• menecer kimi

195. Müflisləşmə əmək resurslarının … etməsinə təkan verməklə kadrların yenidən hazırlanmasına – mütərəqqi peş əvə ixtisaslara
yiyələnməsinə şərait yaradır.Cümləni tamamla.

• ətalətli hərəkət
√ çevik hərəkət
• cəld hərəkət
• riskli hərəkət
• normal hərəkət

196. Müflisləşmə … dəyişikliklərinə zəmin yaradır

√ struktur
• istehlakçı
• kadr
• tədarükçülərin
• tərəfdaş

197. Müflisləşmə elementinin … normal iqtisadi sistemin fəaliyyət göstərməsinə dəlalət edir.

√ olması
• biruzə verməsi
• olmaması
• olduğu şərait
• olacağı

198. Bu gün əmtəəyə tələbatın olmaması … onu istehsal edən müəssisənin müflisləşməsi deməkdir. Cümləni tamamlayın.

√ sabah
• dünən
• bu gün
• bir həftədən sonra
• bir neçə gündən sonra

199.
Müflisləşmə proseduruna hansı elemetlər daxildir? 1) Sanasiya
2) Müəssisələrin yenidən qurulması
3) Qiymətdən düşmə



√ 1.2
• 2.3
• 1.3
• 2.0
• 1,2,3

200.

. Antiböhranlı idarəetmədə diaqnostikanın növləri:
1. Normadan kənarlaşmanı, patalogiyanı müəyyən edən diaqnostika.
2. Konkret sinifə və ya qrupa mənsubiyyəti müəyyən etməyə imkan verən diaqnostika.
3. Kompleks diaqnostika
4. Obyekti əlamətlərin unikal  birləşməsi kimi qiymətləndirməyə imkan verən diaqnostika.
5. Ekspress diaqnostika

√ 3.5
• 1.3
• 2.5
• 1.2
• 2.3

201.

Antiböhranlı idarəetmədə diaqnostikanın tipləri:
1. Normadan kənarlaşmanı, patalogiyanı müəyyən edən diaqnostika.
2. Konkret sinifə və ya qrupa mənsubiyyəti müəyyən etməyə imkan verən diaqnostika.
3. Kompleks diaqnostika
4. Obyekti əlamətlərin unikal  birləşməsi kimi qiymətləndirməyə imkan verən diaqnostika.
5. Ekspress diaqnostika

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

202.

Təşkilatda böhran diaqnostika üsullarına daxildir:
1. Xarici mühit monitorinqinin sistemli təhlili
2. Firmanın maliyyə vəziyyətinin auditi şirkətin borclarının müəyyənləşdirilməsi.
3. Kredit siyasətinin təhlili.
4. Risklərin, mümkün dəyişikliklərlə bağlı vəziyyətin və rəqabət statusunun gələcəkdə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və
proqnozlaşdırılmasının təşkili
5. Ekstensiv inkişafın fündamental əsaslarının maliyyələşmə mənbələrində destruktiv mövqenin yaradılması

√ 5-cidən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı

203. Diaqnoz  qoyulan zaman araşdırmaya təqdim edilən əsas tələblər hansılardır:

√ hamısı
• Obyektivlik
• Dəqiqlik
• Baza parametrləri
• Etibarlılıq

204. Diaqnostikanın vəzifələri

√ sistemin bütün tərkib elementlərinin işinin əlaqələndirilməsinə yönəlmiş tədbirlərin müəyyən edilməsi ki, təhlil və proqnoz ilə sıx
şəkildə əlaqəlidir.

• firmanın iqtsadi proseslərinin gələcək istiqamətdə qeyri-dəqiq proqnozlaşdırılması
• ləğvetmə komissiyasının tərkibinin formalaşmasıdır
• iqtisadi sabitliyin qorunması və ona nail olmaq üçün idarəetmənin tsiklik tərəddüdləri hamarlaşdırılmasıdır

• tədqiqatın obyektinin vəziyyətini təyin etmək və bu tədqiqatın tamamlanmasının tarixinə və perspektivə onun vəziyyəti haqqında
nəticəni vermək, sonra effektiv siyasəti, strategiyanı və taktikanı düzəltməkdən ibarətdir



205.

Dinamik proqramlaşdırma müəyyən struktur idarəetməsi məsələlərinin həlli üçün hesablama metodu, qərarın qəbul olunmasının dəyişən
çoxpilləli prosesi kimi təsəvvür edilir ki, bu halda tədqiqat hansı mərhələdən keçir:
1. Riyazi modelin qurulması.
2. İdarəetmə vəzifələrininyerinə yetirilməsi.
3. Diaqnostikanın müxtəlif metodlarının istifadə etməklətəhlil və alınmış nəticələrin ümumiləşdirilməsi.
4. İşgüzar aktivliyin artımı ətalət vəziyyətində tənəzzül edilməsi

√ 1,2,3
• 2,3,4
• 1,3,4
• 2.4
• 1,2,4

206.

Tədqiqatlar nəticəsində diaqnostikanın səmərəli yerinə yetirilməsi mərhələləri hansı ardıcıllıqla müəyyənləşir:
1. xüsusi sinif və ya qrupa aid bir obyektin yaradılması;
2. baza göstəriciləri kimi qurulmuş normaların formalaşmasının metodikasının hazırlaması.
3. baza parametrləri ilə onun faktiki parametrlərini müqayisə etməklə obyektin fərqləri aşkaredilməsi;
4. baza göstəricilərindən mümkün kənarlaşmaların təyini.

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

207. Diaqnostikanın məqsədi –

√ tədqiqatın obyektinin vəziyyətini təyin etmək və bu tədqiqatın tamamlanmasının tarixinə və perspektivə onun vəziyyəti haqqında
nəticəni vermək, sonra effektiv siyasəti, strategiyanı və taktikanı düzəltməkdən ibarətdir

• iqtisadi sabitliyin qorunması və ona nail olmaq üçün idarəetmənin tsiklik tərəddüdləri hamarlaşdırılmasıdır
• ləğvetmə komissiyasının tərkibinin formalaşmasıdır
• firmanın iqtsadi proseslərinin gələcək istiqamətdə qeyri-dəqiq proqnozlaşdırılması

• sistemin bütün tərkib elementlərinin işinin əlaqələndirilməsinə yönəlmiş tədbirlərin müəyyən edilməsi ki, təhlil və proqnoz ilə sıx
şəkildə əlaqəlidir.

208. Diaqnostika həyata keçirilən zaman istifadə edilən “dinamik proqramlaşdırma” metoduna aid olan xüsusiyyət hansıdır?

• hamısı

• statistik informasiyanın köməyi ilə həmçinin, bal qiymətləndirmə üsullardan istifadə edərək diaqnostik tədqiqatların keçirilməsini
nəzərdə tutur

•
müəyyən qrup insanlar tərəfindən verilmiş qiymətləndirilmələrin və informasiyanın ümumiləşdirilməsinə əsaslanan diaqnozun vasitələri
ilə aparılır və  diaqnoz məqsədləri üçün xüsusi sorğularının aparılması vasitəsilə kontakt üsullarla alınan informasiyanın üzərində
qurulur.

• optimal nəticə əldə etmək üçün zəruri olan resursların və hərəkətlərin ən yaxşı kombinasiyalarını müəyyən edilməsi üçün istifadə edilən
riyazi üsuldur

√ müəyyən struktur idarəetmə məsələlərinin həlli üçün hesablama metodu, qərarın qəbul olunmasının dəyişən çoxpilləli prosesi kimi
təsəvvür edilir.

209. Diaqnostika həyata keçirilən zaman istifadə edilən “xətti proqramlaşdırma” metoduna aid olan xüsusiyyət hansıdır?

√ optimal nəticə əldə etmək üçün zəruri olan resursların və hərəkətlərin ən yaxşı kombinasiyalarını müəyyən edilməsi üçün istifadə edilən
riyazi üsuldur.

•
müəyyən qrup insanlar tərəfindən verilmiş qiymətləndirilmələrin və informasiyanın ümumiləşdirilməsinə əsaslanan diaqnozun vasitələri
ilə aparılır və  diaqnoz məqsədləri üçün xüsusi sorğularının aparılması vasitəsilə kontakt üsullarla alınan informasiyanın üzərində
qurulur.

• müəyyən struktur idarəetmə məsələlərinin həlli üçün hesablama metodu, qərarın qəbul olunmasının dəyişən çoxpilləli prosesi kimi
təsəvvür edilir.

• hamısı

• statistik informasiyanın köməyi ilə həmçinin, bal qiymətləndirmə üsullardan istifadə edərək diaqnostik tədqiqatların keçirilməsini
nəzərdə tutur

210. Diaqnostika həyata keçirilən zaman istifadə edilən “ekspert” metoduna aid olan xüsusiyyət hansıdır?

√
müəyyən qrup insanlar tərəfindən verilmiş qiymətləndirilmələrin və informasiyanın ümumiləşdirilməsinə əsaslanan diaqnozun vasitələri
ilə aparılır və  diaqnoz məqsədləri üçün xüsusi sorğularının aparılması vasitəsilə kontakt üsullarla alınan informasiyanın üzərində
qurulur.



• optimal nəticə əldə etmək üçün zəruri olan resursların və hərəkətlərin ən yaxşı kombinasiyalarını müəyyən edilməsi üçün istifadə edilən
riyazi üsuldur

• müəyyən struktur idarəetmə məsələlərinin həlli üçün hesablama metodu, qərarın qəbul olunmasının dəyişən çoxpilləli prosesi kimi
təsəvvür edilir.

• hamısı

• statistik informasiyanın köməyi ilə həmçinin, bal qiymətləndirmə üsullardan istifadə edərək diaqnostik tədqiqatların keçirilməsini
nəzərdə tutur.

211. Diaqnostika həyata keçirilən zaman istifadə edilən “analitik” metoduna aid olan xüsusiyyət hansıdır?

√ statistik informasiyanın köməyi ilə həmçinin, bal qiymətləndirmə üsullardan istifadə edərək diaqnostik tədqiqatların keçirilməsini
nəzərdə tutur

• optimal nəticə əldə etmək üçün zəruri olan resursların və hərəkətlərin ən yaxşı kombinasiyalarını müəyyən edilməsi üçün istifadə edilən
riyazi üsuldur.

• müəyyən struktur idarəetmə məsələlərinin həlli üçün hesablama metodu, qərarın qəbul olunmasının dəyişən çoxpilləli prosesi kimi
təsəvvür edilir

• hamısı

•
müəyyən qrup insanlar tərəfindən verilmiş qiymətləndirilmələrin və informasiyanın ümumiləşdirilməsinə əsaslanan diaqnozun vasitələri
ilə aparılır və  diaqnoz məqsədləri üçün xüsusi sorğularının aparılması vasitəsilə kontakt üsullarla alınan informasiyanın üzərində
qurulur

212. Diaqnostika həyata keçirilən zaman istifadə edilən metodlardan biri yalnışdır:

√ müflisləşmə
• xətti proqramlaşdırma
• dinamik proqramlaşdırma
• analitik
• ekspert

213.

Diaqnostika hansı metodlarla həyata keçirilir:
1. analitik
2. ekspert
3. xətti proqramlaşdırma
4. dinamik proqramlaşdırma
5. müflisləşmə

√ 5-cidən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı

214. Diaqnostika ........ başlanır.

√ təhlildən
• ticarətdən
• satışdan
• tarazlaşmadan
• əhrikdən

215. Müəssisə vəziyyətinin diaqnostikasının “Nəticələrin əsaslandırılması” mərhələsinə aid olan xüsusiyyət hansı variantda göstərilmişdir?

√ bütün alınmış informasiya emal edilir, böhran vəziyyətinin inkişafına təkan verən əsas amillərin və səbəblərin vaxtında aşkar edilir,
müəssisənin cari vəziyyətini müzakirə edilir, başlanğıc istiqamətləri və məsələləri təyin edirlər.

• əsas göstəricilərin sisteminin müəyyən edilməsi, bu dövrə müəssisə vəziyyətini mühakimə etmək mümkün olacaqdır.

• müəssisənin rəhbəri böhranlı vəziyyətdə olan komandanı menecerləri təyin edir, baş mütəxəssis araşdırmaları gedişini izləyir, əldə
olunmuş məlumatları cəmləşdirir.

• bazarın xarici mühit amili kimi qiymətləndirilməsi, eyni zamanda olan xərclər və vaxta qənaət məqsədilə bir çox təşkilatlarda
münasibətlərin vəziyyəti haqqında məlumatlar toplanması.

• böhranın miqyası, onun mümkün səviyyəsi və xarakter xüsusiyyətləri ilkin olaraq qiymətləndirilir.

216. Müəssisə vəziyyətinin diaqnostikasının “Bazar mühitinin tədqiqi” mərhələsinə aid olan xüsusiyyət hansı variantda göstərilmişdir?



√ bazarın xarici mühit amili kimi qiymətləndirilməsi, eyni zamanda olan xərclər və vaxta qənaət məqsədilə bir çox təşkilatlarda
münasibətlərin vəziyyəti haqqında məlumatlar toplanması.

• əsas göstəricilərin sisteminin müəyyən edilməsi, bu dövrə müəssisə vəziyyətini mühakimə etmək mümkün olacaqdır

• müəssisənin rəhbəri böhranlı vəziyyətdə olan komandanı menecerləri təyin edir, baş mütəxəssis araşdırmaları gedişini izləyir, əldə
olunmuş məlumatları cəmləşdirir.

• bütün alınmış informasiya emal edilir, böhran vəziyyətinin inkişafına təkan verən əsas amillərin və səbəblərin vaxtında aşkar edilir,
müəssisənin cari vəziyyətini müzakirə edilir, başlanğıc istiqamətləri və məsələləri təyin edirlər

• böhranın miqyası, onun mümkün səviyyəsi və xarakter xüsusiyyətləri ilkin olaraq qiymətləndirilir.

217. Müəssisə vəziyyətinin diaqnostikasının “Məsuliyyətli şəxslərin təyini” mərhələsinə aid olan xüsusiyyət hansı variantda göstərilmişdir?

√ müəssisənin rəhbəri böhranlı vəziyyətdə olan komandanı menecerləri təyin edir, baş mütəxəssis araşdırmaları gedişini izləyir, əldə
olunmuş məlumatları cəmləşdirir.

• əsas göstəricilərin sisteminin müəyyən edilməsi, bu dövrə müəssisə vəziyyətini mühakimə etmək mümkün olacaqdır.

• bazarın xarici mühit amili kimi qiymətləndirilməsi, eyni zamanda olan xərclər və vaxta qənaət məqsədilə bir çox təşkilatlarda
münasibətlərin vəziyyəti haqqında məlumatlar toplanması

• bütün alınmış informasiya emal edilir, böhran vəziyyətinin inkişafına təkan verən əsas amillərin və səbəblərin vaxtında aşkar edilir,
müəssisənin cari vəziyyətini müzakirə edilir, başlanğıc istiqamətləri və məsələləri təyin edirlər.

• böhranın miqyası, onun mümkün səviyyəsi və xarakter xüsusiyyətləri ilkin olaraq qiymətləndirilir.

218. Müəssisə vəziyyətinin diaqnostikasının “Parametrlər sisteminin təyini” mərhələsinə aid olan xüsusiyyət hansı variantda göstərilmişdir?

√ əsas göstəricilərin sisteminin müəyyən edilməsi, bu dövrə müəssisə vəziyyətini mühakimə etmək mümkün olacaqdır.

• müəssisənin rəhbəri böhranlı vəziyyətdə olan komandanı menecerləri təyin edir, baş mütəxəssis araşdırmaları gedişini izləyir, əldə
olunmuş məlumatları cəmləşdirir.

• bazarın xarici mühit amili kimi qiymətləndirilməsi, eyni zamanda olan xərclər və vaxta qənaət məqsədilə bir çox təşkilatlarda
münasibətlərin vəziyyəti haqqında məlumatlar toplanması.

• bütün alınmış informasiya emal edilir, böhran vəziyyətinin inkişafına təkan verən əsas amillərin və səbəblərin vaxtında aşkar edilir,
müəssisənin cari vəziyyətini müzakirə edilir, başlanğıc istiqamətləri və məsələləri təyin edirlər.

• böhranın miqyası, onun mümkün səviyyəsi və xarakter xüsusiyyətləri ilkin olaraq qiymətləndirilir.

219. Müəssisə vəziyyətinin diaqnostikasının “Təhlil obyektinin seçilməsi” mərhələsinə aid olan xüsusiyyət hansı variantda göstərilmişdir?

√ böhranın miqyası, onun mümkün səviyyəsi və xarakter xüsusiyyətləri ilkin olaraq qiymətləndirilir.

• müəssisənin rəhbəri böhranlı vəziyyətdə olan komandanı menecerləri təyin edir, baş mütəxəssis araşdırmaları gedişini izləyir, əldə
olunmuş məlumatları cəmləşdirir.

• bazarın xarici mühit amili kimi qiymətləndirilməsi, eyni zamanda olan xərclər və vaxta qənaət məqsədilə bir çox təşkilatlarda
münasibətlərin vəziyyəti haqqında məlumatlar toplanması.

• bütün alınmış informasiya emal edilir, böhran vəziyyətinin inkişafına təkan verən əsas amillərin və səbəblərin vaxtında aşkar edilir,
müəssisənin cari vəziyyətini müzakirə edilir, başlanğıc istiqamətləri və məsələləri təyin edirlər.

• əsas göstəricilərin sisteminin müəyyən edilməsi, bu dövrə müəssisə vəziyyətini mühakimə etmək mümkün olacaqdır.

220. proqnozun başlanğıc nöqtəsi sayılır:

√ Diaqnostika
• İflas
• Sanasiya
• Müflisləşmə
• Böhran

221.

Böhranın diaqnostikası hansı mərhələləri var?
1. Obyektin müəyyən obyekt siniflərinə və ya qruplarına mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi.
2. Diaqnozu qoyulan obyektin faktiki parametrlərilə baza parametrlərinin müqayisəsi yolu ilə onun öz sinfinin obyektlərindən
fərqlərinin üzə çıxarılması.
3. Baza göstəricilərindən mümkün kənarlaşmaların təyini.
4. Baza göstəriciləri qismində institusional normaların metodikasının işlənib hazırlanması.
5. Obyektin gələcək perspektivlərinə dair proqnozların hazırlanması.

√ 5-cidən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı

222. Dəqiq qiymətləndirmə düsturu kimin adı ilə bağlıdır?



• Albert Enşteyn
• David Rikardo
√ E.Altman
• Artur Konan Doyl
• Adam Smitt

223. Obyekt, predmet, hadisə və ya tədqiqat prosedurlarının kompleksinin reallaşdırmasına idarəetmə prosesi vəziyyətinin təyini adlanır:

• Böhran
• Sanasiya
• Müflisləşmə
• İflas
√ Diaqnostika

224. Diaqnostika” termini “diaqnoz” sözündən əmələ gəlib, yunancadan tərcümədə
hansı mənanı verir?

• səviyyə
• tarazlıq
• çıxış nöqtəsi
√ tanıma, təyin etmə
• dövriyyə

225. Hansı böhran modeli davamlı və uzun müddətdə enməni göstərir və bu hal davam edərsə sonda iflasla nəticələnir?

• U modeli
√ L modeli
• V modeli
• Retard modeli

226. Aşağıdakılardan hansı böhranın səbəb olduğu problemlərə aiddir:

• Borc öhdəliklərinin artması
• Maliyyə resurslarının qıtlığı
• İstehlakçı davranışlarının dəyişməsi
• Alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi
√ Bütün cavablar düzgündür

227. Müflisləşmiş müəssisənin … onun strukturu və fəaliyyət istiqamətinin dəyişdirilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər

√ yenidən qurulması
• səmərələşdirilməsi
• sağlamlaşdırılması
• sanasiyası
• yenidən təşkil edilməsi

228. Hansı halda barışıq sazişinə xitam verilə bilər?

√ hamısı
• Sazişin şərtləri yerinə yetirilmədikdə
• Müəssisənin maliyyə vəziyyəti pisləşməyə davat etdikdə
• Borclu kreditorların hüquq və mənafelərinə zərər vurduqda

229. Kreditorların hansı hissənin təsdiqi barışıq sazişi bağlanmış hesab olunur?

√ 2/3
• 0.8
• 0.65
• 0.55



• 0.75

230. Barışıq sazişi bağlana bilər:

√ iflas haqqında işlərə baxılmasının istənilən mərhələsində
• Məhkəmə başa çatdıqdan sonra
• Böhran zamanı
• Böhransızlaşdırma proqramının tətbiqi ərəfəsində

231. Hansı halda borclu müsabiqə təşkilatçısının hüquqa zidd hərəkətlərindən şikayət hüququna malikdir?

√ müsabiqə icraatı başladıqdan sonra
• Müsabiqə icraatçı başlamazdan əvvəl
• Müsabiqdən 3 ay sonra
• Qərardan 2 həftə sonra
• Müsabiqə başa çatdıqdan sonra

232. Müsabiqə təşkilatçısının hüquqlarına daxildir:

√ hamısı
• Borclunun maliyyə vəziyyətini təhlil edir
• Ləğvetmə komissiyasının tərkibini formalaşdırır
• Borclunun əmlakını idarə edir və sərəncam verir

233. Müsabiqə kütləsinin formalaşmasının əsasını nə təşkil edir?

√ Borclu əmlakı
• Borclu xərcləri
• Borcverən əmlakı
• hamısı
• Sahibkarın əmlakı

234. Müsabiqə icraatında əsas rolu nə oynayır?

√ Müsabiqə təşkilatçısı
• Məhkəmə qərarı
• Məhkəmə hakimi
• Bunların hamısı

235. Müsabiqə icraatı nədir?

√ Müflisləşmiş müəssisənin könüllü və ya məcburi ləğv edilməsi proseduru
• Məhkəmə proseduru
• İşə təyin olunma kodeksi
• Bunlardan heç biri

236. Beynəlxalq təcrübəyə görə borclunun əmlakının kənardan idarə edilməsi zamanı müəssisənin idarə edilməsi hansı rəhbərə keçir?

√ arbitraj rəhbərinə
• müsabiqə qalibinə
• müsabiqə təşkilatçısına
• əmlak inzibatçısına
• iqtisad məhkəməsinə

237. Müsabiqə icraatı dedikdə müflisləşmiş müəssisənin könüllü və ya məcburi şəkildə … edilməsi prosedurası başa düşülür

√ ləğv
• sanasiya
• restruktruzasiya
• könüllü ləğv



• yenidən təşkili

238. Əgər məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmuş müddətə bu sənədlər təqdim olunmarsa, onda lazımi sənədlər onun hesabına … xidmətinə
tapşırılır

√ müstəqil auditor
• müstəqil ekspertə
• müvafiq mütəxəssisə
• yenidən müəssisənin özünə
• əvvəlki auditor

239. Müəssisə həm cari öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədikdə, həm də gələcək … əvvəlcədən görə bilmədikdə məhkəməyə müraciət edə bilər

√ təhlükəni
• əlverişli imkanları
• təhlükəli vəziyyəti
• rəqiblərin məqsədlərini
• şəraiti

240. Hüquqi və yaxud fiziki şəxsi ödəmə qabiliyyətinin olmamasının məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməsi necə adlanır?

√ iflas
• sonasiya
• müflis
• ödəmə qabiliyyətinin olmaması
• ödəmə qabiliyyəti

241.

Borclu məhkəmə icraatı başladıqdan sonra nələri edə bilər?
1. Müəssisədə əmlak haqda məlumat gizlədilərsə
2. Borclu mühasibat məlumatlarını müsabiqə təşkilatına təqdim etməzsə
3. Sənədlər tam şəffaflığı ilə göstərilərsə

√ 1, 2
• 1,2,3
• 2.3
• 3.0
• 1.3

242. Qanunvericiliyə əsasən, müsabiqə icraatına başlandıqdan sonra, məhkəmə aşağıdakılardan hansılarına məlumat vermir?

√ Mühasibatlığa
• Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına
• Maliyyə orqanlarına
• heç biri
• Müəssisə təsisçilərinə

243.

Qanunvericiliyə əsasən, müsabiqə icraatına başlandıqdan sonra, məhkəmə aşağıdakılardan hansılarına məlumat verir? 1) Müəssisə
təsisçilərinə
2) Maliyyə orqanlarına
3) Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına
4) Mühasibatlığa

√ 1,2,3
• 2.4
• 1.4
• 4.0
• 3.4

244. Əgər təyin olunmuş vaxta qədər sənədlər məhkəməyə təqdim olunmazsa, onda hansı tədbir görülməlidir?

√ Müəssisə rəhbəri cərimələndirilməlidir
• Müəssisə rəhbəri həbs olunmalıdır



• Kadrlar şöbəsi tamamilə işdən azad edilməlidir
• Doğru cavab yoxdur
• Müəssisə rəhbəri cəzalandırılmalıdır

245. Məhkəmə prosedurunu başlamaq üçün borclu müəssisə məhkəməyə hansı sənədlərlə müraciət etməlidir?

√ Bunların hamısı
• Işin icraata qəbul olunduğu günə olan mühasibat balansı
• Debitor borclarının siyahısı
• Kreditor borclarının siyahısı
• Mülkiyyət hüququnun subyektləri haqda məlumat

246. Müəssisənin təsis sənədlərinə əsasən, məhkəməyə müraciət kimin qərarı ilə olur?

• Tərəflərdən ikincisinin məcburi razılığı ilə
• Tərəflərdən birinin razılığı ilə
√ Tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən
• Doğru cavab yoxdur
• Tərəflərdən daha geniş imkanlara malik olanının təşəbbüsü kifayətdir

247.

Ləğvetmə planına əsasən borclu müəssisədə nələr baş verir? 1) Müəssisə əmlakı satılır
2) Yeni əmlak satın alınır
3) Kreditorların tələbləri ödənilir
4) Debitorlara əlavə pul vəasiti ayrılır

√ 1.3
• 4.0
• 1.4
• 2.4
• 3.4

248. Ləğvetmə planına aşağıdakılardan hansılar daxil deyil?

√ Müəssisənin kommersiya vəziyyəti
• Nizamnamə fondunun tərkibi
• Ləğvetmənin neqativ sosial nəticələrinin qaşısının alınması tədbirləri
• Bunların hamısı
• Müəssisə rekvizitləri

249. Ləğvetmə planına aşağıdakılardan hansılar daxildir?

√ Bunların hamısı
• Nizamnamə fondunun tərkibi
• Müəssisənin maliyyə vəziyyəti
• Ləğvetmənin neqativ sosial nəticələrinin qaşısının alınması tədbirləri
• Müəssisə rekvizitləri

250.
İflasa uğrayan müəssisələrin işçilərinin ödənişləri hansı qaydalarla qorunur? 1. Imtiyazlar
2. əmək kitabçası ilə
3. əmək haqqına təminat institutları ilə

√ 1, 3
• 1,2,3
• 2.3
• 3.4
• 1.2

251. Saxta iflas zamanı müəssisə yalandan özünü … elan edir

√ müflisləşmiş
• böhranlı



• rəqabət qabiliyyətli
• rəqabət qabiliyyətsiz
• ödəniş qabiliyyətsiz

252. Qəsdən iflasa uğrama dedikdə müəssisənin mülkiyətçisi və ya rəhbəri tərəfindən müəssisənin … bilərəkdən aşağı salınması, şəxsi və
digər maraqları nəzərə alınmaqla müəssisəyə ziyan vurmaq kimi başa düşülür.

√ tədiyyə qabiliyyətinin
• istehsal qabiliyyətinin
• rəqabət qabiliyyətinin
• likvidliyinin
• ödəniş qabiliyətinin

253. Kreditorların ilkin yığıncağında iflas haqqında qərar təsdiqlənir və … inzibatçısı təyin olunur

• məhkəmə
• təsərrüfat
• mülkiyyət
• istehsal
√ əmlak

254. Kreditorların yığıncağı iflas prosesinə başlanma qərarından sonra ən geci … gün ərzində keçirilməlidir

√ 21.0
• 30.0
• 35.0
• 45.0
• 28.0

255. Məhkəməsiz iflas prosesinə yalnız müəssisə tərəfindən başlana bilər

√ borclu
• tərəfdaş
• rəqib
• investor
• debitor

256. Azərbaycan bankları, adətən, neçə səbəbdən iflasa uğruyur?

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

257. Aşağıdakılardan hansı bankların iflasa uğramasının səbəblərindən deyil:

√ Uğurlu unvestisiya qərarları
• Bank xərclərinin artması
• Bankların ali rəhbərliyinin rüşvətxorluğu
• Qeyri-peşəkar idarəedici orqan
• Yeni kapital iştirakçılarının uğursuz axtarılması

258. Aşağıdakılardan hansı bankların iflasa uğramasının səbəblərindəndir:

√ hamısı
• Bank xərclərinin artması
• Bankların ali rəhbərliyinin rüşvətxorluğu
• Qeyri-peşəkar idarəedici orqan
• Yeni kapital iştirakçılarının uğursuz axtarılması



259. Müəssisənin iflasına səbəb olan forsmajor hallara aiddir:

√ Bunların hamısı
• Siyasi hadisələr
• Iqtisadi hadisələr
• hamısı
• Təbii fəlakətlər

260. Saxta iflas nədir?

√ Müəssisənin yalandan müflisləşmə elan etməsi
• Borcların vaxtında geri qaytarılması
• rəhbərlik tərəfindən bilərək müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin aşağı salınması
• Bunlardan heç biri
• Rəhbərliyin arzusu ilə müəssisənin ləğvi

261. Qəsdən iflasa uğrama nə deməkdir?

√ rəhbərlik tərəfindən bilərək müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin aşağı salınması
• Borcların vaxtında geri qaytarılması
• Müəssisənin yalandan müflisləşmə elan etməsi
• Bunlardan heç biri
• Rəhbərliyin arzusu ilə müəssisənin ləğvi

262. Beynəlxalq təcrübədə iflasın neçə növü var?

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

263. Müəssisənin iflasının ilk xəbərçisidir:

√ Yuxarı təbəqələrdə baş verən münaqişələr
• Qiymət artımı
• A və B
• Bunların hamısı
• Sahibkarın ölkəni tərk etməsi

264. Müəssisə yalandan özünü müflisləşmiş elan edir ki, bunda məqsəd kreditorlar tərəfindən ödənişlərin yerinə yetirilməsi vaxtını uzatmaq
və ya borcların aşağı salınması güzəştinə nail olmaqdır. Bu hansı iflas formasına aid xüsusiyyətdir?

√ saxta iflas
• təbii iflas
• forsmajor iflas
• natamam iflas
• qəsdən iflasa uğrama

265. Müəssisənin mülkiyyətçisi və ya rəhbəri tərəfindən müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin bilərəkdən aşağı salınması, şəxsi və digər
maraqları nəzərə alınmaqla müəssisəyə ziyan vurmaq kimi hallar adlanır:

√ qəsdən iflasa uğrama
• təbii iflas
• forsmajor iflas
• natamam iflas
• saxta iflas

266. Müflisləşmiş müəssisənin sağlamlaşdırılmasıda hansı taktikadan istifadə dsaha çox səmərə verir?



• Dəyərsizləşdirmə
√ Hücum
• Müdafiə
• Qaymaqyığma
• hamısı

267. Borclu müəssisə kreditorların yığıncağı barəsində kreditorlara bildiriş …

√ göndərməlidir
• verməlidir
• verməməlidir
• çatdırmalıdır
• göndərməməlidir

268. Aşağıdakı variantlardan hansı sağlamlaşdırma konsepsiyası mərhələsinə aid deyil?

√ müəssisənin planlaşdırma sağlamlaşdırılması
• marketinq və texniki sağlamlaşdırma
• idarəetmənin sağlamlaşdırılması
• investisiyaların sağlamlaşdırılması
• müəssisənin maliyyə sağlamlaşdırılması

269. Sağlamlaşdırma konsepsiyasının hazırlanması və hazırlanması və həyata keçirilməsi necə mərhələdən ibarətdir?

√ 5.0
• 6.0
• 7.0
• 9.0
• 3.0

270. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılması onun … idarə edilməsinin mühüm tərkib hissəsidir

√ böhranlı vəziyyətinin
• tənəzzül edən vəziyyətinin
• tərəqqi edən vəziyyətinin
• stabilləşən vəziyyətinin
• normal vəziyyətinin

271. Müəssisə müdiriyyəti kimin tələbi ilə sağlamlaşdırma haqqında hesabat verə bilər?

√ kreditorlar yığıncağının
• Borc verməyə hazırlaşanların
• Müəssisə işçilərinin
• heç biri
• Beynəlxalq investorların

272. Hansı qanunverici orqan sağlamlaşdırmanın başqa qaydasını müəyyən edə bilər?

√ AR Nazirlər Kabineti
• AR Prezidenti
• AR Milli Məclisi
• hamısı

273. Sağlamlaşdırma başladıqdan sonra hansı müddətdə kreditorların məbləğinin ən azı  üçdə biri ödənməlidir?

√ 12 ay
• 6 ay
• 2 il
• 4 ay



• 4-6 ay

274. Müəssisənin sağlamlaşdırılması müddəti çox ola bilməz:

√ 18 aydan
• 6 aydan
• 25 gündən
• 2 ildən
• 12 ildən

275. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sağlamlaşdırılması və yenidən qurulması üçün ilk öncə hansı addım atılmalıdır?

√ Müəssisənin təbii və iqtisadi şəraiti təhlil olunmalıdır
• Yeni kreditorlar axtarılmalı
• Əməkdaşlıq üçün yeni banklar axtarılmalı
• heç biri
• Yeni investorlar axtarılmalı

276. Firmanın sağlamlaşdırılması prosesində aşağıdakılardan hansı təkmilləşdirilməlidir?

√ idarə etmə sistemi
• Yeniləşmə
• İnnovasiyalardan imtina
• Bunlardan heç biri
• Maliyyələşmə mənbələri

277. Sanasiya nədir?

√ sağlamlaşdırma
• Böhran
• Qiymət artımı
• Dövlət müdaxiləsi
• Ucuzlaşdırma

278. . … layihəsinin hazırlanması və həyata keçirilməsi müəssisənin müflisləşmədən çıxmasına şərait yaradan mühüm addımdır.

√ sanasiya
• investisiya
• innovasiya
• əməliyyat
• biznes

279. Müəssisənin yenidən qurulmasının ikinci formasında əsas söz sahibi kimdir?

• apelyasiya məhkəməsi
√ sanasiyanı həyata keçirən şəxs
• yenidən qurma rəhbəri
• təşkilat rəhbləri
• hamısı

280. Müəssisənin yenidən qurulmasının iki yolu hansı variantda düzgün verilmişdir?

√ borclunun əmlakının kənardan idarə edilməsi və sanasiya
• borclunun əmlakını özü idarə etməsi və sağlamlaşdırma
• borclunun əmlakını tərəfdaş idarə etməsi və yenidən qurma
• borclunun əmlakının kənardan və daxildən idarə edilməsi
• borclunun əmlakının daxildən idarə edilməsi və sanasiya

281. Müəssisələrin yenidən qurulmasının 1-ci mərhələsində əsas söz sahibi kimlərdir?



√ Sanasiya həyata keçirən şəxs
• debitorlar bazarı
• Rəhbər şəxs
• Bank müdiri
• Kreditorlar yığıncağı

282. Aşağıdakılardan hansı  borclu müəssisələrin yenidən təşkilində daha çox istifadə edilir?

√ sanasiya
• Kapitallaşdırma
• Kəskin maliyyələşdirmə
• Bunlardan heç biri
• Məhkəmə qaydası ilə

283. Borclu müəssisənin yenidən qurulmasının ikinci variantı hansıdır?

√ sanasiya
• Kapitallaşdırma
• Maliyyələşdirmə
• hamısı
• Dotasiyalaşdırma

284. Sanasiya dövründə sağlamlaşdırmanı aparan şəxs müəssisənin idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi proqramını hazırlamaq üçün
məsləhətçilən dəvət etməlidir. Məsləhətçilər aşağıdakı məsələlərin həll edilməsinə kömək edə bilər. Doğru olmayan variant hansıdır?

√ gələcək problemin uğurla həll olunması
• müəssisənin ümumi vəziyyətinin öyrənilməsi
• müəssisənin səmərəli inkişafı probleminin üzə çıxarılması
• problemin həll olunması istiqamətlərinin axtarılması
• gələcək problemlərin uğurla həll olunması üçün təkmilləşdirmə

285. Sanasiya rəhbəri neçə ay müddətində kreditorların tələb etdikləri məbləğin azı üçdə bir hissəsini ödəməlidir?

√ 12.0
• 18.0
• 20.0
• 22.0
• 16.0

286. Müəssisədə sanasiya planı nə üçün hazırlanır?

√ müflisləşdirmənin qarşısının alıması üçün
• Balans nəticələrini dəqiqləşdirmək üçün
• Yeni firma birlikləri formalaşdırmaq üçün
• Yeni maliyyə mənbələri tapmaq üçün
• Firmanın ləğvi üçün

287. Borclu müəssisənin sanasiyasında ən mühüm sənəd hansıdır?

• Proqramlaşdırma planı
• hamısı
• Mühasibat sənədləri
√ Biznes-plan
• Maliyyə sənədləri

288. Sanasiya həyata keçirən şəxsə hansı tələb qoyulur?

• Bunlardan heç biri
√ 12 ay ərzində kreditorların tələb etdikləri məbləğin ən azı 1/3 hissəsini ödəməlidir
• 3 il əmək haqqısız işləməli



• 5 il əmək haqqısız işləməli
• Həftə sonları əlavə iş saatlarının tətbiqi

289. Sanasiyanın tərifi aşağıdakılardan hansıdır?

• Borclulardan vergi tutlmasının dayandırılması

√ Borclunun ləğv edilməsinin qarşısının alınması üçün kreditorlar və başqa şəxslərin maliyyə yardımı ilə borclunun yenidən təşkil
edilməsi

• Qiymətləri azaltmaq yolu ilə rifahın yaxşılaşdırıması
• Borcların dövlət orqanları tərəfindən sıfırlanması
• Borclu sahibkarların vətəndaşlıqdan çıxarılması

290. Sanasiyanın zamanı “hücum taktikası”nda hansı tədbirlər nəzərdə tutulur?

√
istehsal   ehtiyatlarından   istifadə,   aktiv marketinq,   yüksək   qiymət   siyasəti,   istehsalın   təkmilləşdirilməsinə çəkilən xərclərin
artırılması, əsas istehsal fondlarının yeniləşdirilməsi, perspektiv və  qabaqcıl  texnologiyaların tətbiqi,  habelə  idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur

• Baza göstəriciləri qismində institusional normaların metodikasının işlənib hazırlanması.

• xərclərin   aşağı   sahnmasını, ayrı-ayrı   bölmələrin bağlanmasını, heyətin ixtisara salınmasını, istehsalın və satışın ixtisara salınmasını
nəzərdə  tutur

• Baza göstəricilərindən mümkün kənarlaşmaların təyini

• Diaqnozu qoyulan obyektin faktiki parametrlərilə baza parametrlərinin müqayisəsi yolu ilə onun öz sinfinin obyektlərindən fərqlərinin
üzə çıxarılması

291. Sanasiyanın zamanı “müdafiə taktikası”nda hansı tədbirlər nəzərdə tutulur?

• Baza göstəriciləri qismində institusional normaların metodikasının işlənib hazırlanması.

√ xərclərin   aşağı   sahnmasını, ayrı-ayrı   bölmələrin bağlanmasını, heyətin ixtisara salınmasını, istehsalın və satışın ixtisara salınmasını
nəzərdə  tutur

•
istehsal   ehtiyatlarından   istifadə,   aktiv marketinq,   yüksək   qiymət   siyasəti,   istehsalın   təkmilləşdirilməsinə çəkilən xərclərin
artırılması, əsas istehsal fondlarının yeniləşdirilməsi, perspektiv və  qabaqcıl  texnologiyaların tətbiqi,  habelə  idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur

• Diaqnozu qoyulan obyektin faktiki parametrlərilə baza parametrlərinin müqayisəsi yolu ilə onun öz sinfinin obyektlərindən fərqlərinin
üzə çıxarılması

• Baza göstəricilərindən mümkün kənarlaşmaların təyini

292. İri müəssisələrin sanasiyası zamanı fəaliyyət göstərən problem–menecmentinin “Mənfəət əldə olunmasına doğru fəaliyyətin qurulması”
xüsusiyyətinə dair hansı fikr bu məqsədi ətraflı izah edir?

•
Problem menecmentin prioritet istiqamətlərinin seçimi daxili amillərin deyil, məhz xarici amillərin diktəsi ilə reallaşır ki, bu cür
yanaşmanın strateji planlaşdırmadan əsas fərqi strateji inkişaf üzrə planlaşdırılması, əhəmiyyətli dərəcədə, iri müəssisənin daxili
məqsədləri ilə əlaqədardır

•
Müəssisədə yaranan problemlərin əksəriyyəti bir tərəfdən yeni ehtiyatların, digər tərəfdən isə zəif mövqelərin açılmasına səbəb olur ki,
problem-menecment bu baxımdan əsas vəzifələri təkcə problemləri aşkar etmək deyil, eyni zamanda meydana çıxmış yeni imknalardan
səmərəli istifadə etməkdir

• Sanasiya zamanı iri müəssisənin sərəncamında olan resurslar daha məhdud miqdarda olur ki, fəaliyyətin bu yönümü sanasiya zamanı iri
müəssisəni konkret olaraq daha vacib problemlərin həllinə səfərbər edir

• Adətən problem-menecment müəssisənin təqribən 1 ildən sonra qarşılacağı problemlərlə əlaqədardır ki, uyğun olaraq problem-
menecment böhrandan sonrakı planlaşdırma vəsiləsi kimi deyil, böhran qabağı vəsilə kimi səciyyələndirilir

√ Problem menecmentin real məqsədi təşkilati xarici mühitin mənfi amillərinin təsirindən qorumaq, eyni zamanda onun işinin
yaxşılaşdırılması, yaranmış imkanlardan istifadə edərək müəssisənin rentabelliyinin yüksəlməsinə yardımçı olmaqdır

293. İri müəssisələrin sanasiyası zamanı fəaliyyət göstərən problem–menecmentinin “Xarici amillərin təsiri ilə şərtlənən planlaşdırma”
xüsusiyyətinə dair hansı fikr bu məqsədi ətraflı izah edir?

√
Problem menecmentin prioritet istiqamətlərinin seçimi daxili amillərin deyil, məhz xarici amillərin diktəsi ilə reallaşır ki, bu cür
yanaşmanın strateji planlaşdırmadan əsas fərqi strateji inkişaf üzrə planlaşdırılması, əhəmiyyətli dərəcədə, iri müəssisənin daxili
məqsədləri ilə əlaqədardır

•
Müəssisədə yaranan problemlərin əksəriyyəti bir tərəfdən yeni ehtiyatların, digər tərəfdən isə zəif mövqelərin açılmasına səbəb olur ki,
problem-menecment bu baxımdan əsas vəzifələri təkcə problemləri aşkar etmək deyil, eyni zamanda meydana çıxmış yeni imknalardan
səmərəli istifadə etməkdir

• Sanasiya zamanı iri müəssisənin sərəncamında olan resurslar daha məhdud miqdarda olur ki, fəaliyyətin bu yönümü sanasiya zamanı iri
müəssisəni konkret olaraq daha vacib problemlərin həllinə səfərbər edir

• Adətən problem-menecment müəssisənin təqribən 1 ildən sonra qarşılacağı problemlərlə əlaqədardır ki, uyğun olaraq problem-
menecment böhrandan sonrakı planlaşdırma vəsiləsi kimi deyil, böhran qabağı vəsilə kimi səciyyələndirilir

• Problem menecmentin real məqsədi təşkilati xarici mühitin mənfi amillərinin təsirindən qorumaq, eyni zamanda onun işinin
yaxşılaşdırılması, yaranmış imkanlardan istifadə edərək müəssisənin rentabelliyinin yüksəlməsinə yardımçı olmaqdır



294. İri müəssisələrin sanasiyası zamanı fəaliyyət göstərən problem–menecmentinin “Yeni imkanlardan istifadə edilməsi və zəif mövqelərin
müdafiəsinin gücləndirilməsi” xüsusiyyətinə dair hansı fikr bu məqsədi ətraflı izah edir?

√
Müəssisədə yaranan problemlərin əksəriyyəti bir tərəfdən yeni ehtiyatların, digər tərəfdən isə zəif mövqelərin açılmasına səbəb olur ki,
problem-menecment bu baxımdan əsas vəzifələri təkcə problemləri aşkar etmək deyil, eyni zamanda meydana çıxmış yeni imknalardan
səmərəli istifadə etməkdir

• Adətən problem-menecment müəssisənin təqribən 1 ildən sonra qarşılacağı problemlərlə əlaqədardır ki, uyğun olaraq problem-
menecment böhrandan sonrakı planlaşdırma vəsiləsi kimi deyil, böhran qabağı vəsilə kimi səciyyələndirilir

• Problem menecmentin real məqsədi təşkilati xarici mühitin mənfi amillərinin təsirindən qorumaq, eyni zamanda onun işinin
yaxşılaşdırılması, yaranmış imkanlardan istifadə edərək müəssisənin rentabelliyinin yüksəlməsinə yardımçı olmaqdır

•
Problem menecmentin prioritet istiqamətlərinin seçimi daxili amillərin deyil, məhz xarici amillərin diktəsi ilə reallaşır ki, bu cür
yanaşmanın strateji planlaşdırmadan əsas fərqi strateji inkişaf üzrə planlaşdırılması, əhəmiyyətli dərəcədə, iri müəssisənin daxili
məqsədləri ilə əlaqədardır

• Sanasiya zamanı iri müəssisənin sərəncamında olan resurslar daha məhdud miqdarda olur ki, fəaliyyətin bu yönümü sanasiya zamanı iri
müəssisəni konkret olaraq daha vacib problemlərin həllinə səfərbər edir

295. İri müəssisələrin sanasiyası zamanı fəaliyyət göstərən problem–menecmentinin “Problemlərin selektiv seçimini təmin edilməsi”
xüsusiyyətinə dair hansı fikr bu məqsədi ətraflı izah edir?

•
Problem menecmentin prioritet istiqamətlərinin seçimi daxili amillərin deyil, məhz xarici amillərin diktəsi ilə reallaşır ki, bu cür
yanaşmanın strateji planlaşdırmadan əsas fərqi strateji inkişaf üzrə planlaşdırılması, əhəmiyyətli dərəcədə, iri müəssisənin daxili
məqsədləri ilə əlaqədardır

• Problem menecmentin real məqsədi təşkilati xarici mühitin mənfi amillərinin təsirindən qorumaq, eyni zamanda onun işinin
yaxşılaşdırılması, yaranmış imkanlardan istifadə edərək müəssisənin rentabelliyinin yüksəlməsinə yardımçı olmaqdır

√ Sanasiya zamanı iri müəssisənin sərəncamında olan resurslar daha məhdud miqdarda olur ki, fəaliyyətin bu yönümü sanasiya zamanı iri
müəssisəni konkret olaraq daha vacib problemlərin həllinə səfərbər edir

• Adətən problem-menecment müəssisənin təqribən 1 ildən sonra qarşılacağı problemlərlə əlaqədardır ki, uyğun olaraq problem-
menecment böhrandan sonrakı planlaşdırma vəsiləsi kimi deyil, böhran qabağı vəsilə kimi səciyyələndirilir

•
Müəssisədə yaranan problemlərin əksəriyyəti bir tərəfdən yeni ehtiyatların, digər tərəfdən isə zəif mövqelərin açılmasına səbəb olur ki,
problem-menecment bu baxımdan əsas vəzifələri təkcə problemləri aş¬kar etmək deyil, eyni zamanda meydana çıxmış yeni
imknalardan səmərəli istifadə etməkdir

296. İri müəssisələrin sanasiyası zamanı fəaliyyət göstərən problem–menecmentinin “Yaranma mərhələsində olan problemin inkişafı
haqqında xəbərdarlıq edilməsi” xüsusiyyətinə dair hansı fikr bu məqsədi ətraflı izah edir?

√ Adə¬tən problem-menecment müəssisənin təqribən 1 ildən sonra qarşılacağı problem¬lərlə əlaqədardır ki, uyğun olaraq problem-
menecment böhrandan sonrakı planlaşdırma vəsiləsi kimi deyil, böhran qabağı vəsilə kimi səciyyələndirilir

• Problem menecmentin real məqsədi təşkilati xarici mühitin mənfi amillərinin təsirindən qorumaq, eyni zamanda onun işinin
yaxşılaşdırılması, yaranmış imkanlardan istifadə edərək müəssisənin rentabelliyinin yüksəlməsinə yardımçı olmaqdır

•
Problem menecmentin prioritet istiqamətlərinin seçimi daxili amillərin deyil, məhz xarici amillərin diktəsi ilə reallaşır ki, bu cür
yanaşmanın strateji planlaşdırmadan əsas fərqi strateji inkişaf üzrə planlaşdırılması, əhəmiyyətli dərəcədə, iri müəssisənin daxili
məqsədləri ilə əlaqədardır

•
Müəssisədə yaranan problemlərin əksəriyyəti bir tərəfdən yeni ehtiyatların, digər tərəfdən isə zəif mövqelərin açılmasına səbəb olur ki,
problem-menecment bu baxımdan əsas vəzifələri təkcə problemləri aş¬kar etmək deyil, eyni zamanda meydana çıxmış yeni
imknalardan səmərəli istifadə etməkdir

• Sanasiya zamanı iri müəssisənin sərəncamında olan resurslar daha məhdud miqdarda olur ki, fəaliyyətin bu yönümü sanasiya zamanı iri
müəssisəni konkret olaraq daha vacib problemlərin həllinə səfərbər edir

297. İri müəssisələrin sanasiyası zamanı fəaliyyət göstərən problem–menecmentin aşağıdakı hansı xüsusiyyətlərini qeyd etmək düzgün hesab
edilir:

√ Hamısı
• Yaranma mərhələsində olan problemin inkişafı haqqında xəbərdarlıq verir.
• Xarici amillərin təsiri ilə şərtlənən planlaşdırma.
• Yeni imkanlardan istifadə edilməsi və zəif mövqelərin müdafiəsinin güclən-dirilməsi.
• Problemlərin selektiv seçimini təmin etmək.

298. O. Vixanski müəssisənin mühitini hansı qrup şəklində araşdırmışdır:

• mikro mühit; meqa mühit; yaxın ətraf mühit
• meta mühit; mikro mühit; makro mühit
√ makro mühit; yaxın ətraf mühit; təşkilatın daxili mühit
• mikro mühit; meqa mühit; makro mühit
• mezo mühit; mikro mühit; təşkilatın daxili mühit



299.

Sanasiyanın məqsədi hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?
1. Kapital strukturunun yaxşılaşması
2. Maliyyə resurslarının formalaşması
3. Rəqabətə davamlı mühitin yaradılması
4. Gəlirlilik bərpası
5. İnflyasiyanın yüksəldilməsi

• 3-cüdən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
√ 5-cidən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı

300. Göstərilən sanasiya tədbirlərindən hansı səhvdir?

• İstehsalat-texniki
• Təşkilati-hüquqi
√ Siyasi
• Sosial
• Maliyyə-iqtisadi

301.

Sanasiya tədbirlərinin hansı növləri var?
1. Maliyyə-iqtisadi
2. İstehsalat-texniki
3. Təşkilati-hüquqi
4. Sosial
5. Siyasi

√ 5-cidən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı

302. "Sanasiya” terminin mənası nədir?

√ sağalma
• yaralama
• yoxlama
• xəstələnmə
• pozulma

303.

Böhranlı vəziyyətdən asılı olaraq müəssiənin təşkilati quruluşunun yenidən qurulması hansı istiqamətdə aparılmalıdır:
1) gələcək dövrdə istehsalın genişləndirilməsini təmin edən təşkilati quruluşa keçmək;
2) operativ fəaliyyətə xidmət edən təşkilati quruluşa keçmək;
3) səmərəli idarəetmə və nazərati təmin edən təşkilati quruluşa keçmək;
4) ekstensiv inkişafın fündamental əsaslarının maliyyələşmə mənbələrində destruktiv mövqenin yaratmaq.

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

304. Hansı dahi mütəfəkkirə görə böhrandan çıxmağın əsas yolu birgə tələbin yüksək səviyyəsini təmin etməkdən ibarətdir ki, buna da
səmərəli maliyyə siyasəti aparmaqla nail olmaq mümkündür.

√ Keyns
• Karl Marks
• David Rikardo
• Adam Smitt
• Albert Enşteyn



305.

İşgüzar fəaliyyətin restrukturizasiyası sahəsində respublika müəssisələrinin fəaliyyətinin təhlilini yekunlaşdıraraq hansı tələbləri qeyd
etmək olar:
1. İşgüzar təşkilatların idarə olunma sistemi sırf bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun qurulmalıdır.
2. İşgüzar təşkilatların xidmətlər arası qarşılıqlı münasibətlərinə yenidən baxıl-malıdır, artıq vəsilələr ləğv olunmalı, idarəetmə heyətinin
sayı minimuma endiril¬məlidir.
3. Orta və qısa müddətli biznes-planlar tərtib etməli, onları iqtisadi cəhətdən əsas¬landırmalı, istənilən təklifə kompleks baxışı təmin
edən biznes-planlar orta və yuxarı vəsilədən olan rəhbərlərin praktikasına daxil edilməlidir.
4. Texniki bazanın fasiləsiz modernləşdirilməsi üçün daxili potensialdan və françayzinqdən istifadəyə üstünlük verilməlidir.
5. Bütün resurslardan istifadədə ciddi qənaət rejiminə keçilməlidir.

• 3-cüdən başqa hamısı
√ 1,2,3,4,5
• 1-cidən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı

306.

Restrukturizasiyanın hansı mərhələsində geniş spektrdə tədbirlərin reallaşdırılması ilə fərqlənir ki, restrukturizasiyanın həyata
keçirilməsi üçün texniki və texnoloji təftişlər, investisiya qoymalar, restrukturizasiyanın bütün aspektlərdə layihədə nəzərdə tutulan
səviyyəyədək aparılması, texnikanın profilaktikası və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, maliyyə və uçot
intizamının gücləndirilməsi, planlaşdırma ilə məşğul olan məsləhətçilərin dəvət edilməsi zəruri xarakter kəsb edir?

√ İşgüzar fəaliyyətin restrukturizasiyasının həyata keçirilməsi
• Bazar mühitinin tədqiqi
• Layihələrin qiymətləndirilməsi və vəsaitlərin toplanması
• Qısamüddətli reorqanizasiya və rekonstruksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
• Diaqnostika

307. Restrukturizasiyanın hansı mərhələsində diaqnozlaşdırma başa çatdırıldıqdan sonra layihənin investorlar tərəfindən qiymətləndirilməsi
həyata keçirilir?

√ Layihələrin qiymətləndirilməsi və vəsaitlərin toplanması
• İşgüzar fəaliyyətin restrukturizasiyasının həyata keçirilməsi
• Qısamüddətli reorqanizasiya və rekonstruksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
• Diaqnostika
• Bazar mühitinin tədqiqi

308. Restrukturizasiyanın hansı mərhələsində çoxlu əsaslı vəsait qoyuluşu tələb etməyən maliyyə sa¬həsində idarəetmə, kadrların
ixtisaslarının artırılmasına nəzarət kimi tədbirləri həyata keçirmək nəzərdə tutula bilər?

• Layihələrin qiymətləndirilməsi və vəsaitlərin toplanması
• İşgüzar fəaliyyətin restrukturizasiyasının həyata keçirilməsi
√ Qısamüddətli reorqanizasiya və rekonstruksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
• Bazar mühitinin tədqiqi
• Diaqnostika

309. Restrukturizasiyanın hansı mərhələsində müəssisənin fəaliyyətinin güclü və zəif tərəfləri müəyyənləşdirilir, əsas məqsəd müəssisənin
bütövlükdə, yaxud bir neçə bölmələrinin restrukturizasiya olunması üçün detal planların işlənib hazırlanır?

√ Diaqnostika
• İşgüzar fəaliyyətin restrukturizasiyasının həyata keçirilməsi
• Layihələrin qiymətləndirilməsi və vəsaitlərin toplanması
• Qısamüddətli reorqanizasiya və rekonstruksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
• Bazar mühitinin tədqiqi

310. Respublikada işgüzar fəaliyyətin təhlili zamanı işgüzar təşkilatlarda həyata keçirilən restrukturizasiyanın mərhələlərindən biri səhvdir:

√ Bazar mühitinin tədqiqi
• İşgüzar fəaliyyətin restrukturizasiyasının həyata keçirilməsi.
• Layihələrin qiymətləndirilməsi və vəsaitlərin toplanması;
• Qısamüddətli reorqanizasiya və rekonstruksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
• Diaqnostika

311. Respublikada işgüzar fəaliyyətin təhlili zamanı işgüzar təşkilatlarda həyata keçirilən restrukturizasiya hansı mərhələlərdən ibarətdir?



• 1.Sanasiya; 2.“Bazar mühitinin tədqiqi”; 3. Diaqnostika.
• 1.Multiplikator; 2.Iqlim dəyişiklikləri; 3.Təbii kataklizmlər; 4.Ressesiya (tənəzzül) zamanı firmanın ehtiyatları ödənməsi.

• 1.Sanasiya; 2.“Təhlil obyektinin seçilməsi”; 3.“Nəticələrin əsaslandırılması”; 4.İşgüzar aktivliyin artımı ətalət vəziyyətində
formalaşdırılması.

• 1. Müflisləşmə; 2. “Parametrlər sisteminin təyini”; 3. “Məsuliyyətli şəxslərin təyini”; 4.“Bazar mühitinin tədqiqi”

√ 1. Diaqnostika; 2. Qısamüddətli reorqanizasiya və rekonstruksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 3. Layihələrin qiymətləndirilməsi və
vəsaitlərin toplanması; 4. İşgüzar fəaliyyətin restrukturizasiyasının həyata keçirilməsi.

312. Bazar iqtisadiyyatında .............. iqtisadi mexanizminin əsasını təsər¬rü¬fatçılıq subyektinin islahatların aparılmasında müstəqil fəaliyyət
prinsipi təşkil edir.

√ restrukturizasiya
• inflyasiya
• böhranın səbəbləri
• sanasiya
• müflisləşmə

313.

Restrukturizasiya sanasiyadan fərqli olaraq üstün cəhətləri hansılardır?
1. müəssisənin maliyyə vəziyyə¬tinin yaxşılaşmasınıdır
2. istehsalın strukturunun yaxşılaşdırılmasıdır
3. texniki-texnoloji bazasının yeniləşməsidir
4. marketinq fəaliyyətinin, satışın təkmilləşdirilməsidir
5. təchizatının təşkilinin təkmilləş¬dirilməsidir

√ 1-cidən başqa hamısı
• 5-cidən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı

314. Sanasiyadan restrukturizasiya fərqli cəhəti hansıdır?

• marketinq fəaliyyətinin, satışın təkmilləşdirilməsidir
• təchizatının təşkilinin təkmilləş¬dirilməsidir
√ müəssisənin maliyyə vəziyyə¬tinin yaxşılaşmasınıdır
• istehsalın strukturunun yaxşılaşdırılmasıdır
• texniki-texnoloji bazasının yeniləşməsidir

315. İslahatlar aparılan hər bir müəssisənin qarşısında dövlətin qoyduğu tələblərdən biri səhvdir:

√ ətraf mühitdə sosial iqtisadi sistemin fəaliyyətinə təhlükə yaradan əksliklərin kəskinləşdirilməsi

• vergilərin ödənilməsi üzrə cari borcların olmaması, əlavə dəyər vergisi və aksiz ödəmələrin ancaq məhsul yükləndikcə dəyərinin
ödənilmsində qeyri-pul formalarından istifadənin minimum¬laşdırılması və barter əməliyytalarından tam imtina edilməsi

• mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara uyğun olaraq aparılması
• orta və uzunmüddətli perspektiv üçün biznes-planların mövcudluğu
• müstəqil reqistratorlar tərəfindən səhmdarların qeydiyyatının aparılması

316. Sağlamlaşdırmaya dövlət köməyinin həcmi hansı düsturla hesablanır?

√ K = X-(D+Ö)
• V = İt   / ( Yt-1 – Yt-2 )
• KƏ = BXV / BAA * 100
• v = p / k
• Z=1,2 X1 + 11,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5

317. Xarici səbəblərin mənfi təsirini yumşaltmaq üçün işgüzar təşkilatda xüsusi keyfiyyətlər sayıla bilər:

• istehsal amilləri bazarlarında iqtisadi konyukturun təhlili bacarığı;

• xammal, satış və digər bazarlarda strateji təsir qruplarının yaranması və həm özlərinin, həm də rəqiblərin strateji təsir qruplarının
fəaliyyətinin təhlili bacarığı

√ hamısı
• potensial alıcıların aktual ehtiyac və tələbatlarını vaxtında üzə çıxartma ba-carığı;



• müəyyən olunmuş ehtiyac və tələbatların səmərəli ödənilməsi üçün əmtəə və xid¬mət bazarlarında iqtisadi konyukturun təhlili bacarığı;

318. Müəssisənin müflisləşməsinin üçüncü mərhələsində hansı hadisələr baş verir?

• müəssisənin borc öhdəlikləri azalır, inkişafın ilk qığılcımları görsənir
• müəssisənin gəlirləri artır, inkişaf  pik nöqtəsinə çatır
√ böhranlı vəziyyətdən çıxmaq üçün müəssisənin sanasiyasının biznes-planı hazırlanır
• müəssisənin qiyməti nəzərə çarpacaq şəkildə aşağı düşür
• nağd vəsaitin çatışmaması üzrə çətinliklər yaranır

319. Müəssisənin müflisləşməsinin ikinci mərhələsində hansı hadisələr baş verir?

• böhranlı vəziyyətdən çıxmaq üçün müəssisənin sanasiyasının biznes-planı hazırlanır
• müəssisənin borc öhdəlikləri azalır, inkişafın ilk qığılcımları görsənir
√ nağd vəsaitin çatışmaması üzrə çətinliklər yaranır
• müəssisənin gəlirləri artır, inkişaf  pik nöqtəsinə çatır
• müəssisənin qiyməti nəzərə çarpacaq şəkildə aşağı düşür

320. Müəssisənin müflisləşməsinin birinci mərhələsində hansı hadisələr baş verir?

√ müəssisənin qiyməti nəzərə çarpacaq şəkildə aşağı düşür
• müəssisənin gəlirləri artır, inkişaf  pik nöqtəsinə çatır
• müəssisənin borc öhdəlikləri azalır, inkişafın ilk qığılcımları görsənir
• böhranlı vəziyyətdən çıxmaq üçün müəssisənin sanasiyasının biznes-planı hazırlanır
• nağd vəsaitin çatışmaması üzrə çətinliklər yaranır

321. Müəssisənin fəaliyyətinin idarə edilməsinin və maliyyəsinin strukturunun köklü şəkildə dəyişdirilməsinə yönəldilmiş  prosesi  əks
etdirir:

√ Müəssisənin restrukturizasiyası
• Simptom
• Müflisləşmə
• İnflyasiya
• Böhranın səbəbləri

322. Müəssisənin əsas  vəsaitlərinin,  istehsal potensialının  saxlanılması  şərtilə  onun  təşkilati  strukturunun  və  idarəetmə sisteminin
dəyişdirilməsi və yenidən qurulması prosesi adlanır:

√ Müəssisənin  yenidən təşkili
• Durğunluq
• İnflyasiya
• Böhranın səbəbləri
• Simptom

323. Müəssisənin restrukturizasiyası

√ xarici  mühitin  və  ya daxili  mühitin təsiri ilə müəssisənin strukturunun həmçinin onun biznesini formalaşdıran elementlərin
strukturunun dəyişdirilməsidir

• konkret sinifə və ya qrupa mənsubiyyəti müəyyən etməyə imkan verən diaqnostikadır.

• inteqrasiya proseslərinin gücləndirilməsi səylərini cəmləşdirməyə imkan verən və işçilərin intellektual potensialını daha səmərəli
istifadə edilməsidir

• motivasiya ruh yüksəkliyi, inam, səbr, qeyri-formal idarəçilik güclənməsinə meyldir
• ətraf mühitdə sosial iqtisadi sistemin fəaliyyətinə təhlükə yaradan əksliklərin kəskinləşməsidir

324. Məhsulun böhran dövrünə daхil olmasının ilk simptomu hansıdır?

√ mənfəətin məbləğinin və səviyyəsinin aşağı düşməsidir
• ssisənin gəlirləri artır, inkişaf  pik nöqtəsinə çatır
• müəssisənin borc öhdəlikləri azalır, inkişafın ilk qığılcımları görsənir
• böhranlı vəziyyətdən çıxmaq üçün müəssisənin sanasiyasının biznes-planı hazırlanır
• məhsul istehsalı üzrə hazır əmtəələrin qiymətlərindəki artım



325.

Biznes-prosesiərin reinjinirinqi sayəsində aşağıdakı hansı nəticələr  əldə etmək mümkündür?
1. Funksional bölmələrdən proseslərin komandasına keçid.
2. Cari fəaliyyətin qiymətləndirilməsindən nəticənin qiymətləndirilməsinə keçid.
3. "Səmərəliliyə görə ödəmə", "qabiliyyətə görə yüksəliş prinsipi üzrə motivləşdirmə;
4. Rəis təlabatının ödəniiməsindən müştəri təlabatının ödənilməsinə keçid;
5. Məşgulluq səviyyəsi azaltmaqla belə istehsalda baş vermiş şok nəticələrinin artırılması.

√ 5-cidən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı

326. Reinjinirinq prosesinə təsir edən əsas amillərdən biri səvdir:

√ İnflyasiya
• Motivasiya.
• Kommunikasiyalar.
• Əməkdaşlar.
• Rəhbərlik.

327.

Reinjinirinq prosesinə təsir edən əsas amillər aşağıdakılardan hansılardır:
1. Motivasiya.
2. Rəhbərlik.
3. Əməkdaşlar.
4. Kommunikasiyalar.
5. İnflyasiya
6. Texnoloji dəstək.

√ 5-cidən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı

328. Reinjinirinqin tətbiq olunduğu zaman formalaşan “Üfqi əlaqələrin səmərələşdirilməsi”  prinsipinə xas olan xüsusiyyət hansıdır?

• İcraçılar ənənəvi olaraq hər hansı bir qərarın qəbulu üçün əvvəllər vahid rəhbərliyə müraciət edirdilərsə, bu halda özləri müstəqil
formada icra qərarları qəbul edirlər.

• Prosesin yerinə yetirilməsinin müxtəlif variantları mövcuddur. Kütləvi məhsul istehsalına yönəldilmiş bu ənənəvi proses bütün girişlər
üçün eyni keyfiyətdə icra olunmaqla razılaşdırılmış çıxışlara gətirib çıxarmalıdır.

√ Bu prosesdə əsas məqsəd iqtisadi artıma müsbət təsir göstərməyən yoxlamaların sayının azaldılması, idarəetmə pillələrinin ixtisasra
salınmasıdır.

• Yığma konveyerlərinin olmadığı halda heyətin nisbətən daha sadə əmək funksiyalarını koordinasiya etmək üçün istifadə olunur

• İşlərin ənənəvi təşkilindən imtina edilməklə prosesin tək-tək işçilər vasitəsi ilə icrası heyətin sayının azalmasına və prosesin icra
müddətinin təqribən 10 dəfəyə qədər sürətləndirməsinə təminat verir.

329. Reinjinirinqin tətbiq olunduğu zaman formalaşan “Biznes proseslərin diversifikasiyası”  prinsipinə xas olan xüsusiyyət hansıdır?

√ Prosesin yerinə yetirilməsinin müxtəlif variantları mövcuddur. Kütləvi məhsul istehsalına yönəldilmiş bu ənənəvi proses bütün girişlər
üçün eyni keyfiyətdə icra olunmaqla razılaşdırılmış çıxışlara gətirib çıxarmalıdır

• İcraçılar ənənəvi olaraq hər hansı bir qərarın qəbulu üçün əvvəllər vahid rəh-bərliyə müraciət edirdilərsə, bu halda özləri müstəqil
formada icra qərarları qəbul edirlər.

• İşlərin ənənəvi təşkilindən imtina edilməklə prosesin tək-tək işçilər vasitəsi ilə icrası heyətin sayının azalmasına və prosesin icra
müddətinin təqribən 10 dəfəyə qədər sürətləndirməsinə təminat verir.

• Yığma konveyerlərinin olmadığı halda heyətin nisbətən daha sadə əmək funksiyalarını koordinasiya etmək üçün istifadə olunur

• Bu prosesdə əsas məqsəd iqtisadi artıma müsbət təsir göstərməyən yoxlamaların sayının azaldılması, idarəetmə pillələrinin ixtisasra
salınmasıdır.

330. Reinjinirinqin tətbiq olunduğu zaman formalaşan “Məsuliyyətin qeyri-mərkəzləşdirilməsi”  prinsipinə xas olan xüsusiyyət hansıdır?

√ İcraçılar ənənəvi olaraq hər hansı bir qərarın qəbulu üçün əvvəllər vahid rəh-bərliyə müraciət edirdilərsə, bu halda özləri müstəqil
formada icra qərarları qəbul edirlər.

• Yığma konveyerlərinin olmadığı halda heyətin nisbətən daha sadə əmək funksiyalarını koordinasiya etmək üçün istifadə olunur



• Bu prosesdə əsas məqsəd iqtisadi artıma müsbət təsir göstərməyən yoxlamaların sayının azaldılması, idarəetmə pillələrinin ixtisasra
salınmasıdır.

• Prosesin yerinə yetirilməsinin müxtəlif variantları mövcuddur. Kütləvi məhsul istehsalına yönəldilmiş bu ənənəvi proses bütün girişlər
üçün eyni keyfiyətdə icra olunmaqla razılaşdırılmış çıxışlara gətirib çıxarmalıdır

• İşlərin ənənəvi təşkilindən imtina edilməklə prosesin tək-tək işçilər vasitəsi ilə icrası heyətin sayının azalmasına və prosesin icra
müddətinin təqribən 10 dəfəyə qədər sürətləndirməsinə təminat verir.

331. Reinjinirinqin tətbiq olunduğu zaman formalaşan “Biznes-proseslərin üfqi sıxılması”  prinsipinə xas olan xüsusiyyət hansıdır?

• İcraçılar ənənəvi olaraq hər hansı bir qərarın qəbulu üçün əvvəllər vahid rəh-bərliyə müraciət edirdilərsə, bu halda özləri müstəqil
formada icra qərarları qəbul edirlər.

• Prosesin yerinə yetirilməsinin müxtəlif variantları mövcuddur. Kütləvi məhsul istehsalına yönəldilmiş bu ənənəvi proses bütün girişlər
üçün eyni keyfiyətdə icra olunmaqla razılaşdırılmış çıxışlara gətirib çıxarmalıdır

• Bu prosesdə əsas məqsəd iqtisadi artıma müsbət təsir göstərməyən yoxlamaların sayının azaldılması, idarəetmə pillələrinin ixtisasra
salınmasıdır.

√ İşlərin ənənəvi təşkilindən imtina edilməklə prosesin tək-tək işçilər vasitəsi ilə icrası heyətin sayının azalmasına və prosesin icra
müddətinin təqribən 10 dəfəyə qədər sürətləndirməsinə təminat verir.

• Yığma konveyerlərinin olmadığı halda heyətin nisbətən daha sadə əmək funksiyalarını koordinasiya etmək üçün isti¬fadə olunur

332. Reinjinirinqin tətbiq olunduğu zaman formalaşan “Biznes-proseslərin inteqrasiya olunması”  prinsipinə xas olan xüsusiyyət hansıdır?

• Bu prosesdə əsas məqsəd iqtisadi artıma müsbət təsir göstərməyən yoxlamaların sayının azaldılması, idarəetmə pillələrinin ixtisasra
salınmasıdır.

• Prosesin yerinə yetirilməsinin müxtəlif variantları mövcuddur. Kütləvi məhsul istehsalına yönəldilmiş bu ənənəvi proses bütün girişlər
üçün eyni keyfiyətdə icra olunmaqla razılaşdırılmış çıxışlara gətirib çıxarmalıdır

• İcraçılar ənənəvi olaraq hər hansı bir qərarın qəbulu üçün əvvəllər vahid rəh-bərliyə müraciət edirdilərsə, bu halda özləri müstəqil
formada icra qərarları qəbul edirlər.

• İşlərin ənənəvi təşkilindən imtina edilmək¬lə prosesin tək-tək işçilər vasitəsi ilə icrası heyətin sayının azalmasına və prosesin icra
müddətinin təqribən 10 dəfəyə qədər sürətləndirməsinə təminat verir.

√ Yığma konveyerlərinin olmadığı halda heyətin nisbətən daha sadə əmək funksiyalarını koordinasiya etmək üçün isti¬fadə olunur

333. Reinjinirinqin tətbiq olunduğu zaman formalaşan aşağıdakı biznes-proseslərin təşki¬linin əsas prinsiplərindən biri səhvdir:

√ Məşgulluq səviyyəsi azaltmaqla belə istehsalda baş vermiş şok nəticəsində artırılması.
• Məsuliyyətin qeyri-mərkəzləşdirilməsi.
• Biznes-proseslərin üfqi sıxılması.
• Biznes-proseslərin inteqrasiya olunması.
• Biznes-proseslərin məntiqi cəhətdən reallaşdırılması

334.

Reinjinirinqin tətbiq olunduğu zaman formalaşan biznes-proseslərin təşki¬linin əsas prinsiplərindən hansıları fərqləndirmək olar:
1. Biznes-proseslərin inteqrasiya olunması.
2. Biznes-proseslərin üfqi sıxılması.
3. Məsuliyyətin qeyri-mərkəzləşdirilməsi.
4. Biznes-proseslərin məntiqi cəhətdən reallaşdırılması.
5. Məşgulluq səviyyəsi azaltmaqla belə istehsalda baş vermiş şok nəticəsində artırılması.
6. Biznes proseslərin diversifikasiyası.
7. Üfqi əlaqələrin səmərələşdirilməsi.

√ 5-cidən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 7-cidən başqa hamısı

335. XX əsrin əvvəllərində A.Fayol reinjinirinqin konsepsiyasının məğzi

• hüquqi və fiziki şəxsin öz borc öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında ödəyə bilməməsi halıdır
• köhnə üsulları yenidən təkrar etməklə stabil qaydada inkişafa risksiz nail olmaqdır
√ əldə olan resurslardan optimal üstünlük qazanaraq, qoyulan məqsədlər çərçivəsində fəaliyyətin göstərilməsidir

• ictimai-iqtisadi sistemdə mövcud olan təşkilatların ziddiyyətlərinin ekstremal kəskinləşməsi, ətraf mühitin təhlükəli vəziyyəti
formalaşdırır

• müəyyən olunmuş ehtiyac və tələbatların səmərəli ödənilməsi üçün əmtəə və xidmət bazarlarında iqtisadi konyukturun təhlili bacarığıdır

336. Korporasiyanın istehsalat aparatanın yeniləşmə üsulu olan “Restrukturizasiya”ya aid mümkün formalar hansı variantda düzgün
göstərilmişdir?



√ Korporasiyanın kompleks yenidənqurulması ilə bağlı strukturun dəyişməsi və təşkilati-texnoloji yenidənqurma
• Biznes-proseslərin reinjinirinqi, bioreinjinirinqi
• Korporasiyanın struktur bölmələrinin effektli işləməsi üçün təşkilati-iqtisadi və elmi-texniki tədbirlər kompleksi

• Yeni avadanlığın alınması və quraşdırılması və qeyd etmək lazımdır ki, bu avadanlığın texniki-texnoloji və istismar parametrləri daha
yüksəkdir

• Texniki yeniləşmə, ayrı-ayrı inno-vasiyaların tətbiqi (texniki prosesə prinsipial dəyişiklik etmədən)

337. Korporasiyanın istehsalat aparatanın yeniləşmə üsulu olan “Sağlamalaşdırma”ya aid mümkün formalar hansı variantda düzgün
göstərilmişdir?

√ Korporasiyanın struktur bölmələrinin effektli işləməsi üçün təşkilati-iqtisadi və elmi-texniki tədbirlər kompleksi
• Biznes-proseslərin reinjinirinqi, bioreinjinirinqi
• Korporasiyanın kompleks yenidənqurulması ilə bağlı strukturun dəyişməsi və təşkilati-texnoloji yenidənqurma

• Yeni avadanlığın alınması və quraşdırılması və qeyd etmək lazımdır ki, bu avadanlığın texniki-texnoloji və istismar parametrləri daha
yüksəkdir

• Texniki yeniləşmə, ayrı-ayrı inno-vasiyaların tətbiqi (texniki prosesə prinsipial dəyişiklik etmədən)

338. Korporasiyanın istehsalat aparatanın yeniləşmə üsulu olan “Təkmilləşmə”yə aid mümkün formalar hansı variantda düzgün
göstərilmişdir?

• Korporasiyanın kompleks yenidənqurulması ilə bağlı strukturun dəyişməsi və təşkilati-texnoloji yenidənqurma
• Biznes-proseslərin reinjinirinqi, bioreinjinirinqi

√ Yeni avadanlığın alınması və quraşdırılması və qeyd etmək lazımdır ki, bu avadanlığın texniki-texnoloji və istismar parametrləri daha
yüksəkdir

• Texniki yeniləşmə, ayrı-ayrı inno-vasiyaların tətbiqi (texniki prosesə prinsipial dəyişiklik etmədən)
• Korporasiyanın struktur bölmələrinin effektli işləməsi üçün təşkilati-iqtisadi və elmi-texniki tədbirlər kompleksi

339. Korporasiyanın istehsalat aparatanın yeniləşmə üsulu olan “Modernləşmə”yə aid mümkün formalar hansı variantda düzgün
göstərilmişdir?

• Korporasiyanın kompleks yenidənqurulması ilə bağlı strukturun dəyişməsi və təşkilati-texnoloji yenidənqurma
• Biznes-proseslərin reinjinirinqi, bioreinjinirinqi
√ Texniki yeniləşmə, ayrı-ayrı innovasiyaların tətbiqi (texniki prosesə prinsipial dəyişiklik etmədən)

• Yeni avadanlığın alınması və quraşdırılması və qeyd etmək lazımdır ki, bu avadanlığın texniki-texnoloji və istismar parametrləri daha
yüksəkdir

• Korporasiyanın struktur bölmələrinin effektli işləməsi üçün təşkilati-iqtisadi və elmi-texniki tədbirlər kompleksi

340. M.Hammerin və C.Çapmpinin fikrincə işgüzar proseslərin radikal yenidən layihələndirilməsi və yenidən qavranması adlanır:

• təkmilləşmə
• sağlamlaşma
√ reinjinirinq
• restrukturizasiya
• modernləşmə

341. Reinjinirinq üzrə sanballı elmi əsər aşağıdakılardan hansıdır?

√ M.Hammerin və C.Çapmpinin «Korporasiyanın reinjinirinqi»
• A.Marşallın “Siyasi iqtisadın prinsipləri” kitabı
• Y.Şumpeter   (1883-1950)  «İqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi»
• K.Makkonnell  və  S.Brjunun «Ekonomiks»  dərsliyi
• Hans Landstorm və Eduard Elgarın “Handbook of research on Venture capital-Vençur kapitalının araşdırılması üzrə vəsait”

342. Korporasiyaların istehsalat aparatının yeniləşməsi üsullarının ən son kəşf ediləni aşağıdakılardan hansıdır?

√ reinjinirinq
• modernləşmə
• restrukturizasiya
• sağlamlaşma
• təkmilləşmə



343.

Reinjinirinq hansı göstəricilərinin  dərindən  dərk  olunması  və  radikal  şəkildə  yenidən qurulmasını əks etdirir:
1. keyfiyyət;
2. servis xidməti;
3. maliyyə;
4. marketinq;
5.  informasiya sistemlərinin qurulması

√ 1,2,3,4,5
• 4-cüdən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı

344. Reinjinirinq dedikdə -

√ müəssisənin  fəaliyyətinin  radikal  şəkildə,  sıçrayışla  yaxşılaşdırılması  üçün biznes  proseslərinin  köklü  şəkildə yenidən  qurulması
başa düşülür

• ətraf mühitdə sosial iqtisadi sistemin fəaliyyətinə təhlükə yaradan əksliklərin kəskinləşməsidir
• böhranın səbəbləri ilə bağlı olan hadisə müasirləşdirmənin və yenidən strukturlaşdırmanın dövri ehtiyacları başa düşülür

• xarici  mühitin  və  ya daxili  mühitin təsiri ilə müəssisənin strukturunun həmçinin onun biznesini formalaşdıran elementlərin
strukturunun dəyişdirilməsi başa düşülür

• Müəssisənin əsas  vəsaitlərinin,  istehsal potensialının  saxlanılması  şərtilə  onun  təşkilati  strukturunun  və  idarəetmə sisteminin
dəyişdirilməsi və yenidən qurulması prosesidir

345. Əgər mülkiyyətçinin fərdi səmərəliliyi orta səmərəlilikdən yüksəkdirsə:

• Əlavə maliyyələşməyə ehtiyac var
• Bunlardan heç biri
• Mənfəət az olacaqdır
√ onda bu səhmin mülkiyyətçisi yüksək mənfəət götürməyi nəzərdə tutmalıdır

346.

Ekspert kimi kimlər çıxış edə bilər? 1) Elmi təcrübəli istehsalçılar
2) Satıcılar
3) Maliyyəçilər
4) Mühasiblər

√ 1.2
• 1,3,4
• 2.4
• 2.3
• 1,2,3,4

347. Ekspert qiymətləndirilməsi ilə nə müəyyənləşdirilir?

• Müəssisənin aktivləri
√ müəssisənin potensialını göstərən göstəricilər
• Müəssisənin passivləri
• Büdcə kəsri
• Bunlardan heç biri

348.

Azərbaycan banklarının müflisləşmə səbəblərindəndir:
1. Likvidlik problemləri
2. Aktivlər problemi
3. İnvestor problemi
4. Marketinq bazarının yaxşı araşdırılmaması

√ 1, 2
• 3.4
• 1,2,3
• 1.3
• 2.3

349. Marketinq strategiyası hazırlanarkən əsas diqqət nəyə verilir?



• Böhrandan çıxış yolları
• Tədiyyə əmsalına
√ qiymətqoymaya
• Dəyərsizləşmə vahidinə
• Likvidlik əmsalına

350.

Marketinq strategiyasında nələr araşdırılmır? 1) Planlaşdırma planı təkrar olunur
2) Keçmiş fəaliyyət araşdırılır
3) Bazarların məcmu təklifləri
4) planlaşdırılan satış həcminə nail olma yolları

√ 1,2,3
• 2.4
• 1,3,4
• 2.3
• 1,2,3,4

351. Marketinq strategiyasında nələr araşdırılır?

• Keçmiş fəaliyyət araşdırılır
• Bazarların məcmu təklifləri
√ planlaşdırılan satış həcminə nail olma yolları
• Bunların heç biri
• Planlaşdırma planı təkrar olunur

352.
Qərb firmalarının biznes-planında hansı sferalardakı dəyişliklər əks olunur? 1) Istehsal
2) Marketinq
3) Idarəçilik prinsipləri

√ 1.2
• 2.0
• 1.3
• 2.3
• 1,2,3

353. Marketinqin mahiyyəti nədən ibarətdir?

√ Bazarın araşdırılması
• İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sisteminin resursla təminatı
• Doğru cavab yoxdur.
• Yeni işçilərin işə qəbulu
• Ucuzlaşmış xammalın alınması

354.

. Marketinqin idarə edilməsi hansı prosesləri əhatə edir:
1) müəssisənin bazar imkanlarının təhlilini;
2) məqsəd bazarlarının seçilməsini;
3) inflyasiya tədbirlərinin görülməsi, maliyyə ehtiyatlarının səmərəli istifadəsinə nəzarət;
4) qlobal bazarlar üçün marketinq strategiyanın hazırlanması, xarici mühitinin qiymətləndirilməsi,  хarici bazarlara çıхış proqramları
haqqında qərarların qəbul edilməsi.

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

355.
Məhsul və хidmətlərə tələbin yaradılması və təkrar istehsalının intensivləşdirilməsi, mənfəətin artırılması üzrə tədbirlərin
planlaşdırılmasının, təşkilinin, əlaqələndirilməsinin, ona nəzarətin, auditin  və stimullaşdırılmasının həyata keçirilməsilə əlaqədar olan
idarəetmə fəaliyyəti adlanır:

√ marketinqin idarə edilməsi
• Müflisləşmənin idarə edilməsi
• İnvestisiyaların idarə edilməsi



• İstehsalat ın idarə edilməsi
• Maliyyənin  idarə edilməsi

356. Məhsulun həyat dövranının “böhran” mərhələsində “satış” elementi üzrə tətbiq edilən marketinq taktikası aşağıdakılardan hansıdır?

√ məhsulların seçmə qaydasında bölüşdürülməsi
• intensiv alış
• satış bazarlarının genişləndirilməsi, yeni bazar seqmentlərinə çıхmaq
• bir seqmentdə təərküzləşdirmə
• heç biri

357. . Məhsulun həyat dövranının “böhran” mərhələsində “qiymət” elementi üzrə tətbiq edilən marketinq taktikası aşağıdakılardan hansıdır?

• məhsuldan asılı olaraq aşağı və ya yüksək olur
√ tələbin səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir
• qiymətin səviyyəsi aşağı endirilir
• qiymət güzəştləri tətbiq edilir
• qiymətin səviyyəsi yüksəlir

358. Məhsulun həyat dövranının “yetkinlik” mərhələsində “qiymət” elementi üzrə tətbiq edilən marketinq taktikası aşağıdakılardan hansıdır?

√ qiymət güzəştləri tətbiq edilir
• qiymətin səviyyəsi yüksəlir
• qiymətin səviyyəsi aşağı endirilir
• tələbin səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir
• məhsuldan asılı olaraq aşağı və ya yüksək olur

359. Məhsulun həyat dövranının “bazara çıхma” mərhələsində “qiymət” elementi üzrə tətbiq edilən marketinq taktikası aşağıdakılardan
hansıdır?

• tələbin səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir
• qiymətin səviyyəsi aşağı endirilir
√ məhsuldan asılı olaraq aşağı və ya yüksək olur
• qiymətin səviyyəsi yüksəlir
• qiymət güzəştləri tətbiq edilir

360. Məhsulun həyat dövranının “artım” mərhələsində “qiymət” elementi üzrə tətbiq edilən marketinq taktikası aşağıdakılardan hansıdır?

√ qiymətin səviyyəsi yüksəlir
• qiymətin səviyyəsi aşağı endirilir
• tələbin səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir
• qiymət güzəştləri tətbiq edilir
• məhsuldan asılı olaraq aşağı və ya yüksək olur

361. Marketinq fəaliyyətinin effektliliyinin artırılması strategiyası hansı planları özündə birləşdirir?

•
əzərdə tutulmayan vəziyyətlə əlaqədar, biznes-planla müqayisədə müəssisənin cari xərclərinin planlaşdırılması
məhsulun konstrutsiyasına çəkilən xərclərin azaldılmasına və yaхud onun artırılmasına dair qərar qəbul edir.d) qoyulmuş vəsaitlərin
qaytarılması və gəlirlərin alınması zamanı yaranan qeyri-müəyyənliklərlə bağlı görülən işlər

• valyuta kursunun düşməsi, maliyyə böhranı nəticəsində qiymətli kağızlardan qiymətlərin azalması və ya buna uyğun digər məsələləri
• məhsulun konstrutsiyasına çəkilən xərclərin azaldılmasına və yaхud onun artırılmasına dair qərar qəbul edir.

√ satışın həvəsləndirilməsinin və  reklam fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsini ya tamamilə dayandırır, ya da ona ayrılan maliyyə
vəsaitlərinin həcmini хeyli iхtisar edir

362. Hansı strategiyası hazırlandıqdа firmanın planlaşdırdığı satış həcmini hansı yollarla bazarda reallaşacağı araşdırılır?

• İnvestisiya
√ Marketinq
• Ləğvetmə
• Maliyyə
• İstehsalat



363. Təşkilati quruluşun səmərəli xarakterinin meyarı kimi istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin keyfiyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması əsasında
nəyin artırılması götürülməlidir?

√ mənfəətin
• gəlirlərin
• istehsal həcminin
• kadrların ixtisas səviyyəsinin

364. Müəssisənin idarə edilməsinin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olan fəaliyyətə necə  bir proses kimi baxılmalıdır?

√ fasiləsiz
• normal
• strateji
• taktiki
• fasiləli

365. İnvestisiya cibədarlığının birinci mərhələdə nə müəyyənləşdirilir?

√ obyektin cazibədarlığı dərəcəsi
• obyektin etibarlıq dərəcəsi
• obyektin risk etmə qabiliyyəti
• obyektin kadr potensialı
• obyektin inkişaf səviyyəsi

366.

Doğru varinatı seçin.
1. Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və təklifin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.
2. İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür
şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair səhvlərə yol verilir.
3.  Texnoloji şoklar bilavasitə iqtisadiyyata təsir göstərir və tələbin tərəddüdlərinin nəticəsində fərdi əmək təklifi könüllü olaraq dəyişir.
4.  İqtisadi agentlər iqtisadi sistem haqqında natamam informasiyaya malikdirlər və bununla əlaqədar olaraq,iqtisadiyyata müxtəlif cür
şokların təsiri şəraitində təklifin səviyyəsinə dair səhvlərə yol verilmir.

√ 1.2
• 1,2,3
• 2.3
• 1.4
• 3.4

367. Yüksəliş fazasının sonunda:

√ Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və nominal əmək haqqı stavkası arasındakı fərq azalır.
• Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və faiz stavkası arasındakı fərq azalır.
• Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və faiz stavkası arasındakı fərq artır.
• Hamısı .
• Qiymətlər səviyyəsinin artım templəri və nominal əmək haqqı stavkası arasındakı fərq artır.

368. Yüksəliş fazasının sonunda baş verən nəticələrə aid deyil.

√ məşğulluq artır
• əmək haqqı azalır
• məşğulluq azalır
• qiymətlərin səviyyəsi artır.
• Istehsal azalır

369. Yüksəliş fazasının sonunda

√ Hamısı.
• əmək haqqı azalır
• məşğulluq azalır
• qiymətlərin səviyyəsi artır.
• Istehsal azalır



370. Yüksəliş fazasına təsir edən daxili və xarici amillər nəticəsində

√ Hamısı.
• Pul bazarında defisit yaranır.
• Faiz stavkaları artır.
• Investisiyaların həcmi azalır.

371.

Siyasi şoklara aid deyil :1. Texnoloji irəlliləyiş
2. Iqlim dəyişiklikləri
3. Pulun təklifi.
4. Fiskal siyasət.

√ 1.2
• heç biri
• 2.0
• 3.0
• 1.0

372. Siyasi şoklara aiddir

√ hamısı
• Pulun təklifi.
• Fiskal siyasət.
• Valyutanın dəyişmə kurslarındakı tərəddüdlər.

373. Təklif şəklarına aid deyil

√ Fiskal siyasət.
• Iqlim dəyişiklikləri
• Təbii kataklizmlər.
• Yeni xammal mənbələrini aşkar edilməsi.
• Texnoloji irəlliləyiş

374. Təklif şoklarına aiddir

√ hamısı
• Iqlim dəyişiklikləri
• Təbii kataklizmlər.
• Yeni xammal mənbələrini aşkar edilməsi.
• Texnoloji irəlliləyiş

375. “İmpuls – yayılma” mexanizminə görə

√ Impuls  -  iqtisadi sistem  - iqtisadi tsikl.
• iqtisadi sistem   -        iqtisadi tsikl   -   Impuls.
• Impuls  - iqtisadi sistem -          iqtisadi tsikl.
• iqtisadi tsikl  - Impuls -iqtisadi sistem.
• iqtisadi sistem -         Impuls   -  iqtisadi tsikl.

376. Stasionar səviyyə elə səviyyədir ki

√ ÜDM tərəddüd etmir,yaxud da dəyişməz qalır.
• ÜDM dəyişməz qalır.
• ÜDM intensiv dəyişir.
• hamısı
• ÜDM tərəddüd etmir.

377. İnvestision xərclərin azalması səbəb ola bilər;



√ Cari ÜDM-nin azalmasına
• Cari ÜMM-nin artmasına
• Cari ÜMM-nin azalmasına
• Heç biri
• Cari ÜDM-nin artmasına

378. İdarəetmə potensialının qiymətləndirilməsi nəticəsində rəhbərlik təşkilati quruluşun dəyişdirilməsi haqda hansı qərarları ala bilər?

√ hamısı
• Müəsissənin yeni kadrlarla möhkəmləndirmək
• Idarəetmə əməyini yeni hesablama və təşkilati texnika ilə təmin edilməsi
• Müəssisənin bazar paylarının satılması
• Müəsissənin saxlanacağı, ləğv olunacağı ya da birləşdiriləcəyi ilə bağlı qərarlar

379.

Təşkilati potensiala daxildir:
1. Idarəetmə heyəti
2. Idarəetmə əməyinin texniki təminatı
3. İnformasiya təminatı

√ 1, 2,3
• 1.2
• 2.3
• 3.0
• 1.3

380.

Müəssisənin təşkilati quruluşu xidmət etməlidir:
1. Sahibkara daha çox gəlir gətirməyə
2. Rəqibləri kənarlaşdırmaya
3. Müəssisənin təşkilati potensialından səmərəli istifadəyə

• 1.2
• 1.0
• 2.0
• 1.2
√ 3.0

381.

Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan qaydalara aid deyil:
1. Idarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində sadə və mürəkkəb olmalıdır
2. İdarəetmənin təşkilati quruluş sxemi mümkün qədər aydın və anlaşıqsız olmalıdır
3. Hər bir işçiyə yazılı iş təlimatları və əmək haqları verilməlidir
4. əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır

√ 1, 2,3
• 1,2,4
• 2,3,4
• 3.4
• 1,3,4

382.

Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan qaydalara aid deyil:
1. İdarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində mürəkkəb olmalıdır
2. İdarəetmənin təşkilati quruluş sxemi mümkün qədər qarışıq olmalıdır
3. Hər bir işçiyə yazılı iş təlimatları verilməlidir
4. əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır

√ 1, 2
• 1.4
• 2.4
• 3.4
• 1.3

383. Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan qaydalara aiddir:

√ Bunların hamısı
• İdarəetmənin təşkilati quruluş sxemi mümkün qədər aydın olmalıdır



• Hər bir işçiyə yazılı iş təlimatları verilməlidir
• əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır
• Idarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində sadə olmalıdır

384. Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan neçə qayda var?

√ 12.0
• 3.0
• 4.0
• 9.0
• 2.0

385.

Müəssisənin təşkilati quruluşunun yenidən qurulması hansı istiqamətlərdə aparılmalıdır?
1. Gələcək dövrdə istehsalın genişləndirilməsini təmin edən təşkilati quruluşa keçmək
2. Operativ fəaliyyətə xidmət edən təşkilati quruluşa keçmək
3. Səmərəli idarəetmə və nəzarəti təmin edən təşkilati quruluşa keçmək

√ Bunların hamısı
• Yalnız 1
• 1, 2
• Yalnız 3
• Bunların heç biri

386. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun lahiyələndirilməsinin yeddinci mərhələsində nə baş verir?

√ təşkilati quruluş lahiyəsinin tətbiqi tətbiqi proqramı hazırlanır
• Yeni maliyyə mənbələri axrarılır
• idarəetmənin təşkilati quruluşunun variantları hazırlanır
• Bunlardan heç biri
• Rəhbərlik dəyişdirilir

387.

İdarəetmənin təşkilati quruluşunun lahiyələndirilməsinin beşinci mərhələsində nə baş verir?
1. Rəhbərlik dəyişdirilir
2. Yeni maliyyə mənbələri axrarılır
3. idarəetmənin təşkilati quruluşunun variantları hazırlanır

√ 3.0
• 2.0
• heç biri
• 1.2
• 1.0

388. Idarəetmə sisteminin əsasını təşkil edir:

√ Təşkilati quruluşun məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirmək
• Maliyyələşmə
• İnvestisiyalaşma
• Bunlardan heç biri
• Təşkilati quruluş

389.

Təhlil zamanı əsas diqqət nəyə verilməlidir?
1. Mövcud sistemin səmərəliyinin qiymətləndirilməsinə
2. Qabaqçıl təcrübənin önə çıxarılmasına
3. Idarəetmə sisteminin mövcud inkişaf istiqamətlərinin öyrənilməsi

√ 1, 2,3
• 1.2
• 2.3
• 3.0
• 1.3



390.

Mövcud idarəetmə sisteminin təhlili bizə hansı məlumatları verə bilməz?
1. Mövcud sistemin qiymətləndirilməsi
2. Təşkilari quruluş  strukturunun inkişaf prioritetlərini
3. İdarəetmə sisteminin uzunmüddətli  konsepsiyalarını

√ 2.0
• 3.0
• heç biri
• 1.3
• 1.0

391.

Mövcud idarəetmə sisteminin təhlili bizə hansı məlumatları verir?
1. Mövcud sistemin qiymətləndirilməsi
2. Təşkilari quruluş  strukturunun inkişaf prioritetlərini
3. Idarəetmə sisteminin uzunmüddətli  konsepsiyalarını

√ 1, 2,3
• 1.2
• 2.3
• 3.0
• 1.3

392.

İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi lahiyəsinin tətqbiqini kim həyata keçirilə bilməz?
1. Müəssisə rəhbəri
2. Maliyyə institutu
3. Kreditorlar
4. İnvestorlar

√ 2,3,4
• 1,2,4
• 1,2,3
• 3.4
• 1,3,4

393. İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi lahiyəsinin tətqbiqini kim həyata keçirməlidir?

√ Müəssisə rəhbəri
• Kreditorlar
• İnvestorlar
• Doğru cavab yoxdur
• Maliyyə institutu

394. Müəssisənin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi nə əsasında qəbul olunur?

√ Sistemli yanaşma
• Reqressiv yanaşma
• Proqressiv yanaşma
• Doğru cavab yoxdur
• Müqayisəli yanaşma

395.

Sistemin təkmilləşdirilməsi üçün seçilən məsləhətçilər aşağıdakılardan nələrin həllinə kömək edə bilərməzlər?
1. Müəssisənin ümumi vəziyyətinin öyrənilməsi
2. Müəssisənin səmərəli inkişaf problemlərinin  üzə çıxarılması
3. Problemlərin həll olunmasın istiqamətlərinin axtarılması

√ heç biri
• 1.2
• 2.3
• 3.0
• 1.3



396.

Sistemin təkmilləşdirilməsi üçün seçilən məsləhətçilər nələrin həllinə kömək edə bilərlər?
1. Müəssisənin ümumi vəziyyətinin öyrənilməsi
2. Müəssisənin səmərəli inkişaf problemlərinin  üzə çıxarılması
3. Problemlərin həll olunmasın istiqamətlərinin axtarılması

√ 1, 2,3
• 1.2
• 2.3
• 3.0
• 1.3

397.

Müəssisəyə üstünlüyü nələr gətirir?
1. əmtəə
2. əmtəələrə olan tələb
3. texnologiya

√ hamısı
• yalnız 1
• 2, 3
• Bunlardan heç biri
• 1, 2

398. Müəssisənin rəqabət üstünlüyü səviyyəsi necə müəyyən olunur?

√ müqayisəli üstünlüklər
• Təklif səviyyəsi ilə
• Tələb səviyyəsi ilə
• Bunların hamısı
• Bazar gücləri ilə

399. Firma müxtəlif üsullarla öz istehsal gücünü genişləndirə bilər. Doğru olmayan variant hansıdır?

√ daxili və xarici maliyyə resurasları ilə mövcud istehsal güclərinin genişləndirilməsi
• digər firmalarla qovuşma və lisenziya
• müştərək müəssisə yaradılması və şirkətin istehsal resurslarının birləşdirilməsi
• lazım olan avadanlığın və ya istehsal sahəsinin icarəsi; podrat müqaviləsi əsasında birgə tikinti aparılması
• daxili maliyyə resursları vasitəsilə mövcud istehsal gücünün genişləndirilməsi

400. Yüksəliş fazasında mənası və təsir gücü artan və resessiya (tənəzzül) fazasında azalan parametrlərə :

√ protsikl parametr deyilir.
• Kontrtsikl parametr deyilir.
• atsikl parametr deyilir.
• hamısı

401. Firma hansı üsullarla öz istehsal gücünü artıra bilməz?

√ İnhisarçılığa başlamaqla
• əlavə işçi qüvvəsi və avadanlığın cəlb edilməsi
• Digər firmalarla birləşmə ilə
• Lisenziya vasitəsilə
• Daxili maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə

402.

Firma hansı üsullarla öz istehsal gücünü artıra bilər? 1) Daxili maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə
2) Lisenziya vasitəsilə
3) Digər firmalara müharibə elan etməklə
4) İnhisarçılığa başlamaqla

• 1,3,4
√ 1.2
• 1,2,3,4
• 2.3



• 2.4

403. Firma hansı üsullarla öz istehsal gücünü artıra bilər?

√ Bunların hamısı

•  Daxili maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə
• əlavə işçi qüvvəsi və avadanlığın cəlb edilməsi
• Digər firmalarla birləşmə ilə
• Lisenziya vasitəsilə

404. Firma öz istehsal gücünü artırmaq üçün neçə variantdan istifadə edə bilər?

√ 6.0
• 5.0
• 4.0
• 3.0
• 2.0

405. İnvestisiya cazibədarlığının ikinci mərhələdə isə … həmin müəssisəyə sərmayə qoyulmasının səmərəli olması aydınlaşdırılır

• xarici təşkilatların
• dövlət orqanlarının
√ müxtəlif investorların
• müxtəlif təşkilatların
• müxtəlif maliyyə institutlarının

406. Keynsin Multiplikatoru

√ İstehsalın həcminin artması prosesini investisiyaların artımı ilə izah edir.
• Heç biri.
• İstehsalın həcminin azalması prosesini investisiyaların artımı ilə izah edir.
• Tələbin həcminin artmasını əmək haqqının aşağı düşməsi ilə izah edir.
• Təklifin artmasını böhranla əlaqələndirir.

407. Keynsin fikrincə,iqtisadi tərəddüdlərin meydana gətirən impulsların əsas mənbəyidir:

√ Investision xərclər
• Multiplikator
• Qiymət
• Təklif
• Tələb

408. Akselerator prinsipinə görə

• hamısı
• Investisiyaların həcmi ÜMM-nin dəyişməsindən dolayı asılıdır
• Investisiyaların həcmi ÜMM-nin dəyişməsindən birbaşa asılıdır.
• Investisiyaların həcmi ÜDM-nin dəyişməsindən dolayı asılıdır.
√ Investisiyaların həcmi ÜDM-nin dəyişməsindən birbaşa asılıdır.

409. İnvestisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsinin ikinci mərhələsində nələr baş verir?

√ investorların həmin müəssisəyə sərmayə qoyulmasının daha səmərəli olması
• Bunların hamısı
• Lisenziyanın ləğvi
• Yeni innovasiyaların tətbiqi
• Böhrandan çıxış yollarının araşdırılması

410. Antiböhranlı idarəetmədə investisiya siyasətinin əsas metodları hansılardır



√ İnvestisiyanın özünüödəmə müddətinin müəyyən müəyyən edilməsi
• Nəzarət
• Planlaşdırma
• Büdcə balansının müəyyən edilməsi
• İnvestisiyaların özünüödəmə müddətinin müəyyən edilməsi

411. Obyektin investisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsində əsas parametr rolunu nə oynayır?

√ istehlak sifarişi
• istehsal və istehlak sifarişi
• alıcı sifarişi
• tədarük sifarişi
• istehsal sifarişi

412. Bir-birinə aidiyyatı olmayan investisiya cazibədarlığı göstəricilərinin bir vahiddə cəmləşdirilməsi … vasitəsilə qiymətləndirilir

√ ekspertizalar
• xarici ekspertlər
• mütəxəssislər
• ekspertlər
• hesabamalar

413. Obyektlərin investisiya cazibədarlığının və investisiyaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi texnologiyası neçə hesablama
mərhələsindən ibarətdir?

• 6.0
• 7.0
√ 2.0
• 4.0
• 5.0

414. Q-istehsal ,Qu – istehlakçılara satış üçün məhsul istehsalı,Qs- ehtiyatların yaradılması üçün məhsul istehsalı, İo-ehtiyatlara
yönəldilməyən investisiyalar olarsa:

√ Qs = Q – (Qu+ İo)
• Qs = Q / (Qu+ İo)
• Qs = Q + (Qu - İo)
• Qs = Q + (Qu+ İo)
• Qs = Q – (Qu / İo)

415. Akseleratoru investisiyalar və istehlak tələbi arasında nisbət kimi göstərən düstur hansıdır?
V – akselerator , İ – investisiyalar, Y – gəlir, t- investisiyalar edilmiş il.

√ V = İt   / ( Yt-1 – Yt-2 )
• V = ( Yt-1 – Yt-2 ) / İt
• V = İt  * Yt
• V = İY / ( t1 – t2 )
• V = İt  / Yt

416.

“Ən dayanıqsız dəyişkənlər”ə aiddir :
            1) investision xərclər
            2) ehtiyatlara investisiyalar
            3) cari əməliyyatlar hesabı.

• 2.0
• 3.0
√ 1,2,3
• 1.0
• heç biri



417. Obyektin investisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsində əsas parametr hansıdır?

• Bunlardan heç  biri
√ istehlak sifarişi
• Istehsal gücü
• ƏDV

418. Əgər müəssisənin investisiya cazibədarlığı 0-dırsa, onda:

• Müəssisə böhranla qarşı-qarşıyadır deməkdir
• Əlavə nizamnamə kapitalına ehtiyac vardır
• Bunlardan heç biri
√ müflisləşmiş hesab olunur

419. Obyektlərin investisiya cazibədarlığınının birinci mərhələsində nə baş verir?

• Bunlardan heç biri
• Müəssisənin fəaliyyəti dayandırılır
√ Obyektlərin cazibədarlıq dərəcəsi müəyyənləşdirilir
• Yeni maliyyə mənbələri tapılır
• İnvestisiyadan imtinaya cəhd olunur

420.  Obyektlərin investisiya cazibədarlığını neçə mərhələ ilə hesablayırlar?

• 5.0
• 6.0
√ 2.0
• 3.0
• 4.0

421. Xərclərin aşağı salınmasını, ayrı-ayrı istehsal və funksio¬nal bölmələrin bağlanmasını, heyətin ixtisara salınmasını, istehsalın və satışın
ixtisara salınmasını özündə birləşdirir:

√ müdafiə strategiyası
• maliyyə strategiyası
• innovasiya strategiyası
• inkişaf strategiyası
• marketinq strategiyası

422. Regionda elmi-innovasiya fəaliyyətinin məqsədləri və inkişaf prioritetləri istiqamətində hansı prinsiplər əsasında işləmək təklif olunur:

• regional məqsədlər ölkənin ümumi elmi-texniki və innovasiya inkişafı konsepsiyasından irəli gəlməlidir və strateci məqsədlərə zidd
olmamalıdır;

√ hamısı

• regional proqramın məqsədləri ehtiyatların və imkanların mövcudluğundan irəli gəlməməlidir, əksinə, ehtiyatlar proqramı müəyyən
edilmiş məqsədlərdən formalaşmalıdır;

• məqsədlər strukturu və bütövlükdə məqsədlər proqramı müstəqil ekspertlərin və ekspert qiymətləndirilməsi sisteminin geniş istifadəsi
ilə müasir metodikalar səviyyəsində işlənməlidir.

• regional məqsədlər regional xüsusiyyətlər və tələbat nəzərə alınmaqla ifadə olunmalıdır;

423. Regionda elmi-innovasiya sferasının vəziyyətinin təhlili” bölməsinə xas olan xüsusiyyət hansı variantdan düzgün verilmişdir?

√
innovasiya potensialının istifadəsi səviyyəsi, innovasiya fəaliyyətinin perspektivləri və istiqamətləri, onun miqyasları və region
məhsulunun rəqabət qabiliyyətliliyinə təsiri; struktur və institusional dəyişikliklərinin; innovasiya fəallığının yüksəldilməsi şərtlərinin
araşdırılması.

• hamısı
• real proseslərin gələcək proqnozlardan sapma orientasiyasiyasının izlənilməsi
• ənənəvi idarəetmə üsullarının ekstensiv inkişafının təqidi
• innovasiya siyasətinin təşkilati, informasiya, hüquqi, kadr və sosial-psixoloji kimi təmin edilməsidir.

424. Regional innovasiya proqramlarında aşağıdakı bölmələrdən biri səhdir:



√ Elmi bilik səviyyələrinin yoxlanması, böhran şəraitində ixtisarların qeyri-mükəmməl aparılması ilə ənənəvi idarəetmə üsulu
• Regionda elmi-innovasiya fəaliyyətinin məqsədləri və inkişaf prioritetləri
• Regionda elmi-innovasiya sferasının vəziyyətinin təhlili.
• Regional elmi-innovasiya siyasətinin təmin edilməsi növləri.
• Məqsədlərə nail olmaq yolları və vasitələri.

425.

Regional innovasiya proqramlarında aşağıdakı hansı bölmələr olmalıdır:
1. Regionda elmi-innovasiya sferasının vəziyyətinin təhlili.
2. Regionda elmi-innovasiya fəaliyyətinin məqsədləri və inkişaf prioritetləri.
3. Məqsədlərə nail olmaq yolları və vasitələri.
4. Regional elmi-innovasiya siyasətinin təmin edilməsi növləri.
5. Elmi bilik səviyyələrinin yoxlanması, böhran şəraitində ixtisarların qeyri-mükəmməl aparılması ilə ənənəvi idarəetmə üsulu

√ 5-cidən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı

426. Antiböhranlı idarəetmədə investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biri səhv verilmişdir:

• Daxili gəlir norması.
• Gətirilmiş xalis gəlir göstəriciləri.
√ Obyektin cazibədarlığı dərəcəsi
• Gəlirlilik indeksi
• Ödəmə müddəti (dövrü) göstəricisi.

427. Dövlət tərəfindən geri qaytarılmaq şərti ilə verilən kreditlər,xarici investorların verdiyi kreditlər, veksellər ,istiqrazlar,bank kreditləri

• 3-cüdən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
√ 5-cidən başqa hamısı
• 1-cidən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı

428. İnvestisiya prosesinin mənbələrindən biri deyil:

• Birgə müəssisələrin nizamnamə kapitalında maliyyə formasında iştirak üçün verilən xarici investisiyalar həmçinin beynəlxalq təşkilatlar
və maliyyə institutları, dövlətlər, müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisələr və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən birbaşa investisiya yatırımları

• Dövlət tərəfindən geri qaytarılmaq şərti ilə verilən kreditlər,xarici investorların verdiyi kreditlər, veksellər ,istiqrazlar,bank kreditləri
√ İnvestisiya prosesinin mənbələrindən biri deyil:
• Əsas fondların,torpaq sahələrinin və digər aktivlərin satılması

• Səhmlərin satılmasından əldə edilən vəsaitlər,maliyyə-sənaye qrupları tərəfindən əvəz olaraq verilən vəsaitlər xeyriyyəçilikdən və.s
səbəblərdən ödəmələr

429.

İnvestisiya prosesinin mənbələri bunlardan hansılardır?
1. Müəssisənin istehsal etdiyi əmtəə üzrə əldə etdiyi gəlir və xərcləri, o cümlədən ehtiyat maliyyə vasitələri;
2. Əsas fondların,torpaq sahələrinin və digər aktivlərin satılması;
3. Səhmlərin satılmasından əldə edilən vəsaitlər,maliyyə-sənaye qrupları tərəfindən əvəz olaraq verilən vəsaitlər xeyriyyəçilikdən və.s
səbəblərdən ödəmələr;
4. Birgə müəssisələrin nizamnamə kapitalında maliyyə formasında iştirak üçün verilən xarici investisiyalar həmçinin beynəlxalq
təşkilatlar və maliyyə institutları, dövlətlər, müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisələr və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən birbaşa investisiya
yatırımları;
5. Dövlət tərəfindən geri qaytarılmaq şərti ilə verilən kreditlər,xarici investorların verdiyi kreditlər, veksellər ,istiqrazlar,bank kreditləri;
6. Özünün maliyyə vəsaitləri (gəlir, yığım, amortizasiya ayırmları, siğorta orqanları tərəfindən dəyən ziyana ödənilən məbləğ və.s).

√ 1-cidən başqa hamısı
• 4-cüdən başqa hamısı
• 3-cüdən başqa hamısı
• 2-cidən başqa hamısı
• 6-cıdən başqa hamısı



430. Antiböhranlı investisiya siyasətini həyata keçirmək üçün əsasən investisiya sahəsində hansı qərarlar arasında normal əlaqəni təmin
etmək lazımdır?

√ strateji və taktiki
• cari və operativ
• intuitiv və sabitləşdirici
• operativ və taktiki
• strateji və inert

431. Antiböhranlı idarəetmədə marketinq strategiyasının qurulması zamanı “təhlil” prosesini aid olmayanı göstərin:

• rəqiblərin təhlili - rəqiblərin aşkar edilməsi, onların strategiyasının və məqsədinin, sayının və imkanlarının, habelə zəif və güclü
cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi aiddir

• marketinqin informasiya sisteminin konsepsiyasının və elementlərinin, marketinq kəşfiyyatının təşkili vəziyyətinin, marketinq
qərarlarının himayə edilməsinin və marketinq tədqiqatları sisteminin təhlili

√ qısamüddətli reorqanizasiya və rekonstruksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
• marketinqin müəssisədən kənar mühitinin - mikromühit və makromühit amillərinin təhlili

• son istehlakçılar bazarının və istehlakçıların davranışının - istehlakçı davranışı modelinin, istehlakçı davranışına və məhsul alınmasına
dair qərarların qəbul edilməsinə təsir edən amillərin təhlili

432. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin mahiyyətini tam şəkildə əks etdirir?

√ Özünün  tamlığını saxlayan müxtəlif  təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir və bunun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur
• Öz tamlığını saxlaya bilməyən müxtəlif  təbiətli elementlərin məcmusudur və bunun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur
• Öz tamlığını saxlaya bilməyən  müxtəlif  təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir və bunun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur
• Öz tamlığını saxlayan sistemlərin xüsusiyyətidir
• Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və asılılıqda olan elementlərin cəmidir

433. Menecment üzrə məşhur tədqiqatcı hansı iqtisadçı menecmentə - idarəetmə qəranının hazırlanması kimi baxmışdır.

√ Çaster Bernard
• M.Beter
• A.Fayol
• R.Merton
• F.Xarrison

434. Barışıq sazişi həll edə bilmir?

• Borcların ödənilə vaxtının təxirə salınmasına
• Bunların hamısını
√ borcların tamamilə ləğvinə
• Borclardan imtina edilməsinə
• Borcların azaldılmasına

435. Barışıq sazişi səbəb ola bilər?

• Borcların ödənilə vaxtının təxirə salınmasına
• hamısı
√ Bunların hamısı
• Borclardan imtina edilməsinə
• Borcların azaldılmasına

436. Barışıq sazişi əsasən hansı formada bağlanır

• Söz verilməsi yolu ilə
√ yazılı şəkildə
• Bunlardan heç biri
• And içmə ilə

437. Idarəetmə qərarları hansı xüsusiyyətlərinə görə digər qərarlardan fərqlənir?



√ Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, peşəkarlıq.
• Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, səlahiyyət.
• Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, vaxtın konkretliyi.
• Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, operativlik.
• Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, məsuliyyət.

438. Istehsal artaraq potensial səviyyəyə yaxınlaşır,məşğulluq isə tam məşğulluq səviyyəsinə qədər artır.

• Resessiya fazasında
• Ressesiyanın ən aşağı nöqtəsi fazasında
√ Yüksəliş fazasında
• Heç biri
• Zirvə fazasında

439. Xülasənin sonuncu səhifəsində aşağıdakılardan hansı olmamalıdır?

√ Bunların hamısı
• Qiymətlər haqda ümumi məlumat
• Firmanın bağlanma səbəbləri
• Firmanın bu günə qədər olan balanslarının yekunu
• Firmanın bazar payı haqda ümumi məlumat

440. Xülasənin sonuncu səhifəsində nələr olmalıdır?

√ Firmanın gələcək layihələrdən gözlədiyi maliyyə nəticələri
• Firmanın bu günə qədər olan balanslarının yekunu
• Firmanın bazar payı haqda ümumi məlumat
• Qiymətlər haqda ümumi məlumat
• Firmanın bağlanma səbəbləri

441. Xülasənin … səhifəsi mütləq firmanın gələcəkdə layihədən gözlədiyi maliyyə nəticələrinə həsr olunmalıdır

√ axırıncı
• başlanğıc
• ikinci
• axırıncıdan əvvəlki
• birinci

442. Rəqabət mübarizəsində uğur qazanmaq üçün firma aşağıdakı suallara cavab verməlidir? Düzgün olmayan variant hansıdır?

• rəqiblərin məhsullarının qiymətinin səviyyəsi necədir?
• təxmini olsa da rəqiblərin qiymət siyasətinin ümumi cəhətləri hansılardır?
√ analoji məhsulun ən iri istehlakçısı kimdir?
• analoji məhsulun ən iri istehsalçısı kimdir?
• rəqiblərin məhsulunun əsas texniki xarakteristikası, keyfiyyətin səviyyəsi və məhsul haqqında alıcıların rəyi necədir?

443. Təşkilata təsir edən xarici mühit amilləri müxtəlif xarakterik xüsusiyyətlərinə görə şərti olaraq iki qrupa bölünməsi hansı variantda
düh\zgün təsvir olunur?

• makro və mikro
• dolayı və mikro
√ birbaşa və dolayı
• makro və mikro
• birbaşa və makro

444. Təşkilata təsir göstərən xarici mühit amilləri müxtəlif xarakterik keyfiyyətlərə malik olduqlarına görə şərti olaraq neçə qrupa
bölünürlər?

• 5.0
• 6.0



• 9.0
√ 2.0
• 3.0

445. Qərarlar zaman fəaliyyətinə və müddətinə görə neçə cür olur?

√ Uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli və birdəfəlik.
• Uzunmüddətli və qısamüddətli.
• Birdəfəlik və çoxdəfəlik.
• Uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli, birdəfəlik və çoxdəfəlik.
• Uzunmüddətli, ortamüddətli, qısamüddətli

446. Firmanın inkişafının kompleks planı olub, öz vəsaiti və kənardan cəlb olunan vəsait hesabına sərmayə qoyuluşunu əlaqələndirməyə
imkan verən plan necə adlanır?

• təqvim planı
√ biznes-plan
• perspektiv plan
• yenidən qurma planı
• sanasiya-planı

447. Nə üçün həmkarlar ittifaqları bu gün,əmək haqqının taraz vəziyyətdə qərarlaşmasına maneçilik göstərən ən əsas amillərdən biridir?

• heç biri
• Həmkarlar ittifaqları ancaq administrasiya işçilərindən ibarətfir.
• Həmkarlar ittifaqları bütövlükdə iş qüvvəsi adından çıxış edərkən administrasiyalarla danışıqlara girir.

√ Həmkarlar ittifaqları bütövlükdə iş qüvvəsi deyil,təmsil etdikləri bir qrup işçilərin adından çıxış edərkən administrasiyalarla danışıqlara
girir.

448. Kreditorlar yığıncağının qərarı ola bilər:

• Müsabiqə təşkilatçısının namizədliyini məhkəmənin təsdiqinə verir
√ hamısı
• Müəssisənin ləğv olunmasını tələb edir
• Borclu müəssisənin yenidən təşkil etməyi və ya sağlamlaşdırmağa kömək edir

449. İdarəetmə qərarı nədir?

• kollektiv özünütəsdiqin nəticəsi
• idrak prosesinin nəticəsi
√ kollektiv yaradıcı əməyin nəticəsi
• kollektiv fiziki əməyin nəticəsi
• kollektiv əqli əməyin nəticəsi

450. İşsizliyin artması əhalinin müəyyən təbəqəsinin … qabiliyyətini aşağı salır

√ alıcılıq
• tədiyyə
• istehlak
• işgüzar
• iş

451. Normal iqtisadiyyatda inflyasiya qiymətlərin … ilə xarakterizə olunur.

√ artması
• sabitləşməsi
• çoxalması
• normallaşması
• azalması



452. Əmlak inzibatçısı təminatlı kreditorların tələblərini kreditorun seçdiyi aşağıdakı metodla ödəyir. Hansı variant düzgün deyil?

√ təminat predmetinin hərac yolu ilə satılması və onun təmin etdiyi öhdəliyin ödənilməiməsi
• təminat predmeti üzərində mülkiyyət hüququnun təminatlı kreditorlara verilməsi
• təminat predmetinin təminatlı kreditorun göstərdiyi üçüncü şəxsə satılması
• heç biri
• təminat predmetinin hərac yolu ilə satılması və onun təmin etdiyi öhdəliyin ödənilməsi

453.
Azərbaycan Respublikasında kreditorların ümumi tələblərinin məbləği borclu müəssisənin nizamnamə fondunun … faizindən çox
hissəsinin təşkil etdikdə və borclu müəssisə tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi günündən … ay keçdikdə onlar borclunun təsis
sənədlərinin yerləşdiyi ərazinin mülki (iqtisadi) məhkəməsinə ərizə ilə müracit edə bilərlər

√ 10% və 2 ay
• 20% və 1 ay
• 20% və 4 ay
• 10% və 6 ay
• 10% və 4 ay

454. Auditorun gözlənilmədən dəyişdirilməsi gələcəkdə vəziyyətin necə olacağından xəbər verir?

√ böhranlı
• təhlükəli
• normal
• qeyri-sabit
• sabit

455. Uzun müddət bir auditor firması ilə əməkdaşlıq etmək hansı vəziyyətin yaranacağından xəbər verir

√ böhranlı
• sabit
• böhransız
• təhlükəli
• normal

456. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə görə müəssisə cari öhdəliklər neçə ay ərzində yerinə yetirə bilmirsə, ona
müflisləşmə prosedurası tətbiq edilməlidir?

√ 3.0
• 9.0
• 10.0
• 12.0
• 6.0

457.

Qiymətli kağızların risk əmsalının 1-ə bərabər olması nəyi göstərir?
1. Riskin yüksək olduğunu
2. Riskin aşağı olduğunu
3. Riskin orta olduğunu

√ 3.0
• 1.0
• 2.3
• 2.0
• 1.3

458.
Qiymətli kağızlar portfeylinin idarə edilməsi növlərindəndir: 1. Aktiv
2. Passiv
3. Balans

√ 1, 2
• 1,2,3
• 2.3
• 3.0



• 1.3

459. Qiymətli kağızlar portfeylinin idarə edilməsinin neçə növü var?

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

460. Bankın etibarlılığını müəyyən edən ən əsas göstərici hansıdır?

√ Likvidlik əmsalı
• Valyuta səviyyəsi
• Rəhbərlik
• İxtisaslaşma
• Tədiyyə balansı

461. Qiymətli kağızlar portfeylinə daxil deyil:

√ Tədiyyə səviyyəsi
• Artım
• Etibarlılıq
• Likvidlik
• Gəlir

462. Qiymətli kağızlar portfeyli üçün aşağıdakılardan hansı əsas götürülür:

• Etibarlılıq
√ hamısı
• Gəlir
• Artım
• Likvidlik

463. Divident nədən əldə olunan gəlirdir?

√ Səhmdən
• Qiymətli kağızlardan
• Bazar payından
• Doğru cavab yoxdur
• Kapitaldan

464. Veksel nədir?

√ qiymətli kağız növü
• Valyuta növü
• Idarəetmə prinsipi
• Doğru cavab yoxdur
• Pul vəsaiti

465. Broker harada fəaliyyət göstərir?

√ Birjada
• Bankda
• Mühasibatlıqda
• Tənzimlənmə prosesində
• Məhkəmədə

466. Auditor kimdir?



√ Bağlanmış müqavilə əsasında müəssisənin maliyyə-təsərrüfat vəziyyətini yoxlayan şəxs
• İdarəetmə prinsipinin təminatçısı
• Maliyyələşmə prinsipinin daşıyıcısı
• Müəssisənin varisi
• Bank rəhbəri

467. Audit nədir?

√ Müstəqil maliyyə nəzarəti institutu
• Maliyyə öhdəliklərinin qoyulması
• Maliyyə bazarındakı tələb
• Müəssisənin təklifləri məcmusu
• Auditor ilə eyni məna daşıyan söz

468. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin müflisləşməsinin qarşını almaq üçün görülən tədbirlərdən deyil?

√ Yeni kəndli əhalinin ərazidə məskunlaşdırılması
• Müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması
• Kəndin istehsal potensialının astırılması
• heç biri
• Sənaye və aqrar sahələri arasındakı qiymət proporsiyasının ləğvi

469. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin müflisləşməsinin qarşını almaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir?

√ hamısı
• Müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması
• Kəndin istehsal potensialının astırılması
• Sənaye və aqrar sahələri arasındakı qiymət proporsiyasının ləğvi

470. Bankın etibarlılığını müəyyənləşdirmək üçün nədən istifadə olunur?

√ Kuk əmsalından
• David Rikardo nəzəriyyələrindən
• Bank sənədlərindən
• Kreditorlardan
• Adam Smit nəzəriyyələrindən

471. Uzunmüddətli valyuta proqnozları hansı müddət üçün verilir?

√ 3 ildən çox
• 1 aylıq
• 4 illik
• 9 ilə qədər
• 1 – 180 gün arası

472. Valyuta məzənnələri üzrə proqnozlar hansı müddətlərə ayrılır?

√ hamısı
• Ortamüddətli
• Uzunmüddətli
• Bunlardan heç biri
• Qısamüddətli

473. Valyuta riskinin aşağı endirmək üçün hansı qrup amillərdən istifadə olunur?

√ hamısı
• Ümumiqtisadi amillər
• Siyasi amillər
• Psixoloji amillər
• Maliyyə amilləri



474. Bankların fəaliyyətinə daha çox hansı risklər təsir göstərmir?

√ Bunların heç biri
• Faiz dərəcələri
• Valyuta riskləri
• Kapital riskləri
• İnfliyasiya

475. Bankların fəaliyyətinə daha çox hansı risklər təsir göstərir?

• Valyuta riskləri
• Faiz dərəcələri
• İnfliyasiya
√ hamısı
• Kapital riskləri

476. Ölkədaxili ümumiqtisadi vəziyyət hansı parametrlərlərlə müəyyən olunmur?

√ Likvidlik səviyyəsinin yüksək olması
• Məcmu istehsal
• Dövlət istehlakı
• Infliyasiyanın səviyyəsi
• Tədiyyə balansının vəziyyəti

477. Ölkədaxili ümumiqtisadi vəziyyət hansı parametrlərlə müəyyən olunur?

√ hamısı
• Məcmu istehsal
• Dövlət istehlakı
• Infliyasiyanın səviyyəsi
• Tədiyyə balansının vəziyyəti

478. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank növlərindən deyil:

√ Qlobal miqyaslı banklar
• sənaye - investisiya bankları
• Beynəlxalq banklar
• hamısı
• əmanət bankları

479. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank növlərindəndir:

√ hamısı
• əmanət bankları
• sənaye – investisiya bankları
• beynəlxalq banklar
• Aqrar sənaye bankları

480. Azərbaycandan neçə növ bank fəaliyyət göstərir?

√ 4.0
• 3.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

481. Sərbəst pul vəsaitlərinin bir yerə cəmləşdirilməsi və onların bölüşdürülməsi nələr vasitəsilə həyata keçirilir?

√ Kommersiya bankları



• İnvestisiya Bankı
• Beynəlxalq Bank
• hamısı
• Dünya Bankı

482.

Azərbaycanın bank sisteminin 2-ci səviyyəsinə aiddir:
1. Kommersiya bankları
2. Maliyyə-kredit qurumları
3. Dünya Bankı

√ 1, 2
• 1,2,3
• 2.3
• 3.0
• 1.3

483. Azərbaycandakı bank sisteminin 1-ci səviyyəsini nə təşkil edir?

√ Azərbaycan Milli Bankı
• Digər bütün özəl banklar
• Dünya Bankı
• Doğru cavab yoxdur
• Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

484. Azərbaycanda formalaşdırılan bank sistemi neçə səviyyəlidir?

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

485.

Hər bir sahibkar öz səhmi qarşılığında hansı hansı formada gəlirləri əldə etmək istəyir?
1) Divident
2) Əlavə mənfəət
3) Qiymətli kağızların məzənnəsindəki fərq formasında

√ 1, 2
• 2, 3
• hamısı
• Bunlardan heç biri
• yalnız 1

486. Hər bir sahibkar öz səhm qarşılığında neçə cür gəlir istəyir?

√ 2.0
• 3.0
• 4.0
• 5.0
• Yalnız 1

487. Borclunun əmlakının idarə edilməsi zamanı müəssisənin idarə edilməsi kimə keçir?

√ Arbitraj rəhbərinə
• Bu halda müəssisə sadəcə ləğv edilir
• Rəhbərlik təsisçilərdən alına bilməz
• Doğru cavab yoxdur
• Qonşu müəssisə rəhbərinə



488.

AR qanunvericiliyinə əsasən borclu müəssisəyə qarşı hansı tədbirlər görülə bilməz? 1) Ləğvetmənin qarşısını almaq üçün müəssisənin
yenidən qurulması
2) Kreditorların nəzarəti altında borclu müəssisələrin ləğv edilməsi
3) Barışıq sazişinin təxirə salınması
4) Borcun ödənilməsinə güzəştlərin tətbiqi

• 2.0
• 1,2,3
• 2.3
• 1.2
√ 1.3

489. AR qanunvericiliyinə əsasən borclu müəssisəyə qarşı hansı tədbirlər görülə bilər?

√ Bunların hamısı
• Kreditorların nəzarəti altında borclu müəssisələrin ləğv edilməsi
• Barışıq sazişinin təxirə salınması
• Borcun ödənilməsinə güzəştlərin tətbiqi
• Ləğvetmənin qarşısını almaq üçün müəssisənin yenidən qurulması

490. Texniki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş istehsalatların özəlləşdirilməsinə necə yanaşılır?

√ səmərəli olmayan addım kimi
• Lüzumsuz hərəkət
• Gələcək üçün dəyərli yatırım
• İnvestisiya qoyuluşu
• Doğru addım kimi

491. İri sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi alternativ nə ola bilər?

√ sahibkar lahiyələri əsasında dövlət müəssisələrinin kommersiyalaşdırılması
• Özəl firmaların özəlləşdiriləməsi
• Firmanın səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsi
• Səhm kapitalının bazarda ucuzlaşması
• Alternativ yoxdur

492.

Dövlətin antitsiklik tənzimlənməsi baxımından neokeynsçilik və neokonservatizm konsepsiyalarını birləşdirən müddəalar hansılardır?
1. Dövlət tsiklik tərəddüdləri hamarlama iqtidarındadır.
2. Iqtisadi sabitliyin qorunması və ona nail olmaq məqsədilə dövlət tsiklik tərəddüdləri hamarlamalıdır.
3. Hər iki məktəb əsas büdcə və vergi siyasətinə üstünlük verirdi.

√ 1.2
• 1,2,3
• 2.3
• 1.0
• 1.3

493. Dövlətin antitsiklik tənzimlənməsi baxımından neokonservativ yanaşmanın nümayəndələri nəyə əsaslanır?

√ Məcmu təklifə
• Qiymətə
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə
• Xarici siyasətə
• Məcmu tələbə

494. Dövlətin antitsiklik tənzimlənməsi baxımından neokeynsçilər nəyə əsaslanır?

√ Məcmu tələbə
• Qiymətə
• Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə
• Xarici siyasətə
• Məcmu təklifə



495.

Dövlət hakimiyyət orqanları müflisləşmə sistemində hansı təminatları yaratmır?1) Hüquqi
2) Sosial
3) Fiziki
4)  Maliyyə

√ 3.4
• 2.3
• 1.3
• 2.4
• 1.4

496.

Dövlət hakimiyyət orqanları müflisləşmə sistemində hansı təminatları yaradır? 1) Hüquqi
2) Sosial
3) Fiziki
4) Maliyyə

√ 1.2
• 2.3
• 1,3,4
• 2.4
• 1,2,3,4

497. Dövlət müəssisəsinin məhsuluna bazarda tələbat yoxdursa, onda hansı tədbir görülməldir?

√ Müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişdirilməlidir
• İstehsal istiqaməti dəyişdirilməlidir
• Qiymətləri aşağı salmalıdır.
• Doğru cavab yoxdur.
• Firma başlanmalıdır

498.

Restruktizasiya olunan müəssisəyə dövlət tərəfindən hansı tələblər qoyulmalıdır:
1.  milli  depozitar  sistem tərəfindən  səhmdarların  müstəqil reestrinin aparılması;
2.   orta və uzun perspektivə biznes-planın olması;
3.   mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara keçirilməsi.
4. böhran proseslərinin gücləndirilməsi səylərini cəmləşdirməyə imkan verən və işçilərin intellektual potensialını daha aşağı olması
5. konkret sinifə və ya qrupa mənsubiyyəti müəyyən etməyə imkan verən diaqnostikanın olmaması.

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

499. valyuta məzənnəsinin süni şəkildə saxlanılması firmalara necə təsir edir?

√ maliyyə çətinliklərinin yaranmasına
• Varlanmaya
• Qiymətdən düşməyə
• Doğru cavab yoxdur.
• Rəqabətdən yaxa qurtarmağa

500. Valyuta məzənnəsinin süni şəkildə saxlanılması firmalara necə təsir edir?

√ müflisləşməyə səbəb olur
• Varlanmaya səbəb olur
• Doğru cavab yoxdur.
• İctimai rifah halını yaxşılaşdırır
• Haqsız rəqabəti gücləndirir


