Şöbə rəis (Beynəlxalq layihələrin kommersiya fəaliyyyətinə nəzarət şöbəsi)
vəzifəsi üzrə test tapşırıqları
1. İnvestisiya layihəsinin tərifi hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Kapital qoyuluşu tələb edən və əsas fondun yaradılması məqsədi istiqamətində fəaliyyət göstərən layihələrdir
B) Yeni sistemlərin və texnologiyaların yaradılması, nou-xau və digər kəşflər, yeniliklər məqsədi daşıyan
layihələrdir
C) Yeni proqram kompleksinin yaradılması, yeni məhsulun yaradılması, elmi araşdırmalar ilə bağlı layihələrdir
D) Müəssisələrin reformu, yeni idarəetmə sisteminin konsepsiyası, yeni təşkilatın yaradılması və beynəlxalq
forumların keçirilməsi ilə bağlı layihələrdir
E) Müəssisələrin özəlləşdirilməsi, audit sisteminin yaradılması, yeni vergi sisteminin tətbiqi və iqtisadiyyat ilə
bağlı olan bütün layihələrdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

2. Təşkilati layihələrin tərifi hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Yeni sistemlərin və texnologiyaların yaradılması, nou-xau və digər kəşflər, yeniliklər məqsədi daşıyan
layihələrdir
B) Müəssisələrin reformu, yeni idarəetmə sisteminin konsepsiyası, yeni təşkilatın yaradılması və beynəlxalq
forumların keçirilməsi ilə bağlı layihələrdir
C) Müəssisələrin özəlləşdirilməsi, audit sisteminin yaradılması, yeni vergi sisteminin tətbiqi və iqtisadiyyat ilə
bağlı olan bütün layihələrdir
D) Kapital qoyuluşu tələb edən və əsas fondun yaradılması məqsədi istiqamətində fəaliyyət göstərən layihələrdir
E) Yeni proqram kompleksinin yaradılması, yeni məhsulun yaradılması, elmi araşdırmalar ilə bağlı layihələrdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

3. İqtisadi layihələrin tərifi hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Yeni proqram kompleksinin yaradılması, yeni məhsulun yaradılması, elmi araşdırmalar ilə bağlı layihələrdir
B) Yeni sistemlərin və texnologiyaların yaradılması, nou-xau və digər kəşflər, yeniliklər məqsədi daşıyan
layihələrdir
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C) Müəssisələrin reformu, yeni idarəetmə sisteminin konsepsiyası, yeni təşkilatın yaradılması və beynəlxalq
forumların keçirilməsi ilə bağlı layihələrdir
D) Müəssisələrin özəlləşdirilməsi, audit sisteminin yaradılması, yeni vergi sisteminin tətbiqi və iqtisadiyyat ilə
bağlı olan bütün layihələrdir
E) Kapital qoyuluşu tələb edən və əsas fondun yaradılması məqsədi istiqamətində fəaliyyət göstərən layihələrdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

4. Layihənin ətraf mühit faktorlarına aid olan elementlər hansı variantda tam düzgün göstərilmişdir?
A) Coğrafi, ekoloji, müqavilələr, maliyyə
B) İdarəetmə vasitələri, hüquqi, sosial, psixoloji
C) Maliyyə, İqtisadi, siyasi, təşkilati
D) İştirakçılar, mədəni, hüquqi, iqtisadi
E) Texnoloji, iştirakçılar, müqavilələr, iqtisadi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

5. Layihənin predmet sahəsi hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) Layihənin məqsədini, qarşısında qoyulan tapşırıqları və bu əsasda müəyyənləşən işləri, onların həcmini və
tələb olunan ehtiyatları müəyyənləşdirir
B) Layihənin təşkilati və idarəetmə qərarlarını müəyyənləşdirir
C) Layihənin məqsədini, qarşısında qoyulan tapşırıqları və bu əsasda müəyyənləşən işləri müəyyənləşdirir
D) Layihənin nəticələri ilə bağlı tələb və standartları müəyyənləşdirir
E) Layihənin müvəffəqiyyət meyarlarını müəyyənləşdiri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

6. Dəyişən xərclər hansı variantda doğru ifadə edilmişdir?
A) İstehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayan xərclərdir
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B) Qəbul edilən qərarlardan asılıdır
C) İstehsalın həcmindən asılı olaraq dəyişir, yəni müəssisənin işgüzar aktivlik səviyyəsindən asılıdır
D) Keçən dövrün xərcləridir
E) Resursların məhdudluğu halında qərar qəbul edilərək əlavə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

7. Daimi xərclər hansı variantda doğru ifadə edilmişdir?
A) İstehsalın həcmindən asılı olaraq dəyişir, yəni müəssisənin işgüzar aktivlik səviyyəsindən asılıdır
B) İstehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayan xərclərdir
C) Müvafiq norma, normativ, limitlə müəyyən istehsalın həcmi üçün nəzərdə tutulur
D) Qəbul edilən qərarlardan asılıdır
E) Əlavə məhsul partiyası hazırlandıqda meydana çıxır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

8. Bu halda layihənin səmərəliliyi adətən elə xarakterizə olunur ki, layihənin səmərəli realizə olunması üçün
məcmuu əldə olunan gəlirlər xərcləri üstələməlidir. Yuxarıda qeyd edilən investisiyalaşdırılmış layihələrdə
səmərəliliyin qiymətləndirilməsinin hansı qrupunun izahıdır?
A) Metodiki
B) Metodoloji
C) Əməliyyatlaşdırılmış
D) İqtisadi
E) Sosial
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

9. Layihənin xüsusiyyətini və onun əhatə dairəsini-konkret göstəricilərin səmərəliliyinin mahiyyətini, onların
strukturunu və sintezini təyin edir. Yuxarıda qeyd edilən investisiyalaşdırılmış layihələrdə səmərəliliyin
qiymətləndirilməsinin hansı qrupunun izahıdır?
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A) Metodiki
B) Metodoloji
C) Əməliyyatlaşdırılmış
D) İqtisadi
E) Sosial
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

10. Real investisiya hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) İnvestorun kapitalının digər şəxslər tərəfindən qoyuluşu ilə xarakterizə olunur
B) Əsas vəsaitlərin təkrar istehsalı, əmtəə-material qiymətlərinin ehtiyatlarının artımına, eləcəd də müəssisənin
əməliyyat fəaliyyətinə və ya heyətin əmək və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması obyektlərinə qoyulmuş kapitalı
nəzərdə tutur
C) İnvestisiya bazarındakı orta səviyyədən yüksək gözlənilən xalis investisiya mənfəəti təmin edən investisiya
layihələri və ya maliyyə alətlərinə qoyulmuş kapitalı xarakterizə edir
D) Riskin dərəcəsinin orta bazar səviyyəsinə uyğun gəlir
E) Bir ölkənin investisiya obyektlərinə qeyri rezidentlərin qoyulmuş kapitalını xarakterizə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

11. Dolayı investisiya hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) Risk dərəcəsinin orta bazar səviyyəsindən aşağı olan investisiya obyektlərinə qoyulmuş kapital ilə xarakterizə
olunur
B) Riskin dərəcəsinin orta bazar səviyyəsinə uyğun gəlir
C) İnvestorun kapitalının digər şəxslər tərəfindən qoyuluşu ilə xarakterizə olunur
D) Bir ölkənin investisiya obyektlərinə qeyri rezidentlərin qoyulmuş kapitalını xarakterizə edir
E) Kapitalın bir ildən çox dövrə qoyuluşu ilə xarakterizə olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012
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12. Aşağı riskli investisiya hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) Riskin dərəcəsinin orta bazar səviyyəsinə uyğun gəlir
B) Risk dərəcəsinin orta bazar səviyyəsindən aşağı olan investisiya obyektlərinə qoyulmuş kapital ilə xarakterizə
olunur
C) Dövlət müəssisələri, müxtəlif səviyyə dövlət büdcəsi və dövlət büdcədən kənar fondların vəsaitlərinin
qoyulmuş kapitalını xarakterizə edir
D) Müəssisənin investisiya obyektlərinə kapitalın həm xüsusi, həm də dövlət qoyuluşunu nəzərdə tutur
E) Kapitalın bir ildən çox dövrə qoyuluşu ilə xarakterizə olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

13. Aşağı gəlirli investisiya hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) İnvestisiyalaşdırma obyektlərinin gözlənilən xalis investisiya mənfəəti orta normadan aşağıdır
B) İnvestisiya bazarındakı orta səviyyədən yüksək gözlənilən xalis investisiya mənfəəti təmin edən investisiya
layihələri və ya maliyyə alətlərinə qoyulmuş kapitalı xarakterizə edir
C) İnvestisiyalaşdırma obyektlərinin gözlənilən xalis investisiya mənfəəti orta normadan yüksəkdir
D) Pul formasına konversiya olunmaq üçün yarım il və ondan çox vaxt lazımdır
E) Bir aydan altı ayadək pul formasına konversiya oluna bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

14. Orta gəlirli investisiya hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) İnvestisiya bazarındakı orta səviyyədən yüksək gözlənilən xalis investisiya mənfəəti təmin edən investisiya
layihələri və ya maliyyə alətlərinə qoyulmuş kapitalı xarakterizə edir
B) Bir aydan altı ayadək pul formasına konversiya oluna bilər
C) İnvestisiyalaşdırma obyektlərinin gözlənilən xalis investisiya mənfəəti orta normadan aşağıdır
D) Pul formasına konversiya olunmaq üçün yarım il və ondan çox vaxt lazımdır
E) Mövcud investisiya bazarında orta investisiya mənfəəti normasına uyğun gözlənilən xalis investisiya mənfəəti
təmin edən innovasiya layihələri və maliyyə alətlərinə investisiyalaşdırmanı xarakterizə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

15. Yüksək gəlirli investisiya hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
A) İnvestisiyalaşdırma obyektlərinin gözlənilən xalis investisiya mənfəəti orta normadan aşağıdır
B) Mövcud investisiya bazarında orta investisiya mənfəəti normasına uyğun gözlənilən xalis investisiya mənfəəti
təmin edən innovasiya layihələri və maliyyə alətlərinə investisiyalaşdırmanı xarakterizə edir
C) Müxtəlif maliyyə alətlərinə kapital qoyuluşunu xarakterizə edir
D) İnvestisiya bazarındakı orta səviyyədən yüksək gözlənilən xalis investisiya mənfəəti təmin edən investisiya
layihələri və ya maliyyə alətlərinə qoyulmuş kapitalı xarakterizə edir
E) Riskin dərəcəsinin orta bazar səviyyəsinə uyğun gəlir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

16. İnvestisiyanın məqsədlərinə görə layihələrin hansı növləri vardır?
A) Bir illik realizə dövrlü qısamüddətli investisiya layihələri
B) Müəssisənin digər layihələrinin realizəsindən asılı olmayan investisiya layihələri
C) İnkişaf investisiya layihələri
D) Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasını təmin edən investisiya layihələri
E) Kiçik investisiya layihələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

17. Funksional istiqamətinə görə layihələrin hansı növləri vardır?
A) Üç ildən çox realizə dövrlü uzunmüddətli investisiya layihələri
B) İnkişaf investisiya layihələri
C) Bir illik realizə dövrlü qısamüddətli investisiya layihələri
D) Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasını təmin edən investisiya layihələri
E) Məhsul çeşidinin genişlənməsini təmin edən investisiya layihələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

18. İnvestisiya layihələrinin realizə edilməsinin təminatı prosesində risklərin neytrallaşdırılması tədbirlərinin
işlənilməsi mərhələri hansı variantda düzgün verilmişdir?
1. Layihə risklərinin neytrallaşdırılması nəticələrinin qiymətləndirilməsi
2. Ayrı-ayrı layihə risklərinin buraxıla bilən səviyyəsinin təyini
3. Ayrı-ayrı layihə risklərinin neqativ nəticələrinin neytrallaşdırılmasının daxili mexanizmlərinin seçilməsi və
istifadəsi
4. Riskdən sığortalanmağın forma və növlərinin seçilməsi
5. Layihə riskləri səviyyəsinə təsir edən amillərin tədqiqi
A) 2,3,4,1,5
B) 5,3,2,1,4
C) 1,3,4,5,2
D) 5,2,3,4,1
E) 5,2,1,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

19. İnvestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi sxemi işləndikdə nəzərdən keçirilən variantlardan hansı düzgün
verilməmişdir?
A) Tam daxili maliyyələşdirilmə
B) Kredit maliyyələşdirilməsi
C) Səhmləşdirilmə
D) Qarışıq maliyyələşdirilməsi
E) Xüsusi kapital maliyyələşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

20. İnvestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi sxemi olan səhmləşdirilməyə aiddir?
A) İnvestisiya layihələrinin tamamilə daxili mənbələr hesabına formalaşdırılan xüsusi maliyyə resursları
hesabına maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur
B) Belə maliyyələşdirmə kiçik real investisiya layihələrinin realizə prosesində istifadə edilə bilər
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C) Yaradılan müəssisənin kapitalının həm xüsusi, həm də onun borc növlərinin müxtəlif nisbətlərində
formalaşdırılmasını nəzərdə tutur
D) Maliyyələşdirmə metodu kimi adətən investisiya fəaliyyətinin sahə və regional diversifikasiyasında iri
miqyaslı real investisiya layihələrinin realizə olunmasında istifadə olunur
E) İnvestisiya rentabellik norması yüksək olan qısamüddətli böyük olmayan investisiya layihələrinin realizə
olunması məqsədilə tətbiq olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

21. İnvestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi sxemi olan kredit maliyyələşdirilməsinə aiddir?
A) İnvestisiya rentabellik norması yüksək olan qısamüddətli böyük olmayan investisiya layihələrinin realizə
olunması məqsədilə tətbiq olunur
B) Maliyyələşdirmə metodu kimi adətən investisiya fəaliyyətinin sahə və regional diversifikasiyasında iri
miqyaslı real investisiya layihələrinin realizə olunmasında istifadə olunur
C) İnvestisiya layihələrinin tamamilə daxili mənbələr hesabına formalaşdırılan xüsusi maliyyə resursları
hesabına maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur
D) Belə maliyyələşdirmə kiçik real investisiya layihələrinin realizə prosesində istifadə edilə bilər
E) Yaradılan müəssisənin kapitalının həm xüsusi, həm də onun borc növlərinin müxtəlif nisbətlərində
formalaşdırılmasını nəzərdə tutur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

22. İnvestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi sxemi olan qarışıq maliyyələşdirilməsinə aiddir?
A) Maliyyələşdirmə metodu kimi adətən investisiya fəaliyyətinin sahə və regional diversifikasiyasında iri
miqyaslı real investisiya layihələrinin realizə olunmasında istifadə olunur
B) İnvestisiya layihələrinin tamamilə daxili mənbələr hesabına formalaşdırılan xüsusi maliyyə resursları
hesabına maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur
C) Belə maliyyələşdirmə kiçik real investisiya layihələrinin realizə prosesində istifadə edilə bilər
D) İnvestisiya rentabellik norması yüksək olan qısamüddətli böyük olmayan investisiya layihələrinin realizə
olunması məqsədilə tətbiq olunur
E) Yaradılan müəssisənin kapitalının həm xüsusi, həm də onun borc növlərinin müxtəlif nisbətlərində
formalaşdırılmasını nəzərdə tutur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

23. Göstərilənlərdən keyfiyyət sahəsində məqsədlərə aid edilə bilər?
A) Gələn ildə satış miqdarını 20% artırmaq
B) Üç il ərzində gəlirin ikiqat artırılması
C) Beş ildən sonra bazarda liderlik etmək
D) Bazarın lideri olmaq
E) Üç il ərzində ardıcıl olaraq qüsurların 50% aşağı salınması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

24. Keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə formal və sənədləşdirilmiş sistemin tıtbiqi səbəbləri hansı variantda səhv
göstərilmişdir?
A) Daxili tələbatlar
B) İstehlakçının tələbləri
C) Rəqabət
D) Beynəlxalq tələblər
E) Rəsmi tələblər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: M.C.Atakişiyev, R.N.Nurəliyev, N.H.Abbasova. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı, 2012

25. İnvestisiya layihələrinin əsas iştirakçılarından olan investorlar haqqında düzgün fikir hansı variantda
verilmişdir?
A) İnvestisiya layihəsinin hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün özlərinin maliyyə və digər vəsaitlərini sərf
edən hüquqi və fiziki şəxslərdir
B) Faydalı maliyyələşdirmə mənbələrini axtarıb tapır, lazımi hallarda qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada
müqavilələr bağlamaqla etibarlı, potensial sponsorları, investorları layihənin həyata keçirilməsinə cəlb edir
C) Layihədə iştirak edənlərlə və onu icra edənlərlə danışıqlar aparır, layihə üzrə xərcləri və gəlirləri təhlil edir
D) İnvestisiya layihəsinin hazırlanması və həyata keçirilməsinin təşəbbüskarı kimi hərəkət edir
E) Layihənin bütün iştirakçılarının fəaliyyətlərini kordinasiya edir
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

26. Risk əmsalının müəyyən edilməsi üçün hansı düsturdan istifadə edilir? R - risk əmsalı, S - investorun
resurslarının həcmi, İ - konkret investisiya layihəsində baş verə bilən itkinin maksimal həcmidir
A) R=İ/S
B) R=İ*S
C) R=S/İ
D) R=2İ/S
E) R=İ+S
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

27. Riskin aşağı salınması üçün istifadə edilən üsullardan özünüsığortalama ilə bağlı düzgün fikir hansıdır?
A) İnvestisiya və ya kredit vəsaitləri formasında kapital resurslarının iqtisadiyyatın bir-biri ilə heç bir əlaqəsi
olmayan müxtəlif sahələrinə yatırılmasıdır
B) Alıcı və satıcı tərəfindən özlərinin bizneslərini, yaxud ödəniş vasitələrini bazarda qiymət dəyişməsi
nəticəsində maliyyə itkisindən sığortalamaq məqsədilə aparılan forvard əməliyyatıdır
C) Məzənnənin dəyişməsinin sığortalanmasıdır
D) Əsas vəzifəsi maliyyə-kommersiya fəaliyyəti zamanı yaranmış çətinliklərin operativ şəkildə aradan
qaldırılmasıdır
E) Xərclərin, satışın, kreditin və s. həcmini müəyyən etməkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

28. Riskin aşağı salınması üçün istifadə edilən üsullardan Hedc əməliyyatı ilə bağlı düzgün fikir hansıdır?
A) Xərclərin, satışın, kreditin və s. həcmini müəyyən etməkdir
B) İnvestisiya və ya kredit vəsaitləri formasında kapital resurslarının iqtisadiyyatın bir-biri ilə heç bir əlaqəsi
olmayan müxtəlif sahələrinə yatırılmasıdır
C) Alıcı və satıcı tərəfindən özlərinin bizneslərini, yaxud ödəniş vasitələrini bazarda qiymət dəyişməsi
nəticəsində maliyyə itkisindən sığortalamaq məqsədilə aparılan forvard əməliyyatıdır
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D) Əsas vəzifəsi maliyyə-kommersiya fəaliyyəti zamanı yaranmış çətinliklərin operativ şəkildə aradan
qaldırılmasıdır
E) İnvestor riskin aşağı salınması naminə gəlirdən imtina etməyə hazırdır, yəni o riskin sıfıra endirilməsi üçün
pul ödəməyə hazırdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

29. Riskin aşağı salınması üçün istifadə edilən üsullardan Hedc əməliyyatı ilə bağlı düzgün fikir hansıdır?
A) Məzənnənin dəyişməsinin sığortalanmasıdır
B) Əsas vəzifəsi maliyyə-kommersiya fəaliyyəti zamanı yaranmış çətinliklərin operativ şəkildə aradan
qaldırılmasıdır
C) İnvestisiya və ya kredit vəsaitləri formasında kapital resurslarının iqtisadiyyatın bir-biri ilə heç bir əlaqəsi
olmayan müxtəlif sahələrinə yatırılmasıdır
D) Alıcı və satıcı tərəfindən özlərinin bizneslərini, yaxud ödəniş vasitələrini bazarda qiymət dəyişməsi
nəticəsində maliyyə itkisindən sığortalamaq məqsədilə aparılan forvard əməliyyatıdır
E) Xərclərin, satışın, kreditin və s. həcmini müəyyən etməkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

30. Aşağıdakı müddəalardan hansılar doğrudur?
A) Satışların mənfəətlik rasyosu (Return on Sales - RoS) əldə edilmiş mənfəətin Satışlara (Total sales - TS)
bölünməsi ilə hesablanır
B) Satışların mənfəətlik rasyosu (Return on Sales - RoS) Aktivlərin Satışlara (Total sales - TS) bölünməsi ilə
hesablanır
C) Kapitalın mənfəətlik rasyosu (Return on Equity - RoE) Satışların Məcmu kapitala (Total Equity - TE)
bölünməsi ilə hesablanır
D) Kapitalın mənfəətlik rasyosu (Return on Equity - RoE) Aktivlərin Məcmu kapitala (Total Equity - TE)
bölünməsi ilə hesablanır
E) Aktivlərin mənfəətlik rasyosu (Return on Assets - RoA) Satışların (Net profit - NP) Toplam aktivlərə (Total
Assets - TA) bölünməsi ilə hesablanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

31. Mənfəətlik rasyoları bir şirkətin fəaliyyəti nəticəsində yetərli miqdar mənfəət əldə edib etmədiyini ölçmək
üçün istifadə olunur. Mənfəətlik rasyoları aşağıdakılardan hansılardır
A) Aktivlərin mənfəətlik rasyosu (Return on assets)
B) Kapitalın dövriyyə əmsalı
C) Cari aktivlərin dövriyyə əmsalı
D) Aktivlərin dövriyyə əmsalı (Assets turnover ratio - ATR)
E) Nağd pulun konversiya dövrü (Cash conversion cycle – CCC)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

32. Müəssisənin ilin sonuna mənfəəti 150000 manat, Aktivlərinin ümümi dəyəri 3000000 manat, məcmu kapitalı
isə 90000 manat təşkil edir. Müəssisənin illik satışlarının cəminin 2500000 manat oldugunu nəzərə alsaq
müəssisənin kapitalın mənfəətlilik rasyosunu təyin edin.
A) 2.78
B) 1.66
C) 0.6
D) 16.66
E) 0.05
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

33. Müəssisənin ilin sonuna mənfəəti 3000 manat, Aktivlərinin ümümi dəyəri 45000 manat, məcmu kapitalı isə
200 manat təşkil edir. Müəssisənin illik satışlarının cəminin 55000 manat oldugunu nəzərə alsaq müəssisənin
kapitalın mənfəətlik rasyosunun təyin edin.
A) 225
B) 15
C) 0.15
D) 0.19
E) 0.66
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

34. Müəssisənin ilin sonuna mənfəəti 50000 manat, Aktivlərinin ümümi dəyəri 138000 manat, məcmu kapitalı
isə 9200 manat təşkil edir. Müəssisənin illik satışlarının cəminin 57000 manat oldugunu nəzərə alsaq
müəssisənin satışların mənfəətlik rasyosunu təyin edin.
A) 2) 0,7694
B) 5.4347
C) 0.8771
D) 1.14
E) 0.3623
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

35. Müəssisənin ilin sonuna mənfəəti 8000 manat, aktivlərin ümumi dəyəri 96000 manat, Kapitalı isə 28000
manat təşkil edir. Müəssisənin illik satışlarının cəminin 39000 manat oldugunu nəzərə alsaq müəssisənin 1)
Kapitalın dövriyyə əmsalını təyin edin.
A) 1.3928
B) 0.7179
C) 4.875
D) 2.4115
E) 0.083
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

36. Müəssisənin ilin sonuna mənfəəti 12000 manat, cari aktivlərin ümumi dəyəri 87000 manat, Kapitalı isə
32000 manat təşkil edir. Müəssisənin illik satışlarının cəminin 49000 manat oldugunu nəzərə alsaq müəssisənin
satışların mənfəətlik rasyosunu təyin edin.
A) 2) 0,0599
B) 0.653
C) 0.244
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D) 4.08
E) 1.7755
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

37. Aşağıdakı müddəalardan hansılar doğrudur?
A) Mal ehtiyyatlarının orta satılma müddəti (Inventory turnover ratio - ITR) Mal ehtiyyatların (Inventories - I)
Satılmış malın maya dəyərinə (Cost of good sales – CGS) bölünməsi və 365 günə vurulması ilə hesablanır
B) Mal ehtiyyatlarının orta satılma müddəti (Inventory turnover ratio - ITR) Mal ehtiyyatların (Inventories - I)
Satılmış malın maya dəyərinə (Cost of good sales – CGS) bölünməsi ilə hesablanır
C) Mal ehtiyyatlarının orta satılma müddəti (Inventory turnover ratio - ITR) Mal ehtiyyatların (Inventories - I)
Satılmış malın maya dəyərinə (Cost of good sales – CGS) bölünməsi və 360-şa vurulması ilə hesablanır
D) Debitorların orta yığım müddəti (Receivables turnover ratio - RTR) Debitor borclarının (Receivables - R)
Satışlara (Sales - S) bölünməsi ilə hesablanır
E) Kreditorların orta yığım müddəti (Payables turnover ratio - PTR) Kreditor borcların (Payables - P) Satılmış
malın maya dəyərinə (Cost of good sales - CGS) bölünməsi ilə hesablanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

38. Aşağıdakı müddəalardan hansılar doğrudur?
A) Nağd pulun konversiya dövrü (Cash conversion cycle – CCC) Mal ehtiyyatlarının orta satılma müddəti (ITR) ilə
Debitorların orta yığım müddətinin (RTR) cəmindən Kreditorların orta yığım müddəti (PTR) çıxılmaqla
hesablanır
B) Nağd pulun konversiya dövrü (Cash conversion cycle – CCC) Mal ehtiyyatlarının orta satılma müddəti (ITR) ilə
Kreditorların orta yığım müddətinin (RTR) cəmindən Debitorların orta yığım müddəti (PTR) çıxılmaqla
hesablanır
C) Nağd pulun konversiya dövrü (Cash conversion cycle – CCC) Mal ehtiyyatlarının orta satılma müddətindən
(ITR) Kreditorların orta yığım müddəti (PTR) çıxılmaqla hesablanır
D) Aktivlərin dövriyyə əmsalı (Assets turnover ratio - ATR) Satışların Kapitala bölünməsi ilə hesablanır
E) Cari aktivlərin dövriyyə əmsalı (Current assets turnover ratio - CATR) Satışların (Sales - S) Cari aktivlərə
(Current Assets - CA) vurulması ilə hesablanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html
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39. Aşağıdakı müddəalardan hansılar doğrudur?
A) Kapitalın dövriyyə əmsalı (Capital turnover ratio - CTR) Satışların (Sales - S) Kapitala (Capital - C) bölünməsi
ilə hesablanır
B) Kapitalın dövriyyə əmsalı (Capital turnover ratio - CTR) Satışların (Sales - S) Kapitala (Capital - C) vurulması
ilə hesablanır
C) Mal ehtiyyatlarının orta satılma müddəti (Inventory turnover ratio - ITR) Mal ehtiyyatların (Inventories - I)
Satılmış malın maya dəyərinə (Cost of good sales – CGS) bölünməsi və 365 günə bölünməsi ilə hesablanır
D) Maddi aktivlərin kapitala olan nisbəti (Tangible assets to capital ratio - TAR) Maddi aktivlərin (Tangible assets
- TA) Kapitala bölünməsi və 365 günə vurulması ilə hesablanır
E) Maddi aktivlərin kapitala olan nisbəti (Tangible assets to capital ratio - TAR) Maddi aktivlərin (Tangible assets
- TA) Kapitala vurulması və 365 günə bölünməsi ilə hesablanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

40. Müəssisənin ilin sonuna dəyəri 85000 manat olan ümumi aktivləri, 15000 manat uzun müddətli öhtəlikləri,
10000 manat qısa müddətli öhtəlikləri vardır. Müəssisənin balansında kapitalı 60000 manat oldugunu nəzərə
alsaq 1) leverec əmsalını təyin edin.
A) 0.1736
B) 0.4166
C) 0.2941
D) 3.4
E) 0.7058
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

41. Müəssisənin ilin sonuna dəyəri 24000 manat olan ümumi aktivləri, 8000 manat uzun müddətli öhtəlikləri,
12000 manat qısa müddətli öhtəlikləri vardır. Müəssisənin balansında kapitalı 4000 manat oldugunu nəzərə
alsaq borclanma əmsalını təyin edin.
A) 2) 0,6944
B) 5
C) 0.8333
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D) 1.2
E) 1.1666
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

42. Müəssisənin ilin sonuna dəyəri 92000 manat olan ümumi aktivləri, 14000 manat uzun müddətli öhtəlikləri,
26000 manat qısa müddətli öhtəlikləri vardır. Müəssisənin balansında kapitalı 52000 manat oldugunu nəzərə
alsaq kapitalın adekvatlıq əmsalını təyin edin.
A) 3) 0,3194
B) 0.7692
C) 0.4347
D) 2.3
E) 0.5652
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

43. Müəssisənin ilin sonuna dəyəri 180000 manat olan ümumi aktivləri, 32000 manat uzun müddətli öhtəlikləri,
28000 manat qısa müddətli öhtəlikləri vardır. Müəssisənin balansında kapitalı 120000 manat oldugunu nəzərə
alsaq cari öhtəliklərin aktivlərə olan nisbətini təyin edin.
A) 3) 0,0241
B) 0.5
C) 0.3333
D) 9
E) 0.1555
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

44. Müəssisənin ilin sonuna dəyəri 55000 manat olan ümumi aktivləri, 8400 manat uzun müddətli öhtəlikləri,
3600 manat qısa müddətli öhtəlikləri vardır. Müəssisənin balansında kapitalı 43000 manat oldugunu nəzərə
alsaq leverec əmsalını təyin edin.
A) 0.077
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B) 0.279
C) 0.2181
D) 4.58
E) 0.065
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

45. Müəssisənin ilin sonuna dəyəri 5000 manat olan hazır məhsulu, 8000 manat olan istifadə müddəti 1 ildən çox
olan aktivləri, 400 manat uzun müddətli öhtəlikləri, 600 manat qısa müddətli öhtəlikləri vardır. Müəssisənin
balansında kapitalı 12000 manat oldugunu nəzərə alsaq Maddi aktivlərin kapitala olan nisbətini təyin edin.
A) 0.4444
B) 0.6666
C) 1.083
D) 0.076
E) 0.046
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

46. Müəssisənin ilin sonuna dəyəri 8000 manat olan hazır məhsulu, 12000 manat olan istifadə müddəti 1 ildən
çox olan aktivləri, 1000 manat uzun müddətli öhtəlikləri, 3000 manat qısa müddətli öhtəlikləri vardır.
Müəssisənin balansında kapitalı 16000 manat oldugunu nəzərə alsaq borclanma əmsalını təyin edin.
A) 2) 0,04
B) 0.75
C) 1.25
D) 0.2
E) 0.15
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html
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47. Müəssisənin balansında dəyəri 10000 manat olan hazır məhsul, 12000 manat olan xammalı, 18000 manat
olan debitor borcları, və 12000 manat olan kreditor borcları vardır. Müəssisənin satışlarının maya dətərinin
15000 manat və satışlarının cəminin 38000 manat oldugunu nəzərə alsaq Mal ehtiyyatlarının orta satılma
müddətini müəyyən edin.
A) 535.33
B) 1.4666
C) 248.86
D) 0.4736
E) 0.8
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

48. Müəssisənin balansında dəyəri 3000 manat olan hazır məhsul, 7000 manat olan xammalı, 5000 manat olan
əsas vəsaiti, 10000 manat olan debitor borcları, və 20000 manat olan kreditor borcları vardır. Müəssisənin
satışlarının maya dətərinin 20000 manat və satışlarının cəminin 25000 manat oldugunu nəzərə alsaq Mal
ehtiyyatlarının orta satılma müddətini müəyyən edin.
A) 182.5
B) 0.5
C) 273.75
D) 0.4
E) 1
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

49. İnvestor 3 ildən sonra 3 milion dollar gəlir götürmək niyyətindədirsə bu gün üçün nə qədər investisiya
qoyuluşu etməlidir?(faiz dərəcəsi 10 % götürülür)
A) 2.25
B) 2.3
C) 1.8
D) 3
E) 4
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

50. İnvestor 4 ildən sonra 1 milion dollar gəlir götürmək niyyətindədirsə bu gün üçün nə qədər investisiya
qoyuluşu etməlidir?(faiz dərəcəsi 10 % götürülür)
A) 0.683
B) 0.6
C) 0.863
D) 1.3
E) 1.53
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

51. Fərz edək ki, A bankına investor 4 min manat illik 4 % olmaqla (mürəkkəb faiz) depizit yerləşdirir.İnvestor 2
ildən sonra nə qədər məbləg əldə edəcəkdir
A) 326.4
B) 320
C) 160.6
D) 160
E) 560
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

52. Mühasibatın yaranması üçün vacib olan tələbi seçin.
A) Təsərrüfat xeyli ölçüyə malik olmalıdır
B) Beynəlxalq uçot yaranmalıdır
C) Əkinçilik və maldarlıq ləğv edilməlidir
D) Sahibkarlıq inkişaf etməlidir
E) Rəqəmlər yaranmalıdır
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

53. İkili mühasibatın meydana gəlmə zəruriliyi hansıdır?
A) Sahibkarlığın yaranması
B) Beynəlxalq mühasibatlığın yaranması
C) Avropa ölkələrində iqtisadi artım və kapitalist münasibətlərinin yaranması
D) Fiziki şəxslərin mövcudluğu
E) Əkinçiliyin yaranması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

54. Büdcə idarələeinin hesabat formaları hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Aylıq
B) Həftəlik
C) İş olduqca verilən
D) Saatlıq
E) Günlük
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

55. Maliyyə hesabatlarının tərkibi hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Təsərrüfat sahəsi haqqında hesabat
B) Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
C) Yeni işə qəbul edilmiş işçilərin əmək haqqı haqqında
D) Yeni bağlanmış müqavilələr haqqında
E) Ştatda edilən dəyişikliklər haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

56. Fərdi maliyyə hesabatları hazırlanarkən nəzarət edilən təşkilatlara, birgə nəzarət edilən təşkilatlara və asılı
təsərrüfat cəmiyyətlərə qoyulan investisiyalar hansı üsullarla uçota alınmalıdır?
A) İctimai sektor üçün 7№li milli mühasibat uçotunun standartında qeyd edilən iştirak payı metodundan istifadə
etməklə
B) Büdcə təşkilatları üçün 7№li milli mühasibat uçotunun standartında qeyd edilən iştirak payı metodundan
istifadə etməklə
C) Son dəyərlə
D) Büdcə təşkilatları üçün üçün 29№li milli mühasibat uçotunun standartına uyğun maliyyə aləti kimi
E) Faktiki dəyərlə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/ipsas-n6-2015.pdf, 28.11.2018/Birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) və fərdi maliyyə hesabatları

57. Maliyyə hesabatlarının tərkibi hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Yeni işə qəbul edilmiş işçilərin əmək haqqı haqqında
B) Təsərrüfat sahəsi haqqında hesabat
C) Yeni bağlanmış müqavilələr haqqında
D) Ştatda edilən dəyişikliklər haqqında
E) Əhəmiyyətli uçot siyasətləri və izahlı qeydlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

58. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda təqdim edilməli olan informasiya hansı bölmə üzrə qruplaşdırıla bilər?
A) Ortamüddətli aktivlər
B) Qısamüddətli aktivlər
C) Kreditlər
D) Ortamüddətli öhdəliklər
E) Qısamüddətli passivlər
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

59. Aktivlər hansı hallarda qısamüddətli aktiv kimi təsnifləşdirilir?
A) Təşkilatın adi əməliyyat dövründə istifadə üçün saxlanıldıqda və ya satılması ehtimal olduqda
B) Təşkilatın adi əməliyyat dövründə istifadə üçün icarə edilməsi ehtimal olduqda
C) Hesab tarixindən sonra 18ay müddətində icarəsi ehtimal olunduqda
D) Hesab tarixindən sonra 18ay müddətində satılması ehtimal olunduqda
E) Hesabat tarixindən sonra ən azı 18 ay müddətində mübadiləsinə və ya istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmayan
pul vəsaitləri və ya onun ekvivalentləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

60. Qısamüddətli aktivlər hansı maddələr üzrə ümumiləşdirilmiş məlumatı əhatə edir?
A) Kreditlər
B) Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
C) Qeyri maddi aktivlər
D) Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
E) Sair uzunmüddətli qeyri maliyyə aktivləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

61. Əsas maliyyə bərabərsizliklərindən hansı doğrudur?
A) Aktivlər = Öhdəliklər + Kapital
B) Aktivlər = Öhdəliklər + Kapitala qoyuluş + Dövrün əvvəlinə bölüşdürülməmiş mənfəət - Gəlir + Xərc – Divident
C) Dövrün sonuna bölüşdürülməmiş mənfəət = Dövrün əvvəlinə bölüşdürülməmiş mənfəət + Gəlir – Xərc +
Divident
D) Kapital = Kapitala qoyuluş - Dövrün sonuna bölüşdürülməmiş mənfəət

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Dövrün sonuna bölüşdürülməmiş mənfəət = Dövrün əvvəlinə bölüşdürülməmiş mənfəət + Gəlir + Xərc –
Divident
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

62. Göstərilənlərdən hansı maliyyə hesabatlarının əsas elementi deyil?
A) Divident
B) Aktivlər
C) Xərc
D) Kapital
E) Gəlir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

63. Bütün əməliyyat mənfəət və zərər hesabatında qeyd edilmir. Buna misal olaraq aşağıdakı hansı əməliyyatı
göstərə bilərik?
A) Gələcək üçün nəzərdə tutulmuş xərclər
B) DSMF üzrə hesablanmış xərclər
C) Əmək haqqı üzrə hesablanmış xərclər
D) Ödəmə mənbəyindən tutulan vergi üzrə ödənmiş xərclər
E) Müəssisənin hesablanmış lakin ödənməmiş inzibati xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

64. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması bölməsində pul vəsaitlərinin hərəkəti barədə hansı
sətirlər üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat göstərilməlidir?
A) İnvestisiyanın satılmasından gəlirlər
B) Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması
C) Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
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D) İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri
E) Mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

65. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis azalması bölməsində pul vəsaitlərinin hərəkəti barədə hansı
sətirlər üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat göstərilməlidir?
A) Hökümətə və ya onun adından müvafiq səlahiyyətləri həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına
verilən dividendlər, bölüşdürmələr
B) Veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov kağızlarının və digər qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların
buraxılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
C) Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis azalması
D) Komisyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
E) Transferlər və büdcə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən digər vəsaitlər və büdcə ayırmaları nəticəsində
yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

66. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması (azalması) sətrində hansı məbləğlərin cəmi əks
etdirilməlidir?
A) Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin qaytarılmasından pul vəsaitlərinin daxilolamaları
(maliyyə institutlarının avans və kreditləri istisna olmaqla)
B) Qeyri birja əməliyyatından gəlir
C) Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün büdcə təşkilatının digər təsərrüfat subyektlərinə pul vəsaitlərinin
ödənilməsi (kreditlər daxil olmaqla)
D) Təşkilatın hesabat dövrü üzrə və əvvəlki dövr üzrə əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis
hərəkəti sətrindəki məbləğ
E) Əmlakın əvəzsiz verilməsindən itkilər (qazanc)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013
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67. aşağıdakıdan hansı maliyyə rasyoları deyil?
A) Stok rasyo
B) Leverec əmsalı (Leverage ratio)
C) Borclanma əmsalı (Debt ratio)
D) Kapitalın adekvatlıq əmsalı (Capital adequacy ratio)
E) Cari öhdəliklərin aktivlərə olan nisbəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

68. Aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?
A) Leverec əmsalı (Leverage ratio - LR) Toplam öhdəliklərin (Liabilities – L) Kapitala (Capital - C) bölünməsi ilə
hesablanır
B) Leverec əmsalı (Leverage ratio - LR) Toplam öhdəliklərin (Liabilities – L) Kapitala (Capital - C) bölünüb ikiyə
vurulması ilə hesablanır
C) Leverec əmsalı (Leverage ratio - LR) Toplam aktivlərin Kapitala (Capital - C) bölünməsi ilə hesablanır
D) Borclanma əmsalı (Debt ratio - DR) Kapitalın Aktivlərə (Assets - A) bölünməsi ilə hesablanır
E) Kapitalın adekvatlıq əmsalı (Capital adequacy ratio - CAR) Kapitalın (Capital - C) öhtəliklərə bölünməsi ilə
hesablanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

69. Aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?
A) Cari öhdəliklərin aktivlərə olan nisbəti (Current liabilities to assets ratio - CLR) Cari Öhdəliklərin və ya başqa
bir adıyla Qısa müddətli öhdəliklərin (Current Liabilities – CL) Aktivlərə (Assets - A) bölünməsi ilə hesablanır
B) Cari öhdəliklərin aktivlərə olan nisbəti (Current liabilities to assets ratio - CLR) Uzunmüddətli öhtəliklərin
Aktivlərə (Assets - A) bölünməsi ilə hesablanır
C) Cari öhdəliklərin aktivlərə olan nisbəti (Current liabilities to assets ratio - CLR) Cari Öhdəliklərin və ya başqa
bir adıyla Qısa müddətli öhdəliklərin (Current Liabilities – CL) xərclərə bölünməsi ilə hesablanır
D) Maddi aktivlərin kapitala olan nisbəti (Tangible assets to capital ratio - TAR) Qeyri maddi aktivlərin Kapitala
bölünməsi ilə hesablanır
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E) Stok və ya Ehtiyyat asılılıq rasyosu (Stock ratio - SR), Aktivlərin Net fəaliyyət kapitalına (Net workong capital NWC) bölünməsi ilə hesablanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

70. aşağıdakıdan hansı fəaliyyət rasyoları deyil?
A) Kapitalın adekvatlıq əmsalı (Capital adequacy ratio)
B) Mal ehtiyyatlarının orta satılma müddəti (Inventory turnover ratio)
C) Debitorların orta yığım müddəti (Receivables turnover ratio)
D) Kreditorların orta yığım müddəti (Payables turnover ratio)
E) Nağd pulun konversiya dövrü (Cash conversion cycle)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

71. aşağıdakıdan hansı likvidlik rasyoları deyil?
A) Debitorların orta yığım müddəti
B) Cari Likvidlik Əmsalı və ya Cari rasyo (Current ratio)
C) Ani Likvidlik Əmsalı və ya Cəld rasyo (Quick or Acid test ratio)
D) Nağd rasyo (Cash ratio)
E) Stok və ya Ehtiyyat asılılıq rasyosu (Stock or Inventory Dependency Ratio)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

72. Maliyyə cədvəllərinin analizi zamanı aşağıdakı hansı əsas metoddan istifadə edilmir?
A) Düz xəttli analiz
B) Üfüqi və ya müqayisəli analiz (Horizontal analysis)
C) Şaquli analiz (Vertical analysis)
D) Meyllilik və ya tendensiya analizi (Trend analysis)
E) Nisbət, əmsal və ya rasyo analizi (Ratio analysis)
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

73. Rasyo analizinə Aşağıdakı qruplardan hansı aid deyil?
A) Xərc rasyoları
B) Likvidlik rasyoları
C) Maliyyə və ya borcluluq rasyoları
D) Fəaliyyət və ya əməliyyat rasyoları
E) Mənfəətlik rasyoları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə analizi. kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html

74. İnvestisiya qoyuluşu prosesində maliyyə analizində nəzərə alınması vacib amil nədir?
A) Sabit kapital xərcləri
B) Kredit faizləri
C) Proqnozlaşdırma
D) Donorların təyini
E) Satış faizi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

75. Xalis aktivlər hansı maddələr üzrə ümumiləşdirilmiş məlumatı əhatə edir?
A) Tikililər
B) Avadanlıqlar
C) Torpaq
D) Qısamüddətli debitor borcları
E) Ödənilmiş nominal kapitalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

76. Aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?
A) Hazır məhsulun dövriyyəliliyi – müəssisənin hazır məhsulunun pula çevrilmə sürətini və neçə dəfə
yeniləndiyini göstərir
B) Hazır məhsulun satılma vaxtı – hesabat dövrü ərzində əsas vəsaitlərin neçə gün içərisində satıldığını göstərir
C) Fəaliyyət əmsalı (Activity ratios) – müəssisənin kreditor əməliyyatını nə dərəcədə səmərəli icra etdiyini
göstərir
D) Maliyyə strukturu ilə əlaqəli əmsallar (Solvency ratios) – müəssisənin uzun müddətli kreditor borclarını
qarşılaya bilmə qabiliyyətini ölçmək üçün hesablanır
E) Mənfəətlilik əmsalı (Profitability ratios) – müəssisənin əmək haqqı fondunun nə qədər uğurlu olmasını
göstərir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

77. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda pul axınları müəssisənin hansı fəaliyyəti əsasında yaranır?
A) əməliyyat fəaliyyətləri
B) Kadr fəaliyyətləri
C) Uçot fəaliyyətləri
D) Bank fəaliyyətləri
E) Risk fəaliyyətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

78. Pul vəsaitərinin hərəkəti haqda hesabata dair müddəalardan hansı doğrudur?
A) Aktivlərin artımı nağd vəsaitin istifadəsi hesabına baş verir. Məhz ona görə aktivlərdə artim hər zaman pul
vəsaitlərinin hərəkəti hesabatında mənfi, azalma isə müsbət işarə ilə göstərilir
B) Öhdəliklər hər zaman nağd vəsaitlərin əsas mənbəyidir. Buna görə də, öhdəliklərdə baş verən artım pul
vəsaitlərinin hərəkəti hesabatında mənfi, azalma isə müsbət işarə ilə göstərilir
C) Nağdsız xərclər (misal: amortizasiya) mənfi işarə ilə göstərilir
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D) Aktivlərin artımı nağd vəsaitin istifadəsi hesabına baş verir. Məhz ona görə aktivlərdə artim hər zaman pul
vəsaitlərinin hərəkəti hesabatında müsbət, azalma isə mənfi işarə ilə göstərilir
E) Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatının hazırlanmasında 3 metoddan istifadə edilir (birbaşa, dolayı və azalan
metod)
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

79. Gəlirin alınması formasına görə istiqrazın növü:
A) Gəlirli
B) Dönərli
C) Kumulyativ
D) İpotekalı
E) Adlı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

80. İlkin qiymətli kağızlara aiddir:
A) Veksel
B) Füçers
C) Forvard
D) Opsion
E) İpoteka istiqrazları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

81. İlkin qiymətli kağızlara aiddir:
A) Konosament
B) Səhm varrantları
C) Depozitar qəbzlər
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D) Opsion
E) Bank təlimatları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

82. İkinci qiymətli kağızlara addir:
A) Varrantlar
B) bank sertifikatları
C) Korporativ istiqraz
D) Səhm
E) Konosament
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

83. İkinci qiymətli kağızlara addir:
A) Striplər
B) Korporativ istiqraz
C) Bank sertifikatları
D) Konosament
E) Səhm
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

84. Füçers kontraktı üzrə hər iki tərəfin ödədiyi marjanın növü hansıdır?
A) Minimal marja
B) Mənfi marja
C) Optimal marja
D) Ekspozisiya marjası
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E) Differensiasiya marjası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

85. Füçers kontraktının dəyərinə təsir edə bilən amil hansıdır?
A) Faiz dərəcəsi
B) Valyuta məzənnəsi
C) Pul kütləsi
D) Füçers kontraktın qüvvədən düşdüyü müddət
E) Füçers aktivinin fiziki bazardakı bollugu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

86. İnvestisiya qoyuluşu prosesində maliyyə analizində nəzərə alınması vacib amil nədir?
A) Kredit faizləri
B) Amortizasiya ilə fəaliyyət xərcləri
C) Satış faizi
D) Proqnozlaşdırma
E) Donorların təyini
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

87. İnvestisiya qoyuluşu üçün maliyyə analizinin mərhələləri düzgün verilmiş variantı seçin.
A) Keyfiyyət analizlərini aparılması
B) Mali tabloların hazırlanması
C) Marketinq araşdırılması
D) İdarəetmə üsulunun seçilməsi
E) Keyfiyyət standartlarının müəyyənləşdirilməsi
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: kayzen.az/blog/investisiya/2694/maliyyə-analizi.html, 28.11.2018/Maliyyə analizi

88. "Xalis aktivlərdə dəyişikliklər haqqında hesabatda" xalis aktivlərin hansı tərkib hissələri üzrə informasiyalar
qruplaşdırılır?
A) Əmlakın əvəzsiz verilməsindən itkilər (qazanc)
B) Qeyri birja əməliyyatından gəlir
C) Birja əməliyyatından gəlir
D) Ödənilmiş səhmdar kapital
E) Xalis mənfəət (zərər)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

89. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilat tərəfindən əvvəlki və cari hesabat dövrü ərzində "Pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında hesabat"da pul vəsaitlərinin hərəkətinin qruplaşdırılması hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Qeyri birja əməliyyatından yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti
B) Kredit fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti
C) Əmlakın əvəzsiz verilməsi fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti
D) Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti
E) Qeyri maliyyələşmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

90. Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti bölməsində hansı sətirlər üzrə pul
vəsaitlərinin daxilolmaları barədə ümumiləşdirilmiş məlumat göstərilməlidir?
A) Mallar və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri
B) Xarici valyutada qiymətli kağızların alınması
C) Royalti və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
D) İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri
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E) Sığorta şirkətinin sığorta mükafatları üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ödənişləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

91. Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərnin hərəkəti bölməsində hansı sətirlər üzrə pul
vəsaitlərinin xaricolmaları barədə ümumiləşdirilmiş məlumat göstərilməlidir?
A) Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün büdcə təşkilatının digər təsərrüfat subyektlərinə pul vəsaitlərinin
ödənilməsi (kreditlər istisna olmaqla)
B) Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün büdcə təşkilatının digər təsərrüfat subyektlərinə pul vəsaitlərinin
ödənilməsi (kreditlər daxil olmaqla)
C) Haqlar və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
D) Komisyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
E) Transferlər və büdcə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən digər vəsaitlər və büdcə ayırmaları nəticəsində
yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

92. İnvestisiya fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəəkəti bölməsində hansı sətirlər üzrə pul
vəsaitlərinin daxilolmaları barədə ümumiləşdirilmiş məlumat göstərilməlidir?
A) Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin satılmasından əldə olunan pul
vəsaitləri
B) Əməliyyat fəaliyyətləri ilə əlaqədar olan müvafiq vergilərin, tədiyyələrin ödənilməsi ilə bağlı pul vəsaitlərinin
ödənişləri
C) Mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
D) Qrantlar tərəfindən həyata keçirilən digər vəsaitlər və büdcə ayırmaları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin
daxilolmaları
E) Komisyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

93. İnvestisiya fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəəkəti bölməsində hansı sətirlər üzrə pul
vəsaitlərinin xaricolmaları barədə ümumiləşdirilmiş məlumat göstərilməlidir?
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A) Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin qaytarılmasından pul vəsaitlərinin daxilolamaları
(maliyyə institutlarının avans və kreditləri istisna olmaqla)
B) Transferlər və büdcə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən digər vəsaitlər və büdcə ayırmaları nəticəsində
yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
C) Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi məqsədilə pul
vəsaitlərinin ödənişləri
D) İnvestisiyanın satılmasından gəlirlər
E) Mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

94. Maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti bölməsində hansı sətirlər üzrə pul
vəsaitlərinin daxilolmaları barədə ümumiləşdirilmiş məlumat göstərilir?
A) Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün büdcə təşkilatının digər təsərrüfat subyektlərinə pul vəsaitlərinin
ödənilməsi (kreditlər istisna olmaqla)
B) İnvestisiyanın satılmasından gəlirlər
C) Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin qaytarılmasından pul vəsaitlərinin daxilolamaları
(maliyyə institutlarının avans və kreditləri istisna olmaqla)
D) Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi məqsədilə pul
vəsaitlərinin ödənişləri
E) İstiqrazların, borc sənədlərinin və digər qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların buraxılmasından yaranan
pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

95. Maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti bölməsində hansı sətirlər üzrə pul
vəsaitlərinin xaricolmaları barədə ümumiləşdirilmiş məlumat göstərilir?
A) Hökümətə və ya onun adından müvafiq səlahiyyətləri həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına
verilən dividendlər, bölüşdfürmələr
B) Veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov kağızlarının və digər qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların
buraxılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
C) Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
D) İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri
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E) Royalti və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: B.Xankişiyev, Ş.Əliyev. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. Bakı, 2013

96. Maliyyə bazarları daxili və xarici bazarlar formasında mövcud olur və özünə aşağıdakıı daxil edir
A) kapital bazarı - səhm və istiqraz bazarlarını əhatə edir; əmtəə birjaları - birja ticarətinin təşkili və
tənzimlənməsi yolu ilə topdan bazarı formalaşdıran hüquqi şəxs hüquqlu təşkilatdır
B) Material strukturu bazarı
C) Aktivlər bazarı
D) İstiqraz bazarı
E) Fond bazarı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

97. Bütövlükdə maliyyə sferasında maliyyə bazarının başlıca vəzifəsi aşağıdakıdan ibarətdir:
A) kapitalın cəlb edilməsi (kapital bazarında)
B) Alışların stimullaşdırılması
C) Satışların elektronlaşdırılması
D) Marketinq mühitinin qorunması
E) Əhatə dairələrinin genişləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

98. Maliyyə bazarının əsas tərkib hissələrindən olan kapital
bazarı özünə aşağıdakıı daxil edir
A) səhm bazarı
B) Mükafat bazarı
C) Aktivlər bazarı
D) Fond bazarı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Material strukturu bazarı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

99. Aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?
A) fyuçers bazarı - gələcək tarixdə əmtəə ticarəti üçün standartlaşdırılmış forvard bağlaşmalarını təmin edir
B) Kapital bazarı səhm, istiqraz və fond bazarlarından ibarətdir
C) Derivativlər - maliyyə qəbzləridir
D) törəmə maliyyə alətləri digər maliyyə alətlərində, o cümlədən, valyuta, qiymətli kağızlarda əsaslandırılmır
E) bir qayda olaraq derivativlər baza aktivlərinin alqı-satqı məqsədi üçün istifadə edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

100. Pul axınlarının hərəkətinin təşkilati formasına görə maliyyə bazarı hansı hissəyə ayrılır
A) qiymətli kağızlar bazarına
B) kapital bazarına
C) Öhtəliklər bazarına
D) Törəmə müəssisələrinin əqdləri bazarına
E) Qiymətli metallar bazarına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

101. Milli borc kapitalı bazarlarının inkişaf səviyyəsi bir sıra amillə müəyyən edilir ki, onlara da aşağıdakı aiddir
A) ölkənin iqtisadi artımı
B) əhalinin minimum əmək haqqının səviyyəsi
C) Ölkənin istehlak bazarı kreditinin səviyyəsi
D) Ölkənin ixrac potensialının səviyyəsi
E) Ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalının səviyyəsi
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

102. Müəssisənin ödəməqabiliyyətini və likvidliyini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı hansı
əsas metoddan istifadə olunur
A) balansın likvidliyinin təhlili
B) kommersiya və maliyyə əməliyyatının səmərəliliyi
C) əmlak potensialının vəziyyəti
D) ödənilən nizamnamə kapitalının həcmi
E) xarici kreditorlar və investorlardan asılılıq dərəcəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://banco.az/az/news/maliyye-hesabatlarinin-tehlili

103. Layihədə baş verən dəyişikliklərin sistematik və düzgün sənədləşdirilməsi hansı variantda düzgün
verilmişdir?
A) Təklif edilən bütün dəyişikliklərin qeydiyyatı
B) Dəyişikliklərin potensial ziyanlarının təyini
C) Qəbul edilmiş dəyişikliklərin maliyyə çatışmazlıqlarının araşdırılması
D) Qəbul edilmiş dəyişikliklərin şirkətə verdiyi zərərlərin müəyyənləşdirilməsi
E) Dəyişikliklərin tədarükçülərə verdiyi ziyanlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013

104. Layihələrdə dəyişikliklərin idarəedilməsi ilə bağlı düzgün olan fikri seçin.
A) Baş verən dəyişikliklər ictimaiyyətə çatdırılır
B) Baş verən dəyişikliklər mənimsənilir
C) Baş verən dəyişikliklər tədarükçülərə bildirilir
D) Baş verən dəyişikliklər layihə meneceri tərəfindən rədd edilir
E) Baş verən dəyişikliklər müəyyənləşdirilir
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013

105. Layihədə dəyişiklikərlə bağlı verilmiş fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Dəyişikliyin təşəbbüskarları ancaq donorlar və podratçılar ola bilər
B) Dəyişikliyin təşəbbüskarları yalnız qiymətləndirmə ekspertləri ola bilər
C) Layihənin inkişafı və həyata keçirilməsində müxtəlif obyektiv və ya subyektiv amillərin təsiri nəticəsində
təşkilati qərarların dəyişdirilməsidir
D) Layihənin inkişafı və həyata keçirilməsində müxtəlif obyektiv və ya subyektiv amillərin təsiri nəticəsində
idarəetmə qərarlarının dəyişdirilməsidir
E) Dəyişiklik layihənin ancaq konsepsiya mərhələsində edilə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

106. Layihədə mümkün ola biləcək dəyişikliklərin səbəbləri hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Alət, metod və materialların təkmilləşdirilməsi
B) Müxtəlif iqtisadi metodların tətbiqi
C) Keyfiyyət metodlarının tətbiqi
D) Ekspertlərin təklifləri
E) Gəlirin az olması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

107. Daxili dəyişikliklər layihənin hansı parametrlərindən asılıdır?
A) Siyasət
B) Qanunlar
C) Tədarüklər
D) İqtisadiyyat
E) Texnoloji tərəqqi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

108. Xarici dəyişikliklər layihənin hansı parametrlərindən asılıdır?
A) Tədarüklər
B) Müqavilə şərti
C) Siyasət
D) Qrafiklər
E) Maliyyələşmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

109. Dəyişikliyin idarəedilməsi hansı prosedurları əhatə edir?
A) Sintez
B) Analoq
C) İmitasiya
D) Dəyişiklik
E) İzləmə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

110. Dəyişikliklərin idarəedilməsi komitəsi hansı dəyişiklikləri nəzərdən keçirilir?
A) Keyfiyyəti
B) Maliyyəni
C) Qanunları
D) Tədarükçüləri
E) Əsas planı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

111. Layihənin predmet sahəsinin idarəedilməsinin tamamlanmasına aid olanı seçin.
A) Təqvim planlarının arxivinin yaradılması
B) Layihə nəticələrinin təhlili nəticəsində icmal hesabat hazırlamaq
C) İqtisadi analiz nəticələrin qiymətləndirilməsi
D) Smeta və maliyyə hesabatlarının hazırlanması
E) Son hesablaşma və maliyyələşmənin bağlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

112. Layihənin dəyər və maliyyəyə əsasən tamamlanmasına aid olanı seçin.
A) İqtisadi analiz nəticələrin qiymətləndirilməsi
B) Təqvim planlarının arxivinin yaradılması
C) Layihə nəticələrinin təhlili nəticəsində icmal hesabat hazırlamaq
D) Mübahisəli və münaqişə vəziyyətlərinin həlli
E) Layihə arxivinin formalaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

113. Layihə keyfiyyətinə görə layihənin tamamlanmasına aid olanı seçin.
A) Mübahisəli və münaqişə vəziyyətlərinin həlli
B) Layihə arxivinin formalaşdırılması
C) İqtisadi analiz nəticələrin qiymətləndirilməsi
D) Təqvim planlarının arxivinin yaradılması
E) Layihə nəticəsinin keyfiyyətinin icmal qiymətləndirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

114. Layihə riskinə görə layihənin tamamlanmasına aid olanı seçin.
A) Layihə nəticələrinin təhlili nəticəsində icmal hesabat hazırlamaq
B) İqtisadi analiz nəticələrin qiymətləndirilməsi
C) Təqvim planlarının arxivinin yaradılması
D) Layihədəki risk və qeyri müəyyənliklərin təzahürü ilə bağlı məlumatın təhlili
E) Son hesablaşma və maliyyələşmənin bağlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

115. Layihə personalı üzrə layihənin tamamlanmasına aid olanı seçin.
A) Layihədə əlaqələrin idarəedilməsi üzrə yekun hesabatın hazırlanması
B) Layihə qrupunun fəaliyyətinin analizi və qiymətləndirilməsi
C) Layihənin sənədləşməsinin arxivinin formalaşdırılması
D) Layihənin kommunikasiya vasitələrinin daha sonra istifadəsi haqqında qərar qəbul edilməsi
E) Layihənin faktiki dəyişiklikləri haqqında yekun hesabat hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

116. Layihədə əlaqələrin idarəedilməsi üzrə layihənin tamamlanmasına aid olanı seçin.
A) Layihədə əlaqələrin idarəedilməsi üzrə yekun hesabatın hazırlanması
B) Dəyişikliklərin və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi
C) Layihə qrupunun fəaliyyətinin analizi və qiymətləndirilməsi
D) Konfliktlərin həll edilməsi
E) İşçi heyətin son haqq hesabının hesablanması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

117. Layihədəki dəyişikliklər üzrə layihənin tamamlanmasına aid olanı seçin.
A) Konfliktlərin həll edilməsi
B) İşçi heyətin son haqq hesabının hesablanması
C) Dəyişikliklərin və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi
D) Layihənin sənədləşməsinin arxivinin formalaşdırılması
E) Layihənin kommunikasiya vasitələrinin daha sonra istifadəsi haqqında qərar qəbul edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

118. Layihənin erkən tamamlanmasının effektiv formaları hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) İşçi heyətin son haqq hesabının hesablanması
B) Tikinti-quraşdırma işləri başlamazdan əvvəl layihəni həyata keçirməkdən imtina etmək
C) İqtisadi analiz nəticələrin qiymətləndirilməsi
D) Layihənin sənədləşməsinin arxivinin formalaşdırılması
E) Layihənin kommunikasiya vasitələrinin daha sonra istifadəsi haqqında qərar qəbul edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

119. Layihədə baş verən dəyişikliklərin sistematik və düzgün sənədləşdirilməsi hansı variantda düzgün
verilmişdir?
A) Qəbul edilmiş dəyişikliklərin maliyyə çatışmazlıqlarının araşdırılması
B) Qəbul edilmiş dəyişikliklərin şirkətə verdiyi zərərlərin müəyyənləşdirilməsi
C) Qəbul edilmiş dəyişikliklərin auditi
D) Dəyişikliklərin tədarükçülərə verdiyi ziyanlar
E) Dəyişikliklərin potensial ziyanlarının təyini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013

120. Riskin aşağı salınması üçün istifadə edilən üsullar hansı variantda düzgün verilmişdir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Diversifikasiya
B) Layihənin yekunlaşdırılması
C) Devalvasiya
D) Xərcin azaldılması
E) Həcmin ixtisar edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

121. İnvestisiya layihələrində texniki-iqtisadi əsaslandırmanın ilk mərhələsi olan məsələnin qoyuluşu hansı şərtə
cavab verməlidir?
A) məlumatın toplanması və təhlilini açmalıdır
B) Layihə olunan yeni texnika obyektinin hansı məqsəd üçün yaradılmasını açmalıdır
C) Həllin yoxlanılması və təşkilini açmalıdır
D) Həllin düzgünlüyünə əmin olmalıdır
E) Texniki istismar göstəricilərini açmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

122. İnvestisiya layihələrində texniki-iqtisadi əsaslandırmanın ilk mərhələsi olan məsələnin qoyuluşunda hansı
modeldən istifadə edilir?
A) Empirik model
B) İqtisadi artım modeli
C) Analitik model
D) Texniki model
E) Siyasi model
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

123. İnvestisiya layihələrində texniki-iqtisadi əsaslandırmanın ilk mərhələsi olan məsələnin qoyuluşunda istifadə
edilən modellərdən statistik modellə bağlı düzgün olan fikri seçin.
A) Layihə olunacaq obyektin tam həyat tsiklinin bütün mərhələlərində təsnifatını verməklə ehtimal
nəzəriyyəsinə əsaslanır
B) İqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin idarə olunan və idarə olunmayan parametrlərdən asılılığını xarakterizə
edir
C) Funksiyalar və məhdudiyyətlərin təsirini nəzərə almaqla qarşıda duran məsələnin həllinin tapılması və onun
proqramını işləyərək həllin düzgünlüyünü yoxlamaq imkanı qazanmaqla nəticə almağı mümkün edir
D) Funksiyalar və məhdudiyyətlərin təsirini nəzərə almaqla qarşıda duran məsələnin həllinin tapılması və
təkliflərin işlənib hazırlanmasına nail olmağı mümkün edir
E) Obyektin tələb olunan texniki istismar göstəricilərinə nail olmaq üçün istifadə olunacaq ehtiyatları
müəyyənləşdirir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

124. Sənaye sahəində investisiya layihələrinin tətbiq olunmasında nəzərə alınan amil hansıdır?
A) İnflyasiya amilinin nəzərə alınması
B) İnnovativ prosesrin tətbiqi
C) Müvəffəqiyyət amilinin nəzərə alınması
D) Yeni metodların tətbiqi nəticəsində görülmüş işlərin həcminin hesablanması
E) İşçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

125. Strateji layihələrə aid olanı seçin.
A) Məhsulun buraxılış həcminin dəyişməsi
B) Keyfiyyətin dəyişməsi
C) Avadanlığın modernləşdirilməsi
D) İcarə müəssisəsinin yaradılması
E) Məhsulun tədarük həcminin artması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

126. Faktiki layihələrə aid olanı seçin.
A) Yeni məhsulun buraxılışı
B) Məhsulun buraxılış həcminin dəyişməsi
C) İcarə müəssisəsinin yaradılması
D) Xüsusi müəssisənin yaradılması
E) Səhmdar cəmiyyətin yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

127. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsində vaxt amilinin nəzərə alınıb-alınmamasından asılı olaraq
bölünən diskontlaşdırılmış qiymətləndirmə üsulları hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) İnvestisiyanın ödəmə müddəti
B) İnvestisiyanın likvidlik əmsalı
C) İnteqral səmərə
D) İnvestisiyanın səmərəlilik əmsalı
E) İnvestisiyanın daxil olma müddəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

128. Layihənin təhlili hansı məsələləri həll etməyə imkan yaradır?
A) Layihənin keyfiyyətini
B) Layihədə istifadə edilən üsulları
C) Layihənin maliyyə mənbələrini
D) Layihə tədarükçülərini
E) Layihənin əmələgəlməsini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

129. Adətən hər layihə hansı mərhələlərdən birindən ibarət olur?
A) İlkin
B) Maliyyələşmə
C) Hazırlıq
D) Nəticənin təhlili
E) Tədarük
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

130. Layihənin hazırlıq, tikinti və istismar mərhələlərinin izahı hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Layihənin reallaşmasının başlanğıcı üçün vacib olan işin bütöv kompleksinin icra olunmasını nəzərdə tutur
B) Layihənin reallaşması üçün lazımi maliyyə mənbələrinin tapılmasını nəzərdə tutur
C) Layihədə istifadə edilməsi nəzərdə tutulan köhnəlmiş avadanlıqların yenilənməsini nəzərdə tutur
D) Layihə üçün təhlükə formalaşdıran amillərin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur
E) Layihə üçün tədarükçülərin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

131. İnvestisiya layihələrində qəbul edilmiş qərarın düzgünlüyü hansı insani amildən asılıdır?
A) Layihənin bitmə tarixindən
B) Maliyyələşmədən
C) İstehsal edilən məhsulun kəmiyyətindən
D) Layihə obyektinin yerləşmə yerindən
E) Məhsulun məcmu keyfiyyətindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

Rəy və təklifləriniz üçün
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132. İnvestisiya layihələrində qəbul edilmiş qərarın düzgünlüyü hansı insani amildən asılıdır?
A) Layihə obyektinin yerləşmə yerindən
B) İstehsal xüsusiyyətindən
C) Layihənin bitmə tarixindən
D) Maliyyələşmədən
E) İstehsal edilən məhsulun kəmiyyətindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.İbrahimov, K.Kərimov. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2017

133. Makro səviyyədə investisiya anlayışını ilə bağlı fikirlərdən doğru olanı seçin.
A) Yeni bir istehsal sahəsi yaratmaq üçün edilən xərclərdir
B) Mövcud bir obyekti böyütmək üçün edilən bütün xərclərdir
C) Mövcud obyektin ömrünü uzatmaq üçün edilən xərclərdir
D) Milli gəlirin, iqtisadiyyatın istehsal həcmini artırmaq üçün xərclənən hissəsidir
E) Sərmaye fondunda olan artımlar investisiya hesab edilməməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

134. Mikro səviyyədə investisiya anlayışını ilə bağlı fikirlərdən doğru olanı seçin.
A) Milli gəlirin, iqtisadiyyatın istehsal həcmini artırmaq üçün xərclənən hissəsidir
B) Sərmaye fondunda olan artımlar investisiya hesab edilməməlidir
C) Yeni bir istehsal sahəsi yaratmaq üçün edilən xərclərdir
D) Milli gəlirin həmin il istifadə edilməyərək sərmaye fonduna əlavə edilən hissəsidir
E) Daim ümumi qənaətlərə aiddir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

135. İnvestisiyanın növü düzgün qeyd edilmiş variantı seçin.

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Konkret investisiyalar
B) Dəyişən sərmaye investisiyaları
C) Davamlı sərmaye investisiyaları
D) İqtisadi investisiyalar
E) Brutto və ya netto investisiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

136. Sabit sərmaye investisiyalarından olan tamamlama investisiyalarına aid olan düzgün fikri seçin.
A) İstehsalda problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə edilən investisiyalardır
B) Müəyyən vaxt ərzində xarab olan obyektlərin qorunması üçün istehsal həcmi və ya xüsusiyyəti
dəyişdirilmədən edilən investisiyalardır
C) Yeni bir layihənin reallaşdırılması üçün edilən obyekt investisiyalarıdır
D) Köhnələn obyektlərin qorunması üçün istehsal xüsusiyyəti dəyişdirilmədən edilən investisiyalardır
E) Yeni bir obyektin qurulması üçün edilən investisiyadır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

137. Müstəqil investisiya ilə bağlı verilmiş variantdan hansı doğrudur?
A) İstehlak və satış miqdarından asılı olmayaraq edilən investisiyalardır
B) İnşaat firmasının müəyyən miqdarda gil, torpaq, su saxlaması müstəqil investisiyadır
C) Geri qalmış bölgələri inkişaf etdirmək üçün yeni investisiyaların ayrılması müstəqil investisiyaya aid deyil
D) Müharibə çün ayrılmış investisiyalar müstəqil investisiyaya aid deyil
E) Dövlətin infrastruktur investisiyaları müstəqil investisiyalara aid deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

138. Məqsədinə görə layihələrin hansı növü mövcuddur?
A) Yeni investisiya layihələri
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B) İstehsal edilən məhsulların aid olduğu sahəyə uyğun layihələr
C) Yeniləmə layihələri
D) Mənfəət əldə etmək məqsədi güdən layihələr
E) Təbii ehtiyatlara əsaslanan layihələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

139. Texniki-iqtisadi hesabatlarda iqtisadi araşdırmaların əhatə etdiyi sahə hansıdır?
A) Səlahiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi
B) İşçilərin seçimi
C) Layihə müddətinin təyini
D) Tutum seçimi
E) Layihənin aid olduğu sahənin seçimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

140. İnvestisiyalaşdırılan kapital mülkiyyət formalarına görə hansı növə bölünür?
A) Xüsusi
B) Fərdi
C) Ümumi
D) Qeyri dövlət
E) Daxili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

141. İnvestisiyanın məqsədlərinə görə layihələrin hansı növü vardır?
A) Bir illik realizə dövrlü qısamüddətli investisiya layihələri
B) Orta investisiya layihələri
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C) Məhsul çeşidinin genişlənməsini təmin edən investisiya layihələri
D) Səhmləşdirmə hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələri
E) Müəssisənin digər layihələrinin realizəsindən asılı olmayan investisiya layihələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

142. Realizə müddətinə görə layihələrin hansı növü vardır?
A) Bir illik realizə dövrlü qısamüddətli investisiya layihələri
B) Daxili mənbələr hesabına maliyyələşən investisiya layihələri
C) Müəssisənin digər layihələrinin realizəsindən asılı olan investisiya layihələri
D) Sağlamlaşdırma investisiya layihələri
E) Məhsul keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını təmin edən investisiya layihələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

143. İnvestisiya resurslarının həcminə görə layihələrin hansı növü vardır?
A) Daxili mənbələr hesabına maliyyələşən investisiya layihələri
B) Kredit hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələri
C) Sağlamlaşdırma investisiya layihələri
D) Məhsul çeşidinin genişlənməsini təmin edən investisiya layihələri
E) Kiçik investisiya layihələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

144. Maliyyələşdirmə mənbələrinə görə layihələrin hansı növü vardır?
A) Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasını təmin edən investisiya layihələri
B) Bir illik realizə dövrlü qısamüddətli investisiya layihələri
C) Kredit hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələri
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D) Sağlamlaşdırma investisiya layihələri
E) Orta investisiya layihələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

145. İnvestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi sxemi işləndikdə nəzərdən keçirilən variantlar hansıdır?
A) Tam xarici maliyyələşdirmə
B) Lizinq maliyyələşdirilməsi
C) Nağd maliyyələşdirilmə
D) Tam daxili maliyyələşdirmə
E) Biznes maliyyələşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Çağlar. Təşkilatlarda investisiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları. 2016

146. Monitorinq xüsusi texnologiyaya əsasən həyata keçirilən qiymətləndirmə proseduru olaraq özünə nəi daxil
edir?
A) Keyfiyyət meyarlarının seçilməsi
B) Donorların müəyyənləşdirilməsi
C) Yazılı olmayan ünsiyyətdən istifadə etmək
D) Risklərin idarəedilməsi metodologiyası
E) Qiymətləndirmə meyarlarının seçilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

147. Monitorinq xüsusi texnologiyaya əsasən həyata keçirilən qiymətləndirmə proseduru olaraq özünə nəi daxil
edir?
A) Risklərin idarəedilməsi metodologiyası
B) Keyfiyyət meyarlarının seçilməsi
C) Donorların müəyyənləşdirilməsi
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D) Yazılı olmayan ünsiyyətdən istifadə etmək
E) Alınan nəticələrin təhlili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

148. Layihədə ekspert qiymətləndirmənin növü hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Əsas
B) Sorğu
C) İlkin
D) İqtisadi
E) Təşkilati
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

149. Layihədə ekspert qiymətləndirmənin növü olan ilkin, orta və yekun qiymətləndirmə hansı variantda düzgün
verilmişdir?
A) İlkin - layihənin planlaşdırılması mərhələsində səmərəliliyinin qiymətləndirilməsidir
B) İlkin - layihənin donorların axtarılması mərhələsində səmərəliliyinin qiymətləndirilməsidir
C) Orta - layihənin nəticələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsidir
D) Yekun - gedişatının effektivliyinin qiymətləndirilməsidir
E) İlkin - layihənin tədarükçülərinin məhsullarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

150. Layihənin ilkin qiymətləndirməsi hansı istiqamətdə aparılır?
A) Layihənin işçi qüvvəsinin sayının ekspertizası
B) Layihənin nəticəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi
C) Layihənin realizə müddətində ekspertizası
D) Layihə məhsulunun keyfiyyətinin ekspertizası
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E) Müqavilənin hazırlanmasının ekspertizası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

151. Layihənin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə daxil olanı seçin.
A) Analoq metodu
B) Xalis xarici dəyər metodu
C) İmitasiya metodu
D) Təşkilati metod
E) Delphi metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

152. Qiymət sahəsində siyasətə aid olan fikri seçin.
A) Qiymətin kəmiyyət üzrə müqayisə oluna bilməsini təmin etməlidir
B) Bu, mövcud müəssisədir, hansı ki, istehsal etdiyi məhsula təyin etdiyi qiymət üçün nəzərdə tutduğu ümumi
məqsəd və prinsiplərdir
C) Qiymətin keyfiyyət üzrə müqayisə oluna bilməsini təmin etməlidir
D) Məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin etməlidir
E) Qiymətqoyma siyasəti maksimal xərc imkanlarını təmin etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.D.Çuvakov. Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. Bakı, 2009

153. Qiymətqoyma taktikası qiymət amilinin köməyi ilə müəssisənin qarşıya qoyduğu məsələlərin həlli üçün
tətbiq edilən kompleks praktiki tədbirlərdir. Bu, praktiki tədbirlərə nə aid edilir?
A) İnvestisiya qoyuluşu
B) Müxtəlif yardımlar
C) Rəqiblərlə razılaşmalar
D) Müxtəlif güzəştlər
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E) Qiymətdə azalmalar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.D.Çuvakov. Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. Bakı, 2009

154. Tətbiq edildiyi miqyasa görə qiymətin növü hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Topdansatış qiymətlərinə
B) Pərakəndə satış qiymətlərinə
C) Milli bazar qiymətləri
D) Tənzimlənən qiymətlər
E) Liberal qiymətlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinqin əsasları. Bakı, 2007

155. Qiymətin dünya bazarı qiyməti kimi qəbul edilməsi üçün vacib olan şərti seçin.
A) İdxal-ixrac əməliyyatı müntəzəm xarakter daşımalıdır
B) İdarəetmə əməliyyatı müntəzəm xarakter daşımalıdır
C) İdxal-ixrac əməliyyatı inhisarçı rejimdə həyata keçirilməlidir
D) Marketinq əməliyyatı kommersiya xarakteri daşımalıdır
E) İdxal-ixrac əməliyyatı sadə xarakter daşımalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinqin əsasları. Bakı, 2007

156. Bölüşdürmə kanallarının xarakterinə görə qiymətin növü hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Regional bazar qiymətləri
B) Dünya bazarı qiymətləri
C) Milli bazar qiymətləri
D) İstehsalçı müəssisənin topdansatış-buraxılış qiymətləri
E) Liberal qiymətlər
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinqin əsasları. Bakı, 2007

157. Dövlətin qiymətə təsir səviyyəsinə görə qiymətin növü hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Topdansatış qiymətləri
B) Pərakəndə satış qiymətləri
C) Regional bazar qiymətləri
D) Dünya bazarı qiymətləri
E) Ciddi müəyyən edilən qiymətlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinqin əsasları. Bakı, 2007

158. Kommersiya kontraktının xarakterinə görə qiymətin növü hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Regional bazar qiymətləri
B) Transfert qiymətlər
C) Tənzimlənən qiymətlər
D) Liberal qiymətlər
E) Dünya bazarı qiymətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinqin əsasları. Bakı, 2007

159. Xərclərə əsaslanan qiymətqoyma metodlarının forması hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Qiymətlərin cari səviyyəsinə görə qiymətqoyma metodu
B) Tender əsasında qiymətqoyma metodu
C) Tam xərclərə görə qiymətqoyma metodu
D) Lideri təqibetmə metodu
E) Zərərsiz çevik qiymətqoyma metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinqin əsasları. Bakı, 2007

160. Rəqabətə əsaslanan qiymətqoyma metodlarının forması hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Zərərsiz çevik qiymətqoyma metodu
B) Lideri təqibetmə metodu
C) Tam xərclərə görə qiymətqoyma metodu
D) Birbaşa xərclərə görə qiymətqoyma metodu
E) İnvestisiyanın rentabelliyi normasına görə qiymətqoyma metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinqin əsasları. Bakı, 2007

161. Tələbə əsaslanan qiymətqoyma metodlarının formaları hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Son hədd qiymətqoyma metodu
B) Lideri təqibetmə metodu
C) Tam xərclərə görə qiymətqoyma metodu
D) Qiymətlərin cari səviyyəsinə görə qiymətqoyma metodu
E) Tender əsasında qiymətqoyma metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinqin əsasları. Bakı, 2007

162. Marketinqə əsaslanan qiymətqoyma metodlarının formaları hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Zərərsiz çevik qiymətqoyma metodu
B) Tələbin həcmi əsasında qiymətqoyma metodu
C) Son hədd qiymətqoyma metodu
D) Marketinq strategiyasına əsaslanan qiymətqoyma
E) Tam xərclərə görə qiymətqoyma metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinqin əsasları. Bakı, 2007
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163. Kontrakt qiymətləri müəyyənləşdirilərkən istifadə edilərkən istifadə edilən əmsalı seçin.
A) Qablaşdırma xərclərinin düzəliş əmsalından
B) Müxtəlif məhsulgöndərmə yerinə gətirməyə görə düzəliş əmsalından
C) Qiymət dəyişikliyinin düzəliş əmsalından
D) Məhsul qiymətinin artırılmasının düzəliş əmsalından
E) Sövdələşməyə görə düzəliş əmsalından
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.T.Məmmədov. Marketinqin əsasları. Bakı, 2007

164. İstehlakçıya doğru səmtləşdirilmiş qiymətəmələgəlmə haqqında fikirlərdən hansı düzgün verilmişdir?
A) Məhsul növü üçün tələb edilən orta qiymət səviyyəsinin uçotu ilə həyata keçirilir
B) Təyin edilmiş qiymətlər rəqiblər tərəfindən təyin edilmiş orta qiymətlərlə üst-üstə düşə bilər
C) Təyin edilmiş qiymətlər rəqiblər tərəfindən təyin edilmiş orta qiymətlərdən yuxarı ola bilər
D) Qiymətlər müəyyənləşdirilərkən potensial alıcı üçün məhsulun faydalılıq səviyyəsi ən əsas faktordur
E) Təyin edilmiş qiymətlər rəqiblər tərəfindən təyin edilmiş orta qiymətlərdən aşağı ola bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.D.Çuvakov. Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. Bakı, 2009

165. Rəqabətə doğru səmtləşdirilmiş qiymətəmələgəlmə haqqında fikirlərdən hansı düzgün verilmişdir?
A) Bütöv məişət proqramları üçün və ya hər bir mövqenin çeşidi üçün qiymət səviyyələri üzrə bazara çıxarılan
yeni məhsullar üçün başlanğıc qiymətlər üzrə ayrı-ayrılıqda yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur
B) Firmanın istismar imicinə uyğun olan əmtəələrin orta bazar səviyyəsindən yüksək olan qiymətlərin təyin
edilməsindən ibarətdir
C) Məhsul vahidinə əlavələrin aşağı salınması mümkündür
D) Bu halda ümumi mənfəətə uyğun şəkildə satıcı həcminin artırılması ilə kompensasiya edilməlidir
E) Məhsul növü üçün tələb edilən orta qiymət səviyyəsinin uçotu ilə həyata keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.D.Çuvakov. Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. Bakı, 2009
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166. Xərclər üzrə qiymətin əmələ gəlməsi metodunun əsas nöqsanları hansı cavablarda düzgün verilmişdir?
A) Xərclər qiyməti alıcı üçün həmin əmtəənin faydalılığını əks etdirməsi
B) Xərclər qiyməti alıcı üçün həmin əmtəənin faydalılığını əks etdirməməsi
C) Faktiki maya dəyərinin müəyyən edilməsində və planlaşdırılan maya dəyərinin proqnozlaşdırılmasının
münasibliyi
D) Yeni əmtəənin istehsalını təşkil edərkən faktiki xərclərin formalaşdırılmasının asanlığı
E) Rəqiblərin qiymət strategiyasının nəzərə alınması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.D.Çuvakov. Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. Bakı, 2009

167. Xərclər üzrə qiymətin əmələ gəlməsi metodunun əsas nöqsanları hansı cavablarda düzgün verilmişdir?
A) Faktiki maya dəyərinin müəyyən edilməsində və planlaşdırılan maya dəyərinin proqnozlaşdırılmasının
münasibliyi
B) Yeni əmtəənin istehsalını təşkil edərkən faktiki xərclərin formalaşdırılmasının asanlığı
C) İstehsal səmərəliliyinin yüksəldilməsinin və maya dəyərinin uyğun aşaöı düşməsinin həmin əmtəəyə olan
alıcılıq səviyyəsindən asılı olmayaraq baş verməsi
D) Rəqiblərin qiymət strategiyasının nəzərə alınması
E) Məsrəflər üzrə bəzi xərc elementlərinin satış həcmindən asılı olmaması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: A.D.Çuvakov. Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. Bakı, 2009

168. Marjinal qiymət nəzəriyyəsinin əsas prinsipləri hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Tələb və təklifin müxtəlif səviyyəli qiymətyaradıcı amillər kimi etirafı
B) Tələb və təklif nisbətinin nəzərə alınmaması
C) Rəqiblərin qiymət strategiyasının nəzərə alınması
D) Bazarda tarazlığın qeyri müəyyənliyi
E) Tələb və təklif nisbətinin nəzərə alınması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: A.D.Çuvakov. Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. Bakı, 2009

169. Layihələrin məqsədi necə formalaşır?
A) Layihənin məqsədi aydın olmalıdır
B) Layihənin məqsədi zaman yönümlü olmalıdır
C) Layihənin büdcəsi konkret olmalıdır
D) Layihənin məqsədi obyektiv olmalıdır
E) Layihənin məqsədi stabil olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

170. Layihənin məqsədi ilə bağlı hansı doğrudur?
A) Verilmiş vaxt çərçivəsində parametrlərlə xarakterizə olunan nəticədir
B) Müəyyən vaxt çərçivəsində əldə edilmiş nəticədir
C) Layihənin yerinə yetirilməsi üçün nə qədər vəsaitin ayrılmasını göstərir
D) Layihənin yerinə yetirilməsində asılılığın hansı struktura mail olmasını göstərir
E) Layihənin növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq sistemin hansı vəziyyətdə olduğunu müəyyənləşdirir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

171. hansı layihənin tamamlanma dövründə istifadə olunan metodlara aiddir?
A) Ehtiyatların idarə edilməsi metodları
B) Layihənin realizəetmə mərhələsində onun təhlil edilməsi metodları
C) Layihənin səmərəliliyinin təhlili metodları
D) Modellərin qurulması metodları
E) İmitasiya metodları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003
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172. hansı layihənin realizəetmə dövründə istifadə olunan metodlara aiddir?
A) Təqvim planlaşdırma metodları:vaxt, büdcə, ehtiyat və xərc
B) Ehtimal, risk və büdcənin təhlili metodları
C) Keyfiyyətin idarəedilməsi metodları
D) Layihənin monitorinqi: uçot, nəzarət, işlərin gedişatının təhlili və dinamikası
E) Layihədəki işlərin icra qrafiki
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

173. Layihənin konsepsiya fazasına daxil olanı seçin.
A) Layihə rəhbərinin təyin olunması
B) Layihənin son nəticəsi və məhsulun müəyyənləşdirilməsi
C) Layihələrin dəyişdirilməsi zəruriliyinin müəyyən edilməsi və təsdiqi
D) Alqı-satqı üzrə kontaktların bağlanması
E) İş bölgüsünün operativ aparılması və planlaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

174. Layihənin konsepsiya fazasına daxil olanı seçin.
A) Tələb olunan vaxtı, ehtiyatı, vasitələri müəyyənləşdirmək
B) Layihənin strukturunun işlənməsi
C) Məhsulun keyfiyyət standartlarının müəyyənləşdirilməsi
D) Layihənin son məhsulunun sınaqdan keçirilməsi
E) Yekun sənədlərin hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003
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175. Layihənin tamamlanma fazasına daxil olanı seçin.
A) Layihənin monitorinqi, işlərin koordinasiyası, proqnozlaşdırma və tənzimləmə işlərinin yerinə yetirilməsi
B) Layihənin son məhsulunun sınaqdan keçirilməsi
C) Layihənin maddi-texniki təminatının həyata keçirilməsi
D) İşlərin yerinə yetirilmə planının hazırlanması
E) Layihədəki risklərin müəyyənləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

176. Layihənin tamamlanma fazasına daxil olanı seçin.
A) Layihənin texniki spesifikasiyası və onun təfsilatı ilə layihələndirilməsi
B) Layihənin smetası və büdcəsinin müəyyənləşdirilməsi
C) Münaqişə məsələlərinin həll edilməsi
D) Layihənin mövcud vəziyyətinin təhlili və bu haqda məlumatın toplanması
E) Layihə sifarişçisinin tələbləri öyrənilir, digər iştirakçılar müəyyənləşdirilir və kontraktlar bağlanılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

177. Layihənin hazırlıq fazasına daxil olanı seçin.
A) Tələb olunan vaxtı, ehtiyatı, vasitələri müəyyənləşdirmək
B) Layihənin məqsədini, texniki tapşırığını və nəticəsininmüəyyənləşdirmək
C) Layihədə nəzərdə tutulan tikinti-quraşdırma, işəsalma kimi işlərin yerinə yetirilməsi
D) Layihənin tamamlanma prosesinin planlaşdırılması
E) Tələb olunan ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

178. Layihənin hazırlıq fazasına daxil olanı seçin.
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A) Layihə iştirakçılarının əlaqələndirilməsi
B) Yaranmış problemlərin dərhal həll edilməsi
C) Yekun sənədlərin hazırlanması
D) İşlərin yerinə yetirilmə planının hazırlanması
E) Yeni yaradılmış obyekt üçün kadr hazırlığı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

179. Layihənin icra fazasına daxil olanı seçin.
A) Layihənin komanda heyətinin buraxılması
B) Layihədəki işlərin yekunlaşdırılması və bağlanması
C) Layihə iştirakçılarının əlaqələndirilməsi
D) Layihənin təqvim planının hazırlanması
E) Layihələrin dəyişdirilməsi zəruriyyətinin müəyyən edilməsi və təsdiqi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

180. Layihənin icra fazasına daxil olanı seçin.
A) Alqı-satqı üzrə kontraktların bağlanması
B) Qalmış ehtiyatların realizə edilməsi
C) Layihənin təqdimetmə mexanizminin hazırlanması
D) Layihə strukturunun işlənməsi
E) Layihənin mövcud vəziyyətinin təhlili və bu haqda məlumatın toplanması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

181. Layihənin həyata keçirilməsi zamanı predmet sahəsinin dəyişikliyə məruz qalan tərkib hissəsini seçin.
A) İşlərin məqsəd, vəzifə və tərkibi həm layihənin işlənməsi prosesində, həm də müəyyən nəticələr əldə
olunduqca dəyişilə, yaxud dəyişdirilə bilər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Layihə dövründə yolverilmiş pozuntular layihə yekunlaşdıqda dəyişdirilə bilər
C) Tender və alışlar üzrə rəsmiləşdirilmiş sənədlər, təkliflərin qiymətləndirilməsi layihə yekununda dəyişilə bilər
D) Layihənin adı,gözlənilən xərclər üçün ayrılmış ehtiyatlar dəyişdirilə bilər
E) Layihənin nəticəsi, əldə edilmiş yekun materiallar dəyişilə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

182. Dəyərin idarə edilməsi funksiyasına daxil olanı seçin.
A) Vəziyyətin təhlili və qiymətləndirilməsi
B) Çəkilən xərclər üzrə smetanın, maliyyəşləşdirmə və büdcə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi
C) Qərarların hazırlanması və icraçıya çatdırılması
D) Yoxlama tarixlərinin vaxtının təyin edilməsi
E) Ehtiyatlar, müddət və s. üzrə məhdudiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

183. Verilən anlayışlardan hansı doğrudur?
A) Əsas komanda üzvü - layihə çərçivəsində müəyyən tapşırıqları, işləri həyata keçirirlər
B) Layihə meneceri - layihə menecerinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir, layihənin əsas icraçısı hesab olunur
C) Sponsor - layihənin əsas təminatçısıdır (maliyyə və digər)
D) Təchizatçı - layihədə marağı olan digər şəxslərdir
E) Steykholder - layihəni lazım olan materiallarla, məhsul və xidmətlərlə təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

184. Verilən anlayışlardan hansı doğrudur?
A) Sponsor - layihənin məqsədlərinə nail olmağa cavabdeh olan şəxsdir
B) Layihə meneceri - layihənin əsas maliyyə təminatçısıdır
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C) Müştəri - layihənin əsas icraçısı olaraq müəyyən işləri görür
D) Steykholder - layihənin əsas təminatçısıdır (maliyyə, digər)
E) Steykholder - layihədə marağı olan kredit təşkilatları, səhmdarlar və s. dir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

185. Risk anlayışının düzgün izah edildiyi variantı seçin.
A) Əlavə məhsul partiyası hazırlandıqda meydana çıxan vəziyyətdir
B) Əvvəl qəbul edilmiş qərarların nəticəsində meydana gəlmiş vəziyyətdir
C) Resursların məhdudluğu halında yaranmış vəziyyətdir
D) Qeyri-müəyyən, lakin mütləq əlverişsiz nəticəsi olan vəziyyətdir
E) Əvvəl qəbul edilmiş qərarların nəticəsində meydana gəlmiş və gələcəkdə dəyişilməsi mümkün olmayan
vəziyyətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

186. Risklərin layihəyə təsirini azaldan və ya tamamilə aradan götürən antirisk tədbirlərinin növü hansı
variantda düzgündür?
A) Kənarlaşma
B) Məhdudlaşdırma
C) Kompromis
D) Uyğunlaşma
E) Nəzarət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

187. Göstərilənlərdən keyfiyyət sahəsində məqsədə aid edilə bilər?
A) Üç il ərzində gəlirin ikiqat artırılması
B) Beş ildən sonra bazarda liderlik etmək
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C) Bazarın lideri olmaq
D) Beş ildən sonra keyfiyyət sahəsində bazarda lider olmaq
E) Gələn ildə satış miqdarını 20% artırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.Babayev. Layihələrin idarəedilməsi metodologiyası. Bakı, 2003

188. Layihənin keyfiyyətli idarəedilməsi anlayışı altında nəi başa düşə bilərik?
A) Layihə müddətinin minimallaşdırılması
B) Layihə dəyərinin planlaşdırılması
C) Layihənin keyfiyyətinin planlaşdırılması
D) Layihənin yekunlaşdırılması
E) Layihənin planlaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

189. İstənilən layihə özündə düzgün aparılan hansı prosesi birləşdirir?
A) Motivləşdirmə
B) Maliyyələşdirmə
C) Təyin etmə
D) Nəzarətetmə
E) Stimullaşdırma
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://mak.az/layih%C9%99-idar%C9%99edilm%C9%99si-20100602040542301c26.html

190. Layihə rəhbərliyi özündə hansı əsas istiqaməti birləşdirir?
A) Maliyyələşdirmə
B) Layihə gedişatının qiymətləndirilməsi
C) Qeyri birja əməliyyatından gəlirin istiqamətləndirilməsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Nəzarətetmə
E) Layihənin yazılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://mak.az/layih%C9%99-idar%C9%99edilm%C9%99si-20100602040542301c26.html

191. Layihə menecmentində təhlil hansı istiqamətdə həyata keçirilir?
A) Layihə müddətində - Xərc/fayda təhlili, ABC-təhliz, müqayisəli SWOT təhlil, brainstorming və s.
B) Layihə müddətində - Delphi metodu, ROİ
C) Layihə müddətində - planlaşdırma, motivləşdirmə
D) Layihədən əvvəl - Alternativ xərclər təhlili, elementlərin təsirlik dərəcəsi, kommunikasiya sisteminin təhlili
E) Layihədən əvvəl - Xərc/fayda təhlili, ABC-təhliz, müqayisəli SWOT təhlil, brainstorming və s.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://mak.az/layih%C9%99-idar%C9%99edilm%C9%99si-20100602040542301c26.html

192. Layihəni xarakterizə edən əsas xüsusiyyət hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Kommunikasiya
B) Konkret müddət (başlanğıc və son)
C) Təhlil
D) Nəzarətetmə
E) İstiqamətləndirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=92

193. Layihənin bir hissəsinin, yaxud onun bütövlükdə icrası ilə əlaqədar olan ehtiyatların miqdarını
müəyyənləşdirmək üçün hansı qiymətləndirmə metodundan istifadə edilir?
A) Analitik qiymətləndirmə (yəni funksional - dəyər təhlili, ehtiyatlar üzrə tələbatın müqayisəsi)
B) Funksional təhlil (yəni funksional - dəyər təhlili, ehtiyatlar üzrə tələbatın müqayisəsi)
C) Sistemli qiymətləndirmə (ehtiyatlar üzrə tələbatın müqayisəsi)
D) Problemlərin hesablanması (bu, daha çox sosial layihələrə aiddir)
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E) Dinamik təhlil (təklikdə və ya qrup şəklində)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=92

194. Layihədə dəyərin planlaşdırılması və xərclərin idarə edilməsi üzrə əsas vəzifə hansı variantda düzgün
verilmişdir?
A) Bağlanmış layihə müqavilələrinin maliyyələşdirilməsinin təhlili
B) Layihə üzrə pul dövriyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
C) Ödənişə icazə verilməsi
D) Layihə işlərinin strukturu üzrə xərclərin təhlili və qiymətləndirilməsi
E) Büdcənin təsdiqi və idarə edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: http://lib.bbu.edu.az/read.php?item_type=lecture&file_type=pdf&file=92

195. Layihələr müxtəlif və çoxşaxəli ola bilər. Lakin layihələrin hamısına aid olan xüsusiyyət hansı variantda
düzgün verilmişdir?
A) Unikallıq
B) Daimilik
C) Fərqlilik
D) Dəyişkənlik
E) Eynilik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://mak.az/layih%C9%99-idar%C9%99edilm%C9%99si-20100602040542301c26.html layihə
idarəedilməsi

196. Layihələrin mürəkkəbliyinə görə hansı növü vardır?
A) Meqalayihələr
B) Sadə
C) Qısamüddətli

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Beynəlxalq
E) Yenidənqurma
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://mak.az/layih%C9%99-idar%C9%99edilm%C9%99si-20100602040542301c26.html layihə
idarəedilməsi

197. Riskin idarəedilməsi planında risklərin idarəedilməsi prosesrinin necə həyata keçirilməsi təsvir edilir. Bura
daxil olan amili seçin.
A) Risklərin başlanğıcının müəyyən edilməsində iştirak edənlərin rol və vəzifəi
B) Risklərin planlaşdırılması metodologiyası
C) Risklərin verdiyi zərərin təyini
D) Risklərin idarəedilməsi metodologiyası
E) Riskin bitməsini tanımaq üçün hədd meyarları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

198. Riskin idarəedilməsi planında risklərin idarəedilməsi prosesrinin necə həyata keçirilməsi təsvir edilir. Bura
daxil olan amili seçin.
A) Risklərin başlanğıcının müəyyən edilməsində iştirak edənlərin rol və vəzifəi
B) Risklərin planlaşdırılması metodologiyası
C) Risklərin verdiyi zərərin təyini
D) Risklərin idarəedilməsi prosedurlarının periodikliyinin təyini
E) Riskin bitməsini tanımaq üçün hədd meyarları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

199. Risklərin müəyyənləşdirilməsinin metod və vasitə hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) Analoq metodu
B) Sənədlərin təhlili
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C) İmitasiya metodu
D) İqtisadi metod
E) Təşkilati metod
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

200. Risklərin müəyyənləşdirilməsinin metod və vasitə hansı variantda düzgün verilmişdir?
A) İmitasiya metodu
B) SWOT analizi
C) Analoq metodu
D) İqtisadi metod
E) Təşkilati metod
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

201. Layihədə qeyri texniki daxili risklərdən olan marketinq riskinə aid olanı seçin.
A) İşgüzar nüfuza zərər vurma riski
B) Məhsul bazarının səhv seçilməsi
C) Xammal və tikinti materiallarının tədarükündə gecikmələr
D) Layihənin potensial müştərilərinin dəyişməsi
E) Oğurluq riskləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

202. Layihədə qeyri texniki daxili risklərdən olan layihə iştirakçılarının riskinə aid olanı seçin.
A) Xammal və tikinti materiallarının tədarükündə gecikmələr
B) Layihələşmə səhvləri
C) Bazarda strateji əməliyyatın səhv seçilməsi
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D) İstehsal gücünün səhv müəyyən edilməsi
E) Məhsul bazarının səhv seçilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

203. Layihədə qeyri texniki daxili risklərdən olan təşkilati və idarəetmə riskinə aid olanı seçin.
A) Kadr dəyişikliyi riski
B) İxtisassız kadrlar
C) Layihənin potensial müştərilərinin dəyişməsi
D) Oğurluq riskləri
E) Rəhbərliyin dəyişməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

204. Layihədə qeyri texniki daxili risklərdən olan maliyyə riskinə aid olanı seçin.
A) İxtisassız kadrlar
B) Layihənin potensial donorlarının dəyişməsi riski
C) Layihənin potensial müştərilərinin dəyişməsi riski
D) Faiz dərəcəsi riski
E) Layihənin düzgün planlaşdırılmaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

205. Layihədə qeyri texniki daxili risklərdən olan kommersiya (məhsul satış riskləri) riskinə aid olanı seçin.
A) İxtisassız kadrlar
B) Layihənin potensial müştərilərinin dəyişməsi
C) Faiz dərəcəsi riski
D) Layihənin düzgün planlaşdırılmaması
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E) Satış şəbəkəsinin olmaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

206. Layihədə qeyri texniki daxili risklərdən olan kommersiya (məhsul satış riskləri) riskinə aid olanı seçin.
A) Məhsul bazarının səhv seçilməsi
B) Xammal və tikinti materiallarının tədarükündə gecikmələr
C) Layihənin potensial müştərilərinin dəyişməsi
D) Məhsulun alış qiymətindəki gözlənilməz dəyişikliklər
E) Layihənin düzgün planlaşdırılmaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

207. Layihədə texniki, texnoloji riskə aid olanı seçin.
A) Layihənin potensial müştərilərinin dəyişməsi
B) Faiz dərəcəsi riski
C) İş qrafikinin pozulması
D) Bazara girməkdə gecikmələrin olması
E) Məhsulun tələb olunan dəyər şərti və qeyd edilmiş vaxtda satmağın mümkün olmaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

208. Layihədə texniki, texnoloji riskə aid olanı seçin.
A) Avadanlıqlarda fasilələrin yaranması
B) Məhsulun bölüşdürülməsi xərclərinin artması
C) Nəqletmə və saxlama zamanı məhsul itkisi
D) Layihənin potensial müştərilərinin dəyişməsi
E) Oğurluq riskləri
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

209. Layihədə texniki, texnoloji riskə aid olanı seçin.
A) Avadanlıqların aşınması
B) İxtisassız kadrlar
C) Layihənin potensial müştərilərinin dəyişməsi
D) Layihənin düzgün planlaşdırılmaması
E) Satış şəbəkəsinin olmaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

210. Layihədə hüquqi riskə aid olanı seçin.
A) Bazarda strateji əməliyyatın səhv seçilməsi
B) İstehsal gücünün səhv müəyyən edilməsi
C) Lisenziyadakı səhvlər
D) Nəqletmə və saxlama zamanı məhsul itkisi
E) Layihənin düzgün planlaşdırılmaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

211. Layihədə xarici gözlənilməz riskə aid olanı seçin.
A) İş qrafikinin pozulması
B) Xammal və tikinti materiallarının tədarükündə gecikmələr
C) Makroiqtisadi
D) İşgüzar nüfuza zərər vurma riski
E) Satış şəbəkəsinin olmaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

212. Layihədə risklərin keyfiyyət analizinin metod vəvasitəsinin düzgün verildiyi variantı seçin.
A) Delphi metodu
B) Ekspert sorğusu
C) Analoq metodu
D) SWOT analizi
E) Sintez metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: L.N.Boronina, Z.V.Senuk. Layihələrin idarəedilmısinin əsasları. Ekaterinburq, 2015

213. Layihənin monitorinqinə aid olan fikri seçin.
A) Müddət və xərclərlə bağlı bütün fəaliyyət növünin yoxlanılmasını özündə əks etdirir
B) Layihənin ideyasının təyini prosesidir
C) Layihənin reallaşdırılması zamanının təyini prosesidir
D) Layihənin həyat dövrünün müəyyənləşdirilməsi prosesidir
E) Layihənin işçi qüvvəsinin səlahiyyətləndirilməsi prosesidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: A.D.Çuvakov. Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. Bakı, 2009

214. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127
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215. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

216. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı
təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

217. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456
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218. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş
vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

219. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının
müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

220. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456
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221. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

222. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər
olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

223. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

224. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

225. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

226. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

227. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
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B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

228. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

229. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

230. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
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C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

231. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

232. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan Respublikasında
yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

233. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
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B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan Respublikasında
yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

234. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997) Respublikasında
yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

235. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

236. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
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B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

237. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər
verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

238. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

239. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
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C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə
iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

240. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

241. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

242. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
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B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

243. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

244. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

245. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
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C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

246. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

247. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

248. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
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D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

249. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

250. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999
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