
1716 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi 

 

1. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi baxımından hüquqi təsir necə xarakterizə 

edilir?  

a)  insanların hüquqi statusunu müəyyən edir  

b) )insanların fəaliyyətinin istiqamətini müəyyən edir  

c) insanlar arasında diskriminasiya yaradır 

d) iqtisadi cinayətkarlığa sövq edir 

e) haqsız rəqabəti şətləndirir 

2.   Hüquqi tənzimləmə necə xarakterizə oluna bilər?  

a) dövlətin idarəetmə mexanizminin əsasdır 

b) yalnız bir sahədə həyata keçirilən tədbirlərdir  

c) iqtisadi sistemin fəaliyyətinin stimullaşdırılması sistemidir 

d) )ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi vasitələr sistemidir  

e) iqtisadiyyatın mühafizə olunmasıdır 

3.   İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi...?  

a) istehsal proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən 

qanunların toplusudur  

b) bölgü proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən 

qanunlardır  

c) )istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak proseslərində baş verən ictimai 

münasibətləri tənzimləyən    hüquq normalarının məcmusudur  

d) mübadilə proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən 

hüquq normalarıdır  

e) istehlak proseslərində baş verən ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq 

normalarının məcmusudur  

4.  Neoinstitutsionalizm nəzəriyyəsi baxımından «İqtisadiyyatın hüquqi 

tənzimlənməsi» hansı hüquq sahəsinin xüsusi bir istiqaməti hesab edilir?   

a) “Cinayət hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir 



b) “Ailə hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir 

c) “İnzibati hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir 

d) )“Mülki hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir 

e) “Beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamətdir 

5.  “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” sahəsində ilkin tədqiqatlar kimə 

məxsusdur  

a) Smitə 

b) Marşala 

c) D. Rikardoya 

d) )R.A. Poznerə 

e) C.M. Keynsə 

6.  Hüququn tədqiqi zamanı “davranış hipotezi”nin mənbəyi kimi iqtisadiyyatın 

əsas götürülməsi fikri kimə məxsusdur?  

a) )L.A. Kornauzerə 

b) C.M. Keynsə 

c) R.A. Poznerə 

d) P. L. Samuelsona 

e) R.S. Kouza 

7.  Elmi dövriyyəyə “transaksiya xərcləri” kateqoriyasını kim daxil etmişdir?   

a) L.A. Kornauzer 

b) C.M. Keyns 

c) R.A. Pozner 

d) )R. Kouz 

e) P. L. Samuelson 

8.  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsiun ilkin rüşeymləri formalaşmışdır?  

a) Sovet hüququnda 

b) Kontinental hüquqda 

c) Müsəlman hüququnda 

d) )Roma hüququnda 



e) Kilsə hüququnda 

9.  Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinə bilavasitə aid 

deyil  

a) sahibkarlıq hüququ 

b) )prosessual hüquq 

c) maliyyə hüququ 

d) vergi hüququ 

e) gömrük hüququ 

10.  Hüquqi dövlətdə münasibətlərin tənzimlənməsi üçün yeganə vasitə nədir?  

a) hüquqi adətlərdir 

b) )hüquqdur 

c) məhkəmə presidentidir 

d) ənənədir 

e) qanunlardır 

11.  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin mənbələri formalaşır...?  

a) dövlətin yaranması zamanı 

b) beynəlxalq təşkilatlara üzv olduqda 

c) )dövlət orqanlarının hüququyaratma fəaliyyəti nəticəsində  

d) valyuta əməkdaşlığında 

e) iqtisadi sistem transformasiya edildikdə  

12.  Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarına aid deyil?  

a) ali icra hakimiyyəti orqanı 

b) )yerli özünüidarəetmə orqanı 

c) yuxarı icra hakimiyyəti orqanı 

d) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı 

e) yerli icra hakimiyyəti orqanı 

13.  Aşağıdakılardan hansı mənbələri içərisində əsas hesab olunur?   

a) Mülki məcəllə 

b) )Azərbaycan Respublikasının Kontitusiyası 



c) Antiinhisar qanunvericiliyi  

d) Rəqabət məcəlləsi 

e) Dövlət büdcəsi 

14.  Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarının ierarxik sistemində ali 

hesab edilir?   

a) )qanunlar 

b) prezidentin fərmanları 

c) hökümətin qərarları 

d) nazirliklərin normativ aktları 

e) idarələrin normativ aktları 

15.  Ən geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır  

a) məhkəmə presedenti 

b) normativ məzmunlu müqavilə 

c) konsolidasiya 

d) )normativ-hüquqi akt 

e) hüquqi adət 

16.  Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının pul vahidi...?   

a) dollardır 

b) qəpikdir 

c) rubldur 

d) )manatdır 

e) təngədir 

17.  Konstitusiyaya əsasən əmək haqqı az ola bilməz   

a) dövlətin müəyyənləşdirdiyi maksimum əmək haqqı miqdarından 

b) dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum pensiya miqdarından 

c) dövlətin müəyyənləşdirdiyi yaşayış minimumundan 

d) )dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından 

e) dövlətin müəyyənləşdirdiyi ehtiyac meyarından 

18.  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsulu aşağıdakılardan hansıdır?   



a) dövlət əmlakının hərraclar vasitəsilə satışı; 

b) dövlət əmlakının investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satışı; 

c) icarəyə qoyulmuş dövlət əmlakının satışı; 

d) dövlət müəssisələrinin müflis elan olunması yolu ilə satışı. 

e) )bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

19.  Orta və iri müəssisə özəlləşdirilirsə onun səhmlərinin əmək kollektivinə 

güzəştlə necə faizi satıla bilər?   

a) )15 faizi 

b) 25faizi 

c) 40 faizi 

d) 50 faizi 

e) 30 faizi 

20.  Kicik müəssisə özəlləşdirilirsə onun səhmlərinin əmək kollektivinə güzəştlə 

necə faizi satılır?   

a) 15 faizi 

b) 25faizi 

c) )30 faizi 

d) 40 faizi 

e) 50 faizi 

21.  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsait hara daxil olur?   

a) )dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinə 

b) dövlət büdcəsinin xərc hissəsinə 

c) bələdiyyələrin xərclərinə  

d) ehtiyat fonduna 

e) əhaliyə paylanır  

22.  “... Rəqabət - nadir nemətlər əldə etməyin meyarlarına mümkün qədər çox əməl 

etməyə yönələn təşəbbüsdür” fikri kimə məxsusdur?   

a) A.Smitə 

b) )P.Xayneyə 



c) M.Porterə 

d) K.Marksa 

e) M.Fridmana 

23.  “...Yeniləşmə və azad rəqabətlə idarə olunan dünyada çox ölkələr inkişaf edib 

çiçəklənə bilər” fikri kimə məxsusdur?  

a) A.Smitə 

b) P.Xayneyə 

c) )M.Porterə 

d) K.Marksa 

e) M.Fridmana 

24.  Aşağıdakı inhisar forması yoxdur?  

a) dövlət inhisarçılığı 

b) istehsal inhisarçılığı 

c) təbii inhisarçılıq  

d) )süni inhisarçılıq 

e) yerli inhisarçılıq 

25.  Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində qeyri-kommersiya münasibətlərinə 

aşağıdakılardan hansı aid deyil?   

a) sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 

b) antiinhisar fəaliyyəti 

c) haqsız rəqabətə qarşı mübarizə 

d) )kommersiya müqaviləsinin şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi 

e) istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi 

26.  Aqrar hüquq...?   

a) sənaye sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların 

məcmusudur 

b) tikinti sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların 

məcmusudur 

c) )kənd təsərrüfatı sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların 



d) nəqliyyat sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların 

məcmusudur 

e) turizm sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən normaların 

məcmusudur 

27.  Azərbaycan Respublikasının ümumi torpaq fondu üzrə bütün torpaq 

münasibətlərinin tənzimlənməsinin əsas hüquqi bazası - «Torpaq Məcəlləsi» nə 

vaxt qəbul edilmişdir?  

a) 1994-cü ildə 

b) 1996-cı ildə 

c) 1993-cü ildə 

d) )1999-cu ildə 

e) 2000-ci ildə 

28.  Qanunvericiliyə əsasən kəndli–fermer təsərrüfatlarının yaradılması..?   

a) )2 yolla həyata keçirilir 

b) 1 yolla həyata keçirilir 

c) 3 yolla həyata keçirilir 

d) 4 yolla həyata keçirilir 

e) yaradılması qadağandır 

29.  Kəndli – fermer təsərrüfatları əsasən...?  

a) fərdi təsərrüfat kimi formalaşır 

b) )ailə təsərrüfatı kimi formalaşır 

c) kollektiv təsərrüfat kimi formalaşır 

d) birgə təsərrüfat kimi formalaşır 

e) dövlət təsərrüfatı kimi formalaşır 

30.  «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu nə 

vaxt qəbul olunmuşdur   

a) 1993-cü ildə  

b) 1996-cı ildə  

c) )1992-ci ildə  



d) 1994-cü ildə  

e) 2002-ci ildə  

31.  «Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı» nə vaxt qəbul 

edilmişdir?  

a) 1991-ci ildə 

b) )2001-ci ildə 

c) 2011-ci ildə 

d) 2005-ci ildə 

e) 2007-ci ildə 

32.  Sosial sığorta hadisəsinə hansı daxil deyil:  

a) pensiya yaşına catmaq 

b) əlil olmaq 

c) )iş yerini itirmək 

d) ailə başcısını itirmək 

e) uşağa qulluq 

33.  “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda sığorta 

olunanların hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid edilmir   

a) onları məjburi dövlət sosial sığortası üzrə sığorta etməyi işəgötürəndən 

tələb etmək  

b) könüllü (əlavə) sosial sığorta ücün sığortacını müstəqil secmək 

c) sosial sığorta ödəmələrinin vaxtında verilməsini tələb etmək 

d) )məjburi dövlət sosial sığortası üzrə sığortacı təşkilatda ucota durmaq 

e) bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

34.  “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda Məjburi dövlət 

sosial sığortasının vəsaitlərinin mənbələrinə hansı aid edilmir?   

a) dövlət büdjəsindən ayırmalar 

b) maliyyə sanksiyalarının və jərimələrin tətbiqi nətijəsində daxil olan 

məbləğlər 

c) )beynəlxalq maliyyə institutlarının vəsaitləri 



d) bank kreditləri 

e) sanatoriya-kurort göndərişlərinın satışından əldə edilmiş vəsaitlər 

35.  “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda sığortaedənlərin 

vəzifələrinə aşağıdakılardan hansı aid edilmir?   

a) məjburi dövlət sosial sığortasını həyata kecirən sığortacı təşkilatda ucota 

durmaq 

b) müəyyən edilmiş müddət daxilində sosial sığorta haqqını sığortacıya 

ödəmək 

c) )sosial sığortanın bütün formalarında iştirak etmək 

d) sosial sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta ödəmələrini vaxtında və 

müəyyənləşdirilmiş qaydada sığorta olunanlara vermək  

e) sosial sığorta vəsaitlərinin hərəkətinin ucotunu aparmaq və bu barədə 

sığortacıya hesabat vermək  

36.  “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda sığortacının 

hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid edilmir?   

a) bütün işəgötürənlərdən məjburi dövlət sosial sığortası üzrə işcilərin 

sığorta edilməsini tələb etmək 

b) sosial sığorta ödəmələrinin həjmi və verilmə əsasları barədə 

sığortaedənlərdən arayış almaq  

c) məjburi dövlət sosial sığortası qaydalarına sığortaedənlər tərəfindən əməl 

edilməsinə nəzarət etmək;  

d) könüllü (əlavə) sosial sığorta müqaviləsi üzrə öhdəliklərin ijrasını tələb 

etmək 

e) )sosial sığorta ödəmələrinin vaxtında hesablanıb ödənilməsini təmin 

etmək.  

37.  Sosial sığortanın prinsiplərinə hansı aid deyil?  

a) sosial sığortanın müntəzəmliyinə dövlət təminatı 

b) sosial sığortanın ümumiliyi 

c) dövlət sosial sığortasının məjburiliyi 



d) məcburi dövlət sosial sığortasının idarə edilməsində ictimai təşkilatların 

iştirakının təmin olunması 

e) )bütün bəndlərdə qeyd olunanların hamısı aiddir  

38.  “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda sosial sığorta 

üzrə ödəmələrin növlərinə hansı aid edilmir?   

a) könüllü (əlavə) sosial sığorta əsasında dövlət pensiyalarına əlavələr 

b) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət 

c) hamiləliyə və doğuma görə müavinət; 

d) )işsizliyə görə müavinət 

e) sığorta olunanların sanatoriya - kurort müalijəsi üzrə xərjlərinin tam və ya 

qismən ödənişi  

39.  “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda sosial sığortanın 

iştirakcılarına hansılar aid edilmir?   

a) sığortacı; 

b) sığortaedənlər  

c) sığorta olunanlar 

d) )həmkarlar ittifaqları 

e) bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

40.  Özəl sosial sığorta təşkilatları könüllü (əlavə) sosial sığortanı aşağıda göstərilən 

hansı ödəmələr üzrə həyata kecirə bilər?   

a) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət 

b) uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət 

c) sığorta olunanların sanatoriya - kurort müalijəsi üzrə xərjlərinin tam və ya 

qismən ödənişi 

d) ilk iki bənddə qeyd olunanlar 

e) )bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

41.  Əmək bazarı aşağıdakılardan hansına aiddir?   

a) )bazar infrasrtukturuna  

b) istehsal infrasrtukturuna 



c) texnoloji infrasrtukturuna 

d) sosial infrasrtukturuna 

e) maliyyə infrasrtukturuna 

42.  Bazar infrastrukturunun tərkib hissəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?   

a) kommersiya xidmətli təşkilatlar 

b) istehsal xidmətləri 

c) elmi-texniki xarakterli xidmətlər 

d) )bölüşdürücü xidmətlər 

e) sosial yönümlü xidmətlər 

43.  Birjanın aşağıdakı forması yoxdur?   

a) Əmək birjası 

b) Əmtəə birjası 

c) )Maliyyə birjası 

d) Fond birjası 

e) Valyuta birjası 

44.  Əmək birjası aşağıdakılardan hansı ilə bağlı xidmətlər göstərən dövlət və qeyri-

dövlət təşkilatlarıdır?  

a) demoqrafiya ilə 

b) )məşğulluqla 

c) miqrasiya ilə 

d) təkmilləşdirmə ilə 

e) kadr hazırlığı ilə 

45.  Əmək birjalarının obyekti nədir?   

a) məşğulluq 

b) sosial müdafiə 

c) )iş qüvvəsi 

d) sosial təminat 

e) iqtisadi təhlükəsizlik 

46.  Əmək birjaları məşğuldur?   



a) )xidmətlər göstərməklə 

b) yeni sturukturlar yaratmaqla 

c) iqtisadi artımla 

d) əhali məskunlaşması ilə 

e) sosial siyasətlə 

47.  Ölkəmizdə “Əmək Birjası” yaradılmışdır?  

a) 2009-cu ildə 

b) )1999-cu ildə 

c) 2003-cü ildə 

d) 2008-ci ildə 

e) 1989-cu ildə 

48.  Azərbaycan Respublikasında işsizlərin sosial müdafiəsi hansı qanunvericilik 

bazası ilə təmin edilir?   

a) ) “Məşğulluq haqqında” Qanunla 

b) “İşsizlik haqqında” Qanunla 

c) “Miqrasiya haqqında” Qanunla 

d) “Rəqabət haqqında” Qanunla 

e) “İqtisadi təhlukəsizlik haqqında” Qanunla 

49.  Azərbaycan Respublikasının hansı şəhərində «Əmək Birjası» mövcud deyil?  

a) Sumqayıt 

b) Naxçıvan 

c) Gəncə 

d) )Şəki  

e) Mingəçevir 

50.  Aşağıdakılardan hansı əmək birjasının fəaliyyətini məqsədinə aid deyil?   

a) bazarındakı gərginliyin aradan qaldırılması 

b) əhalinin işlə təmin edilməsinin səmərililiyinin artırılması məqsədilə 

c) )istehsal infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi  

d) əhalinin məşğulluğunun gücləndirilməsi 



e) boş vaxt ərzində əlavə qazanc əldə edilməsi 

51.  “Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət 

növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır” norması hansı hüquq 

hesab edilir?  

a) əmək hüququ] 

b) )konstitusion hüquq 

c) mülkü hüquq 

d) sosial hüquq 

e) cinayət hüququ 

52.  Məşğulluq anlayışı mürəkkəb olmaqla bərabər əhatə edir?  

a) )iqtisadiyyatın bütün sahələrini 

b) dövlət bölməsini 

c) firmaları 

d) əhalinin miqrasiyasını 

e) əmək ehtiyatları bazasını 

53.  Dövlətin məşğulluq siyasəti tərkib hissəsidir?   

a) )dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin 

b) dövlətin maliyyə siyasətinin 

c) dövlətin məşğulluq siyasətinin 

d) dövlətin demoqrafik siyasətinin 

e) dövlətin kadr siyasətinin 

54.  Əmək münasibətlərində işçilərin və işəgötürənlərin əmək, sosial, iqtisadi 

hüquqları və bu hüquqlarla bağlı müvafiq təminatların minimum səviyyəsi 

müəyyən edilmişdir?  

a) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 

b) Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində 

c) )Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 

d) Azərbaycan Respublikasının Məşgullluq haqqında qanununda 

e) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində 



55.  Əhalinin pul gəlirlərinə aid deyil?   

a) əmək haqqı 

b) təqaüd 

c) sahibkar gəliri 

d) müavinət 

e) )amortizasiya gəliri 

56.  Əhalinin natural gəlirlərnə aiddir?   

a) əmək haqqı 

b) )istehlaka natural şəkildə daxil olan vasitələrin dəyəri 

c) sahibkar gəliri 

d) müavinət 

e) amortizasiya gəliri 

57.  Nominal əmək haqqı dedikdə nəzərdə tutulur?  

a) işçinin maddi formada aldığı haqq 

b) )işçinin pul formasında aldığı haqq 

c) işçinin kompensasiya formasında aldığı haqq 

d) işçinin maddi yardım formasında aldığı haqq 

e) işçinin ağır iş şəraitinə görə aldığı haqq 

58.  Real əmək haqqı dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur.   

a) işçinin aldığı nominal əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi istehlak 

şeylərinin məcmusu 

b) işçinin aldığı nominal əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi xidmətlərin 

məcmusu 

c) işçinin aldığı minimal əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi istehlak şeyləri 

məcmusu 

d) )işçinin aldığı nominal əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi istehlak 

şeyləri və xidmətlərin məcmusu 

e) işçinin aldığı rassional əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi xidmətlərin 

məcmusu 



59.  Azərbaycan Respublikasında məşğulluğun səviyyəsini yüksəltmək və əhalinin 

güzəranını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qəbul olunmuş akt hansıdır? 

  

a) ) “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” 

b) “Məşğulluğun inkişafı Dövlət Proqramı” 

c) “İşsizliyin azaldılması Dövlət Proqramı” 

d) “Enerji sektorunun inkişafı Dövlət Proqramı” 

e) “Regionların tarazlı inkişafı Dövlət Proqramı” 

60.  Əmək qabiliyyətli əhalinin daimi və ya müvəqqəti işləməyən hissəsini 

xarakterizə edən hal necə adlanır?  

a) )işsizlik 

b) durğunluq 

c) depressiya 

d) staqfilyasiya 

e) məşğulluq 

61.  Struktur işsizlik aşağıdakılardan hansı hesab edilir?   

a) könüllü 

b) )məcburi 

c) mövsümi 

d) daimi 

e) müvəqqəti 

62.  Tsiklik işsizlik aşağıdakılardan hansı hesab edilir?   

a) könüllü 

b) mövsümi 

c) )məcburi 

d) daimi 

e) müvəqqəti 

63.  Real iqtisadi həyatda işsizlik işçi qüvvəsinə olan tələbatdan artıq olan ........ kimi 

çıxış edir?  



a) əmək tələbi 

b) )əmək təklifi  

c) əmək tarazlığı 

d) əmək ehtiyatı 

e) əmək resursu 

64.  Tam məşğulluq səviyyəsini əks etdirən işsizlik forması hansıdır?   

a) friksion işsizlik 

b) struktur işsizlik 

c) süni işsizlik  

d) tsiklik işsizlik 

e) )təbii işsizlik 

65.  İşsizlik iqtisadi problem olmaqla səbəb olur?  

a) iqtisadi artıma 

b) iqtisadi inkişafa 

c) )resursların artıq məsrəf olmasına 

d) insanların orta ömür müddətinin artmasına 

e) yoxsulluq həddinin azalmasına 

66.  İşsizlik .......?   

a) )makroiqtisadi problemdir 

b) mikroiqtisadi problemdir 

c) meqoiqtisadi problemdir 

d) mezoiqtisadi problemdir 

e) təsərrüfatdaxili problemdir 

67.   İşçi qüvvəsinin daxili miqrasiyası baş verir?  

a) beynəlxal miqyasda 

b) iqtisadi birliklərdə 

c) ÜTT-yə üzv olan ölkələrdə 

d) )bir ölkənin regionları arasında 

e) qitələr arasında 



68.  İşçi qüvvəsinin bir ölkənin regionları arasında hərəkəti adlanır?  

a) xarici miqrasiya 

b) iqtisadi inteqrasiya 

c) )daxili miqrasiya 

d) qloballaşma 

e) yerli miqrasiya 

69.  İşçi qüvvəsinin miqrasiyasının formalarını aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur?  

a) ərazi əhatəsinə görə 

b) miqrantların ixtisas səviyyəsinə görə 

c) müddətinə görə 

d) qanuniliyinə görə 

e) )milli xüsusiyyətinə görə  

70.  Miqrantların qanuniliyinə görə işçi qüvvəsinin miqrasiyasının forması hansıdır?  

a) )leqal və qeyri-leqal 

b) iqtisadi inteqrasiya 

c) daxili miqrasiya 

d) qloballaşma 

e) yerli miqrasiya 

71.  Əmək miqrasiyasının yaranması əsasən aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədar 

olmuşdur?  

a) beynəlxalq əmək bölgüsü ilə 

b) insanların istəyi ilə  

c) dünya əhalisinin sayının artması ilə 

d) )dünya təsərrüfatının formalaşması və inkişafı ilə  

e) qloballaşmanın təsiri ilə 

72.  İşçi qüvvəsinin miqrasiyasının qeyri-iqtisadi amillərinə aşağıdakılardan hansı 

aid deyil?  

a) siyasi-hüquqi  

b) dini 



c) )əmək bazarının vəziyyəti 

d) etnik 

e) ailəvi 

73.  İşçi qüvvəsinin miqrasiyasına təsir göstərən amillərin təsnifatına neçə qrup 

daxildir?  

a) 4 

b) 3 

c) 6 

d) )2 

e) 5 

74.  Beynəlxalq Əmək Təşkilatına neçə ölkə daxildir?  

a) )177 

b) 201 

c) 346 

d) 248 

e) 825 

75.  Aşağıdakılardan hansı əmək bazarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi baxımından 

hüquq mənbəyi sayılmır?   

a) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

b) Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanun 

c) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 

d) )Əməyin təhlükəsizliyi haqqında Nazirlər Kabinetinin fərmanı  

e) Minimum əmək haqqı səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi haqqında 

prezident fərmanı 

76.  Məşğulluğa kömək sahəsində dövlət siyasətinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati 

əsaslarını, eləcə də vətəndaşların əmək sahəsində və işsizlərin sosial müdafiəsi 

sahəsində dövlət təminatlarını müəyyən edir?  

a) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

b) Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi 



c) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 

d) )Azərbaycan Respublikasının Məşgullluq haqqında qanunu 

e) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 

77.  Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası əhatə edir?  

a) )2006-2015-ci illəri 

b) 2003-2011-ci illəri 

c) 2004-2017-ci illəri 

d) 2000-2008-ci illəri 

e) 2009-2012-ci illəri 

78.  Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası əsaslanır?  

a) "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramına (2008-2015-ci illər)"  

b) "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramına (2007-2012-ci illər)"  

c) )"Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramına (2004-2008-ci illər)"  

d) "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramına (2000-2004-cü illər)"  

e) "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramına (1995-2000-ci illər)"  

79.  Azərbaycan Respublikasında 2006-2015-ci illəri əhatə edən məşğulluq 

strategiyasının əsas məqsədi nədir?   

a) əhalinin miqrasiyasını məhdudlaşdırmaq 

b) )əmək ehtiyatlarından daha dolğun istifadə etməklə əhalinin səmərəli 

məşğulluğunu təmin etmək 

c) işləyənlərin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi 

d) təhsil sistemi ilə istehsalat arasında əlaqənin formalaşdırılması  

e) əməyin məhsuldarlığının artırılmasını təmin etmək 

80.  Əhalinin rifah halının əsas göstəricisi sayılan məcmu gəlirlər hesab edilir?   



a) əmək haqları 

b) )pul və natural gəlirlər  

c) sahibkar gəliri 

d) müavinətlər 

e) amortizasiya gəliri 

81.  Nominal gəlirlər dedikdə nəzərdə tutulur?  

a) müəyyən dövr ərzində natura formasında əldə edilən gəlirlər 

b) )müəyyən dövr ərzində pul formasında əldə edilən gəlirlər 

c) müəyyən dövr ərzində natura və pul formasında əldə edilən gəlirlər 

d) müəyyən dövr ərzində əldə edilən pensiya gəlirləri 

e) müəyyən dövr ərzində əldə edilən sosial müavinət gəlirləri 

82.  Sərəncamda qalan gəlirlər nəyi xarakterizə edir?   

a) əhalinin şəxsi istehlakına sərf olunan gəlirləri 

b) əhalinin şəxsi yığımına sərf olunan gəlirləri 

c) əhalinin təkrar istehsalına sərf olunan gəlirlər 

d) )əhalinin şəxsi istehlakına və yığımına sərf olunan gəlirlər 

e) əhalinin ərzaq almağa sərf olunan gəlirləri 

83.  Əhalinin şəxsi istehlakına və yığımına sərf olunan gəlirlər, yəni sərəncamda 

qalan gəlirlər ümumi gəlirlərdən nə qədər az olur?   

a) yaşayış minimumunun miqdarı qədər az olur 

b) ehtiyac meyarının miqdarı qədər az olur 

c) )vergi və məcburi ödəmələrin miqdarı qədər az olur 

d) minimum əmək haqqının miqdarı qədər az olur 

e) minimum pensiyanın miqdarı qədər az olur 

84.  Real gəlirlər xarakterizə edir?  

a) )əhalinin alıcılıq qabiliyyətini  

b) əhalinin xidmət istehlakı qabiliyyətini 

c) əhalinin ərzaq məhsullarının alıcılıq qabiliyyətini 

d) əhalinin əmanət yığımı qabiliyyətini 



e) əhalinin yaradıcılıq qabiliyyətini 

85.  Bazar iqtisadiyyatı şəraitində gəlirlər aşağədakı kimi təsnifləşdirilir?  

a) )əmək gəlirləri və əməksiz gəlirlər 

b) müvəqqəti gəlirlər və daimi gəlirlər  

c) leqal gəlirlər və kriminal gəlirlər 

d) dövlət gəlirləri və vətəndaş gəlirləri 

e) mövsümi gəlirlər və dinamik gəlirlər 

86.  Əməksiz gəlirlər bölünür?  

a) əmək gəlirləri və əməksiz gəlirlər 

b) müvəqqəti gəlirlər və daimi gəlirlər  

c) )leqal və qeyri leqal gəlirlərə 

d) dövlət gəlirləri və vətəndaş gəlirləri 

e) mövsümi gəlirlər və dinamik gəlirlər 

87.  Əmək gəlirlərinə aiddir?   

a) sahibkarlıq əldə olunmuş gəlir  

b) mülkiyyətdən əldə olunmuş gəlir  

c) şəxsi yardımçı təsərrüfatlarda istehsal olunmuş məhsulun satışından əldə 

olunmuş gəlir  

d) )fərdi əmək fəaliyyəti nəticəsində əldə olunmuş gəlirlər 

e) kommersiya fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlir  

88.  Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təsnifatına görə müasir beynəlxalq miqrasiyanın 

əsas neçə tipi var?   

a) 2 

b) 3 

c) 7 

d) )5 

e) 6 

89.  Beynəlxalq Əmək Təşkilatı nə vaxt BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı statusunu 

alıb?   



a) 1956-cı ildə 

b) )1946-cı ildə 

c) 1966-cı ildə 

d) 1936-cı ildə 

e) 1986-cı ildə 

90.  Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hal-hazırda hesab edilir?  

a) )BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı 

b) ATƏT-in ixtisaslaşmış təşkilatı 

c) NATO-nun ixtisaslaşmış təşkilatı 

d) OPEK-in ixtisaslaşmış təşkilatı 

e) GUAM-ın ixtisaslaşmış təşkilatı 

91.  Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təsnifatına görə müasir beynəlxalq miqrasiyanın 

aşağıdakı tipi yoxdur?   

a) daimi yaşayış yerini dəyişən köçkünlər 

b) müqavilə üzrə işləyənlər  

c) qeyri-leqal immiqrantlar 

d) )daimi yaşayış yeri olan şəxslər  

e) qaçqınlar 

92.  Beynəlxalq Əmək Təşkilatı nə vaxt yaradılmışdır?   

a) 1937-ci ildə 

b) 1800-cü ildə 

c) 2007-ci ildə 

d) )1919-cu ildə  

e) 1943-cü ildə 

93.  İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının intensivliyinə təsir göstərmir?   

a) dünya ölkələrinin qarşılıqlı asılılığının artması 

b) elmi-texniki tərəqqinin inkişafı 

c) )yeni dövlətlərin yaranması problemləri  

d) iqtisadiyyatın struktur yenidənqurulması  



e) beynəlxalq informasiya sisteminin genişlənməsi 

94.  İşçi qüvvəsinin miqrasiyasına təsir göstərən amillərin təsnifatı hansılardır?   

a) siyasi və iqtisadi 

b) sosial mədəni  

c) )iqtisadi və qeyri-iqtisadi  

d) tarixi məntiqi 

e) qlobal ixtisaslaşma 

95.  Əmək miqrasiyasının yaranması əsasən aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədar 

olmuşdur?  

a) beynəlxalq əmək bölgüsü ilə 

b) insanların istəyi ilə  

c) dünya əhalisinin sayının artması ilə 

d) )ölkələrin qarşılıqlı asılılığı və onların iqtisadi inkişaflarında olan qeyri-

bərabərliklə  

e) qloballaşmanın təsiri ilə 

96.  Müddətinə görə işçi qüvvəsinin miqrasiyasının aşağıdakı forması yoxdu?   

a) birdəfəlik (bir qayda olaraq qitələrarası) 

b) müddətli (bir qayda olaraq qitədaxili) 

c) mövsümi (gəlir əldə etmək üçün hər il edilən səfərlər) 

d) )daimi (bir qayda olaraq qitələrarası) 

e) gündəlik (öz ölkəsində yerləşən yaşayış məntəqəsindən digər ölkədə 

yerləşən iş yerinə gündəlik  

97.  İstiqamətinə görə işçi qüvvəsinin miqrasiyasının aşağıdakı forması yoxdur?  

a) sənayecə inkişaf etmiş ölkələr arasında miqrasiya 

b) inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında miqrasiya 

c) yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf 

etməkdə olan ölkələrə  

d) )üçüncü dünya ölkələrindən sənayecə inkişaf etmiş ölkələrə miqrasiya 

e) inkişaf etməkdə olan ölkələrdən keçmiş sosialist ölkələrinə miqrasiya 



98.  İqtisadi fəal əhalinin ölkənin hüdudlarından kənara axını adlanır?  

a) )xarici miqrasiya 

b) iqtisadi inteqrasiya 

c) daxili miqrasiya 

d) qloballaşma 

e) yerli miqrasiya 

99.  Muzdlu əməyin ixracı və idxalından ibarət olan proses necə adlanır?   

a) ixtisaslı mütəxəssislərin ixracı və idxalı  

b) )işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası 

c) fəhlələrin ixracı və idxalı  

d) intellektual mülkiyyətin ixracı  

e) “beyin” axını  

100.  Aşağıdakılardan hansı işsizliyin sosial nəticəsidir?  

a) )əhalinin real gəlirləri və həyat səviyyəsi aşağı düşür  

b) işçi ixtisası artır və əmək vərdişləri yüksəlir  

c) əhalinin həyat səviyyəsində müsbət dəyişiklik baş verir 

d) iqtisadi artım tempi yüksəlir  

e) cəmiyyətdə iqtisadi böhran yaranır  

101.  Aşağıdakılardan hansı işsizliyin sosial nəticəsi deyil?  

a) əhalinin real gəlirləri və həyat səviyyəsi aşağı düşür  

b) işçi ixtisaslarını və əmək vərdişlərini itirir  

c) )əhalinin həyat səviyyəsində müsbət dəyişiklik baş verir 

d) psixoloji gərginlik artır  

e) cəmiyyətdə cinayətkarlıq və narkomaniya artır  

102.  Işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən 1% çox 

olması......... səbəb olur?  

a) ÜMM-un 3.5% azalmasına 

b) ÜMM-un 1.5% azalmasına 

c) )ÜMM-un 2.5% azalmasına 



d) ÜMM-un 4.5% azalmasına 

e) ÜMM-un 5.5% azalmasına 

103.  İşsizlik hesab edilir?   

a) sosial-mədəni problem 

b) )sosial-iqtisadi problem 

c) psixoloji-iqtisadi problem 

d) siyasi-iqtisadi problem 

e) tarixi-iqtisadi problem 

104.  İşsizliyin təbii səviyyəsi iş qüvvəsinin............. ifadə edir?   

a) ölkənin orta təbəqəsini 

b) )tam məşğulluq səviyyəsini 

c) ölkənin məşğul əhalisini 

d) ölkənin insan resursunu 

e) ölkənin raqabətliliyini 

105.  Əmək bazarında yeni ixtisasa tələb artıran işsizlik hansıdır?  

a) friksion işsizlik 

b) )struktur işsizlik 

c) süni işsizlik  

d) tsiklik işsizlik 

e) təbii işsizlik 

106.  Friksion işsizlik zəruri və müəyyən mənada.....?  

a) təhlükəli işsizlikdir 

b) təbii işsizlikdir 

c) )arzu olunan işsizlikdir 

d) struktur işsizlikdir 

e) stimullaşdırıcı işsizlikdir 

107.  Iş axtaran, müəyyən dövrdən sonra işlə təmin olunan, bu və ya digər 

səbəbdən iş yerini itirən insanlar qrupu hesab edilir?   

a) )friksion işsizlik 



b) struktur işsizlik 

c) süni işsizlik  

d) tsiklik işsizlik 

e) təbii işsizlik 

108.  İşsizlər məşğul olanlarla birlikdə təşkil edirlər?   

a) ölkənin orta təbəqəsini 

b) )ölkənin işçi qüvvəsini  

c) ölkənin məşğul əhalisini 

d) ölkənin insan resursunu 

e) ölkənin raqabətliliyini 

109.  Friksion işsizlik aşağıdakılardan hansı hesab edilir?   

a) )könüllü 

b) məcburi 

c) mövsümi 

d) daimi 

e) müvəqqəti 

110.   Friksion və struktur işsizlik müəyyən edir?  

a) )işsizliyin təbii səviyyəsini 

b) işsizliyin süni səviyyəsini 

c) işsizliyin sosial səviyyəsini 

d) işsizliyin normal səviyyəsini 

e) işsizliyin tarazlı səviyyəsini 

111.  Tsiklik işsizlik adlandırılır?   

a) təklif defisitliyi işsizliyi 

b) )tələb defisitliyi işsizliyi  

c) işsizlik mütənasibliyi 

d) paritet işsizliyi 

e) tarazlı işsizliyi 

112.  Əmtəələrə və xidmətlərə olan məcmu tələb azaldıqda nə baş verir?  



a) məşğulluq artır, işsizlik azalır 

b) )məşğulluq ixtisara salınır, işsizlik artır 

c) məşğulluq stabil qalır, işsizlik artır 

d) məşğulluq ixtisara salınır, işsizlik stabil qalır 

e) məşğulluq və işsizlik bir-birinə bərabər olur 

113.  Tsiklik işsizlik nə zaman baş verir?   

a) struktur durğunluğu zamanı 

b) )istehsal durğunluğu zamanı 

c) istehlak durğunluğu zamanı 

d) ifrat istehsal zamanı 

e) iqtisadi böhran zamanı 

114.  İşsizliyin strukturu onun səbəblərinə görə aşağıdakı işçi qüvvəsi 

kateqoriyası yoxdur?  

a) işdən azad olunma nəticəsində işini itirənlər 

b) )yaşa görə xususi qruplar  

c) könüllü olaraq işi tərk edənlər 

d) fasilədən sonra əmək bazarına gələnlər 

e) əmək bazarına ilk dəfə gələnlər 

115.  Əmək bazarında mövcud vəziyyəti nəzərə almaqla işaxtaran və işsiz 

vətəndaşların sosial müdafiəsinin təmin edilməsi istiqamətində müəyyən işlər 

görən aparıcı orqan hansıdır?  

a) Dövlət Miqrasiya Xidməti 

b) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

c) )Dövlət Məşğulluq Xidməti 

d) Standartlaşdırma Komitəsi 

e) Maliyyə Nazirliryi 

116.  Əhali gəlirləri dedikdə nəzərdə tutulur?  

a) əhalinin yalnız nominal gəlirləri 



b) )müəyyən vaxt ərzində müntəzəm olaraq bazar subyektlərinin əldə etdiyi 

pul və natural vasitələrin cəmi başa düşülür  

c) əhalinin yalnız real gəlirləri 

d) pensiyaçıların aldığı pensiya və müavinət 

e) tələbələrin təqaüdləri 

117.  Dünya təcrübəsində ailə gəlirlərinin əsas mənbəyini hesab edilir?   

a) sahibkarlıq əldə olunmuş gəlir  

b) mülkiyyətdən əldə olunmuş gəlir  

c) )əmək haqqı gəlirləri 

d) fərdi əmək fəaliyyəti nəticəsində əldə olunmuş gəlirlər 

e) kommersiya fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlir  

118.  Əhalinin gəlirləri sahəsindəki fərqləri yaradan səbəblərə hansı aid deyil?  

a) insanlarin fiziki, estetik, peşəkarlıq və intelektual qabiliyyətlərinin fərqli 

olması 

b) təhsilin və ixtisas hazırlığının müxtəlif səviyyədə olması 

c) )təkmil rəqabətin mövcud olması  

d) mülkiyyətin qeyri-bərabər bölgüsü 

e) bazarda hakimiyyətə malik olmaq 

119.  İstehsal resursları qrupuna hansı aid deyil?   

a) təbii resurslar 

b) maddi resurslar 

c) əmək resursları 

d) )pul resursları  

e) maliyyə resursları 

120.  Əmək resursları dedikdə nəzərdə tutulur?.   

a) işlə məşğul olan əhali 

b) )əmək qabiliyyətli yaşda olan əhali  

c) pensiya yaşında olan əhali 

d) 16 yaşa qədər olqn əhali 



e) ali məktəblərdə təhsil alan əhali 

121.  “Əmək haqqı və ya əmək haqqı dərəcəsi əməyin istifadəsi üçün ödənilən 

qiymət”dir yanaşması kimə məxsusdur?   

a) A.Smitə 

b) D. Rikardoya 

c) )K. Makkonnell və S. Bryuya 

d) K. Marksa  

e) M. Fridmana 

122.  Ödənilən əmək haqqı əsasən olur?  

a) )vaxta və işə görə 

b) görülən işə görə 

c) sərf olunan vaxta görə 

d) ixtisas səviyyəsinə görə 

e) peşəkarlığa görə 

123.  Əmək Məcəlləsinə görə işin mürəkkəbliyi, əməyin gərginliyi və işçinin 

ixtisas səviyyəsinə görə müəyyən edilən əmək haqqının hissəsi hansıdır?   

a) əlavə maaş 

b) əsas maaş 

c) )tarif (vəzifə) maaşı 

d) motivasiya 

e) mükafat 

124.  Əmək Məcəlləsinə görə əmək haqqı illik dövr üçün hesablanan işçilərə 

verilməlidir  

a) rübdə iki dəfədən az olmayan müddətdə 

b) )ayda bir dəfədən az olmayan müddətdə 

c) həftədə bir dəfədən az olmayan müddətdə 

d) gündə bir dəfədən az olmayan müddətdə 

e) dekadada bir dəfədən az olmayan müddətdə  



125.  Əmək məhsuldarlığı yüksək olduğu zaman aşağıdakılardan hansının 

səviyyəsi yüksək olur?  

a) real əmək haqqı səviyyəsi 

b) )nominal əmək haqqı səviyyəsi 

c) alıcılıq qabiliyyətinin səviyyəsi 

d) rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsi 

e) iqtisadi inteqrasiya səviyyəsi 

126.  Hansı işsizlik əmək resurslarının səmərəli bölgüsü və eyni zamanda milli 

məhsulun real həcminin artması kimi xarakterizə olunur?   

a) friksion işsizlik 

b) struktur işsizlik 

c) )süni işsizlik  

d) tsiklik işsizlik 

e) təbii işsizlik 

127.  Istehlak tələbinin tərkibində və istehsal texnologiyasında baş verən 

mühüm dəyişikliklər iş qüvvəsinin tərkibində də ümumi tələbi dəyişir və 

aşağıdakılardan hansının yaranmasına səbəb olur?   

a) friksion işsizliyin 

b) )struktur işsizliyin 

c) süni işsizliyin 

d) tsiklik işsizliyin 

e) təbii işsizliyin 

128.  Fillips əyrisinə görə işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii 

səviyyəsindən azlığı şəraitində hansı dövrdə inflyasiya və işsizlik səviyyələri 

arasında tərs mütənasiblik mövcuddur?   

a) uzunmüddətli dövrdə 

b) orta müddətli dövrdə 

c) )qısamüddətli dövrdə 

d) ani dövrdə 



e) istənilən zaman ərzində 

129.  İşsizlik sosial problem olmaqla səbəb olur?   

a) sosial-iqtisadi inkiğafın təmin olunmasına 

b) cəmiyyətdə təbəqələşmənin aradan qaldırılmasına  

c) )həyat tərzinin, yaşayış imkanlarının zəifləməsinə və çətinləşməsinə 

d) yoxsulluq həddinin azalmasına 

e) insanların orta ömür müddətinin artmasına 

130.  “Işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən 1% çox olması 

ÜMM-un 2.5% azalmasına səbəb olur” hansı qanuna görə doğru hesab edilir 

  

a) )Ouken qanununa 

b) Sey qanununa 

c) tələb qanununa 

d) Herfindal qanununa 

e) rəqabət qanununa 

131.  Işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən azlığı şəraitində 

qısamüddətli dövrdə inflyasiya və işsizlik səviyyələri arasında tərs mütənasibliyi 

əks etdirir?  

a) Marks əyrisi 

b) Marşal əyrisi 

c) Fridman əyrisi 

d) )Fillips əyrisi 

e) Oyken əyrisi 

132.  Fillips əyrisinə görə işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii 

səviyyəsindən azlığı şəraitində qısamüddətli dövrdə inflyasiya və işsizlik 

səviyyələri arasında.......... mövcuddur  

a) düz mütənasiblik 

b) bərabər mütənasiblik 

c) )tərs mütənasiblik 



d) doğru mütənasiblik 

e) məntiqi mütənasiblik 

133.  Fillips əyrisinə görə işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii 

səviyyəsindən azlığı şəraitində qısamüddətli dövrdə aşağıdakılardan hansı 

arasında tərs mütənasiblik mövcuddur?  

a) )inflyasiya və işsizlik səviyyələri 

b) inflyasiya və məşğulluq səviyyələri 

c) inflyasiya və iqtisadi artım səviyyələri  

d) inflyasiya və deflyasiya səviyyələri 

e) inflyasiya və iqtisadi inkişaf səviyyələri 

134.  Fillips əyrisinə görə işsizliyin hansı şəraitində qısamüddətli dövrdə 

inflyasiya və işsizlik səviyyələri arasında tərs mütənasiblik mövcuddur?   

a) işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən çoxluğu şəraitində 

b) )işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsinə bərabərliyi 

şəraitində 

c) işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən azlığı şəraitində 

d) işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən üstünlüyü 

şəraitində 

e) işsizliyin faktiki səviyyəsinin onun təbii səviyyəsindən paralelliyi 

şəraitində 

135.  İşsiz vətəndaşların işlə təmin olunmaq üçün əsasən müraciət etməli 

olduqları dövlət orqanı hansıdır?   

a) dövlət təhlükəsizlik orqanları 

b) dövlət sosial-müdafiə orqanları 

c) )dövlət məşğulluq orqanları 

d) dövlət miqrasiya orqanları 

e) dövlət idarəetmə orqanları 

136.  İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası............ ibarətdir?   

a) ixtisaslı mütəxəssislərin ixracı və idxalından  



b) )muzdlu əməyin ixracı və idxalından  

c) fəhlələrin ixracı və idxalından  

d) intellektual mülkiyyətin ixracı və idxalından  

e) “beyin” axınından  

137.  Ərazi əhatəsinə görə işçi qüvvəsinin miqrasiyasının forması hansıdır? 

  

a) ölkələrarası və ölkədaxili 

b) )qitələrarası və qitədaxili 

c) dövlətlərarası və dövlətdaxili 

d) regionlararası və regiondaxili 

e) iqtisadi birlik daxili 

138.  Miqrantların ixtisas səviyyəsinə görə işçi qüvvəsinin miqrasiyasının 

forması hansıdır?  

a) )yüksək və aşağı ixtisaslı işçi qüvvəsi 

b) ali və orta təhsill işçi qüvvəsi  

c) peşəkar və qeyri-peşəkar işçi qüvvəsi 

d) uzun və qısa müddətli təcrübəyə malik işçi qüvvəsi 

e) orta ixtisas təhsilli işçi qüvvəsi 

139.  İşçi qüvvəsinin miqrasiyasının iqtisadi amillərinə aşağıdakılardan hansı 

aid deyil?   

a) ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrinin, əməyin ödəniş səviyyəsinin 

fərqliliyi 

b) )siyasi-hüquqi, qaçqın axınları, dini, etnik, ailəvi problemlər 

c) əmək resurslarının kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətlərinin milli 

istehsalın maddi-texniki  

d) ayrı-ayrı ölkələrin əmək resursları ilə fərqli səviyyədə təmin olunmaları 

e) milli əmək bazarının vəziyyəti 

140.  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin mənbələri formalaşır...?   

a) dövlətin yaranması zamanı 



b) beynəlxalq təşkilatlara üzv olduqda 

c) )dövlət orqanlarının hüququyaratma fəaliyyəti nəticəsində  

d) valyuta əməkdaşlığında 

e) iqtisadi sistem transformasiya edildikdə  

141.  Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarına aid deyil?  

a) ali icra hakimiyyəti orqanı 

b) )yerli özünüidarəetmə orqanı 

c) yuxarı icra hakimiyyəti orqanı 

d) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı 

e) yerli icra hakimiyyəti orqanı 

142.  Aşağıdakılardan hansı mənbələri içərisində əsas hesab olunur   

a) Mülki məcəllə 

b) )Azərbaycan Respublikasının Kontitusiyası 

c) Antiinhisar qanunvericiliyi  

d) Rəqabət məcəlləsi 

e) Dövlət büdcəsi 

143.  Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarının ierarxik 

sistemində ali hesab edilir?   

a) )qanunlar 

b) prezidentin fərmanları 

c) hökümətin qərarları 

d) nazirliklərin normativ aktları 

e) idarələrin normativ aktları 

144.  Ən geniş yayılmış hüquq forması aşağıdakılardan hansıdır?  

a) məhkəmə presedenti 

b) normativ məzmunlu müqavilə 

c) konsolidasiya 

d) )normativ-hüquqi akt 

e) hüquqi adət 



145.  Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının pul vahidi...?   

a) dollardır 

b) qəpikdir 

c) rubldur 

d) )manatdır 

e) təngədir 

146.  Konstitusiyaya əsasən əmək haqqı az ola bilməz?   

a) dövlətin müəyyənləşdirdiyi maksimum əmək haqqı miqdarından 

b) dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum pensiya miqdarından 

c) dövlətin müəyyənləşdirdiyi yaşayış minimumundan 

d) )dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından 

e) dövlətin müəyyənləşdirdiyi ehtiyac meyarından 

147.  Bаnklаr aşağıdakı sahədə fəаliyyət göstərir?  

a) broker fəaliyyəti sahəsində 

b) konsaltinq sahəsində  

c) istehsal sahəsində 

d) )mübаdilə sаhəsində 

e) istеhsаlаtdа 

148.  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank 

sisteminin birinci pilləsi hesab edilir?   

a) Xalq Bank 

b) )Mərkəzi Bank 

c) Texnika Bank 

d) Royal Bank  

e) Bank Standart 

149.  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank 

sisteminin ikinci pilləsi hesab edilir?  

a) Mərkəzi Bank  

b) Milli Bank 



c) )Kommersiya bankları  

d) Kredit təşkilatları  

e) Lizinq kompaniyaları 

150.  Kommersiya banklarının təsnifat qrupuna daxil deyil  

a) ipoteka bankları 

b) investisiya bankları 

c) əmanət bankları 

d) kooperativ banklar 

e) )vasitəçi banklar 

151.  Mülkiyyət formasına görə aşağıdakı bank təsnifat qrupuna daxil deyil 

  

a) dövlətlərarasi banklar 

b) bələdiyyə və kommunal 

c) dövlətin iştirakı olan banklar 

d) )hökumət bankları  

e) kooperativ banklar 

152.  “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” qanun nə vaxt 

qəbul edilib?  

a) )1992-ci ildə 

b) 1991-ci ildə 

c) 1994-cü ildə] 

d) 1989-cu ildə 

e) 2002-ci ildə 

153.  Manat ölkənin yeganə ödəniş vasitəsi elan olunmuşdur   

a) 2006-cı il yanvarın 1-dən 

b) 1995-ci il yanvarın 1-dən 

c) )1992-ci il yanvarın 1-dən 

d) 1993-cü il yanvarın 1-dən 

e) 2004-cü il yanvarın 1-dən 



154.  Bankın ali idarəetmə orqanı hansıdır?   

a) Bankın müşahidə Şurası 

b) Audit Komitəsi 

c) )Səhmdarların ümumi yığıncağı 

d) İdarə heyəti 

e) Mərkəzi Bankın müvafiq qurumu 

155.  Fond birjası hüquqi şəxslər tərəfindən qapalı səhmdar cəmiyyəti şəklində 

təsis edilməklə ən azı necə üzvdən ibarət tərkibdə olmalı və Maliyyə Nazirlyinin 

lisenzyasını almalıdır  

a) 3 

b) 5 

c) )10 

d) 15 

e) 20və daha cox 

156.  Lisenziya, hüquqi şəxsin Maliyyə Nazirliyinin attestasiyasından kecmiş 

azı necə əməkdaşa malik olması şərtilə verilir   

a) 2 

b) 3 

c) 5 

d) )1 

e) 10 

157.  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən pul emissiyasını 

həyata keçirir   

a) Xalq Bank 

b) Royal Bank 

c) Texnika Bank 

d) )Mərkəzi Bank  

e) Bank Standart 

158.  Milli valyutanın emissiyası hansı qrum tərəfindən həyata keçirilir?  



a) Maliyyə Nazirliyi 

b) )Mərkəzi Bank  

c) Valyuta Birjası 

d) Qiymətli kağızlar Komitəsi 

e) Fransa şirkəti 

159.  Azərbaycan Respublikasının pul vahidinin manat olması hansı aktla təsbit 

olunmuşdur?  

a) Mərkəzi Bank haqqında qanunla 

b) )Konstitusiya ilə 

c) Mülkü Məcəllə ilə 

d) Manat haqqında qanunla 

e) “Valyuta tənzimi haqqında» qanunla 

160.  Azərbaycanın valyuta sərvətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?  

a) xarici valyuta 

b) xarici valyutada qiymətli kağızlar 

c) qiymətli metallar 

d) təbii qiymətli daşlar 

e) )dövlət büdcəsinin profisiti  

161.  Dönərli valyuta istənilən xarci valyutaya... ?   

a) sərbəst surətdə dəyişdirilə bilməz 

b) sərbəst surətdə dəyişdirilmək üçün icazə olmalıdır 

c) )sərbəst surətdə dəyişdirilə bilər 

d) sərbəst surətdə yalnız dollara dəyişdirilə bilər 

e) sərbəst surətdə yalnız ekyuya dəyişdirilə bilər 

162.  Dönərli valyutalar əsasən hansı ölkələrə məxsus olur?   

a) keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə 

b) inkişaf etməkdə olan ölkələrə 

c) üçüncü dünya ölkələrinə 

d) )inkişaf etmiş ölkələrə  



e) MDB ölkələrinə  

163.  Hüquqi rejimindən asılı olaraq valyuta əməliyyatları bölünür?   

a) 3 qrupa 

b) 5 qrupa 

c) )2 qrupa 

d) 4 qrupa 

e) 6 qrupa 

164.  Beynəlxalq Valyuta Fondu hansı sazişə əsasən və nə vaxt yaradılıb?   

a) )Bretton-Vuds,1945 

b) Hyus-Tex ,1958 

c) Bos-San, 1956 

d) Nyu-Vaş, 1953 

e) Tex-Vaş,1951 

165.  Beynəlxalq Valyuta Fondunu əsas vəzifələri hansılardır?   

a) tövsiyələrin işlənib hazırlanması; 

b) ölkələr arası valyuta tənzimlənməsi 

c) bank sisteminin sabitləşdirilməsində iştirak 

d) )hamısı 

e) hec biri 

166.  Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvlərinin kvotalarının neçə faizi 

konvertasiya olunur?  

a) 56% 

b) 76% 

c) 83% 

d) 46% 

e) )25% 

167.  Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvlərinin kvotalarının neçə faizi milli 

valyutada ödənilir?  

a) 37 % 



b) 48% 

c) 54% 

d) )75% 

e) 17% 

168.  Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı nə vaxt yaradılıb?   

a) 1986 

b) 1958 

c) )1945 

d) 1964 

e) 1973 

169.  Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı nə vaxt fəaliyyətə başlayıb?  

a) 1951 

b) 1956 

c) 1957 

d) )1946 

e) 1952 

170.  Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası nə vaxt yaranıb?   

a) 1980 

b) 1970 

c) 1995 

d) 1986 

e) )1960 

171.  Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası nə vaxt yaradılıb?  

a) 1964 

b) 1974 

c) )1956 

d) 1985 

e) 1998 

172.  Səhmə aid aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?   



a) səhmin emitenti yalnız səhmdar cəmiyyəti ola bilər 

b) səhm adi və ya imtiyazlı növündə buraxıla bilər 

c) adi səhm sahibinə emitentin mənfəətinin bir hissəsini divident şəklində almaq, 

emitentin fəaliyyətinin idarə olunmasında iştirak etmək və emitentin ləğvindən 

sonra qalan əmlakının bir hissəsini əldə etmək hüququnu verən səhm növüdür. 

d) səhm qiymətli kağız olub, səhmdar cəmiyyətində üzvlüyü və sahibinin səhmdar 

cəmiyyəti mənfəətinin bir hissəsini dividentlər şəklində almaq, səhmdar 

cəmiyyəti işlərinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnu və cəmiyyətin 

ləğvindən sonra qalan əmlakın bir hissəsinə hüququnu təsdiqləyir 

e) )cəmiyyət bir neçə eyni növlü səhmi bir səhmdə birləşdirə və bir səhmi bir neçə 

həmin növ səhmə dəyişdirmə yolu ilə xırdalaya bilməz 

173.  Aşağıdakılardan hansı qiymətli kağızların konvertasiyasının izahıdır?  

a) )bir emitentin bir növ investisiya qiymətli kağızlarını digər növlü investisiya 

qiymətli kağızlara və ya digər emitentin qiymətli kağızlarına əvəzsiz 

dəyişdirilməsidir.  

b) bir növdən olan bütün qiymətli kağızların bir buraxılış daxılındə bütün 

mülkiyyətçilərdə olan qiymətli kağızların sayının mütənasib azaldılması yolu ilə 

dəyişdirilməsidir. 

c) səhmin isitiqraza dəyişdirilməsidir 

d) bir qiymətli kağızın nominal dəyərinin mütənasib bölünməsi yolu ilə eyni növlü 

bir neçə qiymətli kağıza çevrilməsidir. 

e) düzgün cavab yoxdu 

174.  Aşağıda deyilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Əsasnaməsində bu komitənin 

funksiyası kimi öz əksini tapmamışdır?   

a) Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi qiymətli kağızlarla fəaliyyət 

sahəsində dövlət idarəetməsinin təşkilini, dövlət tənzimlənməsi və nəzarətini, 

əlaqələndirmə fəaliyyətini həyata keçirir; 



b) Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi qiymətli kağızların və qiymətli 

kağızların emissiya prospektlərinin qeydiyyat qaydalarını təsdiq edir və onların 

qeydiyyatını həyata keçirir; 

c) Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi qeydiyyata alınmış qiymətli 

kağızların vahid dövlət reyestrinin aparılmasına qoyulan tələbləri müəyyən edir 

və həmin reyestrin aparılmasını təmin edir; 

d) Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi emitentlər tərəfindən qiymətli 

kağızların buraxılması və tədavülü şərtlərinə riayət edilməsinə nəzarət edir; 

e) )Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi emitentlər tərəfindən qiymətli 

kağızların buraxılması və tədavülünün təşkil edilə bilinməsi üçün lisenziyalar 

təqdim edir. 

175.  Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis yığıncağında aşağıdakılardan hansı 

təsisçilər tərəfindən yekdilliklə qəbul edilməlili olan qərarlar sırasına daxil 

deyil?  

a) Cəmiyyətin təsis edilməsi ilə bağlı qərar 

b) Cəmiyyətin yaradılması zamanı nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan 

əmanətlərin dəyərinin təsdiq edilməsi ilə bağlı qərar 

c) Cəmiyyətin nizamnaməsinin təsdiq edilməsi ilə bağlı qərar 

d) İdarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qərar 

e) )cəmiyyətin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş xalis mənfəətin iştirakşılar 

arasında bölüşdürülməsi 

176.  Tam ortaqlıqla bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?  

a) Tam ortaqlığın fəaliyyəti bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilə idarə edilir.  

b) )Tam ortaqlığın nizamnaməsində qərarın iştirakçıların səs çoxluğu ilə qəbul 

olunduğu hallar nəzərdə tutula bilməz.  

c) Ortaqlığın hər bir iştirakçısı ortaqlığın işlərini aparmağa vəkil edilib-

edilməməsindən asılı olmayaraq işlərin aparılmasına dair bütün sənədlərlə tanış 

ola bilər.  



d) Ortaqlığın iştirakçıları onun işlərini birlikdə apararkən hər bir əqdin bağlanması 

üçün ortaqlığın bütün iştirakçılarının razılığı tələb edilir.  

e) Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədilə yaradılması tam ortaqlığın 

səciyyəvi keyfiyyət xüsusiyyətlərindən biridir. 

177.  Qanuna əsasən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının 

və ya səhmdar cəmiyyətinin səsvermə hüququ verən səhmlərinin neçə faizdən 

çoxu digər (üstün, iştirakçı) ortaqlığa və ya cəmiyyətə mənsub olarsa həmin 

təsərrüfat cəmiyyəti asılı cəmiyyət sayılar?  

a) 10%  

b) )20% 

c) 30% 

d) 40% 

e) 50% 

178.  Mülki Məcəllənin 1078-35 maddəsinə əsasən fond birjası ilə bağlı 

aşağıda deyilənlərdən hansı doğru deyil?   

a) )fond birjası açıq səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılan ticarət təşkilatçısıdır 

b) fond birjası öz üzvləri arasında qiymətli kağızlarla ticarəti təşkil edən ticarət 

təşkilatçısıdır 

c) fond birjası öz üzvləri arasında bağlanmış əqdlərin icrasını təmin edən ticarət 

təşkilatçısıdır 

d) fond birjası yalnız adi adlı səhm emissiya edə bilər 

e) fond birjasının səhmdarlarının hər biri birjanın səhmlərinin sayının iyirmi 

faizindən çox olmamaqla səhmlərin sahibləri ola bilərlər 

179.  Qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və 

konvertasiyası haqqında fikirlərdən biri yanlışdır   

a) Qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası 

həmin qiymətli kağızların yerləşdirilməsi zamanı emitent tərəfindən cəlb edilmiş 

vəsaitlərin miqdarının dəyişdirilməsinə səbəb olmur. 



b) Emitentin yerləşdirilmiş qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması 

(bölünməsi) və konvertasiyası haqqında qərarı müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyata alınmalıdır. 

c) Qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası 

və ödənilməsi bu qiymətli kağızların əvvəlki sertifakatlarının ləğv olunması ilə 

müşayiət olunur. 

d) )Qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası 

həmin qiymətli kağız sahibləri tərəfindən əlavə xərclər çəkilməklə həyata 

keçirilir. 

e) Qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası 

qaydaları Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilir 

180.  Səhmdar cəmiyyətinin yaradılması zamanı keçirilən təsis yığıncağı 

aşağıdakılardan hansını həyata keçirmir?  

a) səhmdar cəmiyyətinin yaradılması zamanı yerləşdirilən səhmlərin ödənilməsinə 

yönəldilən pul olmayan əmlakın dəyərini təsdiq edir. 

b) səhmdar cəmiyyətinin yaradılması barədə qərarı qəbul edir və onun 

nizamnaməsini təsdiq edir. 

c) Mülki Məcəllə və səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş 

səhmdar cəmiyyətinin idarəetmə, nəzarət və icra orqanlarını təşkil edir. 

d) səhmdar cəmiyyətinin yaradılması və cəmiyyətin fəaliyyətinin başlanılması ilə 

əlaqədar Mülki Məcəllə, digər qanunvericilik aktlarıan vətəsisçilər arasında 

bağlanılmış müqaviləyə zidd olmayan digər məsələləri həll edir 

e) )düzgün cavab yoxdur 

181.  Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?   

a) Fərdi sahibkarlıq sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilinin ən sadə formalarından olub 

fiziki şəxslərin hüquqi şəxs yaratmadan müstəqil surətdə öz riski ilə həyat 

keçirdiyi, əsas məqsədi əmək istifadəsindən, əmtəə satışından, işlər 

görülməsindən mənfəət götürülməsi olan fəaliyyətdir. 



b) Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi fiziki şəxslər 3 qrupa bölünürlər: 

fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər. 

c) ) “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanuna əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı 

məsələlərin həllini və ya bu fəaliyyətə nəzarəti həyata keçirən dövlət 

orqanlarının vəzifəli şəxsləri və mütəxəssisləri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

ola bilər. 

d) “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun 4-cü 

maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasıda sahibkarlığın qanun çərçivəsində 

həyata keçirilən bütün formalarına icazə verilir. 

e) Mülkiyyət və təşkilatı hüquqi formasından asılı olmayaraq sahibkarlığın bütün 

formaları bərabər hüquqludur. 

182.  Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?  

a) Təsərrüfat ortaqlıqları və cəmiyyətləri təsisçilərinin (iştirakçılarının) paylarına 

bölünmüş nizamnamə (şərikli) kapitalı olan qeyri-kommersiya təşkilatlardır. 

b) Təsərrüfat ortaqlıqları heç bir halda bir şəxs tərəfindən yaradıla bilməz 

c) )Təsərrüfat cəmiyyəti məhdud məsuliyyəyli cəmiyyət, əlavə məsuliyyətli 

cəmiyyət və səhmdar cəmiyyət formasında yaradıla bilər. 

d) Təsərrüfat ortaqlıqların vı cəmiyyətlərinin iştirakçıları kimi dövlət orqanları və 

yerli özünüidarə orqanları çıxış edə bilərlər. 

e) Təsərrüfat cəmiyyətlərinin iştirakçıları və kommandit ortaqlıqlarının maya 

qoyanları yalnız fiziki şəxslər ola bilərlər.  

183.  Aşağıdakılardan hansı fiziki şəxs barəsində icra sənədi icra olunarkən 

tələbin yönəldilməsinə yol verilməyən əmlak növlərinin siyahısına aid deyildir?  

a) borclu və onun ailəsinin sanitariya normaları çərçivəsində birgə yaaşamalarını 

təmin edəcək mənzil, ev və ya onun ayrı-ayrı hissələri, həmçinin onların altında 

olan həyətyanı torpaq 

b) əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı olan borclu və onun ailəsi üçün 1,0 

hektaradək kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi 



c) ailələrin hərəkəti üçün xüsusi nəqliyyat vasitələri 

d) borclunun peşə fəaliyyətinin davam etdirilməsi üçün zəruri olan avadanlıq, o 

cümlədən ixtisas üzrə kitablar və vasitələr 

e) )düzgün cavab yoxdu 

184.  Asılı səhmdar cəmiyyəti ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?  

a) Hüquqi statusuna görə asılı təsərrüfat cəmiyyəti kommersiya təşkilatının 

müstəqil təşkilati hüquqi forması deyildir. 

b) )Asılı təsərrüfat cəmiyyəti vəziyyətinə yalnız məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyət düşə bilər. 

c) Qanuna əsasən təsərrüfat cəmiyyəti o halda asılı cəmiyyət sayılır ki, 

məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının 20%-dən çoxu və ya 

səhmdar cəmiyyətinin səsvermə hüququ verən səhmlərinin 20%-dən çoxu digər 

(üstün, iştirakçı) ortaqlığa və ya cəmiyyətə mənsub olur. 

d) Asılı təsərrüfat cəmiyyəti vəziyyətinə məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və 

səhmdar cəmiyyət düşə bilər. 

e) Azərbaycan Respublikası MM-in 68.1-ci maddəsində asılı təsərrüfat 

cəmiyyətinin anlayışı və əsas əlamətləri müəyyənləşdirilmişdir. 

185.  Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?   

a) Fondun Himayəçilik Şurası fondun nəzarət orqanıdır və fondun 

fəaliyyətinə, fondun başqa orqanları tərəfindən qərarların qəbul edilməsinə və 

onların yerinə yetirilməsinin təmin edilməsin həyata keçirir 

b) Fondun Himayəçilik Şurası fond vəsaitinin istifadə edilməsinə, fondun 

fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir  

c) )Fondun Himayəçilik Şurası nizamnaməyə dəyişikliklər edilməsi, 

ləğvetmə və ya yenidən təşkiletmə haqqında qərarın qəbulunu həyata keçirmək 

səlahiyyətinə malik deyil.  

d) Fondun Himayəçilik Şurası öz fəaliyyətini ictimai əsaslarla həyata keçirir.  

e) Fondun Himayəçilik Şurasının formalaşma və fəaliyyət qaydası fondun 

təsisçiləri tərəfindən təsdiq edilmiş fondun nizamnaməsində müəyyən edilir. 



186.  Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?   

a) )Hüquqi şəxslərin ittifaqlarının iştirakçıları özlərinin müstəqilliyini və 

hüquqi şəxs hüquqlarını itirirlər.  

b) İttifaqın təsisçilərinin (iştirakçılarının) ona verdikləri əmlak ittifaqın 

mülkiyyətidir.  

c) Bu əmlakdan ittifaq onun nizamnaməsində müəyyənləşdirilmiş məqsədlər 

üçün istifadə edir.  

d) İttifaqın adında onun iştirakçılarının fəaliyyətinin əsas predmeti, habelə 

«ittifaq» sözu göstərilməlidir 

e) İttifaq ləğv edildikdə onun əmlakı ittifaqın nizamnaməsində göstərilmiş 

məqsədlərə, bu mümkün olmadıqda isə dövlət büdcəsinə yönəldilir 

187.  Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?   

a) birja hüquqi və (və ya) fiziki şəxslərin könüllü birliyi əsasında yaradılır və 

müəyyənləşdirilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçməlidir 

b) )birjanın təsisçiləri eyni zamanda onun üzvləri sayılmır.  

c) birjanın hər bir təsisçisinin payı onun nizamnamə fondunun 20 faizindən 

çox olmalıdır 

d) birja üzvlüyünə qəbul və onun tərkibindən çıxma qaydası əmtəə birjasının 

nizamnaməsi ilə tənzimlənir. 

e) birja üzvləri birjanın fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin həllində iştirak etmək, 

onun rəhbər orqanlarını seçmək və ora seçilmək 

188.  Aşağıdakılar birjanın üzvü ola bilməzlər: 1. rəhbərləri birjanın 

qulluqçuları olan müəssisə və təşkilatlar; 2. ali və yerli dövlət hakimiyyəti və 

idarəetmə orqanları; 3. transmilli korporasiyalar və transmilli maliyyə-sənaye 

qrupları 4. banklar, kredit və sığorta təşkilatları; 5. siyasi partiyalar, həmkarlar 

ittifaqları, ictimai birliklər, dini və xeyriyyə təşkilatları və fondları;   

a) 1,2,3,5  

b) 1,3,4,5  

c) )1,2,4,5  



d) 2,3,4,5  

e) hamısı 

189.  Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır? . Hüquqi şəxs kimi fond birjası öz 

fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən 

verilən xüsusi razılıq əsasında həyata keçirilir 2. Fond birjası açıq səhmdar 

cəmiyyəti formasında yaradılır. 3. Fond birjasının qulluqçuları qiymətli kağızlar 

bazarının peşəkar iştirakçılarının təsisçiləri və istirakçıları ola bilməzlər 4. Fond 

birjasının üzvü Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyə uyğun olaraq, 

qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan hüquqi və fiziki şəxslər ola 

bilər. 5. Fond birjasının üzvü qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı kimi 

fəaliyyətinə xitam verdikdə və o, fond birjasında üzvlük hüququnu itirir.  

a) )1,2  

b) 1,3  

c) 2,4  

d) 3,4  

e) 1,5 

190.  Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?   

a) dövlət müəssisəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyə uyğun 

olaraq dövlət əmlakını idarə etməyə vəkil edilən dövlət orqanları tərəfindən 

yaradılır.  

b) dövlət müəssisəsinin əmlakı Azərbaycan Respublikasının dövlət 

mülkiyyətidir.  

c) dövlət müəssisəsi öz öhdəliklərinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada müəssisənin əmlakı ilə məsuliyyət daşıyır.  

d) )dövlət müəssisəsinin öhdəliklərinə görə dövlət məsuliyyət daşıyır.  

e) müəssisə dövlətin öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır. 

191.  aşağıdakılardan hansı birjanın növləri sırasIna daxil deyil?   

a) əmtəə birjası 

b) )xidmətlər birjası 



c) fond birjası 

d) əmək birjası 

e) valyuta birjası 

192.  Aşağıdakılardan hansı “Əmtəə birjası haqqında”Azərbaycan 

Respublikasının qanununa əsasən birja müqavilələrinin növlərinə daxil deyil 

  

a) real malın alğı-satqısına dair bağlanan əqdlər; 

b) forvard əqdləri  

c) )faktorinq əqdləri 

d) fyuçers əqdləri  

e) opsion əqdləri  

193.  Aşağıdakılardan hansı ETT-nin nailiyyətlərinin tətbiqi məqsədilə 

investisiya fəaliyyətinin bir forması kimi rallaşdırıla bilər?   

a) reinvestisiya 

b) )innovasiya  

c) investisiya layihəsinin işlənməsi 

d) investisiya portfelinin formalaşdırılması 

e) hec biri 

194.  Yaranan səbəblərinə görə innovasiyalar neçə yerə ayrılır?  

a) 3 

b) )2 

c) 6 

d) 7 

e) 4 

195.  Tətbiq xarakterinə görə innovasiyalar neçə yerə ayrılır   

a) 5 

b) 6 

c) 3 

d) )4 



e) 2 

196.  Yenilik səviyyəsinə görə innovasiyalar neçə növ olunur  

a) 4 

b) )3 

c) 7 

d) 6 

e) 5 

197.  Aşağıdakılardan hansı attestasiya tələb edən xüsüsi növ işlərin yerinə 

yetirilməsi zamanı tələb olunur?   

a) təsis aktı 

b) )lisenziya 

c) əsasnamə 

d) qiymətli kağız 

e) akkreditiv 

198.  Attestasiya tələb edən xüsüsi növ işlərin yerinə yetirilməsi zamanı tələb 

olunan lisenziyanın verilmə qaydalarını aşağıdakılardan hansı müəyyən edir? 

  

a) İqtisadi inkişaf nazirliyi 

b) Maliyyə nazirliyi 

c) )Nazirlər kabineti 

d) Milli Məclis 

e) Ali məhkəmə 

199.  Attestasiya tələb edən xüsüsi növ işlərin siyahısını kim müəyyən edir?  

a) Nazirlər kabineti 

b) Xarici işlər nazirliyi 

c) İqtisadi inkişaf nazirliyi 

d) )Milli Məclis  

e) Maliyyə nazirliyi 



200.  Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində 

dövlətin məqsədi nədən ibarətdir?  

a) inivestorların maraqlarına xidmət etməkdən  

b) dövlətin maliyyə ehtiyatının artırılmasından 

c) xarici investorların ölkəyə cəlb edilməsindən 

d) )vahid iqtisadi, elmi-texniki və sosial siyasət yeridilməsindən 

e) kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədən 

201.  AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası Proqramının layihəsi kim tətərindən 

hazırlanıb?  

a) )Milli Elmlər Akademiyası 

b) Statistika komitəsi 

c) Maliyyə nazirliyi 

d) Milli Məclis 

e) Hec biri 

202.  AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramı neçə səviyyədən ibarətdir?  

a) 2 

b) 3 

c) 5 

d) )6 

e) 7 

203.  AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramın reallaşması nəticəsində  

a) Innovasiya fəaliyyətinin informasiya təminatı artırılacaq; 

b) Innovasiya fəaliyyətinin kadr təminatı gücləndiriləcək 

c) Innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və motivasiyası artırılması 

mexanizmləri tətbiq olunacaq; 

d) Innovasiya fəaliyyəti ücün tələb olunan innovasiya infrastrukturu 

yaradılacaq; 

e) )Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 



204.  Azərbaycan dövləti ölkə ərazisində hansı investisiyaların qorunmasına 

təminat verir?  

a) dövlət investisiyalarının 

b) xarici investisiyaların 

c) daxili investisiyaların 

d) )bütün investisiyaların 

e) heç birinə 

205.  Investisiya riski nədir?  

a) investisiya fəaliyyətinin məqsədəuyğun istiqaməti 

b) dövlət tərəfindən edilən güzəşt 

c) investisiya fəaliyyətinin bir mərhələsi 

d) )arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilə bağlı qeyri-müəyyənlik 

e) arzuolunmaz halların yaranması imkanı ilə bağlı müəyyənlik  

206.  Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növü 

vardır?  

a) şəxsi 

b) )dövlət 

c) beynəlxalq  

d) xüsusi 

e) qapalı 

207.  Investor investisiya fəaliyyətində hansı statusda çıxış edə bilməz?   

a) əmanətçi 

b) kreditor  

c) alıcı 

d) )debitor  

e) heç biri 

208.  Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasında investisiya 

fəaliyyətinin subyekti ola bilər?   

a) AR-nın hüquqi və fiziki şəxsləri 



b) xarici ölkələrin hüquqi şəxsləri 

c) xarici ölkələrin fiziki şəxsləri 

d) vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

e) )hamısı 

209.  Xarici investisiyalar hansı hallarda milliləşdirilə bilər   

a) )Azərbaycan Respubilkasının xalqına və dövlət mənafelərinə zərər vuran 

hallarda 

b) investisiya mühitinin dəyişilməsi haqda yeni qanun qəbul edildikdə 

c) iqtisadi islahatlar zamanı 

d) siyasi dəyişikliklərdən zamanı 

e) iqtisadi böhran zamanı 

210.  Xarici investisiyalar kim tərəfindən milliləşdirilə bilər   

a) )Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisi tərəfindən qəbul edilir. 

b) Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti tərəfindən qəbul edilir. 

c) Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli 

Bankı tərəfindən qəbul edilir. 

d) Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının İqtisadi 

İnkişaf Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir. 

e) Milliləşdirmə haqqında qərar yalnız Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir. 

211.  Xarici investisiyaların rekvizisiyası haqqında qərarı kim qəbul edir  

a) )Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti qəbul edir. 

b) Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis 

qəbul edir. 

c) Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Milli Bank 

qəbul edir 



d) Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyi qəbul edir 

e) Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Vergi Nazirliyi 

qəbul edir. 

212.  İnvestora nə zaman təxirə salınmadan, müqabil və səmərəli 

kompensasiya ödənilir:  

a) )yalnız təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallarda  

b) milliləşdirmə və rekvizisiya zamanı 

c) revalvasiya zamanı 

d) qanunvericilikdə dəyişikliklər zamanı 

e) denominasiya zamanı 

213.  İnvestorların tərkibindən asılı olaraq investisiya fəaliyyətinin hansı növü 

ola bilər:  

a) qeyri-dövlət müəssisələri, idarələri və təşkilatları tərəfindən həyata 

keçirilən özəl investisiya fəaliyyəti; 

b) dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, habelə dövlət müəssisələri, 

idarələri və təşkilatları tərəfindən budcə vəsaiti, özlərinin vəsaiti və borc 

vəsaitinin hesabına həyata keçirilən dövlət investisiya fəaliyyəti; 

c) xarici vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, dövlətlər və beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən həyata keçirilən 

xarici investisiya fəaliyyəti. 

d) )Hamısı 

e) heç biri. 

214.  İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilər:  

a) İstənilən əmlak,  

b) əsas fondlar,  

c) dövriyyə vəsaiti,  

d) qiymətli kağızlar və məqsədli pul əmanətləri,  

e) )qeyd edilənlərin hamısı 



215.  İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri nə ola bilər:   

a) elmi-texniki məhsullar 

b) intellektual sərvətlər,  

c) mülkiyyət obyektləri,  

d) əmlak hüquqları 

e) )qeyd edilənlərin hamısı 

216.  İnnovasiyalı inkişaf modeli iqtisadiyyatın hansı növünə aiddir   

a) sosial yönümlü iqtisadiyyat 

b) bazar iqtisadiyyatı 

c) davamlı iqtisadiyyat 

d) )postindustrial iqtisadiyyat 

e) kapitalist iqtisadiyyatı 

217.  Ölkənin iqtisadi və hərbi-siyasi təhlükəsizliyini təmin edən innovasiyalı 

inkişaf tipi neçə yerə ayrılır?   

a) 4 

b) 3 

c) 6 

d) )2 

e) 5 

218.  İnnovasiyalı inkişaf tipləri hansı səviyyədə olur?   

a) lokal, makro 

b) )makro, mikro 

c) mezo, mikro 

d) lokal, mezo 

e) makro, mezo 

219.  İnnovasiya siyasəti neçə istiqamətdə aparılır?  

a) 9 

b) 7 

c) 5 



d) )4 

e) 3 

220.  İnnovasiyaların təsnifləşdirilməsi neçə cür olur?   

a) 7 

b) 4 

c) )5 

d) 10 

e) 8 

221.  Tətbiq xarakterinə görə innovasiyalar neçə cür olur?  

a) 5 

b) 7 

c) 6 

d) )3 

e) 2 

222.  İnnovasiyaların təsnifatına görə meydana çıxma stimulunun neçə növü 

var?  

a) 3 

b) )2 

c) 7 

d) 6 

e) 5 

223.  Təkrar istehsal prosesində roluna görə innovasiyalar neçə cür olur?   

a) 5 

b) 3 

c) )2 

d) 4 

e) 9 

224.  Təkrar istehsal prosesində roluna görə innovasiyalar hansılardır?   

a) )istehlakçı 



b) mürəkkəb 

c) kompleks 

d) bazar 

e) texnoloji 

225.  Miqyasına görə innovasiyalar neçə cür olur?   

a) 9 

b) 7 

c) )2 

d) 10 

e) 5 

226.  Maliyyə-kredit sisteminə əsaslanaraq innovasiya siyasəti neçə cür olur? 

  

a) 11 

b) 7 

c) 8 

d) 9 

e) )10 

227.  İnvestisiyaların yeniliklərə yönəldilməsi neçə cür olur?   

a) 9 

b) 6 

c) )5 

d) 7 

e) 11 

228.  İnnovasiya siyasətinin neçə məqsədi var?  

a) 5 

b) )4 

c) 9 

d) 11 

e) 12 



229.  İnvestisiya-innovasiya siyasəti neçə formada təsnifləşdirilir?   

a) 11 

b) 9 

c) 7 

d) 5 

e) )3 

230.  Dövlətin investiisiya- innovasiya siyasəti neçə prinsiplə tənzimlənir? 

  

a) 7 

b) 8 

c) 5 

d) 4 

e) )3 

231.  Dövlətin investiisiya- innovasiya siyasətinin tənzimləmə prinsipləri 

hansılardır?  

a) bazar xarakterli 

b) kompleksli 

c) səmərəli 

d) )bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

e) ardıcıl 

232.  İnnovasiya siyasətinin neçə vəzifəsi var?  

a) 8 

b) 5 

c) )6 

d) 9 

e) 11 

233.  Dövlət orqanlarının innovasiyalarla bağlı əsas funksiyaları neçə yerə 

bölünür?   

a) 15 



b) 10 

c) 9 

d) 8 

e) )12 

234.  İnnovasiya siyasətinin neçə prinsipi var?  

a) )13 

b) 15 

c) 21 

d) 19 

e) 9 

235.  Ilk dəfə Milli innovasiya sistemi anlayışı nə zaman tədqiq edilmişdir?  

a) )1987  

b) 1990 

c) 1966 

d) 1960 

e) 1999 

236.  YUNESKO-nun təsnifatına görə elmi-texniki fəaliyyət neçə tərkib 

hissədən ibarətdir?   

a) 1 

b) 2 

c) )3 

d) 4 

e) 5 

237.  Dövlətin elmi texniki siyasəti neçə istiqamətdə aparılır?   

a) 1 

b) )2 

c) 3 

d) 4 

e) 6 



238.  İnnovasiya infrastrukturunun neçə tərkib hissəsi var?   

a) 1 

b) 2 

c) )4 

d) 5 

e) 6 

239.  Şərti olaraq texnoparkları neçə modeldə birləşdirmək olar?   

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

e) )3 

240.  Amerikan modelində neçə tip texnopark mövcuddur?   

a) )3 

b) 4 

c) 5 

d) 7 

e) 8 

241.  Texnopolislər ilk dəfə nə vaxt yaradılıb?  

a) 1970 

b) 1979 

c) )1982 

d) 2000 

e) 2005 

242.  “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt 

qəbul edilib?   

a) 1997-ci ildə 

b) )1998-ci ildə 

c) 1992-ci ildə 



d) 2001-ci ildə 

e) 1994-cü ildə 

243.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə “Azərneft” Dövlət 

Konserni və “Azərkimya”istehsalat birliyinin bazasında aşağıdakılardan hansı 

yaradılmışdır?   

a) AZPETROL 

b) ABƏŞ 

c) )ARDNŞ 

d) BP 

e) AZƏRIQAZ 

244.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu nə zaman təsis edilmişdir?  

a) )1999-cu ildə 

b) 1997-ci ildə 

c) 1998-ci ildə 

a. 1994-cü ildə 

d) 2009-cu ildə 

245.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu nə vaxt yaradılmışdır?  

a) 2009-cu ildə 

b) )1999-cu ildə 

c) 2003-cü ildə 

d) 1997-ci ildə 

e) 2004-cü ildə 

246.  «Mədən Sənayesində Şəffaflıq» təşəbbüsünun müəllifi kimdir?   

a) Corc Buş 

b) )Toni Bleyr 

c) Madlen Olbrayt 

d) Fransua Metteran 

e) Hüsnü Mübarək 

247.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu hesabat verir?   



a) Azərbaycan Respublikası Parlamentinə 

b) )Azərbaycan Respublikası Prezidentinə  

c) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə 

d) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə 

e) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına 

248.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu...?   

a) dövlət büdcəsinin tərkib hissəsidir 

b) büdcə fondudur 

c) )büdcədənkənar fonddur 

d) Mərkəzi Bankın strukturudur  

e) sosial müdafiə fondudur 

249.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərindən hansı 

normativ akt əsasında istifadə   

a) Nazirlər Kabinetinin qərarı 

b) qanun 

c) )prezident fərmanı 

d) məhkəmənin qərarı 

e) parlamentin qərarı  

250.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu..?   

a) stabilləşmə fondudur 

b) )inkişaf fondudur 

c) büdcə fondudur 

d) tənzimləmə fondudur 

e) beynəlxalq əməkdaşlıq fondudur 

251.  1994-cü ildə xarici neft şirkətləri konsorsiumu ilə ARDNŞ arasında 

“Çıraq”, “Azəri”, neft yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən 

hissəsinin birgə işlənməsi sazişinin tipi hansıdır?  

a) Konsessiya yaxud lisenziya sazişi 

b) Xidmət müqavilələ sazişi 



c) )Hasilatının Pay Bölgüsü Sazişi 

d) Uzunmüddətli idarəetmə sazişi 

e) İştirak yaxud assosiasiya sazişi  

252.  Azərbaycan Respublikasının neft və qaz hasilatı, nəqli və emalı, elektrik 

və istilik enerjisi istehsalı, qaz təchizatı sahəsində dövlət siyasətini 

formalaşdıran və həyata keçirən orqan hansıdır?  

a) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti 

b) )Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi 

c) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

d) Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti 

e) Azərbaycan Respublikasının Enerji Nazirliyi 

253.  Azərbaycan Respublikası mənfəət neftinin satışından daxil olan valyuta 

vəsaitlərinin və digər gəlirlərin toplanması, səmərəli idarə edilməsi məqsədilə 

yaradılmış qrum hansıdır?  

a) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı 

b) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

c) )Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 

d) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

e) Azərbaycan Respublikası Əşəliyyat Şirkəti 

254.  Aşağıdakılardan hansı yanacaq energetika fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

baxımından hüquq mənbəyi deyil?  

a) “Enerji resurslarından istifadə haqqında” qanun 

b) “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” qanun 

c) ) “Yer qurluşu haqqında” qanun 

d) Qaz təchizatı haqqında” qanun 

e) Elektroenergetika haqqında” qanun 

255.  Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanına əsasən ARDNŞ-nin 

tərkibinə aşağıdakı müəssisə daxil deyil?  

a) “Azneft”İstehsalat Birliyi 



b) “Azərneftyağ”neft emalı zavodu 

c) “Marketinq və iqtisadi əməliyyatlar” idarəsi 

d) “Xarici sərmayələr”İdarəsi 

e) ) “Valyuta gəlirlərinin idarə olunması” idarəsi  

256.  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu hansı məqsədlə 

yaradılmışdır?  

a) neftin satışından daxil olan valyuta vəsaitlərinin toplanması məqsədilə 

b) ölkəyə daxil olan valyuta vəsaitlərinin səmərəli idarə edilməsi məqsədilə 

c) )mənfəət neftinin satışından daxil olan valyuta vəsaitlərinin və digər 

gəlirlərin  

d) mənfəət neftinin satışından daxil olan valyuta vəsaitlərinin və digər 

gəlirlərin  

e) mənfəət neftinin satışından daxil olan valyuta vəsaitləri hesabına dşvlət 

büdcəsini  

257.  AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramının əsas vəzifələri:  

a) Milli innovasiya sisteminin yaradılması; 

b) Yüksək texnologiyalı ixrac-idxal sahələrin inkişafı; 

c) İqtisadi və energetik təhlükəsizliyin təmin olunması; 

d) Əhalinin intelektual və yaradıcı aktivliyinin artırılması; 

e) ) Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

258.  Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı hansı 

vəzifələrin həyata kecirilməsinə yönəldilib?   

a) Elm və təhsilin inteqrasiyası; 

b) Milli innovasiya sisteminin formalaşması; 

c) )Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

d) Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaçlığın inkişaf etdirilməsi; 

e) Elm və texnologiya sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması; 

259.  Aşağıdakılardan hansı vaxt intervallarının tipinə aid deyil?  

a) uzunmüddətli 



b) qeyri-müəyyən 

c) qısamüddətli 

d) uzunmüddətli 

e) )müəyyən 

260.  İnvestisiya potensialı artımının strategiyasına aid deyil.   

a) fəallaşdırma 

b) )aktivləşmə 

c) kompensasiya 

d) qarşılıqlı təsir 

e) hamısı aiddir 

261.  AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramında nəzərdə tutulur:   

a) Innovasiya sahəsində rəqəbətin gücləndirilməsi; 

b) Elmi-texniki məhsullar bazarının yaranması; 

c) MİS tərkib hissələrinin və institusional strukturlarinın yaradılması; 

d) Iqtisadiyyatın real sektorunun innovasiyalara tələbinin üdənilməsi; 

e) )Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

262.  Elmi –innovasiya kopleksləri üçün kadr potensialının inkişaf 

etdirilməsində əsas istiqamətlər:   

a) Elm sahəsində çalışanların əmək haqqının artırılması; 

b) Elmi əməyin nüfuzunun artırılması 

c) Elmdə çalışanların tırkibini cavanlaşdırılması; 

d) Elm və texnologiyalar sajəsində istedadlı cavanların cəlb edilməsi; 

e) )Bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

263.  AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası Proqramının əsas vəzifəsinə 

aşağıdakılardan hansı aid deyil:   

a) innovasiya sisiteminin yaradılması 

b) yüksək texnologiyalara əsaslanan modernləşdirilməsi 

c) )maliyyə sistemində nəzarətin gücləndirilməsi 

d) yüksək texnologiyalı ixrac-idxal sahələrin inkişafı 



e) əhalinin intelektual və yaradıcı aktivliyinin artırılması 

264.  AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası Proqramının reallaşması nəticəsinə 

aid deyil:  

a) Innovasiya fəaliyyəti ücün əlverişli iqtisadi,hüquqi və sosial-mədəni şərait 

yaradılacaq 

b) Istehsal sənayesinin ümumi həcmində yeni məhsulların xüsusi çəkisi 

artırılacaq 

c) Innovasiya fəaliyyətinin informasiya təminatı artırılacaq 

d) )Əhalinin əmək haqqları artırılacaq 

e) Innovasiya fəaliyyətininkadr təminatı gücləndiriəcək 

265.  İnvestisiya resurslarının kəmiyyət və keyfiyyətinin icmal 

qiymətləndirilməsini ifadə edir:  

a) investisiya riskləri 

b) investisiya amilləri və investisiya vasitələri 

c) )investisiya cəlbediciliyi və qeyri-cəlbediciliyi amillərinin məcmusu 

d) investisiya vəsaitlərinin kəmiyyət ölçüsünün məcmusu 

e) investisiya cəlbediciliyi və rəqabətqabilliyyətliliyinin məcmusu 

266.  Hansı səbəbdən maliyyə və istehlak potensialları göstəricilərini 

qiymətləndirmək mürəkkəbdir?  

a) bazar konyukturası 

b) qiymət amili 

c) )inflyasiyanın təsiri 

d) tənzimləmə vasitələrinin mürəkkəbliyi 

e) vergi dərəcəsinin yüksək olması 

267.  İstehlak potensialı həm də...   

a) xərclərin cəmidir 

b) istehsal potensialıdır 

c) maddi resursların kəmiyyəti ilə bağlıdır 

d) )əmək resurslarının keyfiyyəti ilə bağlıdır 



e) tələb potensilının kəmiyyəti ilə bağlıdır 

268.  İnvestisiya potensialının region səviyyəsi nə zaman daha da genişlənir?  

a) investisiya qoyuluşlarının regionlar üzrə həcmi artdıqca 

b) )institusional və innovasiya potensiallarını qiymətləndirdikcə 

c) regionlar üzrə investisiya təhlili aparıldıqca 

d) institusional idarəetmədə investisiya cəlbediciliyi artdıqca 

e) regionlar üzrə investisiya cəlbediciliyi artdıqca 

269.  İnvestisiya inkişaf modellərinə aiddir?   

a) xusüsi investisiyaların vergi vasitəsi ilə stimullaşdırılması 

b) xüsusi layihələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi 

c) xüsusi investorların fəaliyyətinin razılaşdırılması və nöqsanlar 

koordinasiya olunması 

d) hec biri 

e) )bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

270.  Amerikan modelinə aiddir?   

a) )xusüsi investisiyaların vergi vasitəsi ilə stimullaşdırılması 

b) xüsusi layihələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi 

c) xüsusi investorların fəaliyyətinin razılaşdırılması və nöqsanlar 

koordinasiya 

d) hec biri 

e) bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

271.  Yapon modelinə aiddir?   

a) Xusüsi  investisiyaların vergi vasitəsi ilə stimullaşdırılması 

b) )xüsusi layihələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi 

c) xüsusi investorların fəaliyyətinin razılaşdırılması və nöqsanlar 

koordinasiya  

d) hec biri 

e) bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

272.  Tayvan modelinə aiddir?   



a) xusüsi investisiyaların vergi vasitəsi ilə stimullaşdırılması 

b) xüsusi layihələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi 

c) )xüsusi investorların fəaliyyətinin razılaşdırılması və nöqsanlar 

koordinasiya olunması 

d) hec biri 

e) bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

273.  Qiymətli kağızlarla peşə fəaliyyətinin aşağıdakı hansı növü həyata 

kecirilə bilməz?  

a) vasitəcilik  

b) kommersiya 

c) komisyon  

d) məsləhət xidmətləri  

e) )idarəetmə  

274.  Emitentin Maliyyə Nazirliyində qeydiyyati ücün hansı sənədin təqdim 

edilməsi zəruridir  

a) qiymətli kağızların nümunəsi 

b) səhmlərə abunə yazılmış şəxslərin emitentin hesabına səhmlərin dəyərinin 

azı 30  

c) əvvəl buraxılmış səhmlərin ödənildiyi haqda arayış 

d) Maliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan kecmiş emissiya prospekti (acıq satış 

ücün)  

e) )bütün bəndlərdə qeyd edilənlərin hamısı 

275.  Maliyyə Nazirliyi hansı hallarda qiymətli kağızların buraxılışını qadağan 

edə və ya dayandıra bilər   

a) )qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulduğu və ya emitentin maliyyə-

iqtisadi 

b) dividendlər verilmədikdə 

c) bir necə səhmin bir səhmlə əvəz edildiyi halda (səhmin birləşdirilməsi) 

d) bir səhmi bir necə səhmlə əvəz etdikdə (səhmin bölünməsi) 



e) dividendlər yüksək olduqda 

276.  Banklar, Milli Bankdan aldığı bank lisenziyasında qadağan edilməmiş, 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bir sıra fəaliyyət növlərilə məşğul ola bilərlər. 

Aşağıda göstərilən bu fəaliyyət növlərinə hansı aid deyil?   

a) tələbli və müddətli depozitlərin və digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb 

edilməsi 

b) kommersiya kreditlərinin verilməsi 

c) fiziki və hüquqi şəxslərin hesablarının acılması və aparılması;  

d) qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət 

e) )dövlət büdcəsinin tərtib edilməsi 

277.  Bankın İdarə Heyəti ən azı necə nəfərdən ibarət olmalıdır?   

a) )3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 7 

278.  Xarici bankların və xarici bank holdinq şirkətlərinin törəmə banklarında 

idarə heyəti üzvlərinin ən azı necə nəfəri Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 

olmalıdırlar  

a) )bir 

b) iki 

c) üc 

d) dörd 

e) bu cür tələb qoyulmur 

279.  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən mənfəətindən vergi 

tutulmayan bank hansıdır   

a) Xalq Bank 

b) )Mərkəzi Bank  

c) Texnika Bank 



d) Royal Bank 

e) Bank Standart 

280.  Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ 

hansı banka məxsusdur   

a) Xalq Banka 

b) Royal Banka 

c) Texnika Banka 

d) )Mərkəzi Banka 

e) Bank Standarta 

281.  Aşağıdakılardan hansı bank hüquq münasibətlərini tənzimləyən 

normativ-hüquqi akt deyil?   

a) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 

b) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

c) Mərkəzi Bankın qəbul edilmiş normativ aktları 

d) “Kredit İttifaqları” haqqında qanun 

e) ) “Dövlət büdcəsi haqqında qanun” 

282.  Bank fəaliyyəti göstərilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilməsi 

səlahiyyəti olan orqan hansıdır?   

a) Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi  

b) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

c) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

d) )Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı  

e) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

283.  İxtisaslaşmış bankların güclü inkişafı əsasən müşahidə olunmuşdur?  

a) XVIII əsrin ikinci yarısından sonra 

b) XXI əsrin ikinci yarısından sonra 

c) XIX əsrin ikinci yarısından sonra 

d) )XX əsrin ikinci yarısından sonra 

e) XVII əsrin ikinci yarısından sonra 



284.  Universal banklar ...?  

a) kredit xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

b) bütün növ məsləhət xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

c) bütün növ sığorta xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

d) )bütün növ bank xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

e) bütün növ akkreditiv xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər 

285.  Bank sisteminin ikinci pilləsində çıxış edən kommersiya bankları 

özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən iqtisadi təşkilatları olub bölünür   

a) yerli və xarici banklara 

b) )universal və ixtisaslaşmış banklara  

c) kiçik və iri banklara 

d) mərkəzi və kommersiya banklarına 

e) dövlət və özəl banklara 

286.  Bankların iqtisadi məzmununa görə aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur?  

a) bаnk müəssisə kimi 

b) bаnk ticаrət müəssisəsi kimi 

c) )bаnk təmsilçi müəssisə kimi 

d) bаnk vаsitəçi müəssisə kimi 

e) bаnk birjаnın аgеnti kimi 

287.  Mərkəzi Bank əsas vəzifələrinə aşağıdakı bəndlərdən hansı uyğun deyil?  

a) manatın sabitliyini təmin etmək, onun alıcılıq qabiliyyətinivə xarici 

valyutaya 

b) Azərbaycan Respublikasında bank sistemini inkişaf etdirmək və 

möhkəmlətmək  

c) valyuta tənzimlənməsini həyata kecirir, xarici dövlətlərlə hesablaşmaların  

d) )bank fəaliyyəti sahəsində nəğd ticarətlə bağlı normativ aktları qəbul edir 

e) pul-kredit və valyuta münasibətləri sahəsində dövlət siyasəti yeridir;  

288.  Mərkəzi Bankın əsas funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?   

a) pul-kredit və valyuta münasibətləri sahəsində dövlət siyasəti yeridir 



b) hesablaşmaların aparılması və ödəmə sisteminin sabit işləməsi ücün şərait 

yaradır 

c) qiymətli kağızlar bazarında ,habelə xarici valyutanın alqı-satqısı sahəsində  

d) ilk iki bənddə qeyd olunanlar  

e) )bütün bəndlərdə qeyd olunanlar 

289.  Aşağıdakılardan hansı Mərkəzi Bankın funksiyası deyil?   

a) dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir 

b) )dövlət büdcəsinin layihəsini tərtib edir  

c) manatın məzənnəsinə mütəmadi olaraq nəzarət edir 

d) valyuta tənzimini həyata keçirir, beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını 

saxlayır 

e) bank sisteminə nəzarəti həyata keçirir 

290.  Bank Mərkəzi Bankdan aldığı lisenziya əsasında aşağıdakı fəaliyyət növü 

ilə məşğul ola bilməz?   

a) qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi 

b) maliyyə müşaviri, maliyyə agenti və ya məsləhətçisi xidmətlərinin 

göstərilməsi 

c) qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət 

d) )dövlət əmlakının reyistri ilə bağlı zəruri bazanı formalaşdırmaq  

e) kreditlərə və kredit qabiliyyətinin yoxlanılmasına dair informasiya 

verilməsi və xidmətlər göstərilməsi 

291.  Bank Mərkəzi Bankdan aldığı lisenziya əsasında aşağıdakı fəaliyyət növü 

ilə məşğul ola bilməz?  

a) tələbli və müddətli depozitlərin (əmanətlərin) və digər qaytarılan 

vəsaitlərin cəlb edilməsi 

b) tələbli və müddətli depozitlərin (əmanətlərin) və digər qaytarılan 

vəsaitlərin cəlb edilməsi 

c) )dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşdırılması üçün pul vəsaitlərin 

təmərküzləşdirilməsi  



d) ödəniş vasitələrinin (o cümlədən kredit və debet kartları, yol çekləri və 

bank köçürmə vekselləri) buraxılması 

e) fiziki və hüquqi şəxslərin hesablarının, o cümlədən bankların müxbir 

hesablarının açılması və aparılması 

292.  Bank hüquq münasibətlərinin yaranmasına səbəb kimi aşağıdakılardan 

hansı çıxış edə bilməz?   

a) məcburi ehtiyatın yaradılmlası 

b) lisenziyanın verilməsi və onun geri götürülməsi 

c) )əmanət yerləşdirməyə məcburetmə  

d) zərər vurulması 

e) müqavilə və ya birtərəfli əqd 

293.  Bank əməliyyatları xüsusiyyətinə görə bank hüquq münasibəti deyil?  

a) passiv bank əməliyyatları 

b) )direktiv bank əməliyyatları 

c) vasitəçi bank əməliyyatları 

d) yardımçı bank əməliyyatları 

e) аktiv bank əməliyyatları 

294.  Subyektlər baxımından aşağıdakı bank hüquq münasibətləri mövcud 

deyil?   

a) bank və müştəri arasında 

b) Mərkəzi bank və banklar arasında 

c) )Mərkəzi bank ilə sahibkar arasında 

d) Mərkəzi bank ilə hökumət arasında 

e) bank əməliyyatının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq iki bank 

arasında 

295.  Bankların formaları özlərini əsasən hər bir ölkənin iqtisadi sisteminin 

əsas həlqələrindən biri olan ........ sistemində biruzə verir?  

a) malyyə sistemində 

b) )bank sistemində  



c) kredit sistemində 

d) valyuta sistemində 

e) sığorta sistemində 

296.  Bank lisenziyasının qüvvəyə mindiyi gündən necə ay müddətində bank 

lisenziyasına müvafiq olaraq fəaliyyətə başlamadıqda və ya Mərkəzi Bank 

tərəfindən bankın necə ay müddətində depozitlər və ya digər qaytarılan vəsait 

cəlb etmədiyi və ya kreditlər vermədiyi müəyyən edildikdə lisenziyazı ləğv edilə 

bilər?  

a) )müvafiq olaraq 12 ay və 6 ay 

b) 6 ay və 3 ay 

c) 18 ay və 12 ay 

d) 8 ay və 4 ay 

e) 6 ay və 12 ay 

297.  Bankın təsis yığıncağı istisna olmaqla, səhmdarların ümumi yığıncaqları 

bütün səsvermə hüququ olan səhmlərin azı necə faizinin sahibi olan səhmdarlar 

iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır?  

a) 51% 

b) )60% 

c) 70% 

d) 80% 

e) 90% 

298.  Bank səhmdarlarının ümumi yığıncağında istirak edən səhmdarların 75% 

səs coxluğu ilə qəbul edilməsi nəzərdə tutulan məsələlərə hansı aiddir?  

a) Nizamnaməyə əlavə dəyişikliklər edilməsi 

b) Müşahidə Şurası üzvlərinin təyin və azad edilməsi  

c) İdarə Heyəti üzvlərinin təyin və azad edilməsi 

d) )bankın faiz dərəcələri və aktivlərin yerləşdirilmısi barəsində siyasətinin 

müəyyənləşdirilməsi 

e) başqa bankın alınması 



299.  Mərkəzi Bank banklar və xarici bankların yerli filialları ücün 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan normativlər və tələblər müəyyən edir. Bunlara 

aşağıda göstərilənlərdən hasi aid deyil?  

a) nizamnamə kapitalının minimum miqdarı  

b) məcmu kapitalın minimum miqdarı 

c) likvidlik göstəriciləri 

d) digər hüquqi şəxslərin kapitalında bankların məcmu istirakının maksimum 

miqdarı 

e) )məcburi ehtiyat normasının Mərkəzi Bank vəsaiti hesabına 

formalaşdırılması 

300.  Aşağıdakılardan hansi qiymətli kağızların buraxılışı və satışının 

mümkünlüyü qanunvericiliklə nəzərdə tutulmurur?  

a) səhmlərin 

b) əmanət sertifikatlarının 

c) istiqraz vərəqələrinin  

d) dövlət xəzinə öhdəliklərinin 

e) )banknotların  

 


