
“Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi”fənninin test suallarl 
 

Mövzu 1 
 

1. Aqrobiznes sisteminin əsas məqsədlərindən biri hansıdır? 
 
1)) ölkənin strateji iqtisadi maraqlarının qorunması, iqtisadi müstəqilliyin təmin 
edilməsi 
2) ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
3) daxili bazarın daxili istehsalçılardan qorunması  
4) daxili bazarın xarici istehsalçılara verilməsi 
5) aqrobiznes sistemində dayanıqlı inkişafa nail olunmasının qarşısının alınması 
 
2. “Aqrobiznesin iqtisadiyyatı və təşkili” necə fənndir? 
 
1)) yeni formalaşan iqtisadi fənn 
2) əvvəldən formalaşan fənn 
3) tarixi fənn 
4) obyektiv fənn 
5) subyektiv fənn 
 
3. Aqrobiznes sistemində sahibkarlıq fəaliyyəti hansı amillərlə bilavasitə bağlıdır?  
 
1)) əmtəələr və xidmətlərlə 
2) xarici ölkələrə səyahət etməklə 
3) yeni avtomobillər almaqla 
4) texnikanı icarəyə verməklə 
5) əsas fondlarını kirayəyə verməklə 
 
4. Əmtəələr necə əşyalardır? 
 
1)) fiziki-maddi 
2) cografi-tarixi 
3) kimyəvi-bioloji 
4) mikrobioloji 
5) kombibioloji 
 
5. Xidmətlər aqrobiznes sistemində maddidirmi? 
 
1)) maddi deyildir 
2) maddi əşyalardır 
3) gözə görünəndir 
4) gözdən asılandır 
5) fiziki əşyadır 
 



6. Aqrobiznes sistemində sosial-mədəni mühit nədir? 
 
1)) müəyyən zövq və dəbə uyğun olan məhsullara əhalinin üstünlük verməsi ilə 
xarakterizə olunur 
2) elmi-texniki tərəqqinin inkişaf səviyyəsini əhatə edir 
3) məlumatların öyrənilməsinin avtomatlaşdırılması 
4) sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün təbii şəraitin olması 
5) kimyalaşdırma sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir göstərmək 
 
7. Sahibkarlıq fəaliyyətində fiziki və coğrafi mühit nədir? 
 
1)) sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün təbii şərait ilə xarakterizə 
olunur 
2) müasir elmin inkişaf səviyyəsi 
3) müxtəlif texniki strukturların yaradılması ilə xarakterizə edilir 
4) sahibkarların fiziki sahibkarlığın əhatə edir 
5) sahibkarların işgüzar kommersiya əməliyyatları həyata keçirilməsinə şərait 
yaradır 
 
8. Sahibkarlıq fəaliyyətində texniki mühitin mahiyyəti nədir? 
 
1)) elmi-texniki tərəqqi inkişaf səviyyəsini məlumatların işlənməsinin 
avtomatlaşdırılması və s. 
2) müxtəlif texniki obyektlərin yaradılması 
3) qarşılıqlı səmərəlilik prinsipinin olması  
4) xammal və enerji ehtiyyatlarının əldə edilməsi  
5) sahibkarların enerji ilə təmin edilməsi 
 
9. Aqrobiznes hansı funksiyaların yerinə yetirilməsini özündə əks etdirir? 
 
1)) kadr, maddi-texniki təminat, marketinq 
2) investisiya, innovasiyanı 
3) kapital qoyuşlarını 
4) menecmentin təşkilini 
5) biznesin təşkili məsələlərini 
 
10. İnkişaf etmiş dünya ölkələrində biznesin neçə blokdan ibarət sadə modeli 
fəaliyyət göstərir? 
 
1)) iki 
2) dörd 
3) beş 
4) bir 
5) üç 
 



11. İqtisadi şərait necə müəyyən olunur? 
 
1)) sərbəst iş yerlərinin sayı, işçi qüvvələrinin artıqlığı və çatışmamazlığıilə, pul 
resurslarının miqdarı ilə 
2) iqtisadi fəaliyyəti tənzimləyən qanun və qərarlar ilə  
3) bazar kontroqenlərin təcrid olunmuş şəraitdə yaşaması ilə 
4) aqrar islahatlar haqqında qanunla 
5) məşğulluq haqqında qanunlar və qərarlarla 
 
12. Aqrobiznes sistemində dayanıqlı inkişafa nail olunmasının ən mühüm amili 
hansıdır? 
 
1)) istehsal potensialından səmərəli istifadənin təmin edilməsidir 
2) qeyri istehsal potensialından səmərəsiz istifadə olunması 
3) istehsalın planlaşdırılmasının təmin edilməsi 
4) istehsalın qismən mexanikləşdirilməsinə nail olunması  
5) fərdi şəxslərin və təşkilatların həyata keçirdiyi fəaliyyət 
 
13. İqtisadi potensialdan səmərəli istifadənin təmin edilməsinin mahiyyəti nədir? 
 
1)) xammal, kapital, əmək ehtiyatları və torpaq ehtiyatlarından əldə edilən gəlirin 
artırılması 
2) ixtisaslı mütəxəssis və kadr hazırlığının təşkili 
3) əməyin elmi təşkilinin gücləndirilməsi 
4) əmək bazarının tənzimlənməsi 
5) daxili bazarın qorunması 
 
14. “Aqrobiznesin iqtisadiyyatı və təşkili” fənninin predmeti nədir? 
 
1)) sahibkarlıq fəaliyyəti aspektini səciyyələndirən iqtisadi münasibətlər prosesidir 
2) xammal, maşın və avadanlıqların əldə edilməsi prosesidir 
3) istehlakçıların ehtiyaclarının öyrənilməsi və müəssisələr arasında mübadilə 
prosesidir 
4) əmtəələr istehsalı və xidmətlərin əldə olunması və satışı üzrə fəaliyyətdir 
5) təsərrüfat fəaliyyətinin özünü tənzimlənməsi prosesidir 
 
15. Kommersiya müəssisəsi və ya biznes təşkilatı nəyə deyilir? 
 
1)) pullar mübadilə üçün əmtəələr, xidmətlərinin istehsalını, alınmasını və 
satılmasını həyata keçirən müəssisə 
2) k/t-ı məhsullarının emal edən müəssisə 
3) sənaye məhsullarının emalının təşkili 
4) balıqçılıq məhsullarının emalının təşkili  
5) maldarlıq məhsullarının emalının təşkili  
 



Mövzu 2 
 
16. Bazar iqtisadiyyatını bir əlamətlə xarakterizə etmək düzgündürmü? 
 

1) düzgündür 
2)) düzgün deyildir 
3) xarakterizə etmək olar 
4) xakakterizə etmək vacibdir 
5) bir əlamətlə səciyyələndirmək olar 

 
17. Bazar münasibətlərini birtərəfli xarakterizə edən hansı anlayışlardan istifadə 
edilir? 
 

1) sosialist, ictimai mülkiyyət, dövlət mülkiyyəti 
2)) kapitalist, xüsusi mülkiyyət, təbii iqtisadiyyat 
3) kolxoz, sovxoz, birgə təsərrüfat 
4) trest, korporasiya, sindikat 
5) səhmdar cəmiyyəti, kooperasiya 

 
18. İstehsal, bölgü, mübadilə və ictimai məhsulun istehlakı da daxil olmaqla geniş 
təkrar istehsal prosesinə güclü təsir edən mühüm vasitə hansıdır? 
 

1) ölkə iqtisadiyyatı 
2) makroiqtisadiyyat 
3) mikroiqtisadiyyat 
4)) bazar iqtisadiyyatı 
5) dövlət iqtisadiyyatı 

 
19. Cəmiyyətin təsərrüfat-iqtisadi fəaliyyəti bir başa hansı təsir vasitələri ilə 
tənzimlənir? 
 
1)) idarəetmə metodları və ya dolayı 
2) iqtisadi mexanizmin tətbiqi ilə  
3) bazar mexanizmi ilə 
4) sosial-iqtisadi mexanizmlə 
5) təbii-iqtisadi mühit ilə 
 
20. Plan mexanizminin tətbiqinin mahiyyəti nədir? 
 
1)) müəssisədaxili və ya ayrı-ayrı təsərrüfat vahidlərinin planauyğun fəaliyyətini, 
həmçinin makrosəviyyədə dövlətin tənzimləmə funksiyalarını əhatə edir 
2) tələb və təklif əsasında fəaliyyəti əhatə edir 
3) bazar qiymətlərinin aşağı düşməsi, istehsalın azalması 
4) azad bazar qiymətlərinin hakim mövqe tutması  
5) özünü tənzimləmə mexanizminin işə düşməsi 



 
21. Bazar mexanizmi nədir? 
 
1)) cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlərin əsas forması olub, təsərrüfat subyektləri 
arasındakı əlaqələrdə mühüm rol oynayır 
2) cəmiyyət üzvlərinin şəxsi gəlir və mənfəət əldə etməsi  
3) əmək bazarının tənzimlənməsi 
4) ərazi məşğulluq proqramının hazırlanması 
5) əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə  
 
22. Plan mexanizmi hansı sistemi formalaşdırır? 
 

1))inzibati amirlik sistemini 
2)bazar modelini 
3)bazar qanunauyğunluqları 
4)bazar subyektlərini 
5)bazar fəaliyyətini 

 
23. Bazar mexanizminin fəaliyyəti hansı formada təzahür edir? 
 
1)) özünütənzimləmə 
2) özünütənzimləməyən 
3) özündən asılı 
4) özünə güvənən 
5) özündə fəaliyyət göstərən 
 
24. Özünü tənzimləmə mexanizmi necə formalaşır? 
 
1)) tələb və təklif əsasında fəaliyyət göstərən azad bazar qiymətləri və istehsalçılar 
arasında rəqabətin olması ilə 
2) bazarda fəaliyyət göstərən subyektlərin arasında rəqabətin olmaması ilə 
3) bazar rəqabətinin sərt və amansız şəkildə fəaliyyət göstərməməsi ilə 
4) bazarda subyektlərin toplanması ilə 
5) plan mexanizminin fəaliyyəti ilə 
 
25. İqtisadi subyektlərin və proseslərin təbii inkişafını və iqtisadiyyatda 
təsərrüfatçılığın fəaliyyətinə şərait yaradılmasını hansı mexanizm təmin edir? 
1) plan mexanizmi 
2)) bazar mexanizmi 
3) kommersiya mexanizmi 
4) biznes mexanizmi 
5) əmək mexanizmi 
 
 



26. Müəssisələrin öz-özünə yaranması və bağlanması istehsala hansı imkanları 
verir? 
 
1)) istehsalın yeniləşməsinə, struktur dinamikasının yüksəlməsinə 
2) istehsalın azalmasına və sosial gərginliyin artmasına  
3) istehsalın struktur dinamikasının azalmasına 
4) istehsalda işsizliyin artmasına  
5) istehsalda məşğulluğun azalmasına 
 
27. Müəssisənini fəaliyyətinin dayandırılması hansı zərurətdən doğur. 
 

1) məhsul istehsalının sürətlə artması 
2) müəssisədə artım böhranının əmələ gəlməsi 
3)) müəssisənin müflisləşməsi 
4) müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun keyfiyyətinin aşağı olması 
5) müəssisənin düzgün idarə olunmaması 
 
28. İqtisadi fəaliyyət növü dedikdə hansı fəaliyyət nəzərdə tutulur? 
 
1)) məhsulun istehsalı-satışı, xidmətlərin göstərilməsi, maliyyə-kredit və 
idarəetmə fəaliyyəti  
2) qanunla qadağan edilən iqtisadi fəaliyyət növü 
3) qanunla qadağan edilən biznes fəaliyyət növü 
4) narkotik bitkilərin əkilməsi və becərilməsi 
5) qanunla qadağan olunan kommersiya fəaliyyəti 
 
29. Qanunla iqtisadi və təsərrüfat fəaliyyətinin hansı növü qadağan edilir? 
 
1)) insanların azadlığı, ictimai sabitlik üçün real təhlükə törədən və mənəvi 
normalarla ziddiyyət təşkil edən 
2) torpaq sahələrini, bina, xammal və qurğuları satmaq 
3) gəlir əldə etmək üçün bazarı müxtəlif növ əmtəələrlə təchiz etmək 
4) bir çox hallarda özlərinə məxsus əmlakları satmaqdan imtina etmək 
5) istehsal vasitələrini, torpağı satmaq 
 
30. Hansı tədbirlərin aparılması sayəsində iqtisadiyyatın aqrar bölməsi 
özəlləşdirilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı azad bazar tələblərinə 
tabe edilmişdir. 
1)) islahatların aparılması sayəsində 
2) elmi araşdırmaların sayəsində 
3) qabaqcıl təcrübənin tətbiqi sayəsində 
4) elmi-texniki tərəqqqinin nailiyyətləri sayəsində 
5) xarici ölkələrin təcrübəsi sayəsində 
 



31. Aqrar bölmədə bazar münasibətlərinə keçidi reallaşdırmaq məqsədilə 
çoxsaylı hansı sənədlər qəbul edilmişdir?  
 
1)) hüquqi normativ 
2) kooperativ fermer təsərrüfatı 
3) kooperativ fermer assosasiyasıları 
4)beynəlxalq təşkilatların sənədləri 
5)BMT-nin qərarları 

 
32. Həyata keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatında müxtəlif 
mülkiyyətə əsaslanan hansı təsərrüfatçılıq formaları yaranmışdır? 
 
1)) kəndli (fermer) təsərrüfatı, kiçik müəssisələr, istehsal kooperativləri, səhmdar 
cəmiyyətləri 
2) kənd təsərrüfatı korporasiyası 
3) kənd təsərrüfatı sindikatları 
4) kənd təsərrüfatları fermer kooperativləri 
5) kənd təsərrüfatı maliyyə-kredit assosasiyaları 
 
33. Formalaşmaqda olan aqrobiznesin sisteminin əsasını nə təşkil edir? 
1)) sahibkarlıq və azad rəqabət mühitinə əsaslanan çoxukladlı iqtisadiyyatın 
formalaşması 
2) dövlət qanunları ilə yol verilən fəaliyyətin həyata keçirilməsi 
3) məhsul istehsalı xidmətlərin  göstərilməsi 
4) məhsul istehsalı-satışı, həmçinin ticarət vasitəçilik fəaliyyətinin göstərilməsi 
5) maliyyə-kredit, elmi informasiya fəaliyyəti 
 
34. Aqrobiznesin təşkili forması kimi korporasiya nədir. 
 
1)) müəssisə və firmaların birliyi 
2) kolxoz və sovxozların birləşməsi 
3) heyvandarlıq fermalarının birliyi 
4) birgə təsərrüfatların birliyi 
5) birgə müəssisələrin birliyi 
 
35. Korporasiyanın mahiyyəti 
 
1)) müəssisə və firmalar birləşib hüquqi şəxs olub hər bir mülkiyyətçinin 
məsuliyyəti müəssisəyə qoyduğu əmanətin həcmi iləməhdudlaşır 
2) müxtəlif təyinatlı normativ aktların hazırlanması 
3) kəndli (fermer) təsərrüfatlarının formalaşması 
4) istehsal koperativlərinin təşkili 
5) k/t məhsulları istehsalı üzrə kiçik müəssisələr 
 
 



36. Korporasiya necə fəaliyyət göstərir? 
 
1)) səhmdarlardan asılı olmayaraq 
2) səhmdarlardan asılı olaraq 
3) səhmdarların nəzarəti altında 
4) səhmdarlardan icazə almaqla 
5) səhmdarların göstərişi ilə 
 
37. Korporasiyaya nisbətən stabil fəaliyyət göstərməyə imkan verən nədir? 
 
1)) onun səhmdarlardan asılı olmaması 
2) onun səhmdarlardan asılı olması 
3) onun səhmdarlarla birgə işləməsi  
4) onun səhmdarlardan göstəriş alması 
5) səhmdarların onu qoruması 
 
38. Korporasiyanın fəaliyyətinin çatışmayan əsas cəhəti nədir? 
 
1)) burada mövcud imkanlardan sui-istifadə edilməsidir 
2) mövcud imkanlardan sui-istifadə edilməməsidir 
3) imkanlardan səmərəsiz istifadə edilməsi 
4) imkanların nəzərə alınmaması 
5) imkanların əldən verilməsi 
 
39. Korporasiyaya daxil olan xırda və orta həcmli əmanət sahibləri korporasiyanın 
fəaliyyətinə həqiqi nəzarəti həyata keçirə bilirmi? 
 
1)) bilmirlər 
2) bilirlər 
3) nəzarət edirlər 
4) nəzarətdə iştirak edirlər 
5) nəzarət etməyə çalışırlar  
 
40. Mülkiyyətçilərin sayma görə sahibkarlıq fəaliyyəti hansı xarakter daşıya bilər? 
 
1)) fərdi və kollektiv 
2) təşkilati 
3) hüquqi 
4) təşkilati-iqtisadi 
5) təşkilati-sosial 
 
41. Fərdi sahibkarlıqda mülkiyyət neçə fiziki şəxsə məxsus olur? 
 

1)) 1  
2) 2 



3) 4 
4) 5 
5) 3 

 
42. Kollektiv sahibkarlıqda mülkiyyət kimə məxsus olur? 
 
1)) bir neçə subyektə 
2) bir subyektə 
3) iki subyektə 
4) üç subyektə 
5) bir şəxsə 
 
43. Sahibkarlıq fəaliyyəti hansı hüquqi və iqtisadi formalarına görə fərqlənirlər? 
 
1)) təşkilati-hüquqi və təşkilati-iqtisadi 
2) sahəvi-iqtisadi 
3) funksional-hüquqi 
4) sosial-hüquqi 
5) ərazi-sosial 
 
44. Sahibkarlıq təşkilati formalarına hansı subyektləri aid etmək olar? 
 

1)) şərikli olanları, cəmiyyət və kooperativləri 
2)firmaları 
1) müəssisələri 
2) kəndli təsərrüfatını 
3) fərdi təsərrüfatları 
 
45. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün iştirakçı şəxslərin birliyi 
necə adlanır?  
 
1)) şərikli 
2) şəriksiz 
3) fərdi 
4) kollektiv 
5) kooperativ 
 
Mövzu 3 
 
46. Cəmiyyət üzvlərinin şəxsi gəlir və mənfəət  əldə etməyə istiqamətlənən 
təşəbbüskar iqtisadi fəaliyyət necə adlanır? 
 
1) biznes fəaliyyəti 
2)) sahibkarlıq fəaliyyəti 
3) torpaq fəaliyyəti 



4) su fəaliyyəti 
5) idarəçilik fəaliyyəti 
 
47. Bazar iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsi və xüsusi mülkiyyətə əsaslanan 
yeni təsərrüfatçılıq forması necə adlanır? 
 
1) kartofçu 
2) tütünçü 
3)) sahibkar 
4) pambıqçı 
5) fermaçı 
 
48. Şəxsi gəlir və mənfəət əldə etmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlara nə 
deyirlər? 
 
1)) sahibkar 
2) mülkədar 
3) fədakar 
4) zülümkar 
5) boşbekar 
 
49. İqtisadi ədəbiyyatlarda sahibkarlıq anlayışı ilə yanaşı hansı anlayışdan geniş 
istifadə edilir? 
 1)) biznes 
2) biznesmen 
3) biznesxanım 
4) biznesbəy 
5) biznesxan 
 
50. Biznes nədir? 
 
1)) fərdi kəslərin, müəssisə və təşkilatların müəyyən əmtəələrə, xidmətlərə vəya 
pulla mübadilə müqabilində başqa əmtəələr istehsalı və xidmətlər əldə 
 Olunması və satışı üzrə fəaliyyətdir. 
2) qazanc əldə etməməyə yönəldilən fəaliyyətdir 
3) k/t məhsulları satışı üzrə fəaliyyətdir 
4) portağal və limon satışı üzrə fəaliyyətdir 
5) bazarda oturaq möhtəkirlik fəaliyyətidir 
 
51. Əmlakı təmamilə dövlət mülkiyyətinə əsaslanan müıssisıə necə adlanır? 
 
1)) dövlət müəssisəsi 
2) fərdi ailə müəssisəsi 
3) şərikli müəssisə 

4) payçı şərikli müəssisə 



5) məhdud məsuliyyətli müəssisə 
 
52. Tam ortaqlı müəssisədə şəriklər müəssisəyə nə qoyur? 
 

1)) pay qoyur 
1) say qoyur 
2) çay qoyur 
3) tay qoyur 
4) zay qoyur 

 
53. Şərikli müəssisədə şəriklər çıxdıqda öz payı ilə neçə rəftar edir? 
 
1)) öz payını geri alır 
2) öz payını müəssisədə qoyur 
3) öz payını başqalarına bağışlayır 
4) öz payından pay verir 
5) öz payını xərcləyir 
 
54. Payçı və şərikli müəssisədə, şərik və payçı həm fiziki, həm də hüquqi şəxs ola 
bilərmi? 
 

1) ola bilməz 
2) bu mümkün deyil 
3)) ola bilər 
4) bu nəzərdə tutulmur 
5) olması qəti qadağandır 

 
55. Bir və ya biz neçə fiziki şəxsin müqaviləsi ilə müəyyən edilən həcmdə paylara 
bölünən müəssisəyə nə deyilir? 
 
1)) məhdud məsuliyyətli komandit müəssisə 
2) geniş məsuliyyətli müəssisə 
3) şərikli və payçı müəssisə 
4) tam ortaqlı müəssisə 
5) payçı və şərikli müəssisə 
 
56. məhdud məuliyyətli müəssisə təsisçiləri öhdəliklərinə görə hansı həcmdə 
məsuliyyət daşıyırlar? 
 
1)) ancaq nizamnamə fondundan payları həcmində 
2) hec bir həcmdə məsuliyyət daşımırlar 
3) nizamnamə fondundakı paylarından cox həcmdə 
4) nizamnamə fondundan paylarından az həcmdə 
5) nizamnamə fondundan paylarından iki dəfə cox həcmdə 
 



57. Nizamnamə fondunun səhm buraxmaq yolu ilə formalaşdıran fiziki və hüquqi 
şəxslərin konullu sazisi əsasında yaradılan müəssisə necə adlanır? 
 

1) məhdud məsuliyyətli müəssiə 
2)) səhmdar cəmiyyəti 
3) komandit ortaqlılar müəsisəsi 
4) payçı və şərikli müəssisə 
5) dövlət müəssisəsi 
 

58. Qanalı tipli səhmdar cəmiyyətində səhmlər kimə məxsus olur? 
 
1)) bu tipli səhmdar cəmiyyətində səhmlər bir necə təsisçiyə məxsusdur və azad 
bazarda satılıb, alınmır 
2) bu tipli səhmdar cəmiyyətində səhmdarların sayı məhdud olmur 
3) bu tipli səhmdar cəmiyyətində səhmlər azad bazarda alınıb satılır 
4) bu tipli səhmdar cəmiyyətində təsisçilər məhdudlaşdırılımır 
5) bu tipli səhmdar cəmiyyətində səhmlər iştirak etmir 
 
59. Kəndli(fermer) təsərrüfatı haqqında “Azərbaycan Respublikasının qanun hansı 
tarixdə (ildə və hansı ayda) qəbul olunmuşdur? 
 

1) 9 aprel 1993-cü il 
2)) 8 aprel 1992-ci il 
3) 10 fevral 1994-cü il 
4) 15 mart1998-ci il 
5) 13 may 1997-ci il 
 

60. Kəndli (Fermer) təsərrüfatı haqııqnda qanun nəyi müəyyən etdi? 
 

1)) kəndli(fermer) təsərrüfatlatrının təşkili və fəaliyyətinin iqtisadi, sosial və 
hüquqi əsaslarını 
2) bu qanun kicik müəssisələrin təşkilinin (əsaslarının) 
3) bu qanunda korperativlərin təşkili əsaslarını 
4) bu qanunla icarə kollektivləri yaradılmasının iqtisadi əsasları müəyyən edildi 
5) bu qanunla birgə müəssisələrin sosial-iqtisadi əsasları müəyyən edildi 

 
61. Kəndli (fermer) təsərrüfatlarının yaradılması və inkişaf prosesi necə 
mərhələ təşkil edir? 
 
1) dörd mərhələ 
2) beş mərhələ 
3)) üc mərhələ 
4) yeddi mərhələ 
5) iki mərhələ 
 



62. Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında qanunun qəbul edilməsinədək olan 
dövr hansı mərhələni təşkil edir? 
 
1) dördüncü mərhələni 
2) besinci mərhələni 
3) yeddinci mərhələni 
4) üçüncü mərhələni 
5)) birinci mərhələni 
 
63. 1992-ci ilin aprel ayından 1995-ci ilin fevral ayınadək olan dövr hansı 
mərhələni təşkil edir? 
 
1) 1-ci mərhələni 
2)) 2-ci mərhələni 
3) üçüncü mərhələni 
4) dördüncü mərhələni 
5) yeddinci mərhələni 
 

Movzu 4 
 

64. Bazar anlayışı nəyi xarakterizə edir? 
 
1)) əmtəə satışı ilə bağlı iqtisadi kateqoruyadır 
2) iqtisadi həyatın ən son və təbii məqsədidir 
3) bazar iqtisadiayyatının ən mühüm sferası kimi qəbul ediləcəkdir 
4) bazar istehsal və onun inkişafı olmadan yaranan bir kateqoriyadır 
5) bazar istehsal münasibətlərinin sonuncu mərhələsidir 
 

65. Təkrar istehsal necə sferadan ibarətdir? 
 

1) 6 
2)) 4 
3) 5 
4) 2 
5) 3 
 
66. Bütün ictimai-iqtisadi sistemlərdə iqtisadiayyatın ən mühüm sferası kimi 

nə qəbukl edilir? 
1) iqtisadiyyat 
2)) istehsal 
3)infrastruktur 
4) infra 
5) ixtira 
 
67. İqtisadi həyatın ən son və təbii məqsədi nədir? 



 
1) istehsal 
2) iqtisadiyyat 
3)) istehlak 
4) ixtira 
5) infra 
 
68. İstehsal və onun inkişafı olmadan bazar ola bilərmi? 
 
1) ola bilər 
2)) ola bilməz 
3) bu mümkün deyil 
4) bu mümkündür 
5) bu təbiidir 
 
69. İslahatlar tədavüldə başlanaraq istehsalı əhatə etməzsə, iqtisadiyyatda 

bazar münasibətləri yarana bilərmi? 
 
1)) yarana bilməz 
2) yarana bilər 
3) yaranacaq 
4) yaratmaq olar 
5) yaratmaq olmaz 
 

70. İstehlak istehsal münasibətləri sisteminin hansı mərhələsidir? 
 
1)) sonuncu mərhələsi 
2) birinci mərhələsi 
3) başlanğıc mərhələsi 
4) ortancil mərhələsi 
5) ilk mərhələsidir 
 
71. Geniş təkrar istehsalın ən mühüm həlqəsi nədir? 
 
1)) istehlak 
2) istehsal 
3) iştirak 
4) israf 
5) israr 
 
72. Ən mühüm tərkib ünğürləri tələb, təklif, qiymət və rəqabət olan nəyi 
səciyyələndirir? 
 
1)) bazar mexanizmini 
2) ASK mexanizmini 



3) istehsal mexanizmini 
4) marketinq mexanizmini 
5) yarmarka mexanizmini 
 
73. Tələb və təklif bazar iqtisadiyyatında bütövlükdə milli bazarda hansı 
iqtisadiyyatın ən mühüm göstəricisi hesab edilir? 
 

1) makroiqtisadiyyatın  
2)) mikroiqtisadiyyatın 
3) bazar iqtisadiyyatının 
4) milli iqtisadiyyatın 
5) ASK iqtisadiyyatının 

 
74. Hansı nöqteyi nəzərdən bazar alıcı və ya tələb və təklif arasındakı qarşılıqlı 
münasibətlərin məcmusunu əks etdirir? 
 

1) makroiqtisadi 
2)) mikroiqtisadi 
3) ekstroiqtisadi 
4) endoiqtisadi 
5) sendroiqtisadi 

 
75. Tələb funksiyası nəyə deyilir? 
 
1)) tələbin ona təsir edən amillərdən asılılığına 
2) tələbin ona təsir etməyin amillərdən asılılığına 
3) tələbin azalmasına 
4) tələbin-təklifi üstələməsinə 
5) tələb-təklif qanununa 
 
76. Müəyyən bir dövr ərzində istehlak bazarına çıxarıla biləcək məhsulların natura 
və dəyər ifadəsində həcmini əks etdirən maddi əsas nədir? 
 
1)) təklif 
2) ehtiyac 
3) rəqabət 
4) mübadilə 
5) ticarət 
 
77. Mikroiqtisadiyyatda qiymətin həcmindən asılı olaraq dəyişən hansı qanun 
fəaliyyət göstərir? 
 
1)) tələb qanunu 
2) təklif qanunu 
3) rəqabət qanunu 



4) mübadilə qanunu 
5) azalanverim qanunu 
 
78. Təklifin əsas hissəsini nə təşkil edir? 
 
1)) mal təklifi 
2) qaramal təklifi 
3) mal-qara təklifi 
4) qoyun təklifi 
5) quş təklifi 
 
79. Mal təklifi həcm etibarı ilə nədən azlıq təşkil edir? 
 

1) istehlakdan 
2)) istehsaldan 
3) israfdan 
4) isrardan 
5) əməkdən 

 
80. Marketinqin vəzifəsi nədir? 
 
1)) bazar tələbatının həcminin bazarın real həcminə maksimal dərəcədə 
yaxınlaşmasını təmin etməkdir 
2) bazar tələbatının həcmini bazarın real həcminə minimal dərəcədə yaxınlaşmasını 
təmin etməkdir 
3) bazar tələbatının həcminin bazarın mövcud həcminə kəskin dərəcədə 
yaxınlaşmasının qarşısının alınmasını təmin etməkdir 
4) bazar tələbatının həcminin mövcud vəziyyətə gətirilməsini təmin etməkdir 
5) bazar tələbatının həcminin real vəziyyətə uyğunlaşdırılmasını təmin etməkdir 
 
81. Tələbin vəziyyəti müxtəlif olduqda hansı marketinq üsulları tətbiq olunur? 
 
1)) müxtəlif məqsəd və alətlərə malik olan 
2) müxtəlif arzu və təkliflərə malik olan 
3) müxtəlif keyfiyyət və kəmiyyətə malik olan 
4) müxtəlif standarta malik olan 
5) müxtəlif çeşidlərə malik olan  
 
82. Müxtəlif məqsəd və alətlərə malik olan marketinq üsulu hansıdır? 
 
1)) bazarların həcmindən asılı olaraq 
2) bazarın həcmindən asılı olmayan 
3) bazarın həcmini müəyyən edən  
4) bazarın həcmindən artıq olaraq 
5) bazarın həcmindən aşağı olaraq 



 
83. Kütləvi marketinq nədir? 
 
1)) bütün alıcılar üçün müəyyən olunur 
2) bütün satıcılar üçün müəyyən olunur 
3) bütün istehsalçılar üçün müəyyən olunur 
4) bütün istehlakçılar üçün müəyyən olunur 
5) bütün sahibkarlar üçün müəyyən olunur 
 
84. Məhsul fərqləndirici marketinq nəyə deyilir? 
 
1)) bütün alıcılar üçün, onların zövqləri nəzərə alınmaqla bir neçə məhsulu əhatə 
edir 
2) bütün satıcılar üçün, onlarınzövqlərini nəzərə almadan bir məhsul əhatə edir 
3) bütün istehsalçılar üçün onların zövqləri nəzərə alınır və bir neçə məhsulu əhatə 
edir 
4) bütün istehlakçılar üçün onların zövqləri nəzərə alınaraq çoxlu məhsulu əhatə 
edir   
5) bütün kommersantlar üçün, zövqləri nəzərə alınaraq, bir məhsulu əhatə edir 
 
85. Məqsədli marketinq nəyə deyilir? 
 
1)) müəyyən bazar seqmentləri üçün fərqləndirilərək hazırlanmış və istehsal olunan 
məhsula 
2) müəyyən bazar seqmentləri üçün fərqləndirilmədən hazırlanmış və istehsal 
olunmuş məhsula 
3) müəyyən bazar seqmentləri üçün fərqləndirilərək hazırlanmış və istehlak 
olunmuş məhsula 
4) bazar seqmentləri üçün hazırlanmış, lakin istehsal olunmamış məhsula 
5) bazar seqmentləri üçün hazırlanmamış və fərqləndirilməmiş məhula 
 
86. Tələbin vəziyyəti müxtəlif olduqda, müxtəlif məqsəd və alətlərə malik olan və 
tətbiq olunan marketinq üsulu hansıdır? 
 
1)) təşkilati quruluşun və idarə olunmasının xüsusiyyətindən asılı olaraq 
2) təşkilati quruluşun və idarə olunmasının xüsusiyyətindən asılı olmayaraq 
3) təşkilati quruluşunun və idarə olunmasının xüsusiyyətini nəzərə almayaraq 
4) təşkilati quruluşunun və idarə olunmasının nəzərə alaraq  
5) təşkilati quruluşunu və idarə olunmasının xüsusiyyətləri müxtəlif olaraq 
 
87. Ənənəvi marketinqin mahiyyəti nədir? 
 
1)) məhsul satışının təşkilinin elə bir üsuluna deyilir ki, mövcud bazarda olan 
alıcılara artıq istehsal olunmuş məhsul təklif olunur 



2) məhsul satışının təşkilinin elə bir üsuluna deyilir ki, bazarda olan alıcılara artıq 
istehsal olunmuş məhsul təklif olunmasın 
3) məhsul satışının təşkilinin müxtəlif üsülları tətbiq olunsun 
4) məhsul alıcılarına müxtəlif çeşiddə məhsul təklif olunsun 
5) məhsul istehsalçıları bazarda sərbəst hərəkət edə bilsin  
 
 
Mövzu 5  
 
88. Respublikanın regionlarında torpaqlar hansı xüsusiyyətinə görə bir-birindən 
fərqlənir? 
 

1) öz rənginə görə 
2) uzunluğuna görə 
3) suvarılmasına görə 
4)) keyfiyyətinə görə 
5) təbiətinə görə 

 
89. Təsərrüfat fəaliyyətində torpaqların belə fərqlərin mövcudluğu hansı tədbirin 
görülməsini zəruri edir? 
 
1)) torpaqların qiymətləndirilməsini 
2) torpaqların suvarılmasını 
3) torpaqların irriqasiyasını 
4) torpaqların şoranlaşmasını 
5) torpaqların meliorasiyasını 
 
90. Kadastrın mahiyyəti nədir? 
 
1)) torpaqların təbii, təsərrüfat və hüquqi vəziyyəti haqqında məlumatın məcmuu 
2) torpaqların təbii, təsərrüfat fəaliyyətinin məcmuu 
3) torpaqların şoranlıqdan təmizlənməsi  
4) torpaqların daş və kəsəklərdən təmizlənməsi 
5) torpaqların suvarma qurğularının gücü 
 
91. Torpaq kadastrı nə deməkdir? 
 
1)) torpağın istehsal vasitəsi kimi təbii keyfiyyəti, onun təsərrüfat və hüquqi 
vəziyyəti haqqında etibarlı və əsaslandırılmış məlumatların birliyi və cəmidir 
2) torpağın əsas istehsal vasitəsi kimi köhnəlib sıradan çıxmasıdır 
3) torpağın ottarlalı əkinçilik sistemi vasitəsi ilə becərilməsi 
4) torpağın suşumlanması və dincə qoyulmasıdır 
5) torpağın amartizasiyasıdır 
 
92. Torpaq kadastrı bir-birini tamamlayan neçə mərhələdən ibarətdir? 



 
1) bir-birini tamamlayan iki mərhələdən 
2) bir-birini tamamlayan üç mərhələdən 
3) bir-birini tamamlayan bir mərhələdən 
4)) bir-birini tamamlayan dörd mərhələdən 
5) bir-birini tamamlayan beş mərhələdən 

 
93. Torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsinin əsasını nə təşkil edir? 
 
1)) onların keyfiyyətini səciyyələndirən göstəricilərin istehsalın nəticəsinə təsir 
göstərmə qabiliyyəti 
2) onların keyfiyyətini səciyyələndirən göstəricilərin istehsalın nəticələrinə təsir 
göstərməmək qabiliyyəti 
3) onların keyfiyyətinə səciyyələndirən göstəricilərin aşağı düşməsinə səbəb 
qabiliyyəti 
4) onların keyfiyyətinə təsir göstərən elementlərin hərəkət qabiliyyəti 
5) torpaqlardan istifadənin səmərəliliyinə təsir qabiliyyəti 
 
94. Torpaq islahatının aparılmasını təmin edən nə yaradılmışdır? 
 

1) iqtisadi baza 
2)) hüquqi baza 
3) siyasi baza 
4) kimyəvi baza 
5) aqrotexniki baza 

 
95. “Torpaq bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda nə nəzərdə 
tutulmuşdur? 
 
1)) torpaq sahələrinin alqı-satqısının bilavasitə hərraclarda və tender vasitəsilə 
həyata keçirilməsi 
2) torpaq sahələrinin alqı-satqısını bilavasitə məhsul yarmarkalarında satışını 
3) torpaq sahələrinin alqı-satqısını k/t-ı bazarlarında həyata keçirilməsini 
4) torpaq sahələrinin tarlada hərraca qoyulmasını 
5) torpaq sahələrinin möhtəkirliyinin inkişaf etdirilməsini 
 
96. “Torpaq bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, eyni zamanda 
nəyin qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirləri müəyyən edir? 
 
1)) torpaq möhtəkirliyinin 
2) torpaq bazarının 
3) torpaq yarmarkasının 
4) torpaq kadastrının 
5) torpaqdan səmərəli istifadənin 
 



97. Bu tədbirlərdən hansı torpaq möhtəkirliyinin qarşısını alınmasına aiddir? 
 
1)) normativ qiymətin müəyyən edilməsi, torpaqla bağlı əqdlərin qeydiyyatı və 
vergiyə cəlb olunması qaydaları 
2) normativ qiymətin müəyyən edilməmə, torpaqla bağlı əqdlərin qeydiyyatı və 
vergiyə cəlb olunmaması qaydaları 
3) torpaq bazarına alıcı kimi daxil olan subyektlərin məhdudlaşdırılması qaydaları 
4) torpaq alqı-satqısına məhdudiyyətlərin qoyulması qaydaları 
5) torpağın alqı-satqısının tətbiqinə qoyulan qadağaların qaydaları 
 
98. Torpağın alqı-satqısında məhdudiyyətlər torpaq alıcılarına münasibətdə zəruri 
tələblər hansı formada qoyula bilər? 
1)) bir nəfərin mülkiyyətindəki torpaq sahəsi ölçüsündə hədlərin təyin olunması 
formasında 
2) torpaq bazarına alıcı kimi daxil olan subyektlərin məhdudlaşdırılması 
formasında 
3) kəndlinin torpağa sahibliyi münasibətinin saxlanması formasında 
4) bütün hallarda torpaq bilavasitə onu becərənin mülkiyyətində olmamalıdır 
5) torpağın daha səmərəli istifadə olunması formasında  
 
99. Torpaq sahələrinin satılması məhdudiyyətləri kimə və hansı formada tətbiqi 
məqsədəuyğundur? 
 
1)) müvafiq ərazidə yaşayan və k/t-ı sahəsində səriştəsi olanlara satılması 
formasında  
2) başqa ərazilərdə yaşayıb torpaqla məşğul olanlara satılması formasında 
3) xarici ölkə vətəndaşlarına satılması formasında  
4) şəhər əhalisinə satılması formasında 
5) kənddə yaşayan müəllimlərə satılmaması formasında  
 
100. Torpaq münasibətlərinin nizamlanması mexanizmində hansı amil mühüm rol 
oynayır? 
 
1)) torpağın qiymətinin tənzimlənməsi 
2) torpağın qiymətinin aşağı salınması 
3) torpağın qiymətinin yüksəldilməsi 
4) torpağın qiymətinin təkmilləşdirilməsi 
5) torpağın qiymətinin formalaşması 
 
101. Torpağın bazar qiyməti ilə lakin normativ qiymətdən az olmamaq şərti ilə 
alınıb satılmalı olduğu hansı qanunda göstərilir? 
 
1)) “Torpaq islahatı” haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu 
2) “Torpaq məcəlləsi” haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu 



3) “Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları” haqqında Azərbaycan Respublikası 
Qanunu 
4) “Torpaq bazarı” haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu 
5) “Torpaq icarəsi” haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu 
 
102. Torpağın qiymət həddi hansı orqan tərəfindən təsbit edilir? 
 
1)) dövlət tərəfindən 
2) bələdiyyələr tərəfindən 
3) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 
4) Torpaq Komitəsi tərəfindən 
5) İcra Hakimiyyəti tərəfindən 
 
Mövzu 6 
 
103. Aqrobiznes sistemində mühasiblərə görə mənfəət nədir? 
 
1)) firmanın istifadə etdiyi materialların, kapitalın və əməyin dəyərini satışdan 
gəlirinin ümumi məbləğindən, ayrı-ayrı şəxslərə və başqa firmalar ödədikdən sonra 
yerdə qalan hissəsidir   
2) firmanın xərclədiyi materialların dəyərini, satışdan gələn məbləğdən çıxdıqdan 
sonra yerdə qalan hissəsidir 
3) firmanın istifadə etdiyi əməyin dəyərindən, satışdan gələn məbləği çıxdıqdan 
sonra yerdə qalan hissəsidir 
4) firmanın istifadə etdiyi kapitalın dəyərini, satışdan gələn gəlirdən çıxdıqdan 
sonra yerdə qalan hissəsidir 
5) firmanın əmək haqqına çəkdiyi xərclərin dəyərinin, satışdan gələn gəlirdən 
çıxdıqdan sonra yerdə qalan hissəsidir 
 
104. Mənfəətin mühasiblərə görə hesablanmasında yalnız hansı xərclər nəzərə 
alınır? 
 

1) gizli xərclər 
2) orta xərclər 
3)) aşkar xərclər 
4) düzünə xərclər 
5) qeyri-müəyyən xərclər 

 
105. Mühasiblərə görə mənfəət hesablandıqda firmanın hansı tədarükçülərə 
ödənişləri daxil edilir? 
 

1) daxili tədarükçülərə 
2)) xarici tədarükçülərə 
3) öz partnyorlarına 
4) öz işçilərinə 



5) vergi orqanlarına 
 
106. Mənfəətin bu cür izahı hansı xərclərin nəzərdən qaçırılmasına səbəb olur? 
 

1) əmək haqqına 
2) rentaya 
3) borc faizlərinə 
4)) əmək haqqına, rentaya, borc faizlərinə, gizli xərcləri 
5) əsas fondların alınmasına 

 
107. İqtisadçılara görə iqtisadi mənfəət necə hesablanır? 
 

1) firmanın ümumi gəlirindən əmək haqqına və rentaya xərcləri çıxdıqdan 
sonra yerdə qalan hissə 

2) borc faizlərinə verilən xərcləri ümumi gəlirdən çıxdıqdan sonra yerdə qalan 
hissə 

3) firmanın normal gəlirinin, firmanın ümumi gəlirinə nisbəti 
4) firmanın aşkar və gizli xərcləri ümumi gəlirdən çıxıldıqdan sonra yerdə 

qalan hissə 
5)) firmanın ümumi gəlirindən əmək haqqına, rentaya, borc faizlərinə normal 
gəlirə aşkar və gizli xərcləri, itirilmiş imkanların bütün xərcləri çıxıldıqdan 
sonra yerdə qalan hissə 
 

108. Rəqabətli sabit iqtisadiyyat şəraitində xalis mənfəət nəyə bərabər olardı? 
 
1)) sıfıra 
2) mənfi biri 
3) müsbət ikiyə 
4) müsbət 10-a 
5) müsbət normal gəlirə 
 
109. Sabit iqtisadiyyatın mahiyyəti nədir? 
 
1)) bütün dəyişiliklərə məruz qalmayan 
2) bütün dəyişikləri özündə əks etdirən 
3) bütün əsas məlumatlar ehtiyat təklifləri daimi olanda 
4) dəyişilikləri başqa istiqamətə yönəldək 
5) bütün ehtiyatları özündə əks etdirən  
 
110. İstehsalat və qiymət sahəsində siyasətin nəticələri öncədən demək 
mümkündürmü? 
 

1) mümkün deyil 
2) qeyri mümkündür 
3)) mümkündür 



4) ola bilməz 
5) demək çətindir 

 
111. Sabit rəqabətli iqtisadiyyatda sıfır iqtisadi mənfəət anlayışı mənfəətin 
təhlilinin dərinləşməsinə təsir edirmi? 
 

1) etmir 
2)) edir 
3) edə bilməz 
4) bu mümkün deyil 
5) təsir etmir 

 
112. Dinamik iqtisadiyyatda sahibkar bütün zəruriyyəti ilə öz üzərinə nə götürür? 
 
1)) risk 
2) öhdəlik 
3) məhsuliyyət 
4) plan 
5) yük 
 
113. Xalis mənfəətin qeyri-müəyyənliklə və risklə bağlayaraq hansı risklərə 
ayırmaq olar? 
 
1)) sığortalana bilinən və sığortalana bilinməyən 
2) nəticəsi bilinən və bilinməyən  
3) gözlə görünən və görünməyən 
4) hiss edilən və edilməyən 
5) qəbul oluna bilən və bilinməyən 
 
114. Dinamik kapitalizmin müstəsna vacib xüsusiyyəti nədir? 

1)) innovasiya 
2) subsidiya 
3) kredit 
4) maliyyə 
5) investisiya 
 

115. İnnovasiya sahibkarlığın hansı xüsusiyyəti ilə bağlıdır? 
 
1)) təşəbbüskarlığı 
2) fərasəti 
3) qabiliyyəti 
4) sağlamlığı 
5) sadəliyi 
 

116. İstehsalçı firmalar istehsalın yeni metodlarını hansı niyyətlə tətbiq edirlər? 



 
1)) yeni məhsul növlərini mənimsəyib öz gəlirlərini artırsınlar 
2) gəlirlərin xərclərə nisbətən az olması üçün 
3) xərclərin gəlirə nisbətən çox olması üçün 
4) xərcləri aşağı sala biləcək tədbirləri qabaqlamaq üçün 
5) mövcud məhsulun metodikasını dəyişdirmək üçün 
 

117. Mövcud məhsulun formasını,şəklini dəyişdirib başqa formalara salmaq 
iqtisadi cəhətdən mümkün ola bilərmi? 

 
1)) qeyri mümkün ola bilər 
2) mümkün ola bilər 
3) mümkündür 
4) iqtisadi cəhətdən sərfəlidir 
5) iqtisadi cəhətdən qeyri sabitdir 
 

118. Sahibkarlar tərəfindən məqsədyonlü həyata kecirilən innovasiya səmərəsiz ola 
bilərmi? 
 
1)) ola bilər 
2) ola bilməz 
3) risk təhlükəlidir 
4) mənfəət gətirər 
5) səmərəli olması qeyri mümkündür 
 
119. Müəyyən mənada innovasiya mənfəət mənbəyi kimi sadəcə olaraq nəyin 
təsadüfüdür? 
 

əməyin  
2)) riskin 
3) təşəbbüsün 
4) maliyyənin 
5) kreditin 

 
Mövzu 7 
 
120. Sabibkarlıq risklərinin aşağı salınması hansı vacib tədbirdən asılıdır? 
 
1)) biznes planın mükəmməl işlənib hazırlanmasından və proqnozlardan 
2) hər hansı bir məhsulun istehsalı üçün xidmətin yüksək səviyyədə həyata 
keçirilməsindən 
3) firmanın idarə edilməsi üzrə əsas qərarların qəbulundan 
4) yeni növ məhsul istehsalında istehsal prosesinin radikal dəyişdirilməsindən 
5) iqtisadi riskə görə məsuliyyətdən boyun qaçırmasından 
 



121. Müəssisənin həcmindən və onun mülkiyyətinin təşkilati-hüquqi formasından asılı 
olmayaraq firmaların ayrılmaz tərkib hissəsi nədir? 
 
1)) planlaşdırma 
2) ixtisaslaşma 
3) yerləşdirmə 
4) uzlaşdırma 
5) mexanikləşdirmə 
 
122. Mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edilməsinə və bu sahədə mühüm olan 
risklərin minimuma endirməklə bağlı təkliflər hazırlanmasına imkan verən tədbiri 
seçin? 
 
1)) biznes plan 
2) biznes risk 
3) biznes mən 
4) biznes ledi 
5) biznes polan 
 
123. Hansı sahibkarlar üçün biznes plan təklikdə həyata keçirə bilmədikləri layihələri 
reallaşdırmaq üçün xarici köməyə ehtiyacı olanlara əsas vasitədir? 
 
1)) kiçik və orta biznesin 
2) nəhəng biznes kapitanlarının 
3) korporasiyaların 
4) sindikatların 
5) trestlərin 
 
124. Biznes plan müəssisənin gələcək dövr üçün biznesin nəyi planıdır? 
 
1)) biznesin inkişafı 
2) biznesin iflası 
3) biznesin baykotu 
4) biznesin tənəzzülü 
5) biznesin durğunluğu 
 
125. Biznes plan müəssisənin bazarda nə planıdır? 
 
1)) mümkün fəaliyyəti  
2) qeyri-mümkün fəaliyyəti 
3) istehsal fəaliyyəti 
4) xidmət fəaliyyəti 
5) gələcək fəaliyyəti 
 
126. Standart biznes plan hansı əlamətlərə malikdir? 



 
1)) müəyyən struktura, bölmələrin ardıcıllığına 
2) bəzi xüsusiyyətlərə 
3) bir sıra dəyişiliklərə 
4) təsərrüfat strateqiyasına 
5) biznes ardıcıllığına 
 
127. Biznes planın məzmununu nə təşkil edir? 
 
1)) məzmun blokları 
2) məzmun növləri 
3) məzmun sıraları 
4) məzmun detalları 
5) məzmun xülasələri 
 
128. Biznes planın maliyyə bölməsi neçə əsas sənədi əhatə etməlidir? 
 
1)) üç əsas sənədi 
2) dörd əsas sənədi 
3) beş əsas sənədi 
4) alti əsas sənədi 
5) yeddi əsas sənədi 
 
129. Biznes planın hər bir bölməsinin hansı bölməyə çıxışı olmalıdır? 
 
1)) maliyyə bölməsinə 
2) əsas bölməsinə 
3) kredit bölməsinə 
4) istehsal bölməsinə 
5) istehlak bölməsinə 
 
130. Yeni biznes üçün bazar tədqiqatlarının nəticələrini göstərən, istehlakçının profilini 
rəqiblərin güclü və zəif tərəflərini, bazarın coğrafi və digər amillərini qiymətləndirən 
sənəd necə adlanır? 
 
1)) marketinq planı 
2) biznes planı 
3) istehsalat planı 
4) istehlak planı  
5) maliyyə planı 
 
131. Operativ planların məzmunu nədən ibarətdir? 
 
1)) biznes planın predmeti olan malların və xidmətlərin istehsalının yaradılması və 
inkişafı 



2) biznes planın predmeti olan sahibkarların risk etmə qabiliyyəti 
3) biznes planın predmeti olmayan işlərin təşkili və inkişafı 
4) biznes planın əsas hissəsi olan istehlakçıların məhsullara tələbatı 
5) bazarda güclü rəqiblərlə mübarizə üsulları 
 
132. Yeni biznesin işə salınması mexanizmi, istehsal güclərinin yaradılmasının 
ardıcıllığı, satış kanallarının təşkili, reklamın formaları və büdcəsi, təchizat şəbəkələri, 
lazımi işçi qüvvəsinin tərkibi, sayı və sairə şərh edilən sənəd necə adlanır? 
 
1)) operativ planlar 
2) marketinq planı 
3) biznes planlar 
4) istehsal planları 
5) iş planları 
 
133. Bunlardan hansı biznes planın tərkibinə daxildir? 
 
1)) kapital qoyuluşları 
2) istehsalat planı 
3) istehlak planı 
4) təmir planı 
5) xərclər planı 
 
134. Biznes planın maliyyə bölməsində mütləq üç əsas sənəd hansılardır? 
 
1)) hesabi balans; pul vəsaitlərinin hərəkəti planı; gəlirlər və xərclər planı 
2) maya dəyəri planı; əməmk məhsuldarlığı planı; səmərəlilik planı 
3) resurslar planı; işçi planı; əmək balansı 
4) material ehtiyatları planı, ticarət planı 
5) xarici əlaqələr planı; daxili bazara buraxılış planı 
 
135. Maliyyə nəticələrinin ən çox ehtimal olunan hansı proqnozlarının tərtib edilməsi 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir? 
 
1)) optimist-pessimist 
2) mazaxist-modernist 
3) eqoist-sadist 
4) aktivist-saktivist 
5) passivist-padsivist  
 
136. Gəlirlər və xərclər planı bölmənin əsas sənədi hesab edilir? 
 
1)) maliyyə bölməsinin 
2) səhiyyə bölməsinin  
3) tədiyyə bölməsinin 



4) mədiyyə bölməsinin 
5) hədiyyə bölməsinin 
 
137. Maliyyə planını tərtib edərkən hansı nöqtəni də müəyyən etmək lazımdır? 
 
1)) zərərsizlik nöqtəsini 
2) zərərlilik nöqtəsini 
3) ziyanlılıq nöqtəsini 
4) mənfəət nöqtəsini 
5) paralellik nöqtəsini 
 
138. Ümumitəsərrüfat (müəssisənin) xərcləri proqnozlaşdırılarkən xərclərin hansı 
qiymətləri götürülməlidir? 
 
1)) artırılmış qiymətlər 
2) azaldılmış qiymətlər 
3) qısaldılmış qiymətlər 
4) aşağı salınmış qiymətlər 
5) sürüşkən qiymətlər 
 
139. Bütün xərclərin və gəlirlərin fərqinin sıfra bərabər olması hansı vəziyyəti əks 
etdirir? 
 
1)) zərərsizlik nöqtəsi 
2) gəlirlilik nöqtəsi 
3) mənfəətlilik nöqtəsi 
4) rentabellik nöqtəsi 
5) zərərlilik nöqtəsi 
 
140. Pul vəsaitlərinin hərəkəti planının başqa adı hansıdır? 
 
1)) kassa planı 
2) massa planı 
3) taksa planı 
4) əmanət planı 
5) köçürmə planı 
 
141. Müəyyən tarixə, müəssisənin maliyyə şərtlərini əks etdirən sənəd necə adlanır? 
 
1)) balans planı  
2) pul planı 
3) gəlirlər planı 
4) xərclər planı 
5) kassa planı 
 



142. Müəssisənin mülkiyyətinin elementlərini (aktiv) və öhdəliklərinin kəmiyyətini 
(passiv) dəqiq göstərən sənəd necə adlanır? 
 
1)) balans planı 
2) kassa planı 
3) bank planı 
4) sərmayəplanı 
5) xərclər planı 
 
143. Müəssisənin xalis dəyərini və likvidliyini xarakterizə edən hansı sənəddir? 
 
1)) balans planı 
2) biznes planı 
3) kassa planı 
4) sərmayə planı 
5) xərclər planı 
 
144. Balans planı növbəti neçə il üçün hazırlanmalıdır? 
 
1)) 3-4 il 
2) 2-3 il 
3) 5-6 il 
4) 6-7 il 
5) 8-9 il 
 
145. Mükəmməl işlənib hazırlanmış biznes planın sahibkarlıq risklərinin aşağı 
salınmasına təsiri varmı? 
 
1)) təsiri var 
2) təsiri yoxdur 
3) təsir edə bilməz 
4) bu mümkün deyil 
5) təsiri mümkünsüzdür 
 
146. Bu və ya digər konkret şəraitə uyğun olaraq biznesin genişlənməsi imkanlarının 
təhlilini əhatə edən sənəd necə adlanır? 
 
1)) biznes plan 
2) kassa planı 
3) pulun hərəkəti planı 
4) balans planı 
5) marketinq planı 
 
147. Hansı şəraitdə sahibkarlıq riskinin aşağı salınmasına biznes planın təsiri güclü 
olur? 



 
1)) biznes planın mərhələləri arasında qarşılıqlı əlaqələrdə ardıcıllıq nəzərə alınarsa 
2) biznes planın mərhələləri arasında qarşılıqlı əlaqələrdə ardıcıllıq nəzərə alınmazsa 
3) biznes planın hazırlanmasında sahibkarın özü şəxsən iştirak etmirsə 
4) biznes planın hazırlanması bütün mərhələlər üzrə yoxlanılırmırsa 
5) biznes planda qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrə nail olmaq üçün nəzərdə tutu və 
nəzərdə tutulmayan risklərin mövcudluğu müəyyənləşdirilmirsə 
 
148. Risklərlə bağlı qərarlar qəbul edilərkən sahibkarlar hansı amilləri nəzərə 
almalıdırlar? 
 
1)) obyektivvə subyektiv  
2) aktivvə passiv 
3) mədaxil-məxaric 
4) psixoloji 
5) eqoistik və kanfrantal 
 
149. Müasir şəraitdə səmərəli fəaliyyət üçün sahibkar iqtisadiyyat, psixologiya, siyasət, 
hüquq, istehsalın və əməyin səmərəli təşkili sahəsində nəyə malik olmalıdır? 
 
1)) biliklərə 
2) iqtisadçıya 
3) mütəxəssisə 
4) hüquqşünasa 
5) alıcılara 
 
150. Sahibkarlar kimlərlə əməkdaşlıq etməyi bacarmalıdırlar? 
 
1)) alıcılar, marketinq üzrə mütəxəssislər və kapital sahələri ilə 
2) mütəxəssislərlə, satıcılarla, mühəndislərlə, kimyaçılarla 
3) lizinq firmaları və kompaniyaları ilə 
4) komersantlarla və kommersiya təşkilatları ilə  
5) k/t-da yemçilik briqadaları ilə 
 
151. Risklərlə əlaqədar qərarların qəbul edilməsində sonuncu nə hesab edilir? 
 
1)) həddindən artıq sığorta edilmə və avanturizm 
2) həddindən artıq informasiyanın toplanması 
3) həddindən artıq informasiya çatışmamazlığı 
4) risklərin həddindən artıq sığorta edilməsi və özünə inamsızlıq 
5) həddindən artıq özünə güvənməsi 
 
152. Tələb olunan nəticənin alınmasını və risklərlə əlaqədar qərarların qəbul edilməsini 
çətinləşdirən amil hansıdır? 
 



1)) informasiya çatışmazlığı 
2) informasiyanın həddindən artıq bol olması 
3) informasiyanın qıtlığı 
4) informasiyanın həddən artıq toplanması 
5) informasiyanın tamamilə olmaması 
 
153. İdarəetmənin əsası olub bir neçə mümkün variantdan ən yaxşısının və şəraitə 
uyğununu seçilməsi nəyi bildirir? 
 
1)) qərarı 
2) hesabatı 
3) əmri 
4) sərəncamı 
5) riski 
 
154. Şəraitə uyğun olaraq yaxşı və ən yaxşı variantlar arasında mümkün olanın 
seçilməsi dedikdə nə başa düşülür? 
 
1)) optimal qərarlar 
2) gəliz qərarlar 
3) sadə qərarlar 
4) qeyri-ciddi qərarlar 
5) ciddi qərarlar 
 
155. Risklərin dərəcəsinin aşağı salınmasında və yüksək nəticə əldə edilməsinə imkan 
verən amil hansıdır? 
 
1)) qərarların düzgün qəbul edilməsi 
2)düzgün qoyulmuş sualın cavabının olmaması 
3)optimal olmayan qərarların verilməsi 
4)qərarların yerinə yetirilməməsi 
5)qərarların qanuna uyğun olmaması 
 
156. İdarəetmə qərarları ilə qəbul edilməsi ilə bağlı qaydaları formalaşdıran amerikan 
alimi kimdir? 
 
1)) Robinşteyn 
2) Vaynşteyn 
3) Eynşteyn 
4) Robiko 
5) Hansşteyn 
 
157. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi nəyə tabe olmalıdır? 
 
1)) mövcud qanun və qanunauyğunluqlara 



2) tələb və təklif qanunlarına 
3) fyuçers qanununa 
4) maddə çəkisinin saxlanması qanununa 
5) şarl qanununa  
 
158. Sahibkarların öz fəaliyyətlərinin ən mühüm nəticələrinə nail olmasına təminat 
verən nədir? 
 
1)) otimal qərarlar 
2) müasir texnologiyanın 
3) sərmaye qoyuluşu 
4) investisiya 
5) innovasiya 
 
159. Risklərlə əlaqədar qərar qəbul edilərkən bir neçə hansı məsələləri nəzərə almalıdır? 
 
1)) alternativ 
2) obyektiv 
3) subyektiv 
4) mütərəqqi 
5) texnoloji 
 
160. Riskə münasibət əsas etibarı ilə nə ilə müəyyən edilir? 
 
1)) insanların fərdi və psixoloji xüsusiyyətləri, onda olan zorakılıq, həyacanlanma və 
stres səviyyəsi ilə 
2) xüsusi ehtiyatlara və güclərə etibarlılıq və inam səviyyəsi ilə  
3) stres hissinə qarşı davamlılıq 
4) stres hissinə qarşı möhkəm davranmaq  
5) xarici mühitin vəziyyəti 
 
Mövzu 8 
 
161. Hazırki şəraitdə bazarda qiymətin əmələ gəlməsinə əsas etibarı ilə neçə yanaşma 
tərzi mövcuddur? 
 
1)) iki 
2) bir 
3) üç 
4) dörd 
5) beş 
 
162. Bazar münasibətləri şəraitində hər bir sahibkar firma və müəssisə istehsal etdiyi və 
bazara çıxardığı məhsulun qiymətini necə müəyyən edir? 
 



1)) sərbəst olaraq 
2) göstəriş vasitəsilə 
3) hökümət tərəfindən  
4) vergi idarələri tərəfindən 
5) bazarda alıcılar tərəfindən 
 
163. İstehsalçılar tərəfindən bazarda qiymətlərin fərdi qaydada müəyyən edilməsi hansı 
yanaşmaya aiddir? 
 
1)) birinci 
2) ikinci 
3) üçüncü 
4) dördüncü 
5) beşinci 
 
 164. Bazarda vahid qiymətlərin formalaşdırılmasını hansı yanaşmaya aid etmək olar? 
 
1)) ikinciyə 
2) birinciyə 
3) üçüncüyə 
4) dördüncüyə 
5) beşinciyə 
 
165. Hansı vasitələrlə dövlət əhalinin aztəminatlı təbəqələrinin həyat səviyyəsinə təsir 
göstərmək imkanına malikdir? 
 
1)) qiymət vasitəsilə  
2) kredit vasitəsilə 
3) maliyyə vasitəsilə 
4) investisiya vasitəsilə  
5) innovasiya vasitəsilə 
 
166. Son zamanlar istehlak bazarında rəqabətin hansı amilləri geniş yayılmağa 
başlamışdır?  
 
1)) qeyri qiymət 
2) qeyri-müəyyən 
3) qeyri-qanuni 
4) qeyri-istehlak 
5) qeyri-istehsal 
 
167. Bir çox firmalar qiymət siyasətinin həyata keçirilməsində müəyyən qüsurlara yol 
verirlər ki, bu qusurlardan da birini aşkar edik: 
 
1)) qiymətin əmələ gəlməsi istehsal xərcləri ilə həddindən artıq bağlı olur 



2) qiymətin əmələ gəlməsi istehsal vasitələri ilə xeyli bağlı olur 
3) qiymətin əmələ gəlməsi istehsal infrastrukturu ilə əlaqələndirilir 
4) qiymətin əmələ gəlməsi istehlak-istehsal əlaqələri ilə bağlanır 
5) qiymətin əmələ gəlməsi istehsal alətlərinin qiyməti ilə bağlanır 
 
168. Bəzi sahibkarlar qiymət siyasətinin formalaşdırılmasında hansı qüsura yol verirlər? 
 
1)) qiymət bazar şəraitinin dəyişməsi ilə zəif uyğunlaşdırılır 
2) qiymət bazar şəraitinin dəyişməsi ilə güclü uyğunlaşdırılır 
3) qiymət bazar münasibətlərinə uyğun qurulmur  
4) qiymət bazar seqmentləri ilə uyğunlaşdırılmır 
5) qiymət bazara çıxarılan məhsulun keyfiyyətinə uyğunlaşdırılmır 
 
169. Qiymət siyasətinin hazırlanmasında əsas məsələlərdən birini müəyyən edin: 
 
1)) istehsal olunmuş yeni məhsullara qiymətlərin müəyyən edilməsi 
2) istehsal olunmuş yeni məhsullara müəyyən edilmiş qiymət 
3) istehsal olunmuş köhnə məhsullara yeni qiymətin müəyyən edilməsi 
4) istehsal olunmayan məhsullara öncədən qiymətin qoyulması 
5) istehsal olunan yeni məhsullara qiymətin aşağı salınması 
 
170. Firmalar öz məhsullarını bazara çixararkən hansı amillər arasındakı uyğunluğu 
nəzərə alırlar ? 
 
1)) qiymıət və keyfiyyə 
2) qiymət və kəmiyyət 
3) qiymət və sığorta 
4) qiymət və bazar 
5) qiymət və marketinq 
 
171. Müəssisə və firmalar bazara çıxardıqları hansı məhsulu yüksək qiymətə satırlar? 
 
keyfiyyətli 
2)) yüksək keyfiyyətli 
3) orta keyfiyyətli 
4) aşağı keyfiyyətli 
5) pis keyfiyyətli 
 
172. Qiymətin müəyyən edilməsinin ardıcıl mərhələlərində birinci yeri hansı amil tutur? 
 
1)) qiymət siyasətinin məqsədlərinin müəyyən edilməsi 
2) qiymət siyasətində vəzifələrin müəyyən edilməsi 
3) qiymət siyasətinin stratrgiyasının müəyyən edilməsi 
4) qiymət siyasətinin təsir edici gücünün müəyyən edilməsi 
5) qiymət siyasətinin yerinə yetirilməsində əngəllərin müəyyən edilməsi 



 
173. Firmanın bazarda mövcudluğunun və fəaliyyətinin təmin edilməsi problemi prinsip 
etibarilə nəyin nəticəsində yaranır? 
 
1)) rəqabət və ya alıcıların ehtiyacının dəyişməsi 
2) rəqabət olmadan satıcının dəyişməsi\ 
3) firmanın mövcudluğunun dəyişməsi 
4) firmanın fəaliyyətinin dəyişməsi 
5) firmanın rəqabətə davam gətirməməsi 
 
174. Biznes fəaliyyətini davam etdirən zaman cox hallarda onların zəruri ehtiyatlarının 
azalması nəyə gətirib cixarır? 
 
1)) qiymətin aşagı salınmasına 
2) qiymətin artmasına 
3) qiymətin dəyişməsinə 
4) qiymətin diferensiallaşmasına 
5) qiymətin əmələ gəlməsinə 
 
175. Əmtəə dövriyyəsinin qiymətinin maksimum səviyyədə artırılmasına yönəldilən 
qiymət faktoru hansı hallarda tədbiqü edilir? 
 
1)) istehsal olunan məhsullara sərf edilən xərclərin strukturunu müəyyənləşdirmək çətin 
olsun 
2) istehsal olunan məhsullara sərf olunan əmək məsrəfləri çox olsun 
3) istehsal olunmayan məhsullara əvvəlcədən qiymətin qoyulması 
4) istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin aşağı olması 
5) istehsal olunan məhsulun səmərəliliyinin askar olunması 
 
176. Müəssisə və firmalar öz nüfuzlarını möhkəmləndirmək məqsədilə məhsul 
istehsalına sərf edilən xərcləri kompensasiya etmək üçün nəyə əl atırlar? 
 
1)) yüksək qiymətlər müəyyən edirlər 
2) qiymətləri aşağı salırlar 
3) diferensallaşdırırlar 
4) qiymətlərə əlavələr edirlər 
5) qiymətləri bazara uyğunlaşdırırlar 
 
177. Tələbin müəyyən edilməsi və onun təhlil nəyin müəyyən edilməsində növbəti 
addımdır? 
1)) qiymət siyasətinin 
2) qiymət strategiyasının 
3) qiymətin əmələ gəlməsinin 
4) qiymətin artırılmasının 
5) qiymətin müəyyən edilməsinin 



 
178. Qiymət və tələb iqtisadi kateqoriya olmaqla onların arasında nə mövcuddur? 
 
1) düz mütənasiblik 
2)) tərs mütənasiblik 
3) əyri mütənasiblik 
4) tam mütənasiblik 
5) natamam mütənasiblik 
 
179. Alıcıların qiymətə təsiri hansı amillərlə xarakterizə olunur? 
 
1)) iqtisadi və psixoloji 
2) iqtisadi və sosial 
3) iqtisadi və sosioloji 
4) istehsal-iqtisadi 
5) iqtisadi və rasional 
 
180. İstehsalçılar yüksək qiymətə daha çox məhsul sata bildiyi təqdirdə bu halda alıcılar 
üçün qiymət xüsusi nə amili kimi çixiş edir? 
 
xüsusi kəmiyyət 
2)) xüsusi keyfiyyət 
3) xüsusi xərclər 
4) xüsusi məsrəflər 
5) xüsusi gəlirlər 
 
181. Tələb mütəhərrikliyi aşağı olduqda bazarda satıcı əmtəəyə hansı qiyməti qoyur? 
 
1)) daha yüksək qiymət 
2) daha aşağı qiymət 
3) daha mükəmməl qiymət 
4) daha sabit qiymət 
5) daha stabil qiymət 
 
182. Tələb yüksək olduqda firma öz məhsullarının qiymətində hansı dəyişikliklər edir? 
 
1)) qiyməti aşağı salır 
2) qiyməti yuxarı qaldırır 
3) qayməti sabitləşdirir 
4) qiyməti stabilləşdirir 
5) qiyməti dayişdirir. 
 
183. İstehsal xərcləri neçə qrupa bölünür? 
 
1)) iki 



2) üç 
3) dörd 
4) beş 
5) altı 
 
184. Dəyişən xərclərin həcmi nədən asılı deyil? 
 
1)) məhsul buraxılışındakı dəyişiliklərdən və dövriyədən  
2) məhsul istehsalındakı xərclərin həcmindən 
3) məhsul istehsalının satışından 
4) məhsul istehsalının emalından 
5) məhsul istehsalının daşınmasından 
 
185. Dəyişən xərclərin həcmi nədən asılıdır? 
 
1)) bilavasitə buraxılan məhsulun həcmindən 
2) bilavasitə buraxılan məhsulların emalından 
3) bilavasitə istehsal olunan məhsulun daşınmasından 
4) bilavasitə emal edilən məhsulun keyfiyyətindən 
5) bilavasitə məhsulun keyfiyyətindən 
 
186. Hansı xərclərin birlikdə məcmusu xərcləri formalaşdırır? 
 
1)) daimi və dəyişən xərclər 
2) orta və son xərclər  
3) böyük və kiçik xərclər 
4) ilk və orta xərclər 
5) gizli-aşkar xərclər 
 
187. Hansı xərclərin əsasında qiymətin aşağı həddi meydana çıxır? 
 
1)) dəyişən və daimi xərclərin birlikdə məcmusu 
2) orta və son xərclərin birlikdə məcmusu 
3) ilk və orta xərclərin birlikdə məcmusu 
4) gizli və aşkar xərclərin məcmusu 
5) böyük və kiçik xərclərin cəmi 
 
188. Müəssisə, firma və sahibkarlar səmərəli qiymət siyasətini təmin etmək üçün hansı 
xərcləri müəyyənləşdirməlidirlər? 
 
1)) xərclərin quruluşunu istehsalın plan həcmi ilə müqayisə etməli və məhsul vahidinə 
orta istehsal xərclərini müəyyənləşdirməlidirlər 
2) xərclərin strukturunu istehsalın faktiki həcmi ilə müqayisə etməli 
3) məsrəflərin strukturunu istehsalın gözlənilən həcmi ilə müqayisə etməli 
4) xərclərin strukturunu istehsalın cəmi ilə müqayisə etməklə 



5) xərclərin həcmi istehsal olunan məhsulun həcminə bölməklə 
 
189. Qiymət siyasətinin müəyyən edilməsində növbəti mərhələ hansıdır? 
 
1)) qiymətin əmələ gəlməsi metodlarının seçilməsi 
2) qiymətin əmələ gəlməsi səbəblərinin təyini 
3) qiymətin əmələ gəlməsi prinsiplərinin müəyyən edilməsi 
4) qiymət siyasətinin müəyyən edilməsi 
5) qiymətin əmələ gəlməsinin xərclər metodu 
 
190. Qiymətin əmələ gəlməsinin əsas metodlarından olan xərc metodu necə müəyyən 
edilir? 
 
1)) istehsal olunan məhsullara çəkilən xərclər əsasında 
2) emal olunan məhsullara xərclərin cəminin məcmusu 
3) realizə edilən məhsullara çəkilən xərclərin əsasında 
4) anbarlarda saxlanılan məhsullara xərclər əsasında 
5) ixrac olunan məhsullara çəkilən xərclər əsasında 
 
191. Xərc metodunun tərkib üsullarindən birini müəyyən edin? 
 
1)) “üstəgəl xərclər” metodu 
2) “üstündən çıx” xərclər metodu 
3) ilk xərclər metodu 
4) son xərclər metodu 
5) orta xərclər metodu 
 
192. Xərc metodunun tərkib elementlərindən olan hansıdır? 
 
1)) minimum xərclər metodu 
2) maksimum xərclər metodu 
3) mənfi xərclər metodu 
4) gizli xərclər metodu 
5) aşkar xərclər metodu 
 
193. Qiymətə əlavələr vasitəsilə onun artmasına nəzərdə tutan metod hansı metodun 
tərkib elementidir? 
 
1)) xərclər metodunun 
2) gəlirlər metodunun 
3) məhsul vermə metodunun 
4) məhsula xərclər metodunun 
5) gizli xərclər metodunun 
 
194. Xərclər metodunun tərkibinə daxil olan metod hansıdır? 



 
1)) qiymətin əmələ gəlməsinin məqsədli metodu 
2) qiymətin əmələ gəlməsinin çevirmə metodu 
3) qiymətin əmələ gəlməsinin strateji metodu 
4) qiymətin əmələ gəlməsinin maksimum xərclər metodu 
5) qiymətin əmələ gəlməsinin dəyişən xərclər metodu 
 
195. Bu metodlar içərisində ən geniş yayılan metod hansıdır? 
 
1)) “üstəgəl xərclər” metodu 
2) “üstənçik xərclər” metodu 
3) maksimum xərclər metodu 
4) “gizli xərclər” metodu 
5) “aşkar xərclər” metodu 
 
196. Qiymətə əlavə edilən xərclər dedikdə nə başa düşülür? 
 
1)) daimi və dəyişən məsariflər 
2) daimi və gizli xərclər 
3) orta xərclər 
4) sabit xərclər 
5) stabil xərclər 
 
197. Qiymətə əlavə edilən xərclər nəyə görə hesablanır? 
 
1)) məhsul vahidinə görə 
2) 1 hektara görə 
3) 1 ha k/t-ı yararlı torpaq sahəsinə görə 
4) əkin sahəsinə görə 
5) məhsulun gəlitinə görə 
 
198. Qiymətə əlavə edilən xərclər hansı məsariflər əsasında hesablanır? 
 
1)) bu hesablamalar orta daimi, daimi orta və orta dəyişən xərclərdə əlavə edilməklə 
orta məsariflər əsasında 
2) bu hesablamalar gizli dəyişən xərclər əsasında 
3) aşkar daimi xərclər əsasında 
4) daimi sabit xərclər əsasında 
5) stabil-orta xərclər əsasında 
 
199. Qiymətqoymanın da bir metodunu müəyyən edin? 
 
1)) minimum xərclər metodu 
2) maksimum xərclər metodu 
3) orta xərclər metodu  



4) sabit xərclər metodu 
5) dəyişən xərclər metodu   
 
200. Minimum xərclər metodu hansı məqsədi nəzərdə tutur? 
 
1)) konkret məhsul istehsalına çəkilən xərclərin konpensasiyasıni nəzərdə tutur 
2) daimi və dəyişən məsariflərin azalmasını nəzərdə tutur 
3) askar xərclərin dəyişməsini nəzərdə tutur 
4) qiymətin əmələ gəlməsinin dinamikasını nəzərdə tutur 
5) qiymətə əlavələr vasitəsilə onun artmasını nəzərdə tutur. 
 
201. Məhsul istehsalına çəkilən daimi xərclərin azaldılmasına yəni minimum səviyyəyə 
endirilməsinə əsaslanan hansı metoddur? 
 
1) “üstəgəl xərclər” metodu 
2) qiymətin əmələ gəlməsinin məqsədli metodu 
3)) minimum xərclər metodu 
4) qiymətə əlavə edilən xərclər metodu 
5) askar xərclər metodu 
 
202. məhsul vahidinin maya dəyərini formalaşdıran metod necə adlanır? 
 
 1)) qiymətə əlavələr 
2) qiymətin konpensasiyası 
3) qiymətin əmələ gəlməsi 
4) qiymətin sığortalanması 
5) qiymətin endirilməsi 
 
203. Qiymətin əmələ gəlməsinin daha bir metodunu müəyyən edin? 
 
1)) məqsədli qiymətqoyma 
2) məqsədsiz qiymətqoyma 
3) nəzəri qiymətqoyma 
4) faktiki qiymətqoyma 
5) plan qiymətqoyma 
 
204. Qiymətqoymanın hansı metodunda məqsədli qiymətlər vasitəsilə nəzərdə tutulan 
mənfəətin əldə edilməsi əsas götürülür? 
 
1) üstəgəl xərc metodu 
2) gizli xərclər metodu 
3)) məqsədli qiymətqoyma metodu 
4) askar xərclər metodu 
5) orta xərclər metodu 
 



205. Qiymət siyasətinin formalaşmasında hansı amilin nəzərə alınmasının böyük 
əhəmiyyəti vardır? 
 
1) inhisarın 
2)) rəqabətin 
3) tələbin 
4) təklifin 
5) sərbəst seçimin 
 
206. Qiymətin əmələ gəlməsinin liderlik metodunun mahiyyəti nədir? 
 
1)) bazarda liderlik edən firmalar tərəfindən qiymətin müəyyən edilməsi 
2) bazarda inhisarçı firmanın qiymətinin tənzimlənməsi 
3) bazarda qiymətlə manipulyasiya edən firmaların fəaliyyəti 
4) bazarda əmtəə tələbatın müəyyən edilməsi 
5) bazarda qiymətin səviyyəsinə təsir edən amillərin olması 
 
207. Mənfəətin və nəzəri maksimum səviyyənin təhlili əsasında satış qiymətinin 
müəyyən edilməsinin aid olduğu metodlar? 
 
1)) qiymət siyasətinin formalaşması metodları 
2) qiymətin müəyyən edilməsi metodu 
3) qiymətin əmələ gəlməsi 
4) qiymətqoyma metodu 
5) qiymətin diferensallaşması metodu 
 
208. Əgər firma bazarda inhisarçı mövqeyə malikdirsə, onda o bazarda nə əldə etməyə 
qadirdir? 
 
1)) böyük həcmdə mənfəət 
2) böyük həcmdə zərər 
3) böyük həcmdə əmtəə 
4) bazarda özünəməxsus liderlik 
5) böyük həcmdə səlahiyyət 
 
Movzu 9 
 
209. Məhsulların və xidmətlərin beynəlxalq mübadiləsi necə adlanır? 
 
1)) xarici ticarət 
2) xarici münasibət 
3) xarici miqrasiya 
4) kapitalın hərəkəti 
5) xarici turizm  
 



210. Sənaye  müəssisələrinin, elmi-texniki mərkəzlərin infrastrukturunun vəs. 
layihələndirilməsi məsələlərinin tədqiq edilməsi üzrə kommersiya xarakterli xidmətlər 
kompleksi necə adlanır? 
 
1) “nou –hau” xidməti 
2)) İnjinirink 
3) Lisensiat 
4) Lisenziar 
5) Patent  
 
 
211. Beynəlxalq istehsal ixtisaslaşdırılması və kooperativləşdirilməsinin mahiyyəti 
nədir? 
 
1)) müxtəlif ölkələrdə olan tərəfdaşların hər hansı bir məhsulun istehsalında bilavasitə 
əməkdaşlığını əks etdirmək 
2) müxtəlif ölkələrdən olmayan tərəfdaşların hər hansı bir xidmətin istehsalında 
əməkdaşlığı əks etdirməmək 
3) bütün hallarda tərəfdaşların verilən məhsula qiymətin qoyulması 
4) kompleks avadanlığın göndərilməsi və qəbuulu 
5) köhnəlmiş məhsulun  tərəfdaşlar tərəfindən alınması və ya sifarişi 
 
212. Texnoloji proses və s. kooperativləşdirmənin obyekti nə ola bilər? 
 
1)) hazır məhsul 
2) kohnə məhsul 
3) təzə məhsul 
4) satılmış məhsul 
5) alınmış məhsul 
 
213. Kooperativləşdirmə nə üzrə təsnifləşdirilə bilər? 
 
1)) növlər, mərhələlər, ərazi dairəsi, tərəfdaşların sayı, obyektlərin miqdarı, məhsulun 
xarakteri 
2) kooperativləşdirmənin xüsusiyyətləri və payçıların qarşılıqlı əlaqəsi 
3) kooperativlərin nizamnaməsinin hazırlanması mərhələləri və onun qəbulu 
4) cərimə sanksiyaları ilə kooperativlərin vergiyə cəlb edilməsi 
5) növlər və mərhələlərlə kooperativlərin yaradılması və qeydiyyatdan kecirilməsi 
 
214. Hansı məhsulun idxalına adətən azaldılmış kömrük rüsumları müəyyən olunur? 
 
1)) quraşdırılmış şəkildə olan məhsulların 
2) qablaşdırılmış şəkildə olan məhsulların 
3) pərakəndə şəkildə olan məhsulların 
4) kompleksləşdirilmiş şəkildə olan məhsulların 



5) ədədlə göndərilən məhsulların 
 
215. Hansı hallarda ixracatçılar göndərilmiş məhsulun dəyəri müqabilində idxalçıdan ya 
tam ya da qismən məhsulla ödənilməsini öhdəsinə götürür? 
 
1)) qarşılıqlı mal göndərişləri zamanı 
2) qarşılıqlı heyvan göndərişləri zamanı 
3) qarşılıqlı dostluq müqabilində ödənişlərin edilməsi 
4) məhsulun yığılmış vəziyyətdə satılmaı 
5) məhsul emal edildikdən və qablaşdırılmasından sonra 
 
216. Beynəlxalq kooperativləşdirmənin necə əsas metodu mövcuddur? 
 
1) bir  
2) iki 
3)) üç 
4) dörd 
5) bes 
 
217. Razılaşdırılmış birgə proqramların həyata kecirilməsi kooperativləşdirmənin hansı 

metoduna aiddir? 
 
1)) birinci 
2) ikinci 
3) üçüncü 
4) dördüncü 
5) besinci 
 
218. Müqavilə üzrə ixtisaslaşdırmanın daxil olduğu metodu müəyyən edin? 
 
1) besinci 
2)) ikinci 
3) üçüncü 
4) dördüncü 
5) birinci 
 
219. Birgə istehsal müəssisələrinin yaradilması kooperativləşdirmənin hansı metoduna 

daxildir? 
 
1) birinci 
2) ikinci 
3)) üçüncü 
4) dördüncü 
5) besinci 
 



220. Beynəlxalq lizinq nədir? 
 
1)) istehsal avadanlıqlarının nəqliyyat vasitələrinin, kompyuter texnikasının və s. uzun 
müddətə icarəyə verilməsidir? 
2) istehsal vasitələrinin qisa müddətə icarəyə verilməsidir 
3) avadanlıqlar və qurğuların istismara verilməsi 
4) dövriyyə fondlarının dövriyyəsində xarici amil 
5) beynəlxalq kapitalın hərəkəti 
 
221. Xarici iqtisadi fəaliyyətin ən dinamik forması hansı beynəlxalq xidmət növüdür? 

 
1)) beynəlxalq turizm 
2) beynəlxalq lizinq 
3) beynəlxal ticarət 
4) beynəlxalq tibbi xidmət 
5) beynəlxalq nəqliyyat 
 

222. Sahibkarlıq fəaliyyətindən mənfəət əldə etmək və ya faiz götürmək məqsədilə 
əmtəə və ya pul formasında vəsaitin yerləşdirilməsinə nə deyilir? 

1) əmək ixracı 
2)) kapital ixracı 
3) məhsul ixracı 
4) fond ixracı 
5) əmtəə ixracı 
 
223. Hansı kapitalın hərəkəti beynəlxalq kredit formasında çıxıs edir? 
 
1)) ssuda kapitalının  
2) yardım kapitalının 
3) yardım fondunun 
4) beynəlxalq valyuta 
5) beynəlxal kreditin 
 
224. Dünya kapital bazarını hansı bazarlara bölmək olar? 
 
1)) kredit bazarına və qiymətli kagizlar bazarına 
 2) valyuta bazarına və əmək bazarına 
3) valyuta maliyyə bazarına 
4) investisiya və innovasiya 
5) dünya ticarət bazarina 
 
225. Xarici borc alana ssuda hansı şərtlərlə verilir? 

 
1)) qaytarılmaq, müddətli olmaq və müəyyən faizləri ödəmək 
2) qaytarılmamaq, müddətsiz və müəyyən faizləri ödəməmək 



3) məhsul vasitəsilə qaytarmaq 
4) xammal şəklində qaytarmaq 
5) hec bir formada qaytarmamaq 
 

226. Portfel investisiyasının mahiyyət nədir? 
 
1)) gəlir əldə etmək məqsədilə xaricdə qiymətli kağızlara kapital qoyuluşları 
2) gəlir əldə etmək məqsədilə qiymətli kağızlara sərmayə qoyuluşları 
3) gəlir əldə etmək məqsədilə xaricdə ada almağa kapital qoyuluşları 
4) gəlir əldə etmək üçün xaricdə müəssisə yaratmağa sərmayə qoyuluşu 
5) gəlir əldə etmək üçün,xaricdə istedadlı futbolçu olmağa kapital qoyuluşu 
 
227. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə dövlət maraqlarının müdafiəsi üzrə aparıcı orqan 

hansıdır? 
 
1)) Dövlət kömrük komitəsi 
2) iqtisadi inkişaf nazirliyi 
3) maliyyə nazirliyi 
4) kənd təsərrüfatı nazirliyi 
5) Mərkəzi Bank 
 

228. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edilməsində hansı orqanin rolu böyükdür? 
 
1)) Dövlət Gömrük Komitəsi 
2) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 
3) Səhiyyə Nazirliyi 
4) Təhsil Nazirliyi 
5) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
 
Mövzu 10.  
 

229. Beynəlxalq Ərzaq təhlükəsizliyi ideyası hansı əsrin necənci illərində yaranmışdır? 
 
1)) XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində 
2) XX əsrin 40-ci illərinin axirlarında 
3) XX –ci əsrin 30-cu illərinin ortalarında 
4) XX –ci əsrin 50-ci illərində  
5) XXI –ci əsrin əvvəllərində 
 

230. Əhalinin həyat səviyyəsini xarakterizə edən ən mühüm arqumenti nədir? 
 
1)) qida məhsullarına olan tələbatın ödənilməsi 
2) geyim paltarlarına olan tələbatın ödənilməsi 
3) ərzaq resurslarının catışmamazlığı 
4) ərzaq resurslarının idxal edilməsi 



5) ərzaq resurslarının ixrac edilməsi 
 

231. Beynəlxalq miqyasda ərzaq təhlükəsziliyi hansı beynəlxalq təkilat tərəfindən 
necənci ildə yaranmışdır? 

 
1)) BMT-nin  1974-cü ildə 
2) BMT-nin 1954-cü ildə 
3) BMT-nin 1945-ci ildə 
4) BMT-nin 1981 - ci  ildə 
5)  Yenidənqurma və İnkisaf Bankı -1995-ci ildə  
 

232. Beynəlxalq Ərzaq təhlükəsizliyi Konsepsiyası hansı təşkilat tərəfindən necənci 
ildə qəbul edilmişdir? 

 
1)) XX əsrin 80-ci illərində  Ümumdünya Ərzaq Şurası və BMT-nin Kənd 
Təsərrüfatı və Ərzaq təşkilatı 
2) XX-ci əsrin  70-ci illərində FAO tərəfindən  
3) BMT-nin 4 dekabrda beynəlxalq inkişaf strategiyasında 
4) Avropa yenidən qurma və İnkişaf Bankı tərəfindən 
5) BMT-tərəfindən 1978-ci ildə 
 

233. Ərzaq problemi hansı formada Təzahür edir? 
 
1)) əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin mürəkkəbləşməsi fonunda 
2) əhalinin pul gəlirinin artması fonunda 
3) əhalinin real pul gəlirinin azalması fonunda 
4) əhalinin ərzagi israf etməsi nəticəsində 
5) sosial vəziyyətin yaxsılaşdırılması fonunda 
 

234. Ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin quruluşunu necə istiqamətdə təsnifləşdirmək 
mümkündür? 

 
1)) dörd 
2) bes 
3) altı 
4) yeddi 
5) səkkiz 
 

235. Ərzaq təhlükəsizliyini kəmiyyət göstəricisi kimi xarakterizə edən aspekti 
müəyyən edin? 

 
a. xarici ticarət aspekti 
b. iqtisadi potensial aspekti 
c.  istehsal aspekti 

4)) istehlak aspekti 



5) fizioloji tələbat aspekti 
 

236. Ərzaq təhlükəsizliyin səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün hansı aspekt başlangic 
kriteriya hesab olunur? 

 
1)) istehlak aspekti 
2) istehsal aspekti 
3) fizioloji norma 
4) iqtisadi potensial 
5) xarici ticarət 
 

237. Ərzaq aspekti nədir? 
 
1)) daxili ərzaq bazarında ərzaq məhsullarına olan tələbatı, fizioloji qida 
normasının və onun ödənilməsinin səviyyəsinin sərhəddi 
2) ərzaq bazarında ərzaq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsi 
3) ərzaq bazarında əhalinin tələbatının daxili istehsal hesabına ödəmək 
4) daxili ərzaq bazarının qorunması 
5) daxili ərzaq bazarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 
 

238. Adam basına istehlakın mahiyyəti : 
 
1)) fizioloji norma səviyyəsində qidalanma ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin ilkin göstəricisi 
2) yerli istehsalın fizioloji tələbat normasına nisbətən göstəricisi 
3) dəyər ifadəsində minimum fizioloji norma çərçivəsində istehlakın məbləğı 
gösətricisi 
4) əhalinin sosial durumu göstəricisi 
5) məhsulların ümumi fizioloji tələbata görə müqayisəsinin əviyyə göstəricisi 
 

239. İstehlakın mövcud durumu nə ilə xarakterizə olunur? 
 
1)) əhalinin alıcılıq qabiliyyəti istehlakında ayrı-ayrı məhsulların xüsusi çəkisi 
2) əhalinin ərzaq məhsulları ilə mövcud təminat səviyyəsi 
3) mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi 
4) idxal kanalları hesabına ödənilməsi 
5) fizioloji tələbata görə müqayisənin səviyyəsi 
 
  Movzu 11 
 

240. Ərzaqla özünütəminetmə necə müəyyən olunur? 
 

1)) yerli  istehsalın adambaşına fizioloji tələbat normasına nisbəti ilə 
2) dəyər ifadəsində maksimum fizioloji normanın nisbəti ilə 
3) dəyər ifadəsində minimum fizioloji norma çərçivəsində 



4) ərzaq məhsullarının bazar qiymətləri ilə 
5) ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi çərçivəsində 

 
241. Minimum istehlak səbəti nədir? 

 
1)) dəyər ifadəsində minimum fizioloji norma cərçivəsində istehlakın ümumi 
məbləğini özündə əks etdirən 
2) dəyər ifadəsində maksimum fizioloji norma çərçivəsində istehlakın nisbi 
məbləğini özündə əks etdirən 
3) ərzaq məhsullarının dövlət qiymətləri ilə hesablanan 
4) iqtisadiyyat üzrə və onun sahələri üzrə əmək məsrəfləri 
5) əhalinin sosial durumunun qiymətləndirilməsinə imkan verməyən 
 

242. Ərzaq təhlükəsizliyinin istehsal aspekti necə göstərici ilə xarakterizə olunur? 
 
1)) bes göstərici 
2) dörd göstərici 
3) üç göstərici 
4) iki göstərici 
5) bir göstərici 
 

243. KƏnd təsərrüfatının potensizl imkanlarını xarakterizə edən göstəricilər istehsal 
aspektinin hansı bölməsinə aiddir? 

 
1)) birinciyə 
2) ikinciyə 
3) üçüncüyə 
4) dördüncüyə 
5) besinciyə 
 

244. Ərzaq təhlükəsizliyinin istehsal aspekti göstəricisi olan kənd təsərrüfatı 
istehsalının iqtisadi səmərəlilik göstəricisi nəyi xarakterizə edir? 

 
1)) istehsalın gəlirliyini 
2) istehsalın zərərlə işləməsini 
3) istehsalın aşağı düşməsini 
4) istehsalın öz xərcini ödəyə bilməməsini 
5) istehsal olunan məhsulların baha başa gəlməsini 
 

245. Kənd təsərrüfatına dövlət büdcəsindən verilən dotasiyalar ərzaq təhlükəsizliyinin 
hansı aspektinə daxildir? 

 
a. istehlak aspektinə 

2)) istehsal aspektinə 
3) qeyri-istehlak aspektinə 



4) qeyri istehsal aspektinə 
5) iqtisadi potensizl espektinə 
 

246. Bu göstəricilərdən hansı iqtisadi səmərəlilik göstəricisidir? 
 
1)) adam başına düşən ümumi məhsul 
2) bir bas mal-qaraya verilən  yemin miqdarı 
3) bir hektara verilən gübrələrin miqdarı 
4) bir hektara verilən üzvü gübrələrin miqdarı 
5) bir hektara düşən traktor işinin  həcmi 
 

247. Kənd təsərrüfatında fond verimi göstəricisi təsərrüfatda nədən səmərəli istifadə 
olunmasını xarakterizə edir? 

 
1)) əsas fondlardan 
2) əsas işçilərdən 
3) əsas gəlirlərdən 
4) əsas masınlardan 
5) əsas proseslərdən 
 

248. Heyvandarlıqda məhsuldarlıq səviyyəsi hansı iqtisadi kateqoriyanı xarakterizə 
edir? 

 
1)) səmərəliliyi 
2) səmərəsizliyi 
3) istehsalın geriliyini 
4) heyvanların quruluşunu 
5) naxirin tərkibini 
 

249. Təsərrüfat fəaliyyətindən əldə olunan mənfəətin həcmi istehsalın hansı vəziyyətini 
xarakterizə edir? 

 
1)) istehsalın gəlirliyini 
2) istehsalın zərərlə işləməsini 
3) istehsalın müflisləşməsini 
4) istehsalın mexanikləşməsini 
5) istehsalın tənəzzülünü 
 

250. İstehsalın gəlirliyini dünya təcrübəsində kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının 
dövlət tərəfindən müdafiə olunmasında hansı funksiyanı yerinə yetirir? 

 
1)) indikator 
2) irriqasiya 
3) irrasional 
4) alliqator 



5)irriqator 
 
251. Ərzaq məhulları üzrə idxal və ixracın balansı nəyin hesablanmasında istifadə 
edilir? 
 
1)) idxalın səviyyəsini 
2) ixracın səviyyəsini  
3) istehsalın səviyyəsini 
4) səmərəliliyin səviyyəsini 
5) rentabellik səviyyəsini 
 
252. Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə idxal və ixracın balansı göstəricisi nəyi 
xarakterizə edir? 
 
1)) daxili k/t-ı istehsalının müdafiəsi və xarici ticarət siyasətinin əlverişli şəraitdə 
aparılmasını 
2) daxili k/t-ı istehsalının inkişafı və daxili ticarət siyasətinin effektliyi  
3) daxili k/t-ı istehsalının inkişaf səviyyəsini 
4) xarici ticarətdə ixracın xüsusi çəkisi 
5) istehsal olunan k/t-ı məhsullarının reallaşdırılmasını 
 
253. Məhsul istehsalı balansı və əmtəəlik səviyyəsi, məhsulun müxtəlif məqsədlər 
üzrə istifadəsi və itkilər hansı məhsulların həcmini müəyyənləşdirir? 
 
1)) ümumi kt-ı məhsulu istehsalının həcmini 
2) ümumi sənaye məhsullarının həcmini  
3) tikinti məhsullarının həcmini 
4) quraşdırma işlərinin həcmini 
5) kənd tikintisi işlərinin həcmini 
 
254. Ərzaq təhlükəsizliyi probleminə olan prinsipial münasibətlərdən asılı olaraq 
tarixən dövlətlərin aqrar siyasətini neçə əsas tipi fərqləndirilir? 
 
1)) üç 
2) bir 
3) iki 
4) dörd 
5) deş 
 
255. İdxala əsaslanan liberal aqrar siyasət hansı tipə aiddir? 
 
1)) birinci tipə 
2) ikinci tipə 
3) üçüncü tipə 
4) dördüncü tipə 



5) beşinci tipə 
 
256. İxraca istiqamətlənən yeni bazarların əldə edilməsinə xidmət edən aqrar 
siyasətin məhsul olduğu tip hansıdır? 
 
1)) ikinci 
2) beşinci 
3) dördüncü 
4) üçüncü 
5) birinci 
 
257. Proteksionist aqrar siyasət hansı tipə mənsubdur? 
 
1)) üçüncü 
2) birinci 
3) ikinci 
4) dördüncü 
5) beşinci 
 
258. Birinci tip nəyə əsaslanan aqrar siyasətdir? 
 
1)) idxala istiqamətlənən 
2) ixraca əsaslanan 
3) rüsuma əsaslanan 
4) ticarətə əsaslanan 
5) istehsala əsaslanan 
 
259. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından ikinci tip siyasət nəyə 
istiqamətlənir? 
 
1)) ixraca əsaslanan aqrar siyasət 
2) idxala əsaslanan aqrar siyasət 
3) xidmətə əsaslanan aqrar siyasət 
4) istehsala istiqamətlənən aqrar siyasət 
5) istehlaka əsaslanan aqrar siyasət 
 
260. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönədilmiş üçüncü tip siyasət necə 
adlanır? 
 
1)) proteksionist özünütəminetmə siyasət 
2) himayə olunmayan – özünə güvənən siyasət 
3) su və torpaq resurslarının qorunub saxlanması siyasəti 
4) ehtiyacı olanlara ərzaq yardımı siyasəti 
5) kənddə istehsal infrastrukturunun yaradılması siyasəti 
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261. Müasir dövr deynəlxalq ərzaq təhlükəsizliyinin ən mühüm və aparıcı 
problemlərindən biri hansıdır? 
 
1)) ərzaq məhsullarının keyfiyyəti və onların ekoloji cəhətdən təmizliyi 
2) ərzaq məhsulları satışının təşkili 
3) ərzaq məhsulları istehsalının genişləndirilməsi 
4) ərzaq məhsulları ixracının artırılması 
5) ərzaq məhsulları idxalının azaldılması 
 
262. Dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin hansı səviyyədə olmasını giymətləndirmək 
üçün nədən istifadə edilir? 
 
1)) göstəricilər sistemindən 
2) fizioloji qida normalarından 
3) ərzaq məhsullarının istehlakından 
4) yeyinti məhsullarının adambaşına istehsalı 
5) əhalinin məcmuu gəlirləri 
 
263. Dövlət ərzaq təhlükəsizliyinin əsasını təşkil edən ərzaq, k/t-ı və yeyinti 
məhsullarının istehsalını və onların səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricini 
müəyyən edin? 
 
1)) bitkiçilik məhsullarının istehsalı və məhsuldarlığı  
2) bitkiçilik məhsullarının reallaşdırılması 
3) bitkiçilik məhsullarının emalı saxlanması 
4) bitkiçilik məhsullarının yenidən təkrar emalı 
5) bitkiçilik məhsulların dünya  bazarına çıxarılması  
 
264. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalın və onların səmərəliliyini göstərən 
göstərici hansıdır? 
 
1)) adambaşına k/t-ı məhsullarının istehsalı 
2) iqtisadiyyatın aqrar sektoruna büdcə subsidiyalarının həcmi 
3) ərzaq idxalı və ərzaq ixracı 
4) aqrar sektora vergi və kredit güzəştləri 
5) xarici ölkələrdən ərzaq alınmasına yönəldilmiş vəsaitin həcmi 
 
265. Əhalinin ərzaq məhsulları əldə imkanlarını xarakterizə edən gəlirlərin 
səviyyəsini müəyyən edən göstərici hansıdır? 
 
1)) əhalinin məcmu gəliri 
2) fizioloji qida normaları 
3) ərzaq məhsullarının istehlakı 



4) ərzaq məhsullarının kaloriliyi 
5) qida məhsullarına tələbat 
 
266. Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə dövlətin ərzaq kompleksinə, 
ərzaq bazarına və aqrar sektora səmərəli müdaxiləsini xarakterizə edən göstəricini 
müəyyən edin? 
 
1)) iqtisadiyyatın aqrar sektoruna büdcə subsidiyalarının həcmi 
2) k/t-ı məhsullarının rentabelliyi səviyyəsi 
3) k/t-ı məhsullarının maya dəyəri 
4) heyvandarlıq məhsullarının istehsalı və məhsuldarlığı 
5) iqtisadiyyatın aqrar sektorunda əhalinin orta aylıq əmək haqqı 
 
267. Tarixən ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə neçə aspektdən 
yanaşılmışdır? 
 
1)) iki 
2) bir 
3) üç 
4) dörd 
5) beş 
 
268. Dövlətlərarası iqtisadi-ticarət əlaqələrinin liberallaşdırılması yolu ilə ölkə 
əhalisinin ərzaq məhsullarına olan tələbatını hansı kanal hesabına ödənilməsini 
müəyyən edin? 
 
1)) idxal 
2) ixrac 
3) barter 
4) sövdələşmə 
5) saziş 
 
269. Büdcə vəsaitinin cəlb edilməsi və s. təşkilati-iqtisadi tədbirlərin vasitəsilə ölkə 
əhalisinin ərzaq məhsullarına olan tələbatını hansı istehsal hesabına ödənilməsini 
müəyyən edin? 
 
1)) yerli istehsal 
2) ixrac 
3) idxal 
4) qonşu ölkələr 
5) uzaq ölkələr 
 
270. Ərzaq təhlükəsizliyi ərzaq sahəsində dövlət maraqlarına cavab verən həyati 
əhəmiyyətli hansı amillərdən asılıdır? 
 



1)) kompleks daxili və xarici amillərdən 
2) iqtisadiyyatın kompleks inkişafından 
3) aqrar sferanın dayanıqlı inkişafından 
4) k/t-ı istehsalının səmərəli inkişafından  
5) əmək ehtiyatlarından tam istifadədən 
 
271. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsir göstərən daxili amili müəyyən edin? 
 
1)) ərzaq məhsulları istehsal edən sahələrdə disproporsiyaların mövcudluğu 
2) ölkənin ərzaq idxalından və istehsal amillərindən asılılıq səviyyəsi 
3) ölkənin idxal etdiyi qida məhsullarına dünya bazarı qiymət konyukturunun təsiri 
4) xarici ölkələrlə ərzaq ticarətinin əlverişsiz şərtləri 
5) beynəlxalq təşkilatlar və dünya birliyi tərəfindən diskriminasiya 
 
272. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsir edən xarici amil hansıdır? 
 
1)) qida məhsulları istehsal edən strateji əhəmiyyətli obyektlərin əcnəbi 
investorların mülkiyyətinə keçməsi 
2) istehsalçılardan istehlakçılara qədərki mərhələdə ərzaq məhsulları itkilərinə yol 
verilməsi 
3) əhalinin minimal gəlir səviyyəsinin aşağı olması 
4) ərzaq məhsulları istehsal edən sahələrin maliyyə vəziyyətinin ağırlığı 
5) əsas istehsal fondlarının köhnəlmə səviyyəsinin yüksək olması 
 
273. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aqrar münasibətlərin hansı vasitələrlə 
tənzimlənməsindən asılıdır? 
 
1)) iqtisadi 
2) sosial 
3) institusional 
4) mexaniki 
5) texnoloji 
 
Mövzu 13 
 
274. Ölkənin daxili aqrar bazarında tələb və təklif arasında tarazlıq əsasən hansı 
kanallar vasitəsilə tənzimlənir? 
 
1)) idxal kanalları 
2) suvarma kanalları 
3) televiziya kanalları 
4) ticarət kanalları 
5) mübadilə kanalları 
 



275. Tələb və təklif arasında uyğunsuzluğun gücləndiyi halda daxili bazarın nədən 
asılılığı artır? 
 
1)) xarici ölkələrdən 
2) daxili amillərdən 
3) xarici amillərdən 
4) istehsal amillərindən 
5) kapital amillərindən 
 
276. Gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi aqrar bazarın dövlət tənzimlənməsinin 
zəruri nəyindən biri hesab edilir? 
 
1)) zəruri elementlərindən 
2) zəruri ehtiyaclarından 
3) zəruri şərtlərindən 
4) zəruri amillərdən 
5) zəruri tədbirindən 
 
277. Gəlirlərin bazar mexanizmi əsasında düzgün, elmi əsaslandırılmış bölgüsü 
nəyi təmin edir? 
 
1)) sosial ədaləti 
2) sosial bərabərliyi 
3) sosial infrastrukturu 
4) sosial təminatı 
5) sosial təqaüdü 
 
278. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin səmərəli həddən kənara çıxması 
bütövlükdə iqtisadiyyat üçün zərərli sayıla bilərmi? 
 
1)) zərərli sayıla bilər 
2) zərərli sayıla bilməz 
3) müsbət təsir 
4) zərərsiz təsir edə bilər 
5) bunu normal hesab etmək olmaz  
 
279. Dövlət tənzimlənməsinin bütün istiqamətləri nəyin tətbiqini tələb edir? 
 
1)) iqtisadi mexanizmlərin 
2) iqtisadi qanunların 
3) iqtisadi metodların 
4) iqtisadi əlaqələri  
5) iqtisadi əməkdaşlığı 
 



280. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində qiymətlərin hansı 
funksiyalarının aktivləşdirilməsi mühüm rol oynayır? 
 
1)) stimullaşdırıcı 
2) uçot və ya ölçü 
3) tənzimlənən  
4) tənzimləyici 
5) bölüşdürmə 
 
281. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aqrar bölmənin tənzimlənməsində 
hansı münasibətlərin sağlamlaşdırılmasına istiqamətləndirilir? 
 
1)) maliyyə kredit  
2) borclanma 
3) kreditlərin verilməsi 
4) lizinqin tətbiqi 
5) dotasiya 
 
282. Maliyyə-kredit münasibətləri iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin mühüm 
istiqamətlərindən biri olub iqtisadiyyat sahələrinin nəyinə bu təsirini göstərir? 
 
1)) inkişaf tempi və tendensiyalarına 
2) aqrar sahədə aparılan iqtisadi islahatlara 
3) kapital resurslarının istifadəsinə 
4) aqrar sahədə kredit mexanizminə 
5) kapital resurslarına olan tələbatın ödənilməsinə  
 
283. Kənd təsərrüfatının əmtəə istehsalçıları digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 
təsərrüfatçılıq qurumları kimi mövcud faiz stavkaları ilə kredit əldə etmək və girov 
qoymaq imkanına malikdirlərmi? 
 
1)) malik deyillər 
2) malikdirlər 
3) girov qoya bilərlər 
4) imkanları var 
5) malik ola bilərlər 
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284. Ərzaq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsində hansı istehsalın və ya 
amillərin xüsusi çəkisi ölkələrin ərzaq təhlükəsizliyinin səviyyəsini 
müəyyənləşdirir? 
 
1)) yerli istehsalın və ya idxal kanallarının 
2) yerli fermer təsərrüfatlarının 



3) yerli firmaların 
4) yerli sahibkarların 
5) yerli kooperativlərin 
 
285. Aqrar sahənin inkişafının strateji məqsədi nədən ibarətdir? 
 
1)) ölkənin milli ərzaq təhlükəsizlinin təmin edilməsi 
2) istehsalın böhran səviyyəsindən aşağı enməsi 
3) ərzaq və iqtisadi təhlükəsizliyin zəifləməsi 
4) idxaldan asılığın artması 
5) satış bazarlarının itirilməsi 
 
286. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin mühüm vasitəsi aqrar istehsalda 
mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq təsərrüfat subyektlərinin səmərəli nə 
fəaliyyəti ilə şərtlənir? 
 
1)) istehsal-maliyyə 
2) istehsal-istehlak 
3) istehsal-iqtisadi 
4) istehsal-aqrotexniki 
5) istehsal-zootexniki 
 
287. Azərbaycanın ticarət-iqtisadi əlaqələrinə neçə aspektdən yanaşılır? 
 
1)) iki 
2) bir 
3) üç 
4) dörd 
5) beş 
 
288. Hər bir tarixi mərhələdə mövcud sosial-iqtisadi şəraiti nəzərə alaraq ölkənin 
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından hansı müxtəlif sənədlər 
hazırlayırlar? 
 
1)) proqramlar 
2) sərəncamlar 
3) qanunlar 
4) layihələr 
5) qaydalar 
 
289. Proqramın mühüm tərkib hissəsini hansı məsələlər təşkil edir? 
 
1)) əhalinin ərzaqla təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə k/t istehsalının dayanıqlı 
inkişafının təmin edilməsi 
2) aqrar bölmənin inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər 



3) k/t məhsulları istehsalında mövcud tənəzzülü iqtisadi artımla əvəz olunması 
4) əhalinin tələbatını region daxili istehsal hesabına ödənilməsi 
5) maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi 
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290. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində ərzaq bazarının iqtisadi rolu nə ilə 
şərtlənir? 
 
1)) bolluq və iqtisadiyyatın aqrar bölməsində stabillik yaradılması ilə 
2) məşğulluq və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
3) ərzaq asılılığını neytrallaşdırmaq 
4) ərzağın sərbəst şəkildə reallaşdırılması 
5) beynəlxalq aləmdə vassal dövlət imicinin formalaşmasının qarşısını almaq 
 
291. Dövlətin ərzaq bazarına təsir imkanları hansı amillərdən asılı olur? 
 
1)) iqtisadi sistemin tipindən, ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən 
2) iqtisadi sistemin quruluşundan, ölkənin iqtisadi vəziyyətindən 
3) ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mexanizmindən 
4) ərzaq təhlükəsizliyinin quruluşundan 
5) ərzaq təhlükəsizliyinin elmi-nəzəri əsaslarından 
 
292. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində dövlətin iqtisadi tənzimləmə 
vasitələrindən istifadə etməklə hansı strateji məqsədə nail olmağa çalışır? 
 
1)) dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində iqtisadi tənzimləmə 
vasitələrindən istifadəsi, siyasi məqsəd daşıyır 
2) aqrar bazarda və aqrar bölmədə baş verən iqtisadi proseslərə təsir etmək 
3) regional bazarlarda satılan k/t-ı məhsullarının həcminin və qiymətinin 
dəyişməsinə nail olmaq 
4) bir çox problemin aradan qaldırılmasına nail olmaq 
5) aqrar-ərzaq kompleksini iqtisadi vasitələrlə tənzimləmək 
 
293. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və ərzaq bazarına 
tənzimlənməsində başlıca məqsədlərdən birini müəyyən edin? 
 
1)) istehlakçıların və əmtəə istehsalçılarının maraqlarının qorunması 
2) ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mexanizmində istehsalçıların maraqları, 
istehlakçıların mənafeləri ilə ziddiyyət təşkil etsin 
3) k/t-ı iqtisadiyyatın digər sahələri ilə paritet iqtisadi münasibətləri 
formalaşdırmasın 
4) daxili bazarda k/t-ı məhsullarına olan tələbata təsir etmək 
5) k/t-da qiymətlərin tənzimlənməsinə cəhd edilməsi 
 



294. Əmtəə intervensiyası hansı hallarda tətbiq edilir? 
 
1)) ərzaq bazarında kəskin disproporsiyaları aradan qaldırmaq və ərzaq 
təhlükəsizliyini dövlətin xüsusi resursları hesabına təmin etmək məqsədilə 
2) ərzaq bazarında məhsul bolluğunu aradan qaldırmaq məqsədilə 
3) ərzaq bazarında yaranan qıtlığı aradan qaldırmaq məqsədilə 
4) ərzaq bazarında əmtəələrin qiymətinin qaldırılması məqsədilə  
5) ərzaq bazarında alıcılarla-satıcıların maraqlarının qorunması məqsədilə 
 
295. Tədarük intervensiyası hansı məqsədə xidmət edir? 
 
1)) ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə və ərzaq bazarının tənzimlənməsinə 
2) ərzaq bazarının tənzimləmə mexanizminin formalaşmasına 
3) ərzaq bazarının tənzimlənməsi istiqamətlərinin təcrübədə reallaşdırılması 
4) əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının strateji ərzaq resursları hesabına 
ödənilməsi 
5) ərzaq bazarının tənzimlənməsində istifadə etdiyi iqtisadi vasitələrin 
təkmilləşdirilməsi 
 
296. Dövlətin aqrar iqtisadiyyata müdaxiləsinin ən mühüm parametri nə hesab 
olunur? 
 
1)) tədarük intervensiyası 
2) dövlət girov əməliyyatları 
3) qiymət  
4) satış kvotaları 
5) məqsədli proqramlar 
 
297. Tədarük intervensiyası hansı məqsəd üçün tətbiq edilir? 
 
1)) məhsul bolluğu və təklifin tələbi üstələməsi nəticəsində qiymətlərin 
səviyyəsinin aşağı düşməsinin qarşısını almaq və təminatlı şərtlərlə tədarük həyata 
keçirmək 
2) dövlət ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək vəərzaq bazarını tənzimləmək  
3) yerli əmtəə istehsalçılarının bazarda xüsusi çəkisini bərpa etmək 
4) dövlət satışa kvota tətbiq etməklə yerli əmtəə istehsalçılarını iqtisadi baxımdan 
stimullaşdırmaq 
5) dövlət məqsədli qiymətlər vasitəsilə k/t-ı məsullarının istehsalı və satışına 
xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədilə 
 
298. Satış kvotaları hansı məqsədlə tətbiq edilir? 
 
1)) dövlətin ərzaq asılılığının qarşısını almaq, xarici ölkələrin əmtəə istehsalçıları 
tərəfindən ölkəyə məhsul idxalını azaltmaq 



2) müəyyən müddət ərzində dövlətin iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq k/t məhsulları 
istehsalının geniş təkrfr istehsalını həyata keçirmək 
3) istehsalçıların kifayət qədər gəlir əldə etməsini təmin etmək 
4) bazar konyukturunun proqnozu və orta bazar qiymətləri əsasında dövlət 
orqanları tərəfindən müəyyən edilməsi 
5) daxili bazarın qorunmasını təmin etmək 
 
299. Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının satışına hədd qoymaq istədikdə hansı 
tənzimləmə vasitəsindən istifadə edilir? 
 
1)) satış kvotaları 
2) əmtəə intervensiyası 
3) tədarük intervensiyası 
4) məqsədli dövlət yardım proqramları 
5) dövlət girov əməliyyatları 
 
300. Dövlətin əmtəə intervensiyası hansı məqsədi nəzərdə tutur? 
 
1)) əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının öncədən bu məqsədlə yaradılan 
strateji ərzaq resursları hesabına ödənilməsini 
2) əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının idxal hesabına ödənilməsini 
3) ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
4) istehsalçıların maraqlarının qorunması 
5) daxili bazarı xarici satıcılardan müdafiəsini 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


