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Fənn 2302 - Bazar infranstrukturu

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 15

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: İnfrastrukturun öz mənşəyinə görə …… izahı vardır (Çəki: 1)
iki variantda
beş variantda
bir neçə variantda 
üç variantda
yeddi variant

Sual: İnfrastrukturun yaranması …… aiddir (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatına
maşınqayırmaya
tikintiyə
enerji kompleksinə
sənayeyə

Sual: İnfrastrukturun yaranması əlaqədardır …… (Çəki: 1)



kənd təsərrüfatı ilə
maşınqayırma ilə
hərbi sahə ilə
enerji kompleksi ilə
sənaye ilə

Sual: İnfrastruktur …… baxılır (Çəki: 1)
ümumi istifadədə olmayan sahə kompleksi kimi
vahid kompleks kimi
ümumi istifadədə olan sahə kompleksi kimi
sahə kompleksi kimi
struktur kimi

Sual: İnfrastruktur mühəndis-texniki işlərin məcmusunun …… kimi baxılır (Çəki: 1)
qərarı
tapşırığı
qurğusu
əsası
davamı

Sual: İnfrastruktur müəyyən ərazidə …… fasiləsizliyini təmin edir (Çəki: 1)
nəqliyyatın
insanların
yük axınlarının
enerjinin
informasiyaların

Sual: İqtisadiyyatın baza sahəsidir (Çəki: 1)
nəqliyyat, rabitə 
energetika, nəqliyyat
energetika, nəqliyyat, rabitə
energetika, rabitə
kənd təsərrüfatı

Sual: Öz təbiətinə görə infrastruktur …… (Çəki: 1)
iki tərəfli olmayandır
hərdən birmənalıdır
iki mənalıdır
bir mənalıdır
çoxmənalıdır

Sual: İnfrastruktur …… (Çəki: 1)
müəyyən prosesi əks etdirmir
əmək prosesinin ayrılmaz hissəsini əks etdirir
əmək prosesinin müəyyən hissəsini əks etdirir
bəzən əmək prosesini əks etdirir
müəyyən prosesi əks etdirir

Sual: İnfrastruktur müəyyən əmək prosesini əks etdirir və …… (Çəki: 1)



bu sahəyə qoyulan kapitalın dəyərini artırmır
gəlirlərin artırılması hesabına dəyəri artırır
bu sahəyə qoyulan kapitalın dəyərini artırır
dividentin alınmasını təmin edir
dividentin azalmasına səbəb olur

Sual: P.Rozenşteyn-Rodan infrastruktura iqtisadiyyatın «baza» sahəsinin və eyni zamanda 
…… aid edir (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatını
yüngül sənayeni
energetikanı
kimya sənayesini
idman sahəsini

Sual: P.Rozenşteyn-Rodan infrastruktura iqtisadiyyatın «baza» sahəsinin və eyni zamanda 
…… aid edir (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatını
yüngül sənayeni
nəqliyyatı
kimya sənayesini
idman sahəsini

Sual: P.Rozenşteyn-Rodan infrastruktura iqtisadiyyatın «baza» sahəsinin və eyni zamanda 
…… aid edir (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatını
yüngül sənayeni
rabitəni
kimya sənayesini
idman sahəsini

Sual: …… «birbaşa məhsuldar kapitala» və «əlavə kapitala» ayırıb (Çəki: 1)
P.Samuelson
Robertson
X.Zinger
Xammer
F.Kotler

Sual: …… qeyd etmişdir ki, dövlət infrastrukturda investisiyalara şüurlu surətdə gedir (Çəki: 1)
X.Zinger
Robertson
P.Samuelson
Xammer
F.Kotler

Sual: İctimai «yardımçı kapital»ın artırılması gəlirin az miqdarda artırılmasına …… (Çəki: 1)
imkan vermir
bəzən imkan vermir
imkan verir
bəzən imkan verir
ziddiyətli fikir yaradır



Sual: Xidmətlərin xüsusiyyəti əşyaların təbiətini …… (Çəki: 1)
dəyişir
tamamilə dəyişir
dəyişmir
qismən dəyişir
birbaşa dəyişir

Sual: Xidmətlərin xüsusiyyəti istehsal prosesinin həyata keçirilməsi üçün şəraiti …… (Çəki: 1)
istehsal prosesini dəyişmir
istehsal şəraitini dəyişir
istehsal prosesini dəyişir
istehsalı dəyişir
birbaşa təsir edir

Sual: Xidmətlərin xüsusiyyəti insanların normal həyatı üçün şəraiti …… (Çəki: 1)
normal şəraiti dəyişmir
normal şərait yaradır
normal şəraiti dəyişir
təsir etmir
normal şəraitə təsiri məhduddur

Sual: Xidmət natural formada istehlak dəyərini …… (Çəki: 1)
istehlak dəyəri yaradır
tamamilə yaradır
istehlak dəyəri yaratmır
istehlaka təsir etmir
istehlaka təsir edir

Sual: Xidmətlər əşya formasında istehlak dəyərini …… (Çəki: 1)
istehlak dəyəri yaradır
tamamilə yaradır
istehlak dəyəri yaratmır
istehlaka təsir etmir
istehlaka təsir edir

Sual: Xidmət istehsal prosesində faydalı effekt …… (Çəki: 1)
effekt yaratmır
effekt yaradılmasına imkan vermir
faydalı effekt yaradır
istehlaka təsir etmir
istehlaka təsir edir

Sual: Xidmətin digər xüsusiyyəti …… (Çəki: 1)
əşyalara istiqamətlənmir
yuxarı istiqamətlənir
əşyalara istiqamətlənir
aşağı istiqamətlənir
üfüqi istiqamətlənir



Sual: Xidmətlərin digər xüsusiyyəti …… istiqamətlənir (Çəki: 1)
müəyyən tələblərin ödənilməsinə
yuxarıya
müəyyən insanların tələblərinin ödənilməsinə
aşağıya
əşyalara

Sual: Xidmətlərin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o yığıma …… (Çəki: 1)
yığıma imkan verir
yığım yaradır
yığım yaradılmasına imkan vermir
yığımı sürətləndirir
imkan yaradır

Sual: Xidmət yerinə yetirilən momentdə …… (Çəki: 1)
istehlak olunmur
müəyyən olunmur
istehlak olunur
bəzən istehlak olunur
sərf olunur

Sual: İnfrastruktura xidmət əlamətləri onun gəlirlik baxımından …… (Çəki: 1)
gəlirin yaradılması mümkün deyil
xidmətə təsir edir
gəlir yaradır
xidmətə təsir etmir
prosesi sürətləndirir

Sual: İnfrastruktur öz-özlüyündə xidmət obyekti olmadan …… (Çəki: 1)
xidmət obyektinə təsir edir
xidmət obyekti ola bilər
xidmət obyekti ola bilməz
xidmət obyektinə təsir etmir
xidmət prosesini sürətləndirir

Sual: İnfrastruktura xidmət obyektləri istehsal fəaliyyətinə .….. (Çəki: 1)
istehsal fəaliyyəti deyil
sosial sahədir
istehsal fəaliyyətidir
qeyri-sosial sahədir
bazar obyektidir

Sual: İnfrastruktura xidmət obyektinə sosial fəaliyyət …… (Çəki: 1)
aid deyil
sosial fəaliyyət deyil
aiddir
istehsal fəaliyyətidir
qeyri-istehsal fəaliyyətidir



Sual: İnfrastruktura xidmət obyektinə institutsional fəaliyyət …… (Çəki: 1)
sosial fəaliyyət deyil
istehsal fəaliyyətidir
aiddir
qeyri-istehsal fəaliyyətidir
aid deyil

Sual: İnfrastrukturla onun xidmət obyektinə səbəb-nəticə əlaqələri …… (Çəki: 1)
mümkündür
bəzən ola bilər
həmişə mümkündür
xidmət obyekti deyil
xidmət obyektidir

Sual: Funksional baxımdan istehsal infrastrukturu …… (Çəki: 1)
mal yeridilişi prosesini özündə əks etdirir
real prosesi özündə əks etdirmir
mal yeridilişində real prosesi özündə əks etdirir 
mal yeridilişinin ayrı-ayrı anlarını özündə əks etdirir
satışı əks etdirir

Sual: İstehsal infrastrukturu enerjini …… (Çəki: 1)
ötürmür
qismən ötürür
ötürür
bəzən ötürür
qəbul edir

Sual: İstehsal infrastrukturu informasiyanı …… (Çəki: 1)
qəbul etmir
qəbul edir
ötürür
bəzən qəbul edir
mümkün deyil

Sual: Hər bir iqtisadi model infrastrukturun xüsusi modelinə …… (Çəki: 1)
cavab vermir
qismən uyğun gəlir
uyğun gəlir
bəzən uyğun gəlir
cavab verir 

Sual: Bazar infrastrukturu anlayışı özündə …… elementi birləşdirir (Çəki: 1)
iki
üç
çoxlu
dörd
beş



BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 69

Maksimal faiz 69

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: İnfrastruktur təsnifata malikdirmi? (Çəki: 1)
müəyyən iqtisadi şəraitdə
şərti olaraq
bəli
bütün dövrlərdə
kapitalizmdə

Sual: İnfrastruktur funksiyalara malikdirmi? (Çəki: 1)
müəyyən iqtisadi şəraitdə
şərti olaraq
bəli
bəzən
şərti olaraq 

Sual: Bazar sisteminin fəaliyyət göstərməsi üçün şərtlər olması tələb edilir: (Çəki: 1)
kredit
xidmətlər
mallar
pul
qiymətli kağızlar

Sual: İqtisadiyyatın illik artım tempi …… % olmalıdır (Çəki: 1)
2
5
15
25
6

Sual: Əmtəə bazarında infrastruktur tələb və təklifdən çıxan siqnalları (Çəki: 1)
qoruyur
verir
bacarıqla tutur
tuta bilmir
ötürür

Sual: Əmtəə bazarında infrastruktur tələb və təklifdən çıxan siqnallara …… reaksiya verir 
(Çəki: 1)

fərqli
rəisin baxışına uyğun



eyni
imkan daxilində
ciddi

Sual: İnfrastrukturun inkişafı üçün …… əsas maliyyə mənbəyi mövcuddur (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: İnfrastrukturun maliyyə mənbələrindən biri kimi beynəlxalq təşkilatlar …… (Çəki: 1)
iştirakı qadağandır
demək olar ki, iştirak etmir
iştirak edir
beynəlxalq qurumlar qəbul etmir
müəyyən şəraitdə mümkündür

Sual: İnfrastrukturların maliyyə mənbələrindən biri kimi beynəlxalq kommersiya bankları …… 
(Çəki: 1)

reğional qurumlarda mümkündür
demək olar ki, iştirakı qadağandır
iştirak edir
iştirakı beynəlxalq qanunla tənzimlənir
iştirakı tənzimlənmir

Sual: İnfrastrukturların maliyyə mənbələrindən biri kimi səhmdar kapital bazarları …… (Çəki: 1)
iştirak etmir
demək olar ki, iştirak etmir
iştirak edir
qismən iştirak edir
bəzən iştirak edir

Sual: İnfrastrukturların maliyyə mənbələrindən biri kimi istiqraz bazarları …… (Çəki: 1)
iştirakı yolverilməzdir
zəruri hallarda iştirak edir
iştirak edir
demək olar ki, iştirak etmir
iştirak etmir 

Sual: İnfrastrukturun məzmununa iqtisad elmində …… baxış mövcuddur (Çəki: 1)
vahid
iki yanaşma
bir neçə
üç yanaşma
dörd yanaşma

Sual: İnfrastrukturun tərkibinə iqtisad elmində …… baxış mövcuddur (Çəki: 1)
vahid



iki yanaşma
bir neçə
üç yanaşma
dörd yanaşma

Sual: İnfrastrukturun əsas funksiyasına iqtisad elmində …… baxış mövcuddur (Çəki: 1)
vahid
iki yanaşma
bir neçə
üç yanaşma
dörd yanaşma

Sual: Müəyyən ərazidə insanların bu və ya digər fəaliyyət növünü təmin etmək …… (Çəki: 1)
sosioloqun öhdəliyidir
ictimai funksiyaya aiddir
infrastrukturun funksiyasına aiddir
infrastrukturun funksiyasına aid deyil 
sotsiuma aiddir

Sual: Sənaye müəssisələri üçün iş şəraitinin yaradılması …… (Çəki: 1)
sotsiuma aiddir 
ictimai funksiyaya aiddir
infrastrukturun funksiyasına aiddir
sosioloqun öhdəliyidir
infrastrukturun funksiyasına aid deyil

Sual: Regionun kənd-təsərrüfatı müəssisələri üçün iş şəraitinin yaradılmasış........... (Çəki: 1)
ictimai funksiyaya aiddir 
infrastrukturun funksiyasına aid deyil
infrastrukturun funksiyasına aiddir
sotsiuma aiddir 
sosioloqun öhdəliyidir

Sual: Bütün ictimai kapitalın fəaliyyəti üçün ümumi şəraitin hazırlanması …… (Çəki: 1)
infrastrukturun funksiyasına aid deyil
ictimai funksiyaya aiddir
infrastrukturun funksiyasına aiddir
sosioloqun öhdəliyidir
sotsiuma aiddir

Sual: Maddi istehsalın fəaliyyəti üçün şəraitin formalaşdırılması …… (Çəki: 1)
sotsiuma aiddir
ictimai funksiyaya aiddir
infrastrukturun funksiyasına aiddir
sosioloqun öhdəliyidir
infrastrukturun funksiyasına aid deyil 

Sual: İstehlak şəraitinin formalaşdırılması …… (Çəki: 1)
infrastrukturun funksiyasına aid deyil



sosioloqun öhdəliyidir
infrastrukturun funksiyasına aiddir
ictimai funksiyaya aiddir 
sotsiuma aiddir

Sual: İnfrastrukturun elementləri …… kənardan məcburi yaradılmışdır (Çəki: 1)
şüurlu olaraq
düşünülmədən
təcrübə olmadan
birbaşa
dolayı

Sual: İnfrastrukturun elementləri …… kənardan məcburi yaradılmışdır və işgüzar 
münasibətlərin özü onu tələb edir (Çəki: 1)

şüurlu olaraq
düşünülmədən
təcrübə olmadan
birbaşa
dolayı

Sual: Cəmiyyətin istehsal gücünün inkişafı infrastrukturun yaranmasına …… (Çəki: 1)
kömək etmir
mane olur
şərait yaradır
qismən şərait yaradır
bəzən kömək edir

Sual: İnfrastruktura aid olan əsas sahələr ictimai istehsalın yaradılmasında birbaşa iştirak 
edərək …… (Çəki: 1)

məhsul yaradır
məhsul yaratmır
son məhsul yaratmır
bəzən məhsul yaradır
məhsulu bölüşdürür

Sual: İnfrastruktura aid olan altsahələr ictimai istehsalın yaradılmasında birbaşa iştirak edərək 
…… (Çəki: 1)

məhsul yaradır
məhsul yaratmır
son məhsul yaratmır
bəzən məhsul yaradır
məhsulu bölüşdürür

Sual: İnfrastruktura aid olan əsas sahələr ictimai istehsalın yaradılmasında dolayısı ilə iştirak 
edərək …… (Çəki: 1)

məhsulu bölüşdürür 
məhsul yaratmır
son məhsul yaratmır
bəzən məhsul yaradır
məhsul yaradır



Sual: İnfrastruktura aid olan altsahələr ictimai istehsalın yaradılmasında dolayısı ilə iştirak 
edərək …… (Çəki: 1)

bəzən məhsul yaradır
məhsul yaratmır
son məhsul yaratmır
məsul yaradır 
məhsulu bölüşdürür

Sual: İnfrastrukturun təkmilləşdirilməsi …… (Çəki: 1)
iqtisadiyyata səmərəli təsir etmir
iqtisadi inkişafa mənfi təsir edir
iqtisadiyyata müsbət təsir göstərir
təsiri hiss olunmur
təsirsizdir

Sual: Firmanın inkişafı yalnız istehsal fəaliyyəti ilə deyil, eyni zamanda infrastruktur 
institutlarından düzgün istifadə etməklə …… müəyyənləşdirilir. (Çəki: 1)

monopoliya şəraitində
mərkəzləşdirilmiş iqtisadiyyatda
konkret mübarizədə
planlı iqtisadiyyatda
oliqapoliyada

Sual: Firmanın inkişafı yalnız operativ fəaliyyətlə deyil, eyni zamanda infrastruktur 
institutlarından düzgün istifadə etməklə …… müəyyənləşdirilir (Çəki: 1)

oliqapoliyada 
planlı iqtisadiyyatda 
konkret mübarizədə
mərkəzləşdirilmiş iqtisadiyyatda
monopoliya şəraitində

Sual: Firmanın inkişafı yalnız istehsal və operativ fəaliyyətlə deyil, eyni zamanda infrastruktur 
institutlarından düzgün istifadə etməklə …… müəyyənləşdirilir (Çəki: 1)

oliqapoliyada
mərkəzləşdirilmiş iqtisadiyyatda
konkret mübarizədə
monopoliya şəraitində 
planlı iqtisadiyyatda 

Sual: İstənilən strukturun əlamətləri …… olması ilə bağlıdır (Çəki: 1)
elementlərin konkretliyi
möhkəm əlaqənin olması ilə
onun elementləri arasında sıx əlaqənin
elementlərin dolğun olması ilə
elementlərin məcmusu ilə

Sual: Strukturların elementləri arasında sıx əlaqə, istənilən strukturun əlamətlərinə …… (Çəki: 
1)



struktur əlaməti deyil
struktura təsir etmir 
struktur əlamətidir
struktura təsir edir
təsirsizdir

Sual: Struktur elementləri arasında əlaqənin möhkəmliyi istənilən strukturun əlamətlərinə …… 
(Çəki: 1)

təsirsizdir 
struktura təsir edir 
struktur əlamətidir
struktura təsir etmir
struktur əlaməti deyil

Sual: Struktur elementlərinin tamlığı istənilən strukturun əlamətlərinə …… (Çəki: 1)
struktura təsir edir 
təsirsizdir
struktur əlamətidir
struktur əlaməti deyil 
struktura təsir etmir

Sual: Struktur elementlərinin məcmusu istənilən strukturun əlamətlərinə …… (Çəki: 1)
struktur əlaməti deyil
təsirsizdir
struktur əlamətidir
struktura təsir edir 
struktura təsir etmir

Sual: Bütün bazarların məcmusu müxtəlif kriteriyalarla və ayrı-ayrı elementlərlə …… yaradır 
(Çəki: 1)

topdan ticarəti
pərakəndə ticarəti
bazarları
dövlət ticarətini
tranzit ticarəti

Sual: Bazar strukturu seçilmiş kriteriyalardan …… (Çəki: 1)
kriteriyalardan asılı deyil
determinantdır
kriteriyalardan asılıdır
təsirsizdir 
determinant deyil

Sual: Bazar strukturunun obyektinə aiddir: (Çəki: 1)
nəqliyyat
istehsal bazarı
istehlak bazarı
pul bazarı
informasiya bazarı



Sual: Bazar strukturunun obyektinə aiddir: (Çəki: 1)
dəmir yolu
əmlak bazarı
innovasiyalar bazarı
pul bazarı
qiymətli kağızlar bazarı

Sual: Subyektlər üzrə bazarlar fərqlənir: (Çəki: 1)
qeyri-dövlət müəssisələri
satıcılar
istehlakçılar
dövlət müəssisələri
vasitəçilər

Sual: İctimai əmək bölgüsünə görə bazarlar fərqləndirilir: (Çəki: 1)
beynəlxalq
regional
yerli
milli
dünya

Sual: Rəqabətin məhdudluq dərəcəsinə görə bazarlar bölünür: (Çəki: 1)
monopolik
inhisarçı
sərbəst
oliqapolik
qarışıq

Sual: Fəaliyyətdə olan qanunvericiliyə görə bazarlardır: (Çəki: 1)
mütəşəkkil
qeyri-leqal
leqal
«qara»
«boz»

Sual: Bazar mübadilənin təşkilinə görə bölünür: (Çəki: 1)
qeyri-mütəşəkkil
pərakəndə
topdan
ixrac
idxal

Sual: Malların çeşidinə görə bazarlar bölünür: (Çəki: 1)
qapalı
dolğun
geniş çeşiddə mallar bazarı
dar çeşiddə mallar bazarı
qarışıq mallar bazarı



Sual: Birja müasir bazar infrastrukturunun əsas elementi …… (Çəki: 1)
bazar infrastrukturu hesab edilmir
əks əlaqə mövcuddur
bazar infrastrukturudur
sosial infrastrukturdur
qeyri-sosial infrastrukturdur

Sual: Hərraclar müasir bazar infrastrukturunun əsas elementi …… (Çəki: 1)
qeyri-sosial infrastrukturdur
sosial infrastrukturdur
bazar infrastrukturudur
əks əlaqə mövcuddur 
bazar infrastrukturu hesab edilmir 

Sual: Kredit sistemi müasir bazar infrastrukturunun əsas elementi …… (Çəki: 1)
sosial infrastrukturdur 
qeyri-sosial infrastrukturdur
bazar infrastrukturudur
bazar infrastrukturu hesab edilmir 
əks əlaqə mövcuddur

Sual: Kommersiya bankları müasir bazar infrastrukturunun əsas elementi …… (Çəki: 1)
əks əlaqə mövcuddur
bazar infrastrukturu hesab edilmir 
bazar infrastrukturudur
qeyri-sosial infrastrukturdur 
sosial infrastrukturdur

Sual: Vergi sistemi müasir bazar infrastrukturunun əsas elementi …… (Çəki: 1)
bazar infrastrukturu hesab edilmir 
qeyri-sosial infrastrukturdur
bazar infrastrukturudur
əks əlaqə mövcuddur 
sosial infrastrukturdur 

Sual: Gömrük sistemi müasir bazar infrastrukturunun əsas elementi …… (Çəki: 1)
əks əlaqə mövcuddur 
qeyri-sosial infrastrukturdur
bazar infrastrukturudur
sosial infrastrukturdur 
bazar infrastrukturu hesab edilmir

Sual: Auditor şirkətləri müasir bazar infrastrukturunun əsas elementi (Çəki: 1)
bazar infrastrukturu hesab edilmir
sosial infrastrukturdur
bazar infrastrukturudur
əks əlaqə mövcuddur 
qeyri-sosial infrastrukturdur 



Sual: Bazar infrastrukturu …… altsistemlərindən biridir: (Çəki: 1)
cari proqramların
konsepsiyaların
regional iqtisadiyyatın
planlaşdırmanın
metadologiyanın

Sual: Topdan ticarət xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
bolluğun səviyyəsini
malların çeşidini
bazar mübadiləsinin təşkilini
subyektləri
obyektləri

Sual: Pərakəndə ticarət xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
obyektləri 
malların çeşidini
bazar mübadiləsinin təşkilini
subyektləri
bolluğun səviyyəsini

Sual: İxrac bazarı xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
subyektləri
obyektləri 
bazar mübadiləsinin təşkilini
bolluğun səviyyəsini 
malların çeşidini

Sual: İdxal bazarı xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
subyektləri 
malların çeşidini
bazar mübadiləsinin təşkilini
bolluğun səviyyəsini
obyektləri

Sual: Defisit bazarı xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
malların çeşidini 
subyektləri
bazar mübadiləsinin təşkilini
bolluğun səviyyəsini 
obyektləri

Sual: Tarazlaşdırılmış bazar xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
obyektləri
malların çeşidinin uçotunu
doydurulmuş səviyyəsi
subyektləri
bazar mübadiləsinin təşkilini 



Sual: Bol bazar xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
malların çeşidinin uçotunu 
subyektləri
doydurulma səviyyəsini
bazar mübadiləsinin təşkilini 
obyektləri

Sual: Qapalı bazar xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
doydurulma səviyyəsini 
obyektləri
malların çeşidinin uçotunu
subyektləri
bazar mübadiləsinin təşkilini 

Sual: Doydurulmuş bazar xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
obyektləri 
doydurulma səviyyəsini
malların çeşidinin uçotunu
subyektləri
bazar mübadiləsinin təşkilini

Sual: Geniş çeşidli mallar bazarı xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
subyektləri 
doydurulma səviyyəsini
malların çeşidinin uçotunu
bazar mübadiləsinin təşkilini
obyektləri

Sual: Qarışıq bazar xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
subyektləri 
doydurulma səviyyəsini
malların çeşidinin uçotunu
bazar mübadiləsinin təşkilini
obyektləri

Sual: Leqal bazarlar xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
subyektlərlə 
doydurulma səviyyəsini
fəaliyyətdə olan qanunvericiliklə
bazar mübadiləsinin təşkilini
obyektlərlə

Sual: Qeyri-leqal bazarlar xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
obyektlərlə 
bazar mübadiləsinin təşkilini 
fəaliyyətdə olan qanunvericiliklə
subyektlərlə
doydurulma səviyyəsini



Sual: «Qara» bazarlar xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
doydurulma səviyyəsini
bazar mübadiləsinin təşkilini 
fəaliyyətdə olan qanunvericiliklə
subyektlərlə
obyektlərlə

Sual: «Boz» bazarlar xarakterizə edir …… (Çəki: 1)
bazar mübadiləsinin təşkilini
obyektlərlə
fəaliyyətdə olan qanunvericiliklə
subyektlərlə
doydurulma səviyyəsini 

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 95

Maksimal faiz 95

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Emissiya ən mühüm təsərrüfatçılıq metodlarından biri hesab etmək olarmı? (Çəki: 1)
olmaz
müəyyən şərtlə olar
bəli ola bilər
bəzən olar
təsirsizdir

Sual: Qiymətli kağızların və pulun emissiyasında …… təşəbbüskar kimi təsərrüfat agenti olaraq 
çıxış edir. (Çəki: 1)

klerk 
diler
emitent
makler
cobber

Sual: Qiymətli kağızların emissiyası …… halda mümkündür. (Çəki: 1)
2
4
3
5
6

Sual: Mülkiyyət kriteriyalarına görə müəssisənin formasının dəyişdirilməsi məqsədi ilə qiymətli 
kağızların emissiyası …… (Çəki: 1)

müdafiə edilir



aparılmır
aparılır
planlaşdırılmır
müdafiə edilmir

Sual: Yeni müəssisənin yaradılması məqsədi ilə qiymətli kağızların emissiyası …… (Çəki: 1)
müdafiə edilir
aparılmır
aparılır
planlaşdırılmır
müdafiə edilmir

Sual: Pul vəsaitlərinin cəlb edilməsi məqsədi ilə qiymətli kağızların emissiyası …… (Çəki: 1)
aparılmır 
müdafiə edilir
aparılır
planlaşdırılmır
müdafiə edilmir

Sual: Səhmlər üzrə gəlirlərin reallaşdırılması …… (Çəki: 1)
mümkündür
qismən mümkündür
mümkün deyil
şərti mümkündür
ziddiyətlidir

Sual: İstiqrazlar üzrə gəlirlərin reallaşdırılması …… (Çəki: 1)
ziddiyətlidir 
qismən mümkündür
mümkündür
şərti mümkündür
mümkün deyil

Sual: İstiqrazlar üzrə gəlirin verilməsi müəssisənin təsərrüfat nəticələrində …… (Çəki: 1)
şərti mümkündür 
qismən mümkündür
mümkün deyil
mümkündür
ziddiyətlidir

Sual: Səhmlərin bütün sahibləri …… adlanır (Çəki: 1)
kreditor
broker
investor
makler
borclu

Sual: İstiqraz sahibləri səhmdar cəmiyyətlərin …… (Çəki: 1)
əməkdaşıdır



tərəfdaşıdır
kreditorudur
rəqibidir
borclusudur

Sual: Səhm sahibləridir: (Çəki: 1)
yalnız daxili təsisçilər
yalnız xarici alıcılar
daxili təsisçilər və xarici alıcılar
səhmdar cəmiyyətin işçiləri
təsisçilər

Sual: Səhm imkan verir ki, onun sahibi öz payını …… əldə etsin (Çəki: 1)
təşkilatın kapitalından
ailə büdcəsindən
müəssisənin ümumi kapitalından
təşkilatın işçisi kimi paydan
kuponlardan

Sual: Səhm sahibi …… iddia edir (Çəki: 1)
müəssisənin gəlirinin yarısını
gəlirin 30 %-ni
müəssisənin gəlirinin müəyyən hissəsini
gəlirin 70 %-ni
gəlirin 40 %-ni

Sual: İstiqraz özündə əks etdirir: (Çəki: 1)
alıcı borcunun sertifikatını
qeyri-kredit şəhadətnaməsini
kredit şəhadətnaməsini
şəxsiyyətin təsdiqini
borc kapitalını

Sual: İstiqraz sahibi …… (Çəki: 1)
kreditor deyil
emitentin kreditoru deyil
emitentin kreditorudur
sponsordur
təsisçidir

Sual: İstiqrazın sahibi …… (Çəki: 1)
təsisçidir 
emitentin kreditoru deyil
istiqrazı buraxan agentin kreditorudur
sponsordur
kreditor deyil

Sual: Qiymətli kağızların emissiyası ciddi qanunvericilik qaydalarının olmasını …… (Çəki: 1)
tələb etmir



bəzən tələb edir
tələb edir
qismən tələb edir
ziddiyətlidir

Sual: Qiymətli kağızların emissiyası ciddi qanunvericilik nəzarətinin olmasını …… (Çəki: 1)
qismən tələb edir 
bəzən tələb edir
tələb edir
tələb etmir
ziddiyətlidir

Sual: Emissiya pul resurslarının …… effektiv metodudur. (Çəki: 1)
deformasiyasının
inflyasiyasının
səfərbər edilməsinin
hesablanmasının
kvotasının

Sual: Möhtəkir məqsədlərdə emissiya mexanizmindən istifadə …… (Çəki: 1)
mümkün deyil
qismən mümkündür
mümkündür
bəzən mümkündür
ziddiyətlidir

Sual: Səhmdar cəmiyyəti adlı səhmlərin buraxılmasını ..…. (Çəki: 1)
mümkün deyil
qismən həyata keçirə bilər
həyata keçirə bilər
bəzən həyata keçirə bilər
həyata keçirə bilməz 

Sual: Səhmdar cəmiyyəti təqdim edilən səhmlərin buraxılmasını ..…. (Çəki: 1)
həyata keçirə bilməz
qismən həyata keçirə bilər
həyata keçirə bilər
bəzən həyata keçirə bilər
mümkün deyil

Sual: Səhmdar cəmiyyəti …… buraxa bilər (Çəki: 1)
yalnız adlı səhmləri
yalnız təqdim edilən səhmləri
adlı səhmləri və təqdim edilən səhmləri
icazəli adlı səhmləri
adsız səhmlər

Sual: Adlı səhmlərin sahibləri xüsusi reyestrdə …… (Çəki: 1)
qeyd edilmir



seçmə yolla qeyd edilir
qeyd edilir
bəzən qeyd edilir
ziddiyətlidir

Sual: Səhm alarkən onun sahibi …… əldə edir (Çəki: 1)
hər bir səhmə sertifikat
iki sertifikat
bütün səhmlərə bir sertifikat
üç sertifikat
beş sertifikat

Sual: Səhm sahibi tam ödəmə vaxtı …… əldə edir (Çəki: 1)
üç sertifikat 
iki sertifikat
bütün səhmlərə bir sertifikat
hər bir səhmə sertifikat
beş sertifikat

Sual: Satılarkən sertifikatın əks tərəfində qeyd olunan imzanın ötürülməsidir: (Çəki: 1)
tratta
satış
indossament
alış
əqd

Sual: Təqdim olunan səhm …… (Çəki: 1)
şirkətdə qeyd olunur
iştirakçılarda qeyd olunur
şirkətdə qeyd olunmur
satıcılarda qeyd olunur
alıcılarda qeyd olunur

Sual: Təqdim olunan səhm …… (Çəki: 1)
satıcılarda qeyd olunur
iştirakçılarda qeyd olunur
bir mülkiyyətçidən digər mülkiyyətçiyə sərbəst ötürülür
şirkətdə qeyd olunur 
alıcılarda qeyd olunur

Sual: Adi səhmlər …… almaq hüququ verir (Çəki: 1)
real gəliri
gəlirin 50%-ni
üzən gəliri
gəlirin 10%-ni
gəlirin 40%-ni

Sual: Sahibinə …… üzən gəlir verir (Çəki: 1)
bütün səhmlər



imtiyazlı səhmlər
adi səhmlər
istiqrazlar
adsız səhm

Sual: Adi səhmlər üzrə divident …… (Çəki: 1)
təminatı olur
bəzən təminatı olur
təminatı olmur
qismən təminatı olur
tam təminatı olur

Sual: Adi səhmlərə nisbətən …… fəaliyyət göstərir (Çəki: 1)
kifayət qədər prinsiplər
aid olmayan prinsiplər
qalıq məbləği prinsipi
sürətləndirmə prinsipi
gecikdirilən prinsip

Sual: «A» seriyası ilə adi səhmlərin buraxılması …… (Çəki: 1)
səhm buraxılmır
sifariş olduqda buraxılır
səhm buraxılır
sifariş olmadıqda buraxılır
səhm buraxılışı qadağandır

Sual: «B» seriyası ilə adi səhmlərin buraxılması …… (Çəki: 1)
sifariş olmadıqda buraxılır 
səhm buraxılışı qadağandır
səhm buraxılır
səhm buraxılmır
sifariş olduqda buraxılır 

Sual: Qiymətli kağızların …… onun nominalını müəyyən edir. (Çəki: 1)
göstəricisi
soyadı
dəyəri
nömrəsi
adı

Sual: …… nizamnamə kapitalının nominalını göstərir (Çəki: 1)
ölçü
soyadı
pay
başlıq
ad

Sual: Səhmlərin digər növdə qiymətləri bəzən nominalla …… (Çəki: 1)
nominalla olmur



təsadüf hallarda mövcuddur
nominalla olur
müvəqqəti mövcuddur
nominalsızdır

Sual: Emissiya qiyməti – (Çəki: 1)
nominalsızdır
təsadüf hallarda mövcuddur
nominalla olur
müvəqqəti mövcuddur
nominalla olmur 

Sual: Balans qiyməti – (Çəki: 1)
təsadüf hallarda mövcuddur
mövcuddur
müvəqqəti mövcuddur
mövcud deyil 
ziddiyətlidir

Sual: Səhmdar cəmiyyəti səhmlərin ləğvetmə qiymətini …… müəyyən edə bilər (Çəki: 1)
ləğvetmə anında
təsis anında
yalnız ləğvetmə anında
bəzən təsis anında
qismən

Sual: Bazar qiyməti amillərdən asılıdır: (Çəki: 1)
istehlakçılardan
dividentin gəlirinin artmasından
bazarın konyukturundan
dividentin dinamikasından
pul vəsaitlərinin tərkibindən

Sual: Bazarın konyuktur amillərinin bazar qiymətlərinə təsiri …… (Çəki: 1)
təsir etmir
ola bilər
təsir edir
qismən mümkündür
bazar qiymətidir

Sual: Bazar qiymətinə dividentin gəlirinin artım amillərinin təsiri …… (Çəki: 1)
bazar qiymətidir
ola bilər
təsir edir
qismən mümkündür
təsir etmir 

Sual: Bazar qiymətinə dividentin dinamikasının təsir amilləri …… (Çəki: 1)
qismən mümkündür 



təsir etmir 
təsir edir
ola bilər
bazar qiymətidir

Sual: Pul vəsaitlərinin tərkibinin bazar qiymətlərinə təsir amilləri …… (Çəki: 1)
qismən mümkündür
bazar qiymətidir 
təsir edir
təsir etmir 
ola bilər

Sual: İmtiyazlı səhmlər sahiblərinə ilk növbədə …… almağa imkan verir (Çəki: 1)
çek
qəbz
divident
mənzil
maşın

Sual: İmtiyazlı səhmlər üzrə divident ciddi şəkildə müəyyən olunur: (Çəki: 1)
illik
aylıq faizlə
nominala nisbətən faizlə
ümumi həcmə nisbətən faizlə
günlük

Sual: İmtiyazlı səhmlər üzrə divident ciddi şəkildə müəyyən olunur: (Çəki: 1)
həcmə nisbətən faizlə 
aylıq faizlə
pul ifadəsində
illik
günlük

Sual: Əmək kollektivinin səhmləri …… prosesi nəticəsində buraxılır (Çəki: 1)
istehsal
satış
özəlləşdirmə
təchizat
ləğvetmə

Sual: Müəssisənin səhmləri …… prosesi nəticəsində buraxılır (Çəki: 1)
ləğvetmə 
satış
özəlləşdirmə
istehsal 
təchizat

Sual: Əmək kollektivinin səhmləri paylanır: (Çəki: 1)
açıq abunə yolu ilə



brokerlərin vasitəsi ilə
qapalı abunə yolu ilə
təchizatçılarla
açıq bazarda

Sual: Müəssisənin səhmləri paylanır: (Çəki: 1)
açıq bazarda
təchizatçılarla
qapalı abunə yolu ilə
brokerlərin vasitəsi ilə 
açıq abunə yolu ilə 

Sual: Müəssisənin profilini dəyişməmək məqsədi ilə qızıl səhmlər …… (Çəki: 1)
buraxılmır
satılır
buraxılır
qismən buraxılır
mövcud deyil

Sual: Qızıl səhmlər veto qoymaq hüququ …… (Çəki: 1)
vermir
alır
verir
müvəqqəti vermir
yolverilməzdir

Sual: Qızıl səhmlər …… il müddətinə veto qoymaq hüququ verir (Çəki: 1)
5
6
3
7
8

Sual: Fəaliyyətdə olan qiymətli kağızları, səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin emissiyası 
prosesində …… qiymətli kağızlar müşayiət edir. (Çəki: 1)

sertifikat
opsion
opsion varrantları
fyuçerslər
çekləri

Sual: Fəaliyyətdə olan qiymətli kağızların səhmdar cəmiyyəti səhmlərinin emissiyasında 
qiymətli kağızların yerləşdirilməsində …… müşayiət edir. (Çəki: 1)

çekləri 
fyuçerslər 
opsion varrantları
opsion
sertifikat



Sual: Opsion varrantları yeni səhmlərin alınması və ya ondan imtina edilməsi hüququnu …… 
(Çəki: 1)

vermir
alır
verir
müvəqqəti vermir
yolverilməzdir

Sual: Opsion varrantları yeni səhmlərin alınması hüququnu …… (Çəki: 1)
yolverilməzdir 
alır
verir
müvəqqəti vermir
vermir

Sual: Opsion varrantları alınmış yeni səhmlərdən imtina hüququnu …… (Çəki: 1)
müvəqqəti vermir 
yolverilməzdir
verir
vermir
alır 

Sual: Varrant müəyyən edir: (Çəki: 1)
satışı
alışı
səlahiyyəti
əqdi
müqaviləni

Sual: Varrant özündə əks etdirir: (Çəki: 1)
müqaviləni
əqdi
qiymətli kağızı
adi kağızı
adlı səhmi

Sual: Varrantlar …… buraxılır (Çəki: 1)
böyük səhmdar cəmiyyətlər tərəfindən
böyük olmayan firmalar tərəfindən
yalnız böyük səhmdar cəmiyyətləri tərəfindən
yalnız böyük olmayan firmalar tərəfindən
kiçik müəssisələr tərəfindən

Sual: Təqdim olunan səhmlər adətən …… malik olur (Çəki: 1)
böyük nominala
yalnız böyük nominala
kiçik nominala
iki növə
üç növə



Sual: Təqdim olunan səhmlərdən adi səhmlərin fərqi …… ibarətdir (Çəki: 1)
nominalın aşağı olmasından
yalnız nominalın aşağı olmasından
nominalın böyük olmasından
bəzən böyük nominaldan
nominalın olmamasından

Sual: Təqdim olunan səhmlərə adətən aiddir: (Çəki: 1)
yalnız böyük nominal
böyük nominal 
böyük tiraj
üç növ 
iki növ

Sual: Təqdim olunan səhmlər pul vəsaitlərinə …… çevrilə bilər (Çəki: 1)
müddət bitdikdə
müəyyən vaxtda
istənilən anda
imkan daxilində
qismən

Sual: Təqdim olunan səhmlər adlı səhmlərlə müqayisədə …… fərqlənir (Çəki: 1)
likvidliyin az olması ilə
likvidsiz olması ilə
likvidliyin çox olması ilə
qismən likvidsiz olması ilə
ziddiyətli olması ilə

Sual: Potensial investorlar üçün adi səhmlərin riski …… (Çəki: 1)
risk ola bilməz
risksizdir
risk mümkündür
qismən mümkündür
risk sığortalanmır

Sual: Səhmlərin yerləşdirilməsi …… yolla həyata keçirilir. (Çəki: 1)
3
4
2
6
5

Sual: İnvestorlara səhmlərin birbaşa tədavül yolu ilə yerləşdirilməsi …… (Çəki: 1)
yerləşdirilmir
müstəsna hallarda mümkündür
tədavül yolu ilə mümkündür
istehsal prosesində yerləşdirilir
istehsal prosesində yerləşdirilmir



Sual: Vasitəçilərin cəlb edilməsi yolu ilə səhmlərin yerləşdirilməsi …… (Çəki: 1)
istehsal prosesində yerləşdirilmir
istehsal prosesində yerləşdirilir
tədavül yolu ilə mümkündür
müstəsna hallarda mümkündür 
yerləşdirilmir 

Sual: İnvestorlara birbaşa tədavül yolu ilə səhmlərin yerləşdirilməsi …… halda mümkündür 
(Çəki: 1)

şirkət böyük olmadığı
bütün 
yalnız şirkətin çiçəkləndiyi
müəssisələrin seçildiyi
böhran dövrü

Sual: Vasitəçilərin cəlb edilməsi ilə səhmlərin yerləşdirilməsi …… (Çəki: 1)
mümkün deyil
müstəsna hallarda mümkündür
çox geniş yayılıb
qismən mümkündür
ziddiyətlidir

Sual: Adətən, vasitəçi kimi çıxış edir …… (Çəki: 1)
kommersiya bankları
mərkəzi bank
investisiya bankları
sənaye bankları
kredit təşkilatları

Sual: İnvestisiya bankları əmanətləri …… (Çəki: 1)
qəbul edir
bəzən qəbul edir
qəbul etmir
təsadüf hallarda qəbul edir
imtina edir

Sual: İnvestisiya bankları …… (Çəki: 1)
səhm buraxmır
bəzən əmanətləri qəbul edir
xüsusi səhmlər buraxır
təsadüfi hallarda əmanət qəbul edir
imtina edir

Sual: İnvestisiya şirkətləri qiymətli kağızların yerləşdirilməsi ilə …… (Çəki: 1)
məşğul olmur
bəzən məşğul olur
məşğul olur
qismən məşğul olur
ziddiyətlidir



Sual: İnvestisiya şirkətləri resursları …… vəsaitləri hesabına formalaşır (Çəki: 1)
təsisçilərin
özünün qiymətli kağızlarının buraxılması
özünün qiymətli kağızlarının buraxılması və təsisçilərin
üzvlərin
əhalinin

Sual: Qiymətli kağızların yerləşdirilməsinin təminatıdır: (Çəki: 1)
indossament
müqavilə
anderaytinq
saziş
əqd

Sual: İnvestisiya bankı agent rolunda çıxış edərsə, onda o …… fəaliyyət göstərir (Çəki: 1)
yalnız alıcı kimi
yalnız satıcı kimi
müxtəlif cür
vasitəçi kimi
birmənalı

Sual: İnvestisiya bankı yeni buraxılmış qiymətli kağızların maksimum satılması öhdəliyini öz 
üzərinə …… (Çəki: 1)

götürə bilməz
ümumiyyətlə götürə bilməz
götürə bilər
bəzən götürə bilər
götürmür

Sual: İnvestisiya bankı yeni buraxılmış qiymətli kağızların maksimum satılması öhdəliyini öz 
üzərinə götürə bilər, lakin …… (Çəki: 1)

maliyyə öhdəliyini də öz üzərinə götürə bilər
digər öhdəlikləri də öz üzərinə götürə bilər
heç bir maliyyə öhdəliyini öz üzərinə götürə bilməz
özünə hesab aça bilməz
hesablama aparır 

Sual: Bütün emissiya razılaşmasında …… qərar qəbul edilir (Çəki: 1)
təhvil-təslim haqqında
keyfiyyət haqqında
bazardan çıxma haqqında
sığorta haqqında
emisiyya haqqında

Sual: Emissiya sindikatıdır – (Çəki: 1)
belə anlayış yoxdur
bank qrupları 
investisiya bankları qrupları



kommersiya bankları
investisiya fondları

Sual: Hərracdır – (Çəki: 1)
adi torqlar
xüsusi mərkəzlər
rəqabətli torqlar
topdan torqlar
auksionlar

Sual: Səhmdar cəmiyyətlər yeni səhmləri birbaşa səhm sahibi olmayanlara təqdim edə bilərmi? 
(Çəki: 1)

xeyir
bəzən
bəli
seçmə yolu ilə
qismən

Sual: İnvestisiya bankları ilkin bazarda qiymətli kağızların ayrı-ayrılıqda yerləşdirilməsini …… 
(Çəki: 1)

həyata keçirmir
zəmanət vermir
həyata keçirir
zəmanət verir
zəmanət tələb edir

Sual: İnvestisiya bankları ilkin bazarda qiymətli kağızların ayrı-ayrılıqda yerləşdirilməsini həyata 
keçirir və ya məhdud dairədə …… investorlarına yeni səhmləri satır (Çəki: 1)

kiçik müəssisələrin
istehsalçıların
investisiya şirkətlərinin
adi şirkətlərin
təchizatçıların

Sual: İnvestisiya bankları ilkin bazarda qiymətli kağızların ayrı-ayrılıqda yerləşdirilməsini həyata 
keçirir və ya məhdud dairədə …… investorlarına yeni səhmləri satır (Çəki: 1)

adi şirkətlərin
istehsalçıların
sığorta cəmiyyətlərinin
kiçik müəssisələrin 
təchizatçıların

Sual: İnvestisiya bankları ilkin bazarda qiymətli kağızların ayrı-ayrılıqda yerləşdirilməsini həyata 
keçirir və ya məhdud dairədə …… investorlarına yeni səhmləri satır (Çəki: 1)

kiçik müəssisələrin
adi şirkətlərin
pensiya fondlarının
təchizatçıların 
istehsalçıların 



Sual: Qiymətli kağızların fərdi yerləşdirilməsi kütləvi yerləşdirmədən qiyməti …… fərqlənir 
(Çəki: 1)

razılaşdırılmaması ilə
əvvəlcədən razılaşdırılmaması ilə
əvvəlcədən razılaşdırılması ilə
yüksək olması ilə
müəyyən edilməməsi ilə

Sual: Qiymətli kağızların buraxılışı başa çatdıqda nəzərdə tutulur (Çəki: 1)
alıcıların iclası
iclas
emissiya qabağı iclas
konferensiya
müşavirə

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Kommersiya banklarının əsas fəaliyyətini nə təşkil edir? (Çəki: 1)
əməliyyatlara limitlər
razılaşmalar
kredit əməliyyatları
əqdlər
sazişlər

Sual: Kredit əməliyyatlarının uğurlu aparılması …… alınmasına gətirib çıxarır? (Çəki: 1)
minimum gəlirlərin
rüsumların 
əsas gəlirlərin
faizlərin
taariflərin

Sual: Bankların kreditləşmə üçün xüsusi resurslarının bir yerə cəmlənməsi …… (Çəki: 1)
qəbul edilmir
ola bilməz
mümkündür
qismən mümkündür
ziddiyətlidir

Sual: Bankların kreditləşmə üçün cəlb edilmiş resursların bir yerə cəmlənməsi …… (Çəki: 1)
qismən mümkündür 
ola bilməz



mümkündür
qəbul edilmir
ziddiyətlidir

Sual: Kredit əməliyyatlarının müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi …… gəlir gətirir (Çəki: 1)
yalnız kredit təşkilatlarına
yalnız əmanətçilərə
kredit təşkilatlarına, əmanətçilərə, cəmiyyətə 
cəmiyyətə
fərdlərə

Sual: Cəlb edilmiş vəsaitlər bankın pul resurslarına olan ehtiyacının …… faizini təmin edir. 
(Çəki: 1)

10
20
90
80
60

Sual: Kredit təşkilatları …… mülkiyyət forması əsasında yaradıla bilər (Çəki: 1)
dövlət
yalnız xüsusi
istənilən
yalnız qarışıq
səhmdar

Sual: Banklar kredit təşkilatlarının tərkibinə …… (Çəki: 1)
aid deyil
bəzən aiddir
aiddir
müvəqqəti aiddir
assosiativ aiddir

Sual: Qeyri-bank kredit təşkilatları kredit təşkilatlarının tərkibinə (Çəki: 1)
assosiativ aiddir 
bəzən aiddir
aiddir
müvəqqəti aiddir
aid deyil

Sual: Qaytarılma kreditləşmə prinsiplərinə …… (Çəki: 1)
tənzimlənir
aid deyil
aiddir
tənzimlənmir
ziddir

Sual: Ödəmə qabiliyyəti kredit prinsiplərinə …… (Çəki: 1)
tənzimlənmir 



aid deyil
aiddir
tənzimlənir
ziddir

Sual: Təxirə salınmadan ödəmə kredit prinsiplərinə …… (Çəki: 1)
müvəqqəti aiddir 
aid deyil
aiddir
tənzimlənmir
tənzimlənir

Sual: Qaytarılma dedikdə, danışıq şərtlərindən asılı olaraq kreditora əsas borc məbləğinin 
ödənilməsi …… (Çəki: 1)

nəzərdə tutulmur
təsili olmadan
məcburidir
müvəqqətidir
operativ deyil

Sual: Pullu bank kreditləri kreditləşmə vaxtı xidmətin xarakterindən asılı olaraq …… həyata 
keçirilir. (Çəki: 1)

əvəzsiz
operativ
əvəzi ödənilməklə
təmiz
vicdanlı

Sual: Təcili dedikdə, əvvəlcədən razılaşmaya uyğun olaraq …… kredit qaytarılır. (Çəki: 1)
lazımi məbləğdə
minimum vəsaitlə
əmanət vəsaiti ilə
maksimum vəsaitlə
dividentlə

Sual: Kreditin qaytarılmasında təcililik …… (Çəki: 1)
qeyri-müəyyənlikdir
səbəbdir
müvəqqəti müəyyənlikdir
səbəb deyil
qaydadır

Sual: Təminetmə kredit prinsiplərinə …… (Çəki: 1)
tənzimlənir
aid deyil
aiddir
tənzimlənmir
müvəqqəti aiddir



Sual: Təminetmə bank kreditlərinə …… (Çəki: 1)
imtinanın alınması
qəbul
qaytarılması vasitəsi
arzu
istək

Sual: Təminetmə …… köməyi ilə reallaşa bilər (Çəki: 1)
vasitəçinin
təklifin
girovun
razılaşmanın
istəyin

Sual: Təminetmə …… köməyi ilə reallaşa bilər (Çəki: 1)
razılaşmanın 
təklifin
bank təminatının
vasitəçinin
istəyin

Sual: Təminetmə …… köməyi ilə reallaşa bilər (Çəki: 1)
təklifin 
vasitəçinin
sığorta və digər vasitələrin
razılaşmanın
istəyin

Sual: Mərkəzi bankın faiz dərəcələri …… müəyyən edir (Çəki: 1)
maksimum faiz dərəcəsini
adi faiz dərəcəsini
minimum faiz dərəcəsini
minimum rüsumu
minimum taarifi

Sual: Kredit təşkilatlarının məcburi ehtiyat normativini 20% artırması …… (Çəki: 1)
mümkündür
bəzən mümkündür
ola bilməz
ola bilər
müvəqqəti ola bilər

Sual: Mərkəzi Bank açıq bazarda dövlət qiymətli kağızlarının qısamüddətli əməliyyatını …… 
əqdi yolu ilə aparır (Çəki: 1)

alış
satış
alqı-satqı
yalnız alış
yalnız satış



Sual: Valyuta tənzimlənməsi dedikdə, bu Mərkəzi Bankın …… (Çəki: 1)
rejimidir
ehtiyatıdır
müdaxiləsidir
nümunəsidir
tələbidir

Sual: Mərkəzi Bankın məhdudiyyətinə aiddir: (Çəki: 1)
sifarişlər
limitin verilməsi
limitin müəyyən edilməsi
sazişlər
razılaşmalar

Sual: Dünya praktikasında bank kreditlərinin vahid təsnifatı …… (Çəki: 1)
mövcuddur
bəzən mövcuddur
mövcud deyil
müvəqqəti mövcuddur
qismən mövcud deyil

Sual: Bank kreditlərinin əsas əmanətçi qrupları üzrə təsnifləşdirilməsi …… (Çəki: 1)
ola bilməz
bəzən ola bilər
ola bilər
qismən ola bilər
ziddiyətlidir

Sual: Bank kreditlərinin alıcıları ola bilər: (Çəki: 1)
qeyri-hökumət
digər banklar
hökumət
nazirliklər
əhali

Sual: Təyinatı üzrə istifadəsinə görə kreditlər fərqləndirilir: (Çəki: 1)
nəqliyyat
sənaye
büdcə
ticarət
investisiya

Sual: İstifadə istiqaməti üzrə kreditlər fərqləndirilir: (Çəki: 1)
büdcə
sənaye
investisiya
ticarət 
kənd təsərrüfatı



Sual: Həcminə görə kreditlər fərqləndirilə bilər: (Çəki: 1)
böyük və kiçik
orta və kiçik
böyük, orta və kiçik
yalnız böyük və kiçik
böyük və orta

Sual: Kreditin orta məbləği üçün aşağı hədd …… min dollar səviyyəsində nəzərdə tutulur (Çəki: 
1)

1
2
100
50
60

Sual: Kreditin yuxarı həddi …… milyon dollara qədər artırılır (Çəki: 1)
1-2
1-3
1-10
1-4
1-5

Sual: …… min dollara qədər məbləğində olan kreditlər kiçik qrupa aid edilə bilər (Çəki: 1)
1
2
100
50
60

Sual: Ödənilmə müddətinə görə kreditlər …… ola bilər (Çəki: 1)
müddətli 
yalnız tələb olunana qədər
təcili və tələb olunana qədər
müddətsiz
yalnız təcili

Sual: Təmin olunmasına görə kreditlər …… ola bilər (Çəki: 1)
yalnız təminatlı
təcili 
təminatlı və ya təminatsız
yalnız təmin olunmayan
müddətsiz

Sual: Təqdim olunma üsuluna görə kreditlər …… ola bilər (Çəki: 1)
yalnız kompensasiyalı kreditlər
yalnız ödənişli kreditlər
kompensasiyalı və ödənişli kreditlər
təcili kreditlər
müddətsiz kreditlər



Sual: Kredit xətti – bankın hüquqi cəhətdən …… qarşısında tərtib olunmuş öhdəlikləridir (Çəki: 
1)

istehsalçılar
vasitəçilər
əmanətçilər
rəqiblər
investorlar

Sual: Müştəri komissyon ödəyərək …… əvəzində kredit almaq hüququ əldə edir. (Çəki: 1)
ilin əvvəlinə
ayın əvvəlinə 
müəyyən müddətə
rübün axırına
mövsümün sonuna

Sual: Bank mövsümi kredit xəttini …… asılı olaraq təqdim edir (Çəki: 1)
iqlimdən
havadan
istehsalın mövsümi dövrəliliyindən
istehlakın mövsümi dövrəliliyindən
ictimai vəziyyətdən

Sual: Bank mövsümi kredit xəttini …… asılı olaraq təqdim edir (Çəki: 1)
istehlakın mövsümi dövrəliliyindən 
havadan
anbarda zəruri mal ehtiyatının yaradılmasından
iqlimdən
ictimai vəziyyətdən

Sual: Bank mövsümi kredit xəttini …… asılı olaraq təqdim edir (Çəki: 1)
ictimai vəziyyətdən 
iqlimdən 
istehsalın mövsümi dövrəliliyindən və ya anbarda zəruri mal ehtiyatının yaradılmasından
istehlakın mövsümi dövrəliliyindən
havadan

Sual: Mövsümi kredit xətti fermerə yaz mövsümündə …… almağa imkan verir (Çəki: 1)
toxum
kübrə
nəqliyyat vasitələri
neft məhsulları
ehtiyat hissələri

Sual: Bank kreditləri qaytarılma qaydasından asılı olaraq …… qrupa bölünür (Çəki: 1)
6
7
2
5



8

Sual: Bank kreditlərinin qaytarılma qaydasından asılı olaraq qruplara bölmək …... (Çəki: 1)
qruplara bölünmür
şərti mümkündür
qruplara bölünür
vacibdir
konkretdir

Sual: Kreditorlara eyni vaxtda krediti bağlamaq imkanı …… (Çəki: 1)
verilmir
qanun icazə vermir
verilir
təsadüfən verilir
ziddiyətlidir

Sual: Kreditorlara krediti bağlamaq üçün müxtəlif vaxtlar verilə bilərmi (Çəki: 1)
ziddiyətlidir 
verilmir 
verilir
təsadüfən verilir
qanun icazə vermir

Sual: Ssudaların ödənilməsi üçün ayrı-ayrılıqda verilən kreditlər …… həyata keçirilir. (Çəki: 1)
dövrü
aylıq
iki və daha çox ödənişlə
rüblük
yarımillik

Sual: Faiz dərəcələrinin növünə görə bank kreditlərini …… qrupa bölmək (Çəki: 1)
6
7
2
8
4

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 42

Maksimal faiz 42

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Birja ticarəti fərqli xüsusiyyətlərə …… (Çəki: 1)
malik deyil



aid deyil
malikdir
şərti olaraq malikdir
ziddiyətlidir

Sual: Birja ticarətində təkamül olubmu? (Çəki: 1)
XIV əsrdən sonra 
qanun yol vermir
bəli
keçid dövrlərində
ziddiyətlidir

Sual: Birja hüquqi şəxs kimi yaradıla bilərmi? (Çəki: 1)
hüquqi şəxs olmadan
qanun yol vermir
bəli
fiziki şəxs kimi 
kapitalizmdə

Sual: Birjalar səsli kütləvi torqları keçirə bilərmi? (Çəki: 1)
qanun icazə vermir
iqtisadi şərait imkan vermir
bəli
təsərrüfat subyektləri imkan vermir
məsələyə baxış tərzi müxtəlifdir

Sual: Birjalar əvvəlcədən müəyyən edilmiş yerdə və …… ticarət keçirə bilər (Çəki: 1)
yay mövsümündə
qış mövsümündə
dəqiq vaxtda
qeyri-müəyyən vaxtda
payız mövsümündə

Sual: Birjalar ticarəti …… keçirir (Çəki: 1)
müəyyən olunmayan qaydalarla
nizamnamə ilə
müəyyən edilmiş qaydalarla
təsis müqavilələri ilə
ictimai istəklə

Sual: Yarmarkalar böyük bazar strukturlarını əhatə edir: (Çəki: 1)
bazar təsərrüfatında
qanun çərçivəsində
bəli
ənənəvi təsərrüfatçılıq şəraitində
bütün dövrlərdə

Sual: Yarmarkalar …… prinsipləri ilə fəaliyyət göstərir. (Çəki: 1)
yalnız özünü tənzimləmə



özünü idarə etmə
özünü tənzimləmə və özünü idarə etmə
yalnız özünü idarə etmə
özünü maliyyələşdirmə

Sual: Orta əsrlərin yarmarkaları müasir birjaların əsası kimi hesab etmək olarmı? (Çəki: 1)
hesab edilə bilməz
qanun yol vermir
bəli
qanunla qadağan edilir
adaptasiya edilə bilməz

Sual: Birja ticarətini bazarın mütəşəkkil formalarından biri kimi təsdiq etmək olarmı? (Çəki: 1)
mütəşəkkil bazar deyil
qanun yol vermir
bəli
qeyri-mütəşəkkil bazardır
universal bazardır

Sual: Birja ticarətini bazarın qeyri-mütəşəkkil formalarından biri kimi təsdiq etmək olarmı? 
(Çəki: 1)

universal bazardır
qanun yol vermir
xeyir
qeyri-mütəşəkkil bazardır
tənzimlənən bazardır

Sual: Mütəşəkkil bazarın müxtəlif formalarının olmasını təsdiq etmək olarmı? (Çəki: 1)
təsərrüfat şəraitində mümkündür
qanun yol vermir
bəli
qanunla tənzimlənir
qanunla tənzimlənmir

Sual: Mütəşəkkil bazarın vahid formasının olmasını təsdiq etmək olarmı? (Çəki: 1)
təsdiq etmək olar
qanun yol vermir
xeyir
mütəşəkkil bazardır
sərbəst zonadır

Sual: Mütəşəkkil bazarın yaranması …… tələbin inkişafı ilə izah edilir. (Çəki: 1)
insani 
texniki
istehsal
elmi
ictimai

Sual: Mütəşəkkil bazarın yaranması …… tələbin inkişafı ilə izah edilir. (Çəki: 1)



texniki
insani
tədavül sferası
elmi
ictimai

Sual: Tədavül sferası istehsalçıları …… (Çəki: 1)
ayırır
əlaqələndirmir
əlaqələndirir
qismən əlaqələndirir
birləşdirir

Sual: Tədavül sferası mal və xidmətlərin son istehlakçılarını istehsalçılarla …… (Çəki: 1)
qismən əlaqələndirir 
əlaqələndirmir
əlaqələndirir
ayırır
birləşdirir

Sual: Bazar anlayışı istehsal münasibətlərində bir çox prosesləri …… (Çəki: 1)
aid etmir
rədd edir
aid edir
bəzən aid edir
təkmilləşdirir

Sual: Mütəşəkkil bazarın bəzi xüsusiyyətləri vardır: (Çəki: 1)
təklifin cəmlənməsi
təşkilatın olması
müəyyən edilmiş qaydalar
tələbin cəmlənməsi
dövlət tərəfindən tənzimlənmə

Sual: Mütəşəkkil bazarın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri kimi təsdiq edilmiş qaydaların olması 
və aktivlərin göndərilməsi …… (Çəki: 1)

hesab edilmir
qismən hesab edilir
hesab edilir
bəzən hesab edilir
ziddiyətlidir

Sual: Təşkilatın olması mütəşşəkil bazarın xüsusiyyətlərindən …… (Çəki: 1)
ziddiyətlidir 
qismən hesab edilir
hesab edilir
bəzən hesab edilir
hesab edilmir



Sual: Tələb və təklifin cəmlənməsi mütəşəkkil bazarın xarakterik xüsusiyyətlərindən …… (Çəki: 
1)

bəzən hesab edilir 
qismən hesab edilir
hesab edilir
hesab edilmir
ziddiyətlidir

Sual: Dövlət və ictimai təşkilatlar tərəfindən bazarın tənzimlənməsi mütəşəkkil bazarın 
xarakterik xüsusiyyətlərindən …… (Çəki: 1)

bəzən hesab edilir 
qismən hesab edilir
hesab edilir
ziddiyətlidir
hesab edilmir 

Sual: Mütəşəkkil bazar öz növbəsində …… bazardır (Çəki: 1)
texniki
texnoloji
qaydaya salınmış
təşkil olunmayan
nəzarətdən çıxmış

Sual: Mütəşəkkil bazarlar təsnifləşdirilirmi? (Çəki: 1)
təsnifləşdirilir
qanun yol vermir
təsnifləşdirilmir
qanun yol verir
struktur baxımından təsnifləşdirilir

Sual: Ticarət edilən aktivin növü mütəşəkkil bazarın təsnifləşdirilməsi əlamətinə …… (Çəki: 1)
aktivin növünə görədir
aktivin növünə görə deyil
təsnifləşdirilməsi əlamətinə aiddir
təsnifləşdirilir
təsnifləşdirilmir

Sual: Təşkilatçılıq səviyyəsi mütəşəkkil bazarın təsnifləşdirilməsi əlamətinə …… (Çəki: 1)
təsnifləşdirilmir
aktivin növünə görə deyil
təsnifləşdirilməsi əlamətinə aiddir
təsnifləşdirilir
aktivin növünə görədir 

Sual: Bazarın yaranması mütəşəkkil bazarın təsnifləşdirilməsi əlamətinə … (Çəki: 1)
aktivin növünə görə deyil
aktivin növünə görədir 
təsnifləşdirilməsi əlamətinə aiddir
təsnifləşdirilmir 
təsnifləşdirilir



Sual: Ticarətin forması mütəşəkkil bazarın təsnifləşdirilməsi əlamətinə …… (Çəki: 1)
təsnifləşdirilir
təsnifləşdirilmir
təsnifləşdirilməsi əlamətinə aiddir
aktivin növünə görədir 
aktivin növünə görə deyil 

Sual: Mütəşəkkil bazarı …… asılı olaraq təsnifləşdirmək olar (Çəki: 1)
ticarət aktivinin növündən
bütün aktivlərdən
təşkilatçılıq səviyyəsindən
mənşəyindən
ticarət formasından

Sual: Ticarət aktivinin növündən asılı olaraq mütəşəkkil bazarlar bölünür …… (Çəki: 1)
emissiya prospektinə
qiymətli kağızlar bazarına
mütəşəkkil əmtəə bazarına
kredit bazarına
valyuta bazarına

Sual: Az mütəşəkkil bazarlar ticarət prosesləri tənzimlənir …… (Çəki: 1)
hər tərəfli
bir tərəfli
heç də hər tərəfli olmadan
iki tərəfli
üç tərəfli

Sual: Yüksək mütəşəkkil bazarlarda ticarət prosesləri tənzimlənir (Çəki: 1)
üç tərəfli 
iki tərəfli 
praktiki olaraq hər tərəfli
hər tərəfli
bir tərəfli

Sual: Mənşəyinə görə mütəşəkkil bazarlar ola bilər: (Çəki: 1)
özünü təşkil edən
mərkəzləşdirilmiş
özünü təşkil edən və mərkəzləşdirilmiş
yalnız mərkəzləşdirilmiş
yalnız özünü təşkil edən

Sual: Ticarət formasına görə fərqləndirilir: (Çəki: 1)
topdan ticarət, pərakəndə ticarət
birja bazarları, birjadan kənar bazarlar
təşkil olunmuş topdan bazarlar, pərakəndə ticarət, birja bazarları
birja bazarları
küçə bazarları



Sual: Mütəşəkkil və qeyri-mütəşəkkil bazarlar ötən əsrin …… bölünməyə başlandı (Çəki: 1)
ortalarından
axırlarından
30-cu illərinə qədər
50-ci illərinə qədər
60-cı illərinə qədər

Sual: Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bazarlar praktiki olaraq tamamilə …… (Çəki: 1)
təşkil olunan və nəzarət ediləndir
idarə ediləndir
təşkil olunan, idarə edilən və nəzarət ediləndir
idarə edilən və nəzarət ediləndir
yalnız nəzarət ediləndir

Sual: Birja ticarəti ya kapital, ya da əmtəə qruplarının …… ilə əlaqəlidir. (Çəki: 1)
qeyri-aktivləri
torqları
aktivləri
qiymətli-kağızları
divident

Sual: Birja ticarətində istənilən bazar iştirakçıları …… (Çəki: 1)
iştirak edə bilməz
bəzən iştirak edə bilər
iştirak edə bilər
müvəqqəti iştirak edə bilər
iştirakı qadağandır

Sual: Birja ticarətində ticarətin inkişafının başlıca səbəbi …… olmuşdur (Çəki: 1)
istehsalın tənəzzülü
cəmiyyətin inkişafı
böyük istehsalın inkişafı
kiçik biznesin inkişafı
biznesin tənəzzülü

Sual: İlkin dövrlərdə birja ticarəti digər ticarət formalarından öz ticarət obyektinə görə …… 
(Çəki: 1)

fərqlənirdi
qismən fərqlənirdi
fərqlənmirdi
tamamilə fərqlənirdi
ziddiyətlidir

Sual: Ötən əsrin 90-cı illərində birja institutları …… zəruri şərtlərindən biri idi (Çəki: 1)
bazar münasibətlərinin
alqı-satqının
bazar münasibətlərinin inkişafının
sazişlərin bağlanmasının
danışıqların



BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Yarmarka nədir? (Çəki: 1)
ildə bir dəfə keçirilən bazar
mövsümi bazar
gündəlik təlabat bazarı
topdansatış ticarətinin forması
gündəlik bazar

Sual: Hərracda əsasən hansı məhsullar satılır? (Çəki: 1)
əntiq əşyalar, rəsm əsərləri
hər növ məhsullar
qiymətli kağızlar
yalnız rəsm əsərləri
istehsal vasitələri 

Sual: Hərraclar neçə növdə keçirilir? (Çəki: 1)
5
 4
2
6
8

Sual: Hərrac komitəsinin tərkibinə kimlər daxildir? (Çəki: 1)
kommersant, sədr, ekspert, mühasib, hüquq məsləhətçisi, hərracçı
hərracçı, sədr
kommersant, ekspert
əmtəəşünas, ekspert
kommersant

Sual: Ticarət əməliyyatlarının xarakterindən asılı olaraq yarmarkanın təşkili istiqamətləri: (Çəki: 
1)

istifadə edilməyən məhsullar
artıq məhsullar 
kənd təsərrüfatı malları
ucuzlaşdırılmış məhsullar
ilk dəfə dövriyyəyə buraxılan məhsullar

Sual: Hərrac nədir? (Çəki: 1)
əvvəlcə müəyyən edilmiş yerdə və vaxtda fərdi xüsusiyyətlərə malik əmtəələrin satışı
bütün növ məhsulların satışı 



istifadə edilmiş məhsulların satışı 
məhsul sahibinin yüksək gəlir əldə etməsi vasitəsi
kooperasiya 

Sual: Keçirilmə qaydasından təşkil formasından asılı olaraq hərracların hansı forması 
doğrudur? (Çəki: 1)

gizli, aşkar
könüllü, məcburi
məcburi, gizli
aşkar könüllü
qiymətlərin artması və ya azaldılması

Sual: Sərginin funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)
informasiya xidməti
reklam işinin təşkili
informasiya-məlumat bankının yaradılması
kommersiya xarakterli informasiyaların mübadiləsi
cavablar doğrudur

Sual: Yarmarkalar yaradılır (Çəki: 1)
Tədavül sferasında inhisarsızlaşdırma üçün
Mal qıtlığını azaltmaq üçün
Tərəflər arasında işgüzar və təsərrüfat əlaqələrinin sərbəst qurulması 
Regionlararası mal dövriyyəsi əməliyyatlarının fəallaşdırılması
İstehsal və tədavül sferasında inhisarsızlaşdırma üçün

Sual: Yarmarkalar keçirilə bilər (Çəki: 1)
Yalnız xüsusi binalarda 
Yalnız icarə olunmuş yerlərdə 
Xüsusi və icarə olunmuş binalarda
Hökumətin icazəsi ilə xüsusi yerlərdə
Tərəflərin razılığı ilə xüsusi binalarda

Sual: Əgər hüquqi və fiziki şəxslər yarmarkada öz malını satmaq və ya reklam etmək istəyirsə, 
onda (Çəki: 1)

Sifariş verməli və ya yer almalıdır (satdığı məhsulun həcmi qədər
Yerin pulunu əvvəlcədən ödəməlidir (tarif sisteminə əsasən)
Əvvəlcədən yer almalı və ya sifariş verməlidir (sahə metrlə)
Vəsait ödəməlidir
Çek almalıdır

Sual: Yarmarkanın uğurlu keçirilməsi üçün lazımdır (Çəki: 1)
satış stimullaşdırılmalıdır
iştirakçılar reklam olunmalıdır
iştirakçılar, satılan malların çeşidi və sayı haqqında əvvəlcədən təqribi məlumat olunmalıdır
iştirakçıları dəvət etmək lazımdır
reklam olunmalıdır

Sual: Satıcı və alıcılar üçün (Çəki: 1)



birjalar yarmarkalara nisbətən əlverişlidir
yarmarkalar əlverişli, ucuz və etibarlıdır
yarmarkalar birjalara nisbətən əlverişlidir
birja ilə yarmarkanın fərqi yoxdur
birjalar əlverişli, ucuz və etibarlıdır

Sual: Yarmarkalar bölünür (Çəki: 1)
beynəlxalq, regional, zonal
ümumrespublika, regional, zonal
beynəlxalq, regional, ümumrespublika, zonal
böyük, orta, kiçik 
orta

Sual: Yarmarkalar təşkil olunur (Çəki: 1)
yalnız xüsusi dövlət orqanlarında 
yalnız mili kommersiya orqanlarında 
dövlət idarəetmə orqanlarında və böyük kommersiya strukturlarında 
ictimai orqanlarda 
iqtisadi orqanlarda

Sual: Topdan yarmarkalar əsasən işləyir (Çəki: 1)
mövsümi
fasiləsiz
yeri və vaxtı əvvəlcədən müəyyən olunmuş qrafiklə 
birjaların təsiri altında
xüsusi

Sual: Konkret yarmarkaya rəhbərlik üçün yaradılır (Çəki: 1)
yarmarka komitəsi 
birja komitəsi
qarşıya qoyulan tapşırığı yerinə yetirmək üçün geniş səlahiyyətə malik yarmarka komitəsi
hərrac komitəsi
sərgi komitəsi

Sual: Yarmarka komitəsinin tərkibinə daxil olan nümayəndələr (Çəki: 1)
istehsal və kommersiya strukturları
 elmi-tədqiqat institutları 
dövlət, kommersiya, istehsal, elmi-tədqiqat strukturları
yalnız dövlət qurumları
yalnız kommersiya qurumları

Sual: Yarmarka komitəsidir (Çəki: 1)
qeyri-kollegional orqandır
icra orqanıdır
kollegional orqandır
ictimai orqandır
xüsusi orqandır

Sual: Yarmarka komitəsi (Çəki: 1)



yalnız iştirakçıları müəyyən edir
işçi orqanları yaradır
yarmarka iştirakçılarının tərkibini müəyyən edir və işçi orqanı yaradır
iş şəraiti yaradır
informasiya toplayır

Sual: Yarmarkanın işçi orqanıdır (Çəki: 1)
marketinq qrupu, sazişlərin uçotu
müdiriyyət, arbitraj şöbəsi
müdiriyyət, arbitraj, marketinq qrupu, sazişlərin uçotu və s.
reklam və elanlar şöbəsi
marketinq və reklam qrupu

Sual: Yarmarka ticarət əməliyyatlarının gedişidir (Çəki: 1)
Arbitraj, informasiya və qeydiyyat şöbələrini əlaqələndirir
Arbitraj, informasiya və qeydiyyat şöbələrinə qismən nəzarət edir
Arbitraj, informasiya, müqavilələrin qeydiyyatı və uçotu şöbələrinə nəzarət edir və qismən 

tənzimləyir
Yarmarkanın işinə tam nəzarət edir
Yarmarkanın işini tənzimləyir

Sual: Hərrac mal satışı üsuludur (Çəki: 1)
fərdi xarakterli malların
fərdi xarakteri olmayan malların
fərdi xarakterli malların əvvəlcədən müəyyən olunmuş vaxtda və yerdə açıq-aşkar satışı
xalq istehlakı mallarının 
ictimai

Sual: Hərracın keçirilməsini həyata keçirir (Çəki: 1)
Hərrac bölməsi
Hərrac şöbəsi
Hərrac komitəsi
Satış bölməsi
Ticarət komissiyası

Sual: Malların ekspert qiymətləndirilməsi müəyyən etməklə yekunlaşır (Çəki: 1)
Müqavilə qiymətinin 
Ehtimal qiymətin
Start qiymətinin 
Katirovka qiymətinin
Ən yüksək qiymətin 

Sual: Bəzi hallarda satıcı və hərrac iştirakçısı aşağı qiymətə razılaşır (Çəki: 1)
minimal qiymətdən 
katirovka qiymətindən
«ehtiyat» qiymətindən
birja qiymətindən
xüsusi qiymətdən

BÖLMƏ: 0701



Ad 0701

Suallardan 15
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Ticarət-sənaye palatasıdır (TSP) (Çəki: 1)
azad sahibkarlığın qorunması üzrə təşkilat
beynəlxalq əlaqələrin qorunması üzrə təşkilat
beynəlxalq normaların və azad sahibkarlıq ənənələrinin qorunması
investisiya şirkəti
investisiya fondu

Sual: Ticarət-sənaye palatası (Çəki: 1)
biznesin inkişafı üzrə dövlət təşkilatı 
kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə dövlət qurumu
biznesin iştirakı üzrə dövlətin təsirli ictimai güclərindən biri 
ictimai birlikdir
qeyri-ictimai birlikdir

Sual: Avropada ilk TSP yaradılıb (Çəki: 1)
XV əsrdə
XIV əsrdə
XVI əsrdə
XIX əsrdə
XX əsrdə

Sual: Ticarət palatası institutu öz tarixini başlayıb (Çəki: 1)
1480-də 
1370-də
1555-də
1600-da
1830-da

Sual: Ticarət palatası ilk dəfə yaradılıb (Çəki: 1)
Edenburq (İngiltərə)
Moskva
Marsel (Fransa)
Bakı 
 Tbilisi

Sual: Ticarət-sənaye palatası təsisçilərin təşəbbüsü ilə yaradılır (Çəki: 1)
5
 15
25
35
10



Sual: Ticarət palatasının qeydiyyatını həyata keçirir (Çəki: 1)
Vergilər Nazirliyi 
Yerli orqanlar
Ədliyyə Nazirliyi
Hüquq-mühafizə orqanları
Güc strukturları

Sual: Ticarət palatası fəaliyyətini dayandırır (Çəki: 1)
Yenidən təşkil olunma, birləşdirmə 
Yenidən təşkil olunduqda, birləşdirildikdə, ləğv edildikdə və yuxarı orqanlar qərar qəbul 

etdikdə
Birləşdikdə
Yuxarı orqanlar qərar qəbul etdikdə 
Ləğv edildikdə

Sual: Ticarət palatasının əmlakı formalaşdırılır (Çəki: 1)
üzvlük haqqı ilə 
təsərrüfat fəaliyyətindən gələn gəlirlə 
üzvlük haqqı, təsərrüfat fəaliyyətindən gələn gəlir və digər daxilolmalar hesabına 
digər daxilolmalar və yardımçı təsərrüfatdan gələn gəlirlər hesabına 
müxtəlif rüsumlar

Sual: Ticarət palatasının ali idarəedici orqanıdır (Çəki: 1)
konfrans
ümumi iclas
qurultay 
 konqres
 iclas

Sual: TSP-nın tərkibin daimi fəaliyyətdə olan komitələr daxildir (Çəki: 1)
5
20
 15
35
40

Sual: Yarmarka və sərgilərin tipləri mövcuddur (Çəki: 1)
satış yarmarkaları
sərgilər, sahə yarmarkaları 
əsas ticarət yarmarkaları
kiçik ticarət yarmarkaları
yarmarkalar, sərgilər

Sual: Sərgi tiplərindən biridir (Çəki: 1)
xüsusi sərgi 
firmanın sərgisi
hər hansı firma və ya şirkətin sərgisi, xüsusi sərgi 
xüsusi yarmarka



şirkətin sərgisi

Sual: Miqyasına görə sərgilər ola bilər (Çəki: 1)
az ixtisaslaşdırılmış
çox ixtisaslaşdırılmış
az ixtisaslaşdırılmış, çox ixtisaslaşdırılmış və universal 
 regional
 milli

Sual: Sərgilərdə dövlət nəzarəti çox olan ölkələr (Çəki: 1)
 Almaniya
İtaliya
Fransa
İspaniya
Bütün cavablar doğrudur

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Əmək bazarı nədir? (Çəki: 1)
əmək bazarı-minlərlə işçilərin və işə götürülənlərin öz arasında görüşdüyü və qarşılıqlı 

fəaliyyət göstərdiyi mürəkkəb sosial-iqtisadi hadisədir
əmək bazarı-işçi qüvvəsidir
əmək bazarı-işçi qüvvəsi deyil, göstərilən xidmətdir
məşğulluq xidmətinin formasıdır
məşğulluq xidmətinin formasıdır

Sual: Əmək bazarının neçə növü var? (Çəki: 1)
xarici əmək bazarı
daxili əmək bazarı
xarici və daxili əmək bazarı
beynəlxalq, milli və regional
regional əmək bazarı

Sual: Məkan ölçüsündən, inzibati ərazi çərçivəsindən asılı olaraq əmək bazarının növləri 
hansılardır? (Çəki: 1)

milli, yerli, beynəlxalq
milli, beynəlxalq
daxili, xarici
regional
milli



Sual: Beynəlxalq əmək bazarı nədir? (Çəki: 1)
müxtəlif ölkə və qitələri əhatə edir
ölkə daxilini əhatə edir
regionları əhatə edir
işçi qüvvəsinə tələb və təklifi proqnozlaşdırmaq
milli bazarı əhatə edir

Sual: Daxili əmək bazarı: (Çəki: 1)
hər hansı peşə üzrə işçi qüvvəsinin bir müəssisədən digərinə keçməsidir
bir müəssisə daxilində işçilərin bir vəzifədən digərinə keçməsi ilə əlaqədar meydana gəlir
işsizliyin ləğv edilməsi ilə əlaqədar regionlararası fəaliyyəti əhatə edən əmək bazarıdır
sərbəst iş yerlərinin uçotudur
struktur bölmələr

Sual: Kamillik dərəcəsinə və səviyyəsinə görə bazarlar neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)
natamam bazar
kölgəli bazar
tənzimlənən bazar
natamam, kölgəli və tənzimlənən bazar
sağlam rəqabət bazarı

Sual: Məşğulluq nədir? (Çəki: 1)
vətəndaşların qanunvericiliyinə zidd olmayan və qazanc gətirən hər hansı fəaliyyətidir
vətəndaşların qazanc gətirən bütün növ işlə məşğul olmasıdır
qazanc gətirməyən ictimai işlərlə məşğul olmasıdır
işsizliyin aradan qaldırılması
vakansiya yerləri

Sual: Məşğulluğun hansı növlərini fərqləndirirlər? (Çəki: 1)
 məhsuldar
rasional
 səmərəli 
məhsuldar, rasional, səmərəli
əhalinin sosial müdafiəsi 

Sual: Müvəqqəti məşğulluq nədir? (Çəki: 1)
müvəqqəti kontraktlar üzrə və ya podrat şərtlərlə işləmək
daimi iş yerinə sahib olmaq 
əlavə gəlir əldə etmək
yeni iş yerləri açmaq
əlavə məsrəflər

Sual: Mövsümi məşğulluq nədir? (Çəki: 1)
il ərzində eyni dərəcədə gərginliklə işləməyən mövsümi iş yeri 
il ərzində eyni dərəcədə gərginliklə işləyən iş yeri 
mövsümi iş yerlərinin açılması
sabit iş yeri
qeyri-sabit iş yeri



Sual: İşsizliyin mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
işləmək işləməyən vətəndaşlar məcmusu
əmək qabiliyyətli əhalinin iş tapa bilməməsi
müvəqqəti iş yeri 
işsizliyə görə müavinət almaq
rüsum ödəmək

Sual: İşsizliyin hansı növləri var? (Çəki: 1)
friksion işsizlik
struktur işsizlik
tsiklik işsizlik 
birinci üç variant doğrudur
məcburi işsizlik

Sual: Əmək bazarının fəaliyyət göstərməsində neçə prinsipial vəziyyət qeyd olunur (Çəki: 1)
 7
 3
 6
8
4

Sual: Əmək bazarında işçi qüvvəsinə olan tələb və təklif arasında iqtisadi münasibətlərin 
məcmusu (Çəki: 1)

vacib olmayan şərtlərdəndir
əmək birjasının məzmunudur
əmək bazarının fəaliyyət göstərməsi üçün prinsipial vəziyyət
əmək bazarının konyukturu 
ziddiyətlidir

Sual: Müxtəlif sosial-iqtisadi maraqların kəsişməsi əmək bazarının fəailyyətinin (Çəki: 1)
vacib olmayan şərtlərdəndir
əmək birjasının məzmunudur
əmək bazarının fəaliyyət göstərməsi üçün prinsipial vəziyyət
 tərkibidir
tərkibi deyil

Sual: Müəssisənin mövqeyi baxımından əməkdaşların qarşılıqlı münasibəti (Çəki: 1)
əmək birjasının məzmunudur 
vacib olmayan şərtlərdəndir
əmək bazarının fəaliyyət göstərməsi üçün prinsipial vəziyyət
tərkibidir
tərkibi deyil

Sual: Əmək bazarının fəaliyyət göstərməsi üçün vacib olan elementlərin sayı (Çəki: 1)
3
4
 5
7
 9



Sual: İş qüvvəsinin ayrılmaz hüququ (Çəki: 1)
əmək birjasının əsas prinsipidir
əmək bazarının əsas prinsipi ola bilməz
əmək bazarının əsas prinsiplərindəndir
tərkibidir
tərkibi deyil

Sual: Alıcı və satıcı təmasının uzun müddətli olması (Çəki: 1)
əmək birjasının əsas prinsipidir
əmək bazarının əsas prinsipi ola bilməz
əmək bazarının əsas prinsiplərindəndir
 tərkibidir
tərkibi deyil

Sual: Sazişlərin pula nəğd olmayan hesablaşmaları (Çəki: 1)
əmək birjasının əsas prinsipidir
əmək bazarının əsas prinsipi ola bilməz
əmək bazarının əsas prinsiplərindəndir
tərkibidir
tərkibi deyil

Sual: Böyük həcmdə institutsional strukturların xüsusi növü (Çəki: 1)
əmək birjasının əsas prinsipidir
əmək bazarının əsas prinsipi ola bilməz
əmək bazarının əsas prinsiplərindəndir
tərkibidir
tərkibi deyil

Sual: Sazişlərin yüksək səviyyədə fərdiləşdirilməsi (Çəki: 1)
 tərkibidir 
əmək bazarının əsas prinsipi ola bilməz
əmək bazarının əsas prinsiplərindəndir
əmək birjasının əsas prinsipidir 
) tərkibi deyil

Sual: Əmək bazarının əsas tərkib hissəsi (Çəki: 1)
bütün muzdlu işçi qüvvəsini əhatə edən təklifin məcmusu
iqtisadiyyatın muzdlu işçi qüvvəsinə olan tələbin məcmusu
[iqtisadiyyatın muzdlu işçi qüvvəsinə olan tələb və təklifin məcmusu 
məşğulluq proqramı üçün muzdlu işçi qüvvəsi 
əmək birjaları

Sual: Əmək bazarının əsas elementləri (Çəki: 1)
Fond birjaları
Əmək bazarında subyektlər arasında əlaqələrin tənzimlənməsi
Əhalinin məşğulluq xidməti
Əmək bazarının infrastrukturu 
Əmək bazarının subyektləri



Sual: Əmək bazarının əsas subyektləridir (Çəki: 1)
işə götürənlər
muzdlu işçilər
işəgötürənlər və muzdlu işçilər
vasitəçilər
brokerlər

Sual: Əmək bazarının konyukturudur (Çəki: 1)
əmək qabiliyyətli əhali
məşğul əhalinin sayı
əmək bazarının bütün strukturları arasında tələblə təklifin nisbəti
işsiz əhalinin sayı
əcnəbi işçilərin sayı

Sual: Əmək bazarının infrastrukturu (Çəki: 1)
dövlət müəssisələri
məşğulluqla məşğul olan qeyri-dövlət müəssisələri
əmək birjası
) firma və müəssisələrin kadr xidməti 
ictimai təşkilat və fondlar

Sual: «Əhalinin məşğulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir 
(Çəki: 1)

1990-cı ildə 
2010-cu ildə
2001-ci ildə
2009-cu ildə 
2005-ci ildə 

Sual: Azərbaycan Respublikasında məşğul əhali sayılır (Çəki: 1)
əmək müqaviləsi olmayanlar
özlərini sərbəst işlə təmin edənlər
əmək haqqı ödənilən ictimai işçilər
hərbi xidmətçilər
əmək müqaviləsi ilə işləyənlər

Sual: Azərbaycan Respublikasının məşğul əhalisidir (Çəki: 1)
əmək qabiliyyətli əyani tələblər
üzürlü səbəbdən işdə olmayanlar (məzuniyyət, xəstəlik və s.)
mülki-hüquqi müqavilə ilə işləyən işçilər
əyani tələbələr (əmək qabiliyyətli), üzürlu səbəbdən işdə olmayanlar, mülki-hüquqi 

müqavilə ilə işləyənlər
tələbələr

Sual: Neçə məşğulluq statusu fərqləndirilir? (Çəki: 1)
4
3
 5
 2



1

Sual: Muzdlu işçilər o işçilərə deyilir ki (Çəki: 1)
sərhəddi keçən işçilər müqavilə bağladıqda 
gömrük rüsumu ödəyən əcnəbi işçilər
əmək fəaliyyətinin şəraiti haqqında müəssisə rəhbərinin yazılı və ya şifahi razılığı 
əcnəbilər
miqrantlar

Sual: Məşğulluğun üç növü fərqləndirilir (Çəki: 1)
Tam, qismən və sərbəst seçilən məşğulluq
Qismən, məhsuldar və sərbəst seçilən məşğulluq 
Tam, məhsuldar və sərbəst seçilən məşğulluq
Tam, qeyri-məhsuldar və sərbəst seçilən məşğulluq
Qismən, qeyri-məhsuldar və məcburi seçilən məşğulluq

Sual: Əhalinin cinsi yetkin hissəsi sayılır (Çəki: 1)
əhalinin demoqrafik qrupu 
əhalinin sosial qrupu 
əhalinin sosial-demoqrafik qrupu 
əhalinin iqtisadi qrupu 
əhalinin sosial-iqtisadi qrupu

Sual: Əhalinin əmək fəaliyyətli aktiv hissəsi (gənc qrup) (Çəki: 1)
25-30 yaş
18-25 yaş
16-29 yaş
20-30 yaş
35-40 yaş

Sual: Orta yaş qrupu (Çəki: 1)
30-35 yaş
25-30 yaş
30-49 yaş
40-45 yaş
30-40 yaş

Sual: Təqaüd yaşından əvvəl yaş həddi (əmək qabiliyyətli əhalinin hansı yaşdan yuxarı) (Çəki: 
1)

40
60
50
70
55

Sual: Əmək bazarının seqmentləşdirilməsi (Çəki: 1)
iş qüvvəsi məhdudlaşdırılmır
əcnəbi iş qüvvələri hesabına əmək bazarı formalaşdırılır
ölkə sərhədləri daxilində çevik iş qüvvəsinin məhdudlaşdırılması 



iş qüvvəsi əmək bazarında formalaşır
iş qüvvəsi tələb-təkliflə məhdudlaşdırılır

Sual: İlkin əmək bazarı üçün xarakterikdir (Çəki: 1)
işçilərin yenidən hazırlanması
peşəkar irəliləmə imkanlarının olması
proqressiv texnologiyaların olması
idarəetmə sisteminin olması
əmək haqqının yüksək, məşğulluq səviyyəsinin sabit olması

Sual: Təkrar əmək bazarı üçün xarakterikdir (Çəki: 1)
əhalinin yaşlı hissəsi
əmək haqqının aşağı olması
peşəkarcasına irəliləmə imkanının olmaması
texnika və texnologiyanın sərf olması
məşğulluğun qeyri-sabitliyi və kadr axıcılığının yüksək olması

Sual: Əmək bazarının seqmentlərə bölünməsinin səbəbləri (Çəki: 1)
istehsalda iqtisadi effektivlik səviyyəsi
əməyin sosial effektivlik səviyyəsi
istehsalda əməyin sosial-iqtisadi səviyyəsi
istehsalda iqtisadi effektivlik səviyyəsi, əməyin sosial effektivlik səviyyəsi, istehsalda 

əməyin sosial-iqtisadi səviyyəsi
bazarın konyukturu

Sual: Daxili əmək bazarı şərtlənir (Çəki: 1)
müəssisədə işçilərin sayı və təşkililə 
məşğulluq səviyyəsilə
avadanlıqdan istifadə dərəcəsilə
təkrar yaradılan iş yerləri ilə
ləğv edilən iş yerlərinin sayı ilə 

Sual: Xarici əmək bazarı işəgötürən və muzdlu işçilər arasında münasibətlər sistemidir (Çəki: 1)
ölkə, region
region, sahələr
ölkələr, region, sahələr
ölkələr, müəssisələr, region
ölkələr, müəssisələr, sahələr

Sual: İqtisadiyyatda məşğul olan əhalini şərti olaraq qruplara bölmək olar (Çəki: 1)
 tələbələr 
rəsmi dövlət və rəsmi qeyri-dövlət bölməsində çalışanlar
rəsmi dövlət və qeyri-rəsmi xüsusi bölmədə çalışanlar
qeyri-rəsmi dövlət və qeyri-rəsmi xüsusi bölmədə çalışanlar
dövlət və qeyri-dövlət bölməsində çalışanlar

Sual: İşsizliyi öyrənərkən xüsusi olaraq fikir vermək lazımdır (Çəki: 1)
işsizlərin statusu 
işsizliyin səviyyəsi



 təbii işsizlik
işsizliyin tipi və müddəti
işsizliyin əhatə etdiyi sahələr və işsizlərin hərəkəti

Sual: Məşğulluq siyasəti tədbirlərin məcmusudur (Çəki: 1)
cəmiyyət üzvlərinin sosial inkişafına təsir 
cəmiyyət üzvlərinin iqtisadi inkişafına təsir 
cəmiyyətin və hər bir cəmiyyət üzvünün sosial-iqtisadi inkişafına birbaşa və ya dolayısı ilə 

təsir
əmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafına təsir
əmək bazarının konyukturu 

Sual: Məşğulluq siyasətinin müxtəlif səviyyələri vardır (Çəki: 1)
beynəlxalq, regional, sahə
sahə, region, lokal
ümumdövlət, regional və lokal
lokal, sahə 
region, sahə, lokal

Sual: Məşğulluq siyasətinin əsas modellərinin sayı (Çəki: 1)
2
4
3
7
6

Sual: Məşğulluq siyasətində avropa modelidir (Çəki: 1)
əmək haqqının yüksəldilməsi
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ilə işçilərin sayının azaldılması
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ilə işsizlərin sayının azaldılması
əmək haqqının azaldılması 

Sual: Skandinaviya modeli təmin etməyə əsaslanır (Çəki: 1)
bütün zəhmətkeşlərin dövlət qulluğunda təmin edilməsi
bütün zəhmətkeşlərə dövlət yardımının verilməsi
əmək haqqının orta səviyyəsilə dövlət bölməsində praktiki olaraq bütün zəhmətkeşlər üçün 

iş yerlərinin yaradılması
qeyri-dövlət bölməsində işçilərin əmək məhsuldarlığının artırılması 
sosial bərabərliyi

Sual: Amerikan modeli iş yerlərinin yaradılmasına istiqamətlənir (Çəki: 1)
iqtisadi aktiv əhalinin yüksək məhsuldarlığının olması
iqtisadi aktiv əhalinin məhsuldarlığının aşağı olması
iqtisadi aktiv əhalinin müəyyən hissəsi üçün yüksək məhsuldarlığın tələb olunmaması
) əhalinin qeyri-aktiv hissəsinin iş yerləri ilə təmin olunması
sosial bərabərsizliyi

Sual: Məşğulluq siyasəti vasitələrinin seçilmiş əsas variantları (Çəki: 1)



4 
3
2
 5
6

Sual: Fəal məşğulluq siyasətidir (Çəki: 1)
işsizlik səviyyəsinin azaldılması məqsədilə dövlətin iqtisadi və təşkilati tədbirləri
işsizlik səviyyəsinin azaldılması məqsədilə dövlətin iqtisadi tədbirləri
işsizlik səviyyəsinin azaldılması məqsədilə dövlətin hüquqi, təşkilati və iqtisadi tədbirləri 
işsizlik səviyyəsinin azaldılması məqsədilə məhsuldarlığın yüksəldilməsi tədbirləri
verginin azaldılması məqsədilə dövlətin sosial-iqtisadi tədbirləri

Sual: Məşğulluğun passiv siyasətində ödənilən yardımlar (Çəki: 1)
iş yerlərinin seçilməsi məqsədilə işsizlərə yardımların edilməsi
dövlətin məşğulluq xidmətinə etdiyi yardımlar
iş yerlərinin seçilməsi məqsədilə işsizlərə dövlət məşğulluq xidmətlərinin etdiyi yardımlar 
əlavə yardımların dövlət məşğulluq xidmətləri tərəfindən dayandırılması
iş yerlərinin seçilməsinə qədər ödənişlərin dayandırılması 

Sual: İş qüvvəsi bölünür (Çəki: 1)
sosial və ictimai
ərazi və ictimai
sosial-ictimai və ərazi
sosial və ərazi 
ekstremal, sosial və ərazi

Sual: İctimai-sosial sahədə iş qüvvələrinin çevikliyi (Çəki: 1)
müxtəlif səbəblərdən əmək fəaliyyətinin dayandırılması
əmək fəaliyyətinin müxtəlif proseslərdən asılı olaraq dayandırılması
müxtəlif səbəblərdən əmək fəaliyyətinin məzmununda baş verən dəyişikliklər
əmək fəaliyyətinin məzmununun dəyişməsi nəticəsində 
əmək birjalarının aktivliyi nəticəsində

Sual: 391. İş qüvvəsinin ərazi üzrə çevikliyi (Çəki: 1)
istehsalın başqa sahələrlə qarışdırılması
miqrasiya xidməti
əhali miqrasiyası
istehsal güclərinin qarışdırılması
yerli miqrasiya

Sual: Emiqrasiya (Çəki: 1)
digər ölkənin ərazisinə əhalinin getməsi
əhalinin qayıtması
hər hansı bir ölkənin sərhəddindən əhalinin digər ölkəyə keçməsi
hər hansı bir ölkənin ərazisinə əhalinin gəlməsi
əhalinin miqrasiyası

Sual: İmmiqrasiya (Çəki: 1)



hər hansı ölkənin sərhəddindən əhalinin getməsi
əhali axını
hər hansı bir ölkənin ərazisinə əhalinin gəlməsi
miqrasiya xidməti 
əhalinin uçotu

Sual: Əhali miqrasiyası bölünür (Çəki: 1)
daimi və müvəqqəti miqrasiya 
geri qayıdan və qayıtmayan miqrasiya 
daimi, müvəqqəti, geri qayıdan və qayıtmayan miqrasiya
uzunmüddətli miqrasiya 
qayıtmayan miqrasiya

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Vergi nədir? (Çəki: 1)
ölkənin iqtisadi həyatına təsir göstərən mühüm vasitə
hüquqi və fiziki şəxslərdən dövlət büdcəsinə məcburi tutulan tədiyyə
iş fəaliyyəti nəticəsində gəlirdən verilən müəyyən məbləğdir
ölkənin maliyyə bazarını formalaşdıran institut
rüsumların toplanması

Sual: Verginin növləri: (Çəki: 1)
aksiz vergisi
əlavə dəyər vergisi
torpaq vergisi
mənfəət vergisi

Sual: Verginin funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)
 stimullaşdırıcı
) nəzarətedici
 tənzimləyici
həvəsləndirici
 bölüşdürücü

Sual: Vergi tutma sisteminin növləri: (Çəki: 1)
qeyri-mütənasib
 proqressiv
reqressiv
[artan məhsuldarlığa görə vergi
mütənasib



Sual: Əlavə dəyər vergisinin obyektləri: (Çəki: 1)
hüquqi şəxslərdən tutulan vergilər
fiziki şəxslərdən tutulan vergilər
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan iş adamlarının qeydiyyatından tutulan vergilər
əcnəbi hüquqi və fiziki şəxslərdən tutulan vergilər
istehsal edilmiş məhsulun həcmindən onun istehsalına sərf edilmiş xammal, materialın 

dəyərinin sərfnəzər edilməsi

Sual: Aksiz nədir? (Çəki: 1)
kəsmək, uçota almaq
istifadəsi zərərli məhsullara qadağa qoymaq
onlara nəzarət etmək
yerli məhsulları stimullaşdırmaq
uçotdan silmək

Sual: Aksiz vergisinə cəlb edilən məhsul növləri: (Çəki: 1)
siqaret, spirtli içkilərə 
bütün istehlak məhsullarına 
qida məhsullarına
yüngül sənaye məhsullarına 
kənd təsərrüfatına

Sual: İdxal-ixrac əməliyyatlarını stimullaşdırmaq məqsədilə hansı strategiyalardan istifadə 
olunur? (Çəki: 1)

sərbəst ticarət
proteksionist, sərbəst ticarət
ixrac yönümlü istehsal
az tapılan mallar bazarının doldurulması
 məhdudiyyət

Sual: İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində dövlətin əsas aləti (Çəki: 1)
sosial
miqrasiya
vergi
xarici ticarət
daxili ticarət

Sual: Vergi (Çəki: 1)
dövlətin yarandığı dövrdən cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlərin formalaşması
cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlər sferası 
dövlətin yarandığı dövrdən cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlərin mühüm hissəsi
iqtisadi münasibətlər sistemi
ictimai münasibətlər sistemi

Sual: Dövlət quruluşunun inkişafı və dəyişdirilməsi (Çəki: 1)
həmişə vergi sisteminin dəyişdirilməsi ilə müşayiət olunmur
həmişə xərclərin azaldılması ilə müşayiət olunur
həmişə vergi sisteminin dəyişməsi ilə müşayiət olunur
istehsal xərclərinin azaldılmasına səbəb olur



istehsal xərclərinin azaldılmasına səbəb olmur

Sual: Büdcənin formalaşmasının əsas səbəbidir (Çəki: 1)
yalnız vergilər
yalnız ödəmələr
vergi yığımları və ödəmələr
gömrük yığımları 
mənfəətdən ödəmələr

Sual: Büdcənin gəlir hissəsi növbəti göstəricilərdən asılıdır: (Çəki: 1)
vergi bazasının artımı 
ölkənin vergi sistemi
dövlət vergi xidmətinin effektiv təşkili 
vergi bazasının artımı, ölkənin vergi sistemi, dövlət vergi xidmətinin effektiv təşkili
qanunvericilikdən

Sual: Vergi qanunvericiliyi müəyyən edir (Çəki: 1)
vergiləri
rüsumları
rüsumları və digər vacib ödəmələri
vergi sistemi quruculuğu prinsiplərini
taarifləri

Sual: «Digər ödəmələr» dedikdə, dövlət büdcədənkənar fondlarına ödəmələr başa düşülür 
(Çəki: 1)

Tibbi sığorta fondu
Məşğulluq fondu
Sosial sığorta fondu
Yol və ərazi fondları 
Pensiya fondu, tibbi sığorta fondu

Sual: Vergi tutulan obyektlərə aiddir: (Çəki: 1)
iş və xidmətlər, digər obyektlər
vergi ödəyənlərin ayrı-ayrı fəaliyyət növləri
qiymətli kağızlarla əməliyyat və təbii ehtiyatlardan istifadə 
hüquqi və fiziki şəxslərin əmlakı və digər obyektlər
gəlirlər (mənfəət), müəyyən malların dəyəri

Sual: Nəzərdə tutulur ki, eyni obyekt cəlb oluna bilər (Çəki: 1)
vergi ödənilən müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı fəaliyyət növləri bir dəfə
bir fəaliyyət növü bir neçə dəfə
eyni fəaliyyət növü vergi ödənilən dövrdə bir dəfə
ayrı-ayrı fəaliyyət növləri bir neçə dəfə 
vergilərə

Sual: Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada vergidə müəyyən güzəştlər ola bilər (Çəki: 1)
vergi obyektinin maksimum olması
vergi obyekti elementlərinin müəyyən həddi aşmaması
müəyyən kateqoriyadan olan ödəyicilərin olması



vergi dərəcələrinin aşağı olması
vergi obyektinin minimum olması

Sual: Vergi ödəyicilərinin vəzifəsidir (Çəki: 1)
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı
vergi orqanlarına lazımi sənədləri təqdim etmək
vergi orqanlarının yoxlaması nəticəsində qeyd olunan məbləğin mühasibatlıqda hesabatını 

aparmaq və düzəliş etmək
yalnız maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında hesabatı vergi orqanlarına təqdim etmək
mühasibat uçotu aparmaq, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı

Sual: «Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin əsasları haqqında» qanunda müəssisə, 
təşkilat və fiziki şəxslər haqqında üç səviyyəli sistem müəyyənləşdirilmişdir (Çəki: 1)

dövlət vergisi
muxtar respublika və vilayət vergiləri
yerli vergilər, yəni şəhər və yaşayış məntəqələrinin vergisi
dövlət vergisi, muxtar respublika və vilayət vergiləri, yerli vergilər, yəni şəhər və yaşayış 

məntəqələrinin vergisi
aksizlər

Sual: Aksizlər, əlavə dəyər vergisi, fiziki şəxslərdən gəlir vergisi, büdcələr arasında asılı olaraq 
bölünür (Çəki: 1)

vəziyyətdən, yəni ayrı-ayrı ərazilərin maliyyə imkanlarından və faiz hesablamalarından
ayrı-ayrı ərazilərin maliyyə vəziyyəti və onun həcmindən
ayrı-ayrı ərazilərin maliyyə imkanları və faiz hesablamalarının dəyişməsindən 
regionların inkişafından
regionların sabitliyindən

Sual: Dövlət büdcəsinin formalaşmasında normativlər təsdiq olunur (Çəki: 1)
hər ay
hər rüb
illik 
5 illik 
3 illik

Sual: O vergilər regional vergilər adların ki, fiziki şəxslərin əmlakının hissəsi yerli büdcəyə 
yönəldilir (Çəki: 1)

2/3 hissə
1/3 hissə
 yarısı
60 %
80%

Sual: Vergi bir neçə əlamətlər üzrə təsnifləşdirilə bilər ki, vergi tutumunun subyektinə görə 
təsnifləşdirilir (Çəki: 1)

gəlirdən vergilər
idxaldan vergilər
hüquqi və fiziki şəxslərdən vergilər
vərəsəlik və ya bağışlamadan vergilər
ixracdan vergilər



Sual: Vergi tutumunun obyektinə görə vergi təsnifləşdirilə bilər (Çəki: 1)
bağışlamadan vergilər
vərəsəlik vergilər
gəlirdən vergilər
idxaldan vergilər
əmlakdan vergilər

Sual: Formalaşma mexanizminə görə verginin təsnifatı (Çəki: 1)
birbaşa vergilər
vərəsəlik və bağışlamadan vergilər
dolayı vergilər
birbaşa və dolayı vergilər
idxaldan vergilər

Sual: Cəlbolunma mənbəyinə görə vergilərin təsnifatı (Çəki: 1)
əmək haqqından vergilər
dividentdən vergilər
resurs ödəmələri
əmək haqqından vergilər, dividentdən vergilər, resurs ödəmələri
vərəsə və bağışlamadan vergilər

Sual: Hüquqi şəxslər üçün verginin növü (Çəki: 1)
torpaq vergisi
birja yığımları
lisenziya yığımları
reklam işlərinə görə vergi
aksiz

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Malların daşınmasının stimullaşdırılması və məhdudlaşdırılması qaydalarından asılı 
olaraq strategiyalar müəyyən edilir (Çəki: 1)

6
 5
4
3
2

Sual: İdxal-ixrac əməliyyatlarına təsir vasitələri bölünür: (Çəki: 1)
 taariflə
qeyri-taarif



taarif və qeyri-taarif
 ekspert 
 eksperiment

Sual: İdxal-ixrac əməliyyatlarına dövlətin yüngül yanaşma strategiyasıdır (Çəki: 1)
idxal-ixrac əməliyyatlarına kvotaların verilməsi
 lisenziyalaşdırma
milli standartların, idxal olunan mallar üçün texniki və sanitar normaların tətbiqi 
xarici ticarətdə ayrı-seçkilik
taariflərlə təsir

Sual: Gömrük rüsumlarının müxtəlif dərəcələri fərqləndirilir (Çəki: 1)
gömrük dəyərindən faizlə hesablama 
gömrüyə cəlb olunan malın bir vahidindən hesablanan rüsum
hər iki hesablama əsasında kombinə edilmiş rüsum
ümumi 
həmcins, spesifik və kombinə edilmiş rüsumlar

Sual: Gömrük məcəlləsi ixrac-idxal əməliyyatlarını növbəti rejimlərdə aparmağa imkan verir 
(Çəki: 1)

sərbəst dövriyyə üçün buraxılma, reinport
gömrük anbarlarında, sərbəst gömrük zonalarında əməliyyat
tranzit, rüsumsuz ticarət
 emal
 tranzit

Sual: Azərbaycan Respublikasında gömrük ərazisi üçün məsafə müəyyən edilmişdir (Çəki: 1)
3 aya 1000 km
2 aya 2000 km
hər aya 3000 km 
4 aya 4000 km
6 aya 3000 km

Sual: Gömrük nəzarətində malların işlənməsi müddətinin son həddidir (ay) (Çəki: 1)
 4
2
6
3
1

Sual: Reeksportdur (Çəki: 1)
il ərzində malların təkrar aparılması
il ərzində malların təkrar gətirilməsi 
xaricdə istehsal olunmuş malların emal olunmadan sərhəddən keçirilməsi
) il ərzində xaricdə istehsal olunmuş məhsulların gətirilməsi rejimi
) sərt gömrük rejimi

Sual: Gömrük anbarlarında mallar gömrük nəzarəti altında bir ildən az və ən çoxu … il saxlanıla 
bilər (Çəki: 1)



5
4
 3
2
 6

Sual: Vaxt keçdikdə malların sahibləri gömrük ödənişi etməli və malları gömrük orqanı 
tərəfindən rəsmiləşdirməlidir (Çəki: 1)

4 ay
3 ay
2 ay
5 ay
1 ay

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Riskin xarakterik xüsusiyyətləri: (Çəki: 1)
 konkretlik
gözlənilməzlik
inamsızlıq
uğurun gözlənilməsi
qeyri-müəyyənlik

Sual: Riskin azaldılmasının əsas vasitəsi (Çəki: 1)
layihənin işlənməsinə səriştəli tərəfdaşların və məsləhətçilərin cəlb edilməsi
yarana biləcək problemin dərindən öyrənilməsi
bazar konyukturunun inkişaf meyillərini proqnozlaşdırmaq, hər hansı mal və xidmətlərə 

tələbi müəyyən etmək 
layihə iştirakçıları arasında riski bölmək
gəlirin artması

Sual: Risklər əsas növlərə bölünür: (Çəki: 1)
 investisiya
kommersiya
maliyyə (kredit)
 bazar 
 istehsal

Sual: Riskin sığortalanmasından asılı olaraq icra olunan layihələrin həyata keçirilməsində riskin 
tipləri vardır (Çəki: 1)

6
 5



 3
 4
 2

Sual: Özünü sığortalama o halda məqsədyönlüdür ki (Çəki: 1)
sığorta olunan əmlak biznesin ümumi göstəricilərində nəzərə çarpacaq dərəcədə deyil
itkinin baş vermə ehtimalı həddən artıq azdır
firma böyük həcmdə eyni tipli əmlaka malikdir
sığorta olunan əmlak biznesin ümumi göstəricilərində nəzərə çarpacaq dərəcədə deyil, 

itkinin baş vermə ehtimalı həddən artıq azdır, firma böyük həcmdə eyni tipli əmlaka malikdir
itgilər qorunur

Sual: Sahibkarlıq və kommersiya riskinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasının üsuludur (Çəki: 
1)

biznes – planın dəqiq işlənməsi
proqnozlaşdırma
biznes – planın dəqiq işlənməsi, proqnozlaşdırma
biznes – planın təsdiq olunması 
biznes planın hazırlanması

Sual: Qərar qəbul edilərkən riskin olmaması üçün sahibkar və kommersant nəzərə almalıdır 
(Çəki: 1)

obyektiv amilləri
subyektiv amilləri
obyektiv amilləri, subyektiv amilləri
sosial amilləri
xüsusi amilləri

Sual: Qərar qəbul edən şəxs riskdən qorunmaq üçün fərdi xüsusiyyətlərə malik olmalıdır (Çəki: 
1)

 sərbəstlik
həyəcanın səviyyəsi
aqressivlik 
 eqoizm 
düşüncə tərzinin orijinal olması

Sual: Risklə bağlı olan bəzi hallar: (Çəki: 1)
sığortalanmaq
avantürizm
sığortalanmaq, avantürizm
yalnız sığortalanmaq
 əzmkarlıq

Sual: Sığortalanarkən riskin səviyyəsi (Çəki: 1)
artır
maksimum həddə çatır
sıfıra bərabərdir
tədricən artır
minimum olur



Sual: Məsələnin optimal həlli üçün olmalıdır (Çəki: 1)
satış şərtlərini razılaşdırmaq
növbəti iş üçün əlverişli və gərəkli olmaq 
riskin aşağı həddini təmin etmək
layihənin nəticələrinin əldə olunmasını təmin etmək
istehsal şərtlərini razılaşdırmaq

Sual: Sığortanın ən çox işlənən növləri: (Çəki: 1)
əmlakın və bədbəxt hadisələrdən sığortalanma 
yanğından sığorta 
tikintidə işçilərin sığortalanması
kommersiya və təsərrüfat risklərindən sığortalanma
avtomobil sığortası

Sual: Risklərə nəzarət firmaları: (Çəki: 1)
Riski sığortalamaq
itkilərin qarşısını almaq
itkiləri minimuma endirmək
risk haqqında xəbər vermək
riskdən qaçmaq

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Reklam agentliklərinin seçilməsi meyarları (Çəki: 1)
satış konsepsiyası
marketinq konsepsiyası
işçi qüvvəsinin peşəkarlıq səviyyəsi 
inteqrativ əlaqələr
inkişaf, təcrübə

Sual: Maliyyələşmə mənbələrinə görə reklamın təsnifatı (Çəki: 1)
ümummilli, yerli, kooperativ
yerli, müştərək
kooperativ
üfüqi və şaquli
 şaquli 

Sual: Reklamın informasiya vasitələrinə hansılar aiddir? (Çəki: 1)
 internet
birbaşa poçtla göndərmə
radio, jurnal



jurnal
qəzet, TV

Sual: «Reklam» sözü hansı dildə yaranmışdır? (Çəki: 1)
yunan
 rus
 latın
alman
 italyan

Sual: Çoxları belə hesab edir ki, reklam… (Çəki: 1)
yalnız biznesdir
) yalnız incəsənətdir
öz növbəsində həm biznes, həm də incəsənətdir 
yaradıcılıq işidir
ticarətin bir növüdür

Sual: Reklamın təsiri nəticəsində bazar… (Çəki: 1)
daha aydın olur
müxtəlif zövqlü insanlar üçün əlverişli olur
pul gəlirləri müxtəlif olan alıcılar üçün əlverişli olur
eyni zövqlü və eyni imkanlı alıcılar üçün əlverişsiz olur
qorunur

Sual: Müasir dövrdə reklam fəaliyyətinin fəallaşması və yüksəlməsi üçün əsas təbdirlər 
mərhələsidir (Çəki: 1)

unifikasiya edilmiş işlərin hazırlanması
müasir reklam-qrafik məsələlərin, yüksək bədii işlərin hazırlanması
reklam məhsullarının hazırlanması üçün müəssisənin firma üslubunun yaradılması
marketinq yanaşmanın tətbiqi 
reklama daha çox ehtiyacı olan malların müəyyən edilməsi

Sual: Reklamçıların əsas funksiyasıdır: (Çəki: 1)
informasiyanın reklam agentliyinə verilməsi
seçilmiş obyektin reklam edilməsi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi 
reklam xərclərinin planlaşdırılması
ilkin materialların hazırlanması 
reklam obyektinin müəyyən edilməsi

Sual: Reklam agentliyi əsas funksiyaları yerinə yetirməyi öz üzərinə götürür (Çəki: 1)
hesabatların tərtibatı
sifarişlərin reklam verənlərdən qəbul edilib reklam məhsulunun hazırlanması
) hesabatların hazırlanması 
tipoqrafiya, studiya, reklam kombinatları, ştatdankənar mütəxəssislərlə əməkdaşlıq
KİV-lə əlaqələrin qurulması

Sual: ABŞ-da televiziya reklamının 1 dəqiqəsi təqribən min dollardır (Çəki: 1)
ABŞ-da televiziya reklamının 1 dəqiqəsi təqribən min dollardır
150



100 
50
40

Sual: Rusiyada mərkəzi televiziyada reklamın 1 dəqiqəsi təqribən min dollar civarındadır (Çəki: 
1)

1-20
2-30
6-35 
3-40
4-45

Sual: İnformasiyanın qəbulundan asılı olaraq müxtəlif mənbələr mövcuddur: (Çəki: 1)
əmr
normativ
 analitik
 köməkçi
 statistik

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Audit xidmətlərinin növləri: (Çəki: 1)
smetanın tərtibi
[mühasibat-maliyyə hesabatının tərtibi 
mövcud uçot sisteminin təkmilləşdirilməsi
məsləhət xidməti, mühasibat heyətinin öyrədilməsi
uçotun aparılması

Sual: Auditin növləri: (Çəki: 1)
pul sənədlərinin auditi
əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və istehsal ehtiyatlarının auditi
istehsal müəssisələri və hazır məhsul satışının auditi
pul məsrəflərinin auditi 
təsis sənədlərinin, nizamnamə kapitalının uçotunun auditi

Sual: Auditorun başlıca məqsədi: (Çəki: 1)
auditasiya olunan obyekt haqqında real və dəqiq məlumatlar əldə etmək 
müəssisələrin fəaliyyətinə maliyyə nəzarəti aparmaq
müəssisənin ümumi fəaliyyətinə nəzarət etmək
hesablama aparmaq
maliyyə nəticələrinin uçotunu aparmaq



Sual: Əsas audit növləri hansılardır? (Çəki: 1)
xarici, daxili, transmilli, məcburi, təşəbbüskar 
daxili, transmilli 
məcburi
transmilli
daxili

Sual: Fəaliyyət xarakterinə görə auditor firmalarının hansı növləri var? (Çəki: 1)
universal, ixtisaslaşmış
daxili, xarici
məcburi, universal
təşəbbüskar, daxili
daxili

Sual: Auditorun etik normalarına hansı xüsusiyyətlər aiddir? (Çəki: 1)
subyektivlik
xoşməramlılıq
obyektivlik 
prinsipiallıq
səriştəlilik

Sual: Qədim Çin yazılarında göstərilir ki, eramızdan … il əvvəl baş audit vəzifələri fəaliyyət 
göstərmişdir (Çəki: 1)

900 
800
700
600
 500

Sual: … ildən başlayaraq Çində dövlət nəzarəti yaradılmışdır (Çəki: 1)
1941
1948
 1949
 1950
 1960

Sual: Eramızdan … əsr əvvəl Roma bank işçiləri nəzarət orqanlarını yaratmışdır (Çəki: 1)
5
 4
 3
6
7

Sual: Bizim eranın … əsrində ikili mühasibat yazıları meydana gəlmişdir (Çəki: 1)
10
11
14
16
15



Sual: Ümumdünya bankı … ildə Ali Audit təşkilatı «Maliyyə hesabatları, audit və uçot üzrə 
rəhbərlik» müəssisəsinin təsis etmişdir (Çəki: 1)

1991
1992
1995
1996
1997

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Konsaltinq təşkilatlarının əsas funksiyaları: (Çəki: 1)
marketinq
innovasiyanın idarə edilməsi
məhsulların rəqabətə davamlılığı 
reklamın qiymətləndirilməsi
menecment

Sual: Konsaltinqin növləri hansılardır? (Çəki: 1)
 injinirinq
proses
öyrədici 
ekspert
 tədris

Sual: Konsaltinq xidməti növləri hansılar? (Çəki: 1)
informasiya texnologiyası
maliyyə işləri üzrə idarəetmə 
kadrların idarə edilməsi
) istehsal texnologiyası
ümumi idarəetmə

Sual: Konsaltinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi mexanizmi (Çəki: 1)
gəlirlilik
fəaliyyətin planlaşıdırılması
 tətbiq
 nəticə
hazırlıq

Sual: İlk dəfə idarəetmə üzrə ixtisaslaşdırılmış konsaltinq şirkəti … əsrdə yaradılmışdır (Çəki: 1)
XVI
 XVII



 XIX
 XVIII
 XIV

Sual: Konsaltinq nədir? (Çəki: 1)
 elm 
incəsənət
elm və incəsənət
yalnız elm 
yalnız incəsənət

Sual: Təcrübədə məsləhətçidir (Çəki: 1)
yalnız xarici məsləhətçi
yalnız daxili məsləhətçi
daxili və xarici məsləhətçilər
xüsusi məsləhətçi
ekspert məsləhətçi

Sual: Avropada məlumat-göstərici məsləhətçilər 8 əsas qrup üzrə … növdə xidmət göstərir 
(Çəki: 1)

90
60
84 
70
40

Sual: Təcrübədə son illər yeni konsaltinq xidməti növləri yaranmışdır (Çəki: 1)
sosial monitorinqdə
müasir texnologiyaların işlənməsi və tətbiqi sahəsində 
iqtisadi monitorinqdə 
yeni kommunikasiyaların işlənməsində
injinirinq sahəsində

Sual: Mütəxəssis-məsləhətçi funksiyasının yerinə yetirilməsi çərçivəsində yeni işlər görülür 
(Çəki: 1)

eksperiment
konkret variantların tapılması üzrə diaqnostik işlər
təcrübə sahəsində vərdişlərin bölüşdürülməsi
konkret tapşırıqların bütün aspektlər üzrə düzgün qoyulması
maddi problemlər üzrə məsələlərlə tanışlıq

Sual: Müştəri vəziyyətdən asılı olaraq məsləhətçidən xahiş edə bilər (Çəki: 1)
vəziyyətin düzəldilməsi 
hazırkı vəziyyətin dəyişdirilməsi
tamamilə yeni vəziyyətin yaradılması
kreditin alınmasına təsir 
vəziyyətin düzəldilməsi, hazırkı vəziyyətin dəyişdirilməsi, tamamilə yeni vəziyyətin 

yaradılması



Sual: Tapşırığın təkmilləşdirilməsinə aiddir: (Çəki: 1)
yalnız təsərrüfat fəaliyyəti üçün idarəetmə elementləri 
yalnız istehsala nəzarət üçün elementlər
idarəetmə elementləri, təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili metodları, xərclərin səviyyəsinə 

nəzarət və mühasibat uçotunun təşkili 
 inzibati metodlar 
demokratik

Sual: Potensial çətinliklərin yarandığı hallarda məsləhətçi uğurlu kompaniyalara müraciət edə 
bilər (Çəki: 1)

servis xidmətləri üçün
müştəri üçün yeni xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması üçün 
insanların motivasiyasında eksperimentlərin aparılması üçün
xarici tərəfdaşlarla birgə müəssisələrin yaradılmasında 
biznesin yeni fəaliyyət sahələrinin tapılması üçün

BÖLMƏ: 1501
Ad 1501

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Azad iqtisadi zonaların yaradılmasının məqsədi: (Çəki: 1)
xüsusi fəaliyyət göstərən sahələri yaratmaq 
gömrük nəzarətini sadələşdirmək 
ölkədə xüsusi rejim yaratmaq 
struktur islahatları aparmaq 
ölkədə iqtisadi mühiti formalaşdırmaq

Sual: Azad iqtisadi zonalar … əsrin ikinci yarısından başlayaraq beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlərin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir (Çəki: 1)

X
XIX
XX
XVIII
XII

Sual: Kvota konvensiyasına görə azad iqtisadi zonalar … ildən sonra bir çox ölkələrdə geniş 
inkişaf etməyə başlamışdır (Çəki: 1)

1898
1989
1973 
 1981
1975

Sual: Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında əsas şərtdir: (Çəki: 1)



mütərəqqi metodlar 
texnologiyalar
sənayenin müasirləşməsi
işçi qüvvəsinin ixtisaslaşmasının yüksəlməsi
xarici kapitalın cəlb edilməsi

Sual: Azad iqtisadi zonalar yaradılarkən … məsələ həll olunmalıdır (Çəki: 1)
5
4
3
6
2

Sual: Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında qarşıda duran əsas məsələdir (Çəki: 1)
məşğulluğun artması 
yeni təsərrüfatçılıq metodlarının yaradılması
idxal-ixrac əməliyyatlarının stimullaşdırılması
məşğulluğun artması, yeni təsərrüfatçılıq metodlarının yaradılması, idxal-ixrac 

əməliyyatlarının stimullaşdırılması
ixrac əməliyyatlarının stimullaşdırılması

Sual: Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında … əsrdən başlayaraq sərbəst gömrük zonaları 
fəaliyyətə başlamışdır (Çəki: 1)

15-16
16-17
17-18
18-19
14-15

Sual: Azad iqtisadi zonaların təşkilati-funksional quruluşu (Çəki: 1)
yekcins
kifayət qədər yekcins
kifayət qədər fərqli
sahibkarlar tərəfindən yaradılır
) direktorlar şurası təsdiq edir

Sual: Sərbəst gömrük zonaları bu ölkələrdə daha çox inkişaf etmişdir (Çəki: 1)
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
şimal ölkələrində 
sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə 
Afrika ölkələrində 
Asiya ölkələrində

Sual: Azad iqtisadi zonaların təsnifləşdirilməsində mərkəzi yer tutur (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı 
 nəqliyyat
sənaye emalı zonaları 
tikinti zonaları
elmi-tədqiqat işləri



Sual: Azad ticarət zonalar bu ölkədə daha çox geniş inkişaf etmişdir (Çəki: 1)
Fransa
Almaniya
ABŞ
) Rusiya 
Azərbaycan

Sual: Texnoparklar daha çox yaradılmışdır (Çəki: 1)
Almaniya və Avstriyada 
ABŞ, Yaponiya və Rusiyada 
ABŞ, Yaponiya və Çində
Çin və Türkiyədə
Azərbaycanda 

Sual: XX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq elmi parkların yaradılmasına başlanmışdır (Çəki: 1)
Almaniya və Avstriya
Koreya və Yaponiya
Hindistan, Malaziya, Tailand və s.
Çin və Türkiyə
 Azərbaycanda

Sual: XX əsrin 90-cı illərində dünyada … mindən artıq elmi parklar fəaliyyətdə olmuşdur (Çəki: 
1)

5
3
7
2
1

Sual: Hazırkı dövrdə dünyada … offşor mərkəzləri fəaliyyət göstərir (Çəki: 1)
200
100
300
150
250

Sual: Offşor mərkəzlərinin arasında maliyyə limanlarının sayı təqribən … (Çəki: 1)
80
75
70
60
50

Sual: Qaydaya görə offşor biznesi mərkəzləşdirir (Çəki: 1)
trast fəaliyyətində bütün ixrac əməliyyatlarında konsaltinq xidmətlərini
dəniz gəmiçiliyini 
daşınmaz əmlakla əməliyyatlarını 
trast fəaliyyətində bütün idxal əməliyyatlarında konsaltinq xidmətlərini 
bank və sığorta işlərini



Sual: Offşor zonalarının fəaliyyətini mütəxəssislər qiymətləndirir (Çəki: 1)
birmənalı
müsbət
müxtəlif fikirlər mövcuddur
 ikili 
 kafi

Sual: Güzəştlər əsasən … qruplara bölünür (Çəki: 1)
2
3
4 
5
6


