
 

1. «Firmanın iqtimsadiyyatı» kursu aşağıdakılardan hansına aiddir:    

a)Makroiqtisadiyyat 

b)Mezoiqtisadiyyat 

c)Meqoiqtisadiyyat 

d))Mikroiqtisadiyyat 

e)Makro və mezoiqtisadiyyat 

 

2. İqtisad elmi aşağıdakı elm sahələrinin hansına aiddir?    

a)təbiət elmləri 

b)texniki elmlər 

c))ictimai elmlər 

d)siyasi elmlər 

e)dəqiq elmlər 

 

3. «Firmanın iqtisadiyyatı» kursunun obyekti hansıdır?    

a)Firmada baє verən iqtisadi proseslərin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi 

b)Firma birlikləri, sənaye sahələri 

c))Firmalar, onların istehsal təsərrüfat fəaliyyəti 

d)Firmaların dövlət tənzimlənməsi, məşğulluq problenmləri 

e)Mövjud istehsal münasibətlərinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qa¬nunların 
müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətindəki təzahür forma¬la¬rının öyrənilməsi 

 



 4.Aşağıdakılardan hansında tədqiqat və təhlil iєinin bьtьnlьkdə milli iqtisadiyyat 
səviyyəsində aparılır?    

a))Makroiqtisadiyyat 

b)Mikroiqtisadiyyat 

c)Müəssisənin iqtisadiyyatı 

d)Firmanın iqtisadiyyatı 

e)Ev təsərrüfatının iqtisadiyyatı 

 

5. Aşağıdakılardan hansı istehsalın resurs təminatını müəyyən edən amillərə aid 
deyil?    

a)binalar; 

b)iş maşınları; 

c)iє qьvvəsi; 

d))idarəetmə; 

e)xammal. 

 

 6.Neoklassik nəzəriyyəyə görə firma    

a))istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 
maksimum mənfəət əldə etmək kimi єərtləndirilir; 

b)istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə ictimai 
təlabatı ödəmək kimi єərtləndirilir; 

c)bazar qeyri-müəyyənliyi єəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya qurluєlu 
təşkilatdır; 

d)bazar qeyri-müəyyənliyi єəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya 
qurluєlu təşkilatdır; 



e)mütəhərrik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı 
ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır; 

 

7. İnstitutsional nəzəriyyəyə görə firma    

a)istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 
maksimum mənfəət əldə etmək kimi єərtləndirilir; 

b)istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə ictimai 
təlabatı ödəmək kimi єərtləndirilir; 

c))bazar qeyri-müəyyənliyi єəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya 
qurluєlu təşkilatdır; 

d)bazar qeyri-müəyyənliyi єəraitində fəaliyyət göstərən, məqsədi isə mənfəət əldə 
etmək olmayan mürəkkəb ierarxiya qurluєlu təşkilatdır; 

e)mütəhərrik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı 
ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır; 

 

 8.İnstitutsional nəzəriyyəyə görə firma    

a)istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 
maksimum mənfəət əldə etmək kimi єərtləndirilir; 

b)istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə ictimai 
tələbatı ödəmək kimi єərtləndirilir; 

c)müxtəlif səviyyələrdə baє verən sahibkarlıq funksiyalarının qarşılıqlı fəaliyyəti 
sistemidir; 

d))sövdələєmə (transaksiya) xərclərinə qənaət və resurs sahiblərinin təsərrüfat 
qərarlarının koordinasiyası ilə əlaqədar olan xərclərin nisbətini optimallaşdıran 
təşkilatdır 

e)mütəhərrlik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı 
ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır; 



Bölmə: 0102 

Ad 0102 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 9.Firmanın iqtisadi məsələlərinin öyrənilməsində hansı elmi metodlardan istifadə 
edilir?    

a)amortizasiyanın amortizasiyanın hesablanmasının açıq metodundan 

b))statistik mьєahidə, müqayisəli təhlil metodlarından 

c)inzibati, iqtisadi və sosial-psixoloji metodlardan 

d)«orta xərclər üstəgəl mənfəət», "hiss edilən faydalılığı" əsasında qiymətin 
müəyyən olunması metodlarından 

e)analitik-hesablama, təcrübi-eksperimental və statistik metodlardan 

 

 10.Aşağıdakılardvn hansı müəssisənin iqtisadi məsələlərinin öyrənilməsində 
istifadə edilən tədqiqat metodu deyilr?    

a)müqayisəli təhlil, statistik mьєahidə və sistemli yanaşma metodları 

b)iqtisadi-riyazi metodları 

c))inzibati, iqtisadi və sosial-psixoloji metodları 

d)induksiya və deduksiya metodları 

e)analiz və sintez 

 

11. Sahə niєanəsi üzrə ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlərinə aid deyil    



a)Sənayenin iqtisadiyyatı 

b)Aqrar sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı 

c)Tikintinin iqtisadiyyatı 

d)Nəqliyyatın iqtisadiyyatı 

e))Menecment 

 

 12.Mцvzu niєanəsi üzrə ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlərinə aid deyil    

a)Marketinq 

b)Maliyyə 

c))Müəssisənin iqtisadiyyatı 

d)Əməyin iqtisadiyyatı 

e)Biznesin təєkili 

 

 13.Aşağıdakılardan hansı müəssisənin iqtisadi və texniki səviyyəsini müəyyən edən 
amillərə aid deyil?    

a))maddi-texniki təminat; 

b)elmi-texniki tərəqqi; 

c)əməyin təєkili; 

d)istehsalın təєkili; 

e)innovasiya fəaliyyəti. 

 

 14.Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın əlamətinə aid deyil?    

a)təєəbbüskarlıq 



b)kommersiya riski və təsərüfatçıləq məsuliyyəti 

c)istehsal amillərinin kombinələєdirilməsi 

d)yenilikзilik 

e))ictimai tələbatın ödənilməsi 

 

 15.Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın təşkilati-iqtisadi formalarına aid deyil?    

a)assosiasiya 

b) kartel 

c)konsorsium 

d)sindikat 

e))maliyyə-istehsal qrupları 

 

 16.Assosiasiya nədir?    

a)konkret və həm də miqyasına görə nəhəng bir iqtisadi layihəni reallaşdırmaq üçün 
müəssisə və təşkilatların müqaviləyə əsaslanan müvəqqəti birliyidir; banklar və 
sənaye müəssisisələri arasındakıə razılaşmadır 

b)iqtisadi təyinati, konstruksiyası və hazırlanma texnologiyasına görə həmcins 
məhsul istehsal edən müəssisələrin ittifaqıdır 

c)məqsədi iştirakçılar (tərəflər) arasında satış və xammal tədarükü sahəsindəki 
rəqabəti azaltmaq və bazarlara nəzarət yolu ilə inhisar mənfəəti əldə etməkdir 

d))müəyyən məqsədə єatmaq ьзьn iqtisadi cəhətdən müstəqil müəssisə, təєkilat və 
fiziki єəxslərin birliyi, ittifaqıdır 

e)istehsal rəqabət qabiliyyətini və səmərəliliyini yüksəltmək, elmi-texniki tərəqqini 
sürətləndirmək, investisiya layihələri və proqramlarını birgə həyata keзirmək 
məqsədi ilə qrup iştirakçılarının maddi və maliyyə ehtiyatlarını müqavilə əsasında 
birləєməsidir 



Bölmə: 0201 

Ad 0201 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 17.Buraxılan məhsulun iqtisadi təyinatına görə firmalar bölünürlər:    

a)kiзik və orta müəssisələrə 

b)istehsal və kommersiya müəssisələrinə 

c)əl əməyinə əsaslanan və avtomatlaşdırılmış müəssisələrə 

d))istehlak єeyləri və istehsal vasitələri istehsal edən müəssisələrə 

e)ixtisaslaşdırılmış və universal müəssisələrə 

 

 18.Firmanın təşkilati-hüquqi formalarına nələr daxildir?    

a)kiзik, orta və iri müəssislər 

b)istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələri 

c))məhdud məsuliyyətli müəsisiə və səhmdar cəmiyyət 

d)özəl müəssisə və mьєtərək müəssisə 

e)dövlət müəssisəsi və xarici müəssisə 

 

 19.İstehsalın təєkili tipinə görə sənaye müəssisələri bölünürülər:    

a)kiзik, orta və iri müəssisələrə 



b)istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələrinə 

c)əl əməyinə əsaslanan, mexanikləєdirilmiє və avtomatlaşdırılmış müəssisələrə 

d))kütləvi, seriyalı və fərdi müəssisələrə 

e)axınlı, dəstəli və fərdi müəssisələrə 

 

 20.Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərdə səhmdarların maksimum sayı nə qədər 
olmalıdır?    

a)55 nəfər; 

b)40 nəfər; 

c))50 nəfər; 

d)49 nəfər; 

e)100 nəfər; 

 

21. Adi səhmlər səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının:    

a)25 faizindən зox ola bilməz 

b)100 faizini təєkil etməlidir 

c)50 faizindən зox ola bilməz 

d))75 faizindən az ola bilməz 

e)hədd yöxdur 

 

 22.İmtyazlı səhmlər səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının:    

a))25 faizindən зox ola bilməz 

b)100 faizini təєkil etməlidir 



c)50 faizindən çox olmalıdır 

d)75 faizindən az ola bilməz 

e)hədd yöxdur 

 

 23.Məhsulun istehsalında iştirak etməyən bölmə hansıdır?    

a)əsas sex 

b)yardımçı sex 

c))sosial-məiєət bölməsi 

d)köməkзi sex 

e)xidmətedici sex 

 

 24.Nizamnamə kapitalının (fondunun) həcmi:    

a)dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra müəyyən edilir 

b))müəssisə yaradılarkən müəyyən edilir 

c)müəssisə fəaliyyət göstərərkən onun rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir 

d)vergi orqanı tərəfindən müəyyən edilir 

e)Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir 

 

25. Fəaliyyət miqyasına görə sənaye müəssisələri bölünürülər:    

a))kiзik, orta və iri müəssisələrə 

b)kiçik, böyük, qarışıq müəssisələrə 

c)xırda, böyük və transmilli müəssisələrə 

d)kütləvi, seriyalı və fərdi müəssisələrə 



e)axınlı, dəstəli və fərdi müəssisələrə 

Bölmə: 0202 

Ad 0202 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 
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 26.Müəssisənin цlзьsьnь təyin etmək ьзьn istifadə olunan əsas göstərici hansıdır?    

a)sahə mənsubiyyəti; 

b)satışın həcmi; 

c)aktivlərin dəyəri; 

d))iєзilərin sayı və illik dövriyyəsinin həcmi; 

e)mənfəətin həcmi; 

 

27. Müəssisənin quruluşunun formalaşmasına aşağıdakı amillərdən hansı təsir 
göstərmir?    

a)istehsalın həjmi 

b)istehsalın ixtisaslaşdırılması və kooperativləєdirilməsi səviyyəsi 

c)məhsulun nomenklaturası 

d))müəssisənin nizamnamə fondu 

e)məhsulun konstruktiv quruluєu və onun hazırlanması texnologiyası 

 

 28.Müəssisənin əlaltı sexləri nə ilə məşğul olurlar?    



a))müəssisədə istehsal tullantılarından təkrar emalını həyata keзirirlər; 

b)əsas sexlərin normal iєləmələri ьзьn єərait yaradırlar; 

c)köməkзi sexlərin normal iєləmələri ьзьn zəruri єəraiti yaradırlar; 

d)xidmətedici sexlərin normal fəaliyyəti ьзьn єərait yaradırlar; 

e)müəssisədə profil məhsulların istehsalını həyata keзirirlər. 

 

29. Müəssisənin istehsal qurluєu,    

a)onun təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsi mexanizmidir; 

b)onun idarəetmə strukturudur; 

c))onun daxili bölmələrinin tərkibi və nisbətlərini əks etdirir; 

d)onun kapitalının strukturunu əks etdirir; 

e)onun dövriyyə vəsaitlərinin strukturunu əks etdirir. 

 

 30.Firma ləğv edilmir:    

a)onun təsisзilərinin (iştirakçılarının) ümumi yığıncağının qərarı ilə; 

b)onun yaradılması zamanı yol verilmiş qanunvericilik pozuntuları ilə əlaqədar; 

c)o, qanunla qadağan edilmiş fəaliyyət həyata keзirdikdə; 

d))onun təsisзiləri (iştirakçıları) dəyiєdikdə; 

e)lazımi xüsusi icazə (lisenziya) olmadan fəaliyyət göstərdikdə. 

 

 31.Firmanın ləğ edilməsi prosesinə aid deyil,    

a)onun kreditorlarının tələblərini bildirməsi qaydası və müddəti haqqında 
məlumatın dərj edilməsi; 



b)onun kreditorlarının irəli sürdükləri tələblərin siyahısının müəyyən edilməsi; 

c)onun əmlakının tərkibinin müəyyən edilməsi; 

d))onun kadrlarının tərkibinin müəyyən edilməsi 

e)onun kreditorlarını aşkar edilməsi və debitor borclarının alınması; 

 

 32.Müəssisənin hьquqi єəxs kimi xüsusiyyətlərinə aid deyil,    

a)müəssisə, iştirakçılarının tərkibindən asılı olmayaraq, prinsipcə, müddətsiz 
mövcud olur; 

b)müəssisə, müstəqil iradəyə malik olur; 

c)müəssisə, iştirakçılarının mülkiyyətindən fərqli olan, xüsusiləєmiє mьlkiyyətə 
malik olur; 

d))müəssisənin bağladığı əqdlərə görə yaranan öhdəlikdə onun rəhbərinin єəxsi 
öhdəliklərinə зevrilir; 

e)müəssisə öz öhdəliklərinə görə müstəqil məsuliyyət daşıyır. 

 

 33.Sindikat nədir?    

a)konkret və həm də miqyasına görə nəhəng bir iqtisadi layihəni reallaşdırmaq üçün 
müəssisə və təşkilatların müqaviləyə əsaslanan müvəqqəti birliyidir; banklar və 
sənaye müəssisisələri arasındakıə razılaşmadır 

b)iqtisadi təyinati, konstruksiyası və hazırlanma texnologiyasına görə həmcins 
məhsul istehsal edən müəssisələrin ittifaqıdır 

c))məqsədi iştirakçılar (tərəflər) arasında satış və xammal tədarükü sahəsindəki 
rəqabəti azaltmaq və bazarlara nəzarət yolu ilə inhisar mənfəəti əldə etməkdir 

d)müəyyən məqsədə єatmaq ьзьn iqtisadi cəhətdən müstəqil müəssisə, təєkilat və 
fiziki єəxslərin birliyi, ittifaqıdır 

e)istehsal rəqabət qabiliyyətini və səmərəliliyini yüksəltmək ...., elmi-texniki 



tərəqqini sürətləndirmək, investisiya layihələri və proqramlarını birgə həyata 
keзirmək məqsədi ilə qrup iştirakçılarının maddi və maliyyə ehtiyatlarını müqavilə 
əsasında birləєməsidir 

 

 34.Aşağıdakılardan hansı firmanın fəaliyyətinə təsir edən xarici mühitin doğurduğu 
amillərə aid deyil?    

a)təbii demoqrafik amillər 

b)sosial-mədəni amillər 

c))psixoloji amillər 

d)texnoloji amillər 

e)hüquqi amillər 

 

 35.Firmanın fəaliyyətinə təsir edən xarici mühitin doğurduğu iqtisadi amilə nələr 
daxildir?    

a)firmanın yerləєdiyi regionun iqlim єəraiti, əmək qabiliyyətli əhalinin sayı, onların 
cins-yaş tərkibi və s. 

b)ölkə sənayesinin, elm və texnikasının inkişaf səviyyəsi, tətbiq olunan texnoloji 
istehsal üsulunun mükəmməllik dərəcəsi 

c)təsərьfat hьququnun inkiєaf səviyyəsi, dövlətin sahibkarlığa münasibəti, 
sahibkarlığın müdafiəsi üçün qanunvericilik aktlarının mövcudluğu və s. 

d))bazarların inkişaf səviyyəsi, ölkənin maliyyə, pul-kredit və vergi siyasəti, 
rəqabətin dərəcəsi, gəlirlərin bölgüsünün xarakteri və s. 

e)ölkədaxili siyasi sabitlik , dövlətlə cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətləri 
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36. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı istehsalın təєkili prinsiplərinə aid deyil?    

a)fasiləsizlik prinsipi; 

b)mütanasiblik prinsipi; 

c))bərabərlik prinsipi; 

d)ahəngdarlıq prinsipi; 

e)paralellik prinsipi; 

 

 37.İstehsal tsikli nədir?    

a))xammalın istehsala daxil olduğu andan hazır məhsula зevrilməsinə qədər olan 
vaxt intervalıdır; 

b)xammalın istehsala daxil olduğu andan onun istehlakına qədər olan vaxt 
intervalıdır; 

c)xammalın əsas sexdə olma vaxtıdır; 

d)xammalın əsas və köməkзi sexdə olma vaxtıdır; 

e)xammalın əsas köməkзi və xidmətedici sexlərdədə olma vaxtıdır; 

 

38. Məhsulun hazırlanmasında maşınqayırma müəssisəsində aşağıdakı sexlərindən 
hansı əsas sex hesab edilir?    

a)təmir sexi 

b)alət sexi 



c))yığma sexi 

d)enerji sexi 

e)tara sexi 

 

 39.Müəssisənin hansı struktur bölməsi onun ilk əsas inzibati-istehsal vahididir?    

a)istehsal sahəsi 

b)iє yeri 

c))sex 

 d)briqada 

e)idarəetmə aparatı 

 

 40.Kiçik seriyalı istehsallar üçün təhkimetmə əmsalı neçəyə bərabərdir?    

a)10-15; 

b)16 -20; 

c)1 – 10; 

d))21 – 40; 

e)11 – 20; 

 

 41.Əməliyyatın tempi:    

a)vaxt vahidi ərzində istehsal edilmiє detallara sərf olunan əməhin kəmiyyətini əks 
etdirir; 

b)vaxt vahidi ərzində istehsal edilmiş detalların sayını əks etdirir; 

c))vaxt vahidi ərzində əməliyyata daxil olan detalların sayını əks etdirir; 



d)vaxt vahidi ərzində əməliyyatda iєtirak edən iєзilərin sayını əks etdirir; 

e)materialın və ya materiallar partiyasının əməliyyatda qaldığı vaxtı özündə əks 
etdirir. 

 

42. Əməliyyatın taktı:    

a)vaxt vahidi ərzində əməliyyata daxil olan detalların sayını əks etdirir; 

b))materialın və ya materiallar partiyasının əməliyyatda qaldığı vaxtı özündə əks 
etdirir; 

c)əməliyyata daxil olan materialların sayını özündə əks etdirir; 

d)əməliyyatda iєtirak edən iєзilərin sayını əks etdirir; 

e)müəssisədə bir gündə istehsal edilmiş detalların sayını əks etdirir. 

 

43. Məhsulun hazırlanmasındakı roluna görə istehsal prosesi:    

a)fərdi, dəstəli və axınlı istehsal proseslərinə ayrılır; 

 b)fərdi, kütləvi və seriyalı istehsal proseslərinə ayrılır; 

c))əsas, köməkзi və xidmətediji istehsal proseslərinə ayrılır; 

d)əmək, təbii və fərdi istehsal proseslərinə ayrılır; 

e)normal, cari və perspektiv istehsal proseslərinə ayrılır. 

Bölmə: 0302 

Ad 0302 

Suallardan 9 
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Sualları qarışdırmaq  



Suallar təqdim etmək 1 % 

 44.Müəssisədə istehsalın təєkili nədir?    

a)iє qьvvəsi, əmək predmetləri və əmək vasitələrinin artırılmasına yönəldilmiє 
texniki-təєkilati tədbirlər kompleksini əhatə edir; 

b))iє qьvvəsi, əmək predmetləri və əmək vasitələrinin zaman və məkan baxımından 
düzgün əlaqələndirilməsinə yönəldilmiє texniki-təєkilati tədbirlər kompleksini 
əhatə edir; 

c)iє qьvvəsi, əmək predmetləri və əmək vasitələrini ilə müəssisənin səmərəli 
təminatına yönəldilmiє təєkilati tədbirlər kompleksini əhatə edir; 

d)iє qьvvəsi, əmək predmetləri və əmək vasitələrinin zaman baxımından 
keyfiyyətlərinin artırılmasına yönəldilmiє texniki-təєkilati tədbirlər kompleksini 
əhatə edir; 

e)iє qьvvəsi, əmək predmetləri və əmək vasitələrinin ərazi baxımından düzgün 
yerləєdirilməsinə yönəldilmiє texniki-təєkilati tədbirlər kompleksini əhatə edir. 

 

 45.Əmək cisminin hansı hərəkət formasında istehsal tsikli daha qısa olur?    

a))paralel 

b)ardıcıl 

c) qarışıq 

d)paralel-qarışıq 

e)ardıcıl-qarışıq 

 

 46.İstehsal prosesləri təєkili ьsuluna gцrə necə qruplaşdırılır?    

a)dəstəli, seryalı, axınlı; 

b))fərdi, dəstəli, axınlı; 



c)dəstəli, fərdi, kütləvi; 

d)kütləvi, fərdi, axınlı; 

e)kütləvi, fərdi, seryalı; 

 

47. İstehsalın təşkilinin hansı üsulu iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir?    

a)dəstəli 

b)fərdi 

c))axınlı 

d)dəstəli-fərdi 

e)avtomatlaşdırılmış çevik istehsal 

 

 48.İstehsal prosesləri təєkili tipinə görə necə qruplaşdırılır?    

a))fərdi, seryalı, kütləvi; 

b)fərdi, dəstəli, axınlı; 

c)fərdi, dəstəli, kütləvi; 

d)fərdi, kütləvi, axınlı; 

e)dəstəli, kütləvi, seryalı. 

 

 49.Aşağıdakılardan hansı istehsal tsiklinin azaldılmasının əsas istiqamətlərinə aid 
deyil?    

a)texnologiyanın təkmilləєdirilməsi; 

b)nəqliyyat və nəzarət əməliyyatlarının texnoloji əməliyyatlarla səmərəli єəkildə 
əlaqələndirilməsi; 



c)təbii proseslərin süni üsulların köməyi ilə sürətləndirilməsi; 

d)növbələrarası fasilələrin azaldılması məqsədilə müəssisənin iє reciminin 
təkmilləєdirilməsi; 

e))məhsulun fondtutumunun azaldılması. 

 

 50.İstehsal prosesləri mürəkkəblik dərəcəsinə görə necə təsnifləєdirilir?    

a)əsas, köməkзi və xidmətedici istehsal prosesləri; 

b))sintetik, analitik və birbaєa istehsal prosesləri; 

c)mexaniki və fiziki-kimyəvi istehsal prosesləri; 

d)dəstəli, fərdi və əsas istehsal prosesləri; 

e)əsas, köməkзi və fərdi istehsal prosesləri; 

 

51. İstehsalın təşkilinin formalarına nə aid deyil ?    

a)texnoloci forma; 

b)predmet forması; 

c))analitik forma; 

 d)fərdi forma; 

e)düzxətli forma. 

 

 52.Dəstəli istehsalda zadelin həcimi necə hesablanır?    

a)zadellərə orta günlük təlabatın həciminin istehsal tsiklinin uzunluğuna nisbəti kimi; 

b))zadellərə orta günlük təlabatın həcimi ilə istehsal tsiklinin uzunluğunun hasili 
kimi; 



c)zadellərə orta günlük təlabatın həcimi ilə istehsal tsiklinin uzunluğunun cəmi kimi; 

d)zadellərə orta günlük təlabatın həcimindən istehsal tsiklinin uzunluğunun çıxılması 
ilə; 

e)zadellərə illik təlabatın həcimi ilə istehsal tsiklinin uzunluğunun hasili kimi. 
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 53.İstehsal heyəti icra etdikləri funksiyaların xarakterinə görə hansı kateqoriyalarına 
bölünürlər?    

a))fəhlələr, mühəndis-texniki iєзilər, qulluqзular, kiзik xidmətedici heyət, єagirdlər, 
mühafizə iєзiləri 

b)sahibkarlar, səhmdarlar, menecerlər, fəhlələr, mühəndis-texniki iєзilər, єagirdlər, 
qulluqзular; 

c)menecerlər, marketoloqlar, mühasiblər, mühəndislər, yardımçı təsərrəьfat iєзiləri, 
payçılar; 

d)baє mьhəndis, ixtisaslı fəhlələr, qulluqзular, servis xidməti göstərənlər, satıcılar, 
klub işçiləri; 

e)mühəndis-texniki iєзilər, fəhlələr, єagirdlər, mühafizə iєзiləri, vergi orqanlarının 
əməkdaşları. 

 

 54.Sənaye fəhlələri ixtisas dərəcələrinə görə neзə qrupa bölünürlər?    

a)5 



b)3 

c)2 

d)6 

e))4 

 

55. İşlərinin xarakterinə görə fəhlələr qrupuna aid deyil:    

a)məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edənlər; 

b))müəssisə ərazisinə nəzarət edənlər; 

c)əmək predmetini emal edənlər; 

d)xammal və hazır məhsulu nəql edənlər; 

e)təmir iєini həyata keзirənlər. 

 

 56.Müəssisələrdə kadrların strukturu necə müəyyən edilir?    

a)əsas fəhlələrin sayında heyətin orta siyahi sayının xüsusi çəkisinə görə 

b)köməkзi fəhlələrin saynının əsas fəhlələrin sayına nisbətinə görə 

c)heyətin orta siyahi sayının rəhbər və mütəxəssislərin sayına nisbətinə görə 

d)mühafizə iєзilərinin sayının əsas və köməkзi fəhlələrin ümumi sayında xüsusi 
çəkisinə görə 

e))heyətin orta siyahi sayında müxtəlif kateqoriyalı işçilərin xьsusi зəkisinə görə 

 

 57.Sənaye-istehsal heyətinə daxil edilmir:    

a)əsas fəhlələr 

b)köməkзi fəhlələr 



c)mütəxəsislər 

d))mənzi-kommunal təsərrüfatının işçiləri 

e)mühafizə iєзiləri və yanğın söndürənlər 

 

58. Əmək haqqı nədir?    

a))iє qьvvəsinin kəmiyyəti və keyfiyyətinə görə iєзiyə müəssisə tərəfindən ödənilən 
pul vəsaitidir; 

b)vaxtilə müəssisədə iєləyib, lakin indi təqaüddə olan iєзilərə müəssisələrin ödədiyi 
vəsait; 

c)iєзinin ixtisas dərəcəsi əsasında ödənilən vəsait; 

d)iєəgötürənin iєзi ilə bağladığı müqaviləyə görə onun iєdən çıxdığı halda ödədiyi 
vəsait; 

e)müəssisədə iєзilərə yaxşı işlədiklərinə görə ödənilən mükafatlar; 

 

 59.Əməyin ödənilməsinin tarif sisteminə daxildir:    

a)tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi; 

b)iє yerlərinin təєkilinə qoyulan tələblər, iєзilərin ixtisasına qoyulan tələblər, iєзinin 
əmək haqqı ; 

c)əməyin ödənilməsi qaydası və əmək єəratinə qoyulan tələblər; 

d))tarif cədvəli, tarif dərəcəsi, tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı; 

e)iєзilərin mükafatlandırması sistemi, əmək haqqının minmum səviyyəsi; 

 

60. Əməyin ödəniєinin iєəmuzd formasına aid deyil:    

a)birbaєa iєəmuzd; 



b)dolayı işəmuzd; 

c)mütərəqqi iєəmuzd; 

d))intensiv iєəmuzd; 

e)mükafatlı işəmuzd. 
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 61.Müəssisədə əsas fəhlələrin sayı necə müəyyən edilir?    

a)işçinin faydalı iş vaxtı fondunun istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumuna 
nisbəti kimi 

b)istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işçinin faydalı iş vaxtı fondunun 
fərqi kimi 

c)istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə işçinin faydalı iş vaxtı fondunun 
cəmi kimi 

d))istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumunun işçinin faydalı iş vaxtı fonduna 
nisbəti kimi 

e)istehsal ediləcək cəmi məhsulun əmək tutumu ilə iєзinin faydalı iş vaxtı fondunun 
hasili kimi 

 62.Müəssisə iєзiləri iєləyirlər ki:    

a)əmək məhsuldarlığı artsın; 

b)rentabellik yüksəlsin; 



c))əmək haqqı yüksəldilsin; 

d)istehsal xərcləri azaldılsın; 

e)kreditlərə görə faizlər aşağı salınsın; 

 

63. Əmək məhsuldarlığının ölçülmə üsulları hansıdır?    

a)məhsul vahidi istehsalına sərf olunan fərdi və ictimai əmək; 

b))məhsul vahidi istehsalına sərf olunan iş vaxtı və vaxt vahidi ərzində məhsul 
istehsalının həcmi; 

c)məhsul vahidinə dьєən əmək haqının kəmiyyəti və əmək haqqı vahidinə dьєən 
məhsulun həcmi; 

d)məhsul vahidi istehsalına sərf olunan iş vaxtı və vaxt vahidinə dьєən əsas fondların 
dəyəri; 

e)hər bir iєзinin əmək haqqı və məhsul vahidinə dьєən əmək haqqı. 

 

 64.Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilləri hansılardır?    

a)intensiv, ekstensiv, dəyiєən, qarışıq; 

b)analitik, statistik, eksperimental, qarışıq; 

c)fəhlələrin iş vaxtının artırılması, növbələrin fasiləsizliyi və istirahət müddətinin 
qısaldılması; 

d)müəssisədə inzibati idarə heyyətinin sayının artırılması, fəhlələr arasında rəqabət, 
əmək haqqının artırılması; 

e))maddi-texniki, sosial, iqtisadi və təєkilati; 

 

 65.Vaxt norması nədir?    



a)vaxt vahidində müvafiq ixtisaslı bir fəhlənin (icraçının), yaxud bir neçə icraçının 
müəyyən єəraitdə istehsal etməli olduğu məhsulun (işin) miqdarıdır; 

b))məhsul (iş) vahidi istehsalın sərf olunan iş vaxtının elmi əsaslandırılmış, 
planlaşdırılılmış həcmi; 

c)növbə ərzində bir aqretata xidmət etmək üçün lazım olan fəhlələrin maksimum 
sayı və yaxud müəyyən təєkilati-texniki єəraitdə bir iєзinin xidmət etdiyi 
mexanizmləri, cihazların və digər avadanlıqların miqdarıdır; 

d)verilən iєin həcmini yerinə yetirmək ьзьn iєə çıxan fəhlələrin zəruri miqdarının 
müəyyən edilməsidir; 

e)əsas iєin yerinə yetirilməsində fəhlənin köməkçi xarakter daşıyan iєlərə sərf etdiyi 
vaxta deyilir; 

 

 66.Aşağıdakı ünsürlərdən hansı vaxt normasına aid deyil?    

a)əsas vaxt; 

b)iє yerinə xidmət vaxtı; 

c))mənzuniyyət vaxtı; 

d)köməkзi vaxt; 

e)hazırlıq-tamamlama vaxtı; 

 

67. Vaxtamuzd formada fəhlənin əməyi ödənilir:    

a)təqvim vaxtına görə 

b))faktiki iş vaxtına görə 

c)hazırlanmış məmulatın sayına görə 

d)göstərilən xidmətin həcminə görə 

e)materialtutumuna görə 



 

 68.Müəssisədə kadrların idarə olunmasına aid deyil:    

a)kadrlara tələbatın planlaşdırılması; 

b)kadrların seçilməsi; 

c))əməyin fondla silahlanma səviyysinin artırılması; 

d)əmək haqqının və güzəєtlərin müəyyən olunması; 

e)əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi. 

 

 69.Müəssisədə əməyin normalaşdırılması nəyi təmin etmir?    

a)peєə və ixtisas üzrə iєзilərin zəruri sayını hesablamağı; 

b)əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi tapşırığını əsaslan¬dır¬ma¬¬¬ğı; 

c)istehsal olunan detal, qovєaq və məmulatın plan əmək¬tu¬tu¬mu¬¬nu müəyyən 
etməyi; 

d))əməyin nəticələrini qiymətləndirməyi; 

e)istehsal olunan məhsulların satış imkanlarını müəyyən etməyi. 

Bölmə: 0501 

Ad 0501 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

70. İstehsalın əsas fondları nədir?    

a)öz formasını istehsal prosesində dəyiєəcək hazır məhsula зevrilən material 



qiymətliləridir. 

b))istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyiєmədən öz 
dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə hissə-hissə keзirən istehsal fondlarıdır 

c)istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyiєmədən öz 
dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə bir il ərzində tamamilə keзirən əmək 
vasitələri və predmetləridir 

d)yalnız bir istehsal tsiklində iєtirak edib, цz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə 
tamamilə keзirən və öz natural formasını dəyiєən istehsal fondlarıdır 

e)yalnız bir istehsal tsiklində iєtirak edib, цz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə 
hissə-hissə keзirən və öz natural formasını dəyiєən istehsal fondlarıdır 

 71.İstehsalın əsas fondlarının tərkibinə nələr daxildir?    

a))bina və nəqliyyat vasitələri 

b)qurğu və materiallar 

c)nəqliyyat vasitələri və istehsal tullantıları 

d)binalar və yanacaq ehtiyyatları 

e)ötürücü mexanizmlər və tara materialları 

 72.İstehsalın əsas fondlarının quruluşu necə hesablanır?    

a)aktiv hissələrin dəyərlərinin passiv hissə dəyərlərinə nisbəti 

b))ünsürlərdən hər birinin ümumi dəyərdəki xьsusi зəkisi 

c)binaların dəyərinin istehsal avadanlıqlarının dəyərinə nisbəti 

d)texnoloji avadanlıqların dəyərinin binaların dəyərinə nisbəti 

e)əsas fondların dəyərinin istehsal gücündə xьsusi зəkisi 

 

73. Aşağıda göstərilən istehsal vasitələrindən hansı əsas fond deyil?    



a)bina 

b) dəzgah 

c))məmulat 

d)qurğu 

e)nəqliyyat vasitəsi 

 

 74.Əsas fondların qiymətləndirmə üsulları hansılardır?    

a)ilkin dəyərinə və təzələnmə əmsalına görə 

b)qalıq və satış dəyərinə görə 

c))ilkin və bərpa dəyərinə görə 

d)köhnəlmə və amortizasiya dəyərinə görə 

e)iєləmə müddəti və satış dəyərinə görə 

 

 75.Əsas fondların aşınma növləri hansılardır?    

a))fiziki, mənəvi, sosial, iqtisadi 

b)fiziki, texniki, mənəvi, sosial 

c)texniki, texnoloji, fiziki, mənəvi 

d)mənəvi, pisxoloji, sosial, iqtisadi 

e)texniki , mənəvi, sosial, siyasi 

 

76. Əsas fondların amortizasiyası nədir?    

a)əsas fondların dəyərindəki artım 

b)mənəvi aşınmaya məruz qalan əsas istehsal fondlarının dəyəri 



c)əsas fondların yeniləri ilə əvəz olunma faizi 

d))aşınma ilə əlaqədar, əsas fondun dəyərindən yaradılan məhsulun üzərinə keзən 
dəyər 

e)əsas fondların satışından gələn gəlirdir 

 

 77.Müəssisədə əsas fondların təmiri hansı mənbədən maliyyələєdirilir?    

a)amortizasiya fondundan; 

b))təmir fondundan; 

c)nizamnamə fondundan; 

d)ehtiyat fondundan; 

e)istehsalın inkişafı fondundan; 
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 78.Binalar, qurğular və tikililər üçün amortizasiya norması nə qədərdir.    

a)25 faizədək 

b)20 faizədək 

c))7 faizədək 

d)10 faizədək 



e)15 faizədək 

 

79. İnsan orqanizminə təsir edən əsas fondların köhnəlmə növü hansıdır?    

a)fiziki 

b))sosial 

c)iqtisadi 

d)ictimai 

e)mənəvi 

 

80. Əsas fondların istifadə müddəti bilinməyən qeyri-maddi ünsürləri üçün 
amortizasiya norması nə qədərdir?    

a)25 faizədək 

b)20 faizədək 

c)7 faizədək 

d))10 faizədək 

e)15 faizədək 

 

 81.Maşın və avadanlıqlar üçün amortizasiya norması nə qədərdir?    

a))25 faizədək 

b)20 faizədək 

c)7 faizədək 

d)10 faizədək 

e)15 faizədək 



 

 82.Əsas fondlardan istifadənin ümumi və xüsusi göstəriciləri hansılardır?    

a)əsas fondların dəyərinin artım tempi və köhnəlmə müddəti 

b)iqtisadi və sosial 

c)fondverimi və köhnəlmə müddəti 

d)fondtutumu və təzələnmə əmsalı 

e))fondverimi və növbəlilik əmsalı 

 

 83.Fondverimi göstəricisi necə hesablanır?    

a)il ərzində istehsal olunmuє məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların 
dəyərinə nisbəti kimi; 

b)il ərzində istehsal olunmuє məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların 
qalıq dəyərinə nisbəti kimi; 

c)il ərzində istehsal olunmuє məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların 
bərpa dəyərinə nisbəti kimi; 

d)əsas fondların orta illik dəyərinin il ərzində istehsal olunmuє məhsulun dəyər 
ifadəsidə həcminə nisbəti kimi; 

e))il ərzində istehsal olunmuє məhsulun dəyər ifadəsidə həcminin əsas fondların 
orta illik dəyərinə nisbəti kimi; 

 

 84.Müəssisənin əsas fondlarının strukturuna hansı amil təsir göstərmir?    

a)elmi-texniki tərəqqi 

b)istehsal edilən məhsulun mürək¬kəblik dərəcəsi 

c))kadrların idarə edilməsinin təkmiləєdirilməsi 



d)istehsalın təmərküzləєmə səviyyəsi 

e)istehsalın ixtisaslaşma səviyyəsi 

 

85. Müəssisədə istehsal əsas fondlarının qiymətləndirilməsinin natural 
göstəricilərindən hansı məqsədlər ьзьn istifadə edilr?    

a)istehsal gücün¬dən istifadəni yüksəltməyə dair tapşı¬rıq¬ları və fondtutumunu 
müəy¬yən etmək 

b)kadrlara olan tələbatı və istehsal gücünü müəyyən etmək 

c)əsas fondların texniki tərkibini və amortizasiya ayırmalarını müəy¬yən etmək 

d))əsas fondların texniki tərkibini və istehsal gücünü müəy¬yən etmək 

e)avadanlıq balansı tərtib etmək və fondverimini müəyyən etmək 
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 86.Müəssisənin dövriyyə fondları nədir?    

a)yalnız bir istehsal tsiklində iєtirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə 
hissə-hissə keзirən və öz natural formasını dəyiєən istehsal fondlarıdır 

b)istehsal prosesində iştirakından asılı olmayaraq, dəyərini itirən fondlardır 

c)öz natural formasını dəyiєən, lakin istehsal prosesində birbaєa iєtirak etməyən 
fondlar 

d)istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyiєmədən öz 



dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə hissə-hissə keзirən istehsal fondlarıdır 

e))yalnız bir istehsal tsiklində iєtirak edib, цz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə 
tamamilə keзirən və öz natural formasını dəyiєən istehsal fondlarıdır 

 

 87.Dövriyyə fondlarının tərkib ünsürləri hansılardır?    

a)tədavül fondları, gələcək dövrün xərcləri və pul vəsaitləri 

b)yanacaq, təmir ehtiyatları və hazır məhsul 

c))istehsal ehtiyatları, bitməmiє istehsal və gələcək dövrün xərcləri 

d)pul vəsaitləri, azqiymətli tezköhnələn əşyalar, debitor borcları 

e)gələcək dövrün xərcləri, tədavül fondları, pul vəsaitləri 

 

 88.Dövriyyə vəsaitlərinə nələr aiddir?    

a)istehsal ehtiyyatları və qurğuları 

b)dövrüyyə fondları və əsas fondlar 

c)gələcək dövrün xərcləri və ötürücü qurğular 

d))dövriyyə fondları və tədavül fondları 

e)pul vəsaitləri və зoxillik əkmələr 

 

 89.Müəssisədə materiallardan ehtiyat növləri hansılardır?    

a)cari, mövsümü, müddətli, hazırlıq 

b)uzun müddətli, qısamüddətli, cari, hazırlıq 

c))cari, hazırlıq, sığorta, mövsümü 

d)cari, istehsal, satış, sığorta 



e)istehsal, satış, xidmət, cari 

 

 90.Məsrəf normasına daxil olmayan nədir?    

a)texnoloji tullantılar 

b)texnoloji itkilər 

c)xalis məsrəf 

d))təchizat itkiləri 

e)texniki-təєkilati itkilər 

 

 91.Normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaitlərinə aiddir:    

a)istehsal ehtiyatları; 

b)bitməmiє ehtiyatlar; 

c)gələcək dövrün xərcləri; 

d)hazır məhsul; 

e))pul vəsaitləri. 

 

 92.Material məsrəf normasının tərkibinə nələr daxildir?    

a)dəstləєdirici məmulatlar, texnoloji tullantılar və itkilər, təşkilati-texniki tullantı və 
itkilər 

b)xammal və yanacaq, material və dəstləєdirici məmulatlar, xalis (faydalı) məsrəf 

c)xammal, təєkilati-texniki tullantı və itkilər, xalis (faydalı) məsrəf 

d))təşkilati-texniki tullantı və itkilər, xalis (faydalı) məsrəf, texnoloji tullantılar və 
itkilər 



e)xalis (faydalı) məsrəf, xammal, material və dəstləєdirici məmulatlar 

 

 93.Məsrəf normaları tətbiq miqyasına görə necə qruplaşdırılır?    

a)fərdi və kütləvi normalar 

b))fərdi və qrup normaları 

c)müfəssəl və fərdi normalar 

d)kütləvi və iriləєdirilmiє normalar 

e)perspektiv və müfəssəl normalar 
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94. Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı necə hesablanır?    

a)dövrüyyə fondlarının həcminin tədavül fondlarının həcminə nisbəti kimi 

b)topdansatış qiymətində realizə olunmuє məhsulun həcminin tədavül fondlarının 
həcminə nisbəti kimi 

c)dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının topdansatış qiymətində realizə olunmuє 
məhsulun həcminə nisbəti kimi 

d))topdansatış qiymətində realizə olunmuє məhsulun həcminin dövriyyə 
vəsaitlərinin orta illik qalığına nisbəti kimi 

e)dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının dövriyyə fondlarının həcminə nisbəti kimi 

 95.Dövriyyə vəsaitlərinin yüklənmə əmsalı necə hesablanır?    



a)topdansatış qiymətində realizə olunmuє məhsulun həcminin dövriyyə 
vəsaitlərinin orta illik qalığına nisbəti kimi 

b)dövriyyə vəsaitlərinin bir dövriyyəsinin gün hesabı ilə uzunluğu göstəricisinin tərsi 
kimi 

c))dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının topdansatış qiymətində realizə olunmuє 
məhsulun həcminə nisbəti kimi 

d)dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətinin dövrdəki günlərin sayına nisbəti kimi 

e)istehsal edimiє məhsulun həcminin tədavül fondlarının həcminə nisbəti kimi 

 96.Bitməmiş istehsaldakı dövriyyə vəsaitlərinin normativi aşağıdakı amillərin 
hansından aslıdır?    

a)istehsal tsiklinin uzunluğundan, əsas fondların yeniləєmə əmsalından və məhsulun 
maya dəyərindən 

b)istehsal olunan məhsulun həcmi və tərkibindən, reallaşdırılmış məhsulun 
həcmindən; 

c)istehsal olunan məhsulun həcmi, iєзilərin sayı və istehsal tsiklinin uzunluğundan; 

d)istehsal prosesində xərclərin artma xarakterindən, məhsulun maya dəyərindən və 
əməyin təєkilindən; 

e))istehsal tsiklinin uzunluğundan, məhsulun maya dəyərindən və istehsal 
prosesində xərclərin artma xarakterindən. 

 97.Aşağıdakılardan amillərdən hansı dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətinə təsir 
göstərir?    

a)iєзilərin sayı 

b)əsas fondların orta illik dəyəri 

c)mənfəətin həcimi 

d)iєзilərin axını 

e))istehsal tsiklinin uzunluğu 



98. Dövriyyə vəsaitlərinin bir dövriyyəsinin gün hesabı ilə uzunluğu göstəricisi necə 
hesablanır?    

a)topdansatış qiymətində realizə olunmuє məh¬su¬lun həcminin dövriyyə 
vəsaitlərinin orta illik qa¬lı¬ğına nisbəti kimi; 

b))dövrdəki günlərin sayının dövr¬et¬mə əmsa¬lına nisbəti kimi; 

c)dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qa¬lı¬ğının topdansatış qiymətində realizə olunmuє 
məh¬su¬lun həcminə nisbəti kimi 

d)dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətinin dövrdəki günlərin sayına nisbəti kimi; 

e)istehsal edilmiє məhsulun həcminin tədavül fondlarının həcminə nisbəti kimi. 

99. Bitməmiş istehsaldakı dövriyyə vəsaitlərinin normativi aşağıdakı amillərin 
hansından aslı deyil?    

a)istehsal tsiklinin uzunluğundan; 

b))reallaşdırılmış məhsulun həcmindən; 

c)istehsal olunan məhsulun həcmindən; 

d)istehsal prosesində xərclərin artma xarakterindən; 

e)məhsulun maya dəyərindən 

100. İstehsal müəssisələrində materiallara qənaət necə hesablanır?    

a)məhsul, hissə, məmulat vahidinə material məsrəfi normasının hesabat ilində 
məhsul, hissə, məmulatdan faktiki istehsalın həcminə nisbəti kimi; 

b)məhsul, hissə, məmulat vahidinə material məsrəfi normasını hesabat ilində 
materialın faktik məsrəfinə vurub ondan hesabat ilində məhsul, hissə, məmulatdan 
faktiki istehsalın həcmi çıxılır; 

c)məhsul, hissə, məmulat vahidinə material məsrəfi normasının hesabat ilində 
məhsul, hissə, məmulatdan faktiki istehsalın həcminə hasili kimi; 

d))məhsul, hissə, məmulat vahidinə material məsrəfi normasını hesabat ilində 
məhsul, hissə, məmulatdan faktiki istehsalın həcminə vurub ondan hesabat ilində 



materialın faktik məsrəfi çıxılır; 

e)məhsul, hissə, məmulat vahidinə material məsrəfi normasının və hesabat ilində 
məhsul, hissə, məmulatdan faktiki istehsalın həcminin cəmindən hesabat ilində 
materialın faktik məsrəfi çıxılır. 
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101. Məhsulun maya dəyəri:    

a)məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasında istifadə olunan əsas fondların orta illik 
dəyərini əks etdirir; 

b))məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunmuє material və əmək haqqı 
xərclərinin, əsas fondlardan amorti¬zasiya ayırmalarının və s. xərclərin 
məcmu¬su¬nu əks etdirir; 

c)məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasında istifadə olunan əsas fondların və 
dövriyyə vəsaitlərinin dəyər ifadəsində məcmu¬su¬nu əks etdirir; 

d)məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunmuє xammal, yanacaq, enerji, 
materiala зəkilən xərclərin və əsas fondlardan amorti¬zasiya ayırmalarının 
məcmu¬su¬nu əks etdirir; 

e)rəqiblərlə qiymət mübarizəsində müəssisənin məhsula qoya biləcəyi ən optimal 
qiymətdir. 

 

 102.İstehsal məsrəfləri iqtisadi elementlər üzrə necə qruplaşdırılır?    

a)xammal, material, enerji, gələcək dövrün xərcləri, reklam xərcləri, zavoddaxili və 



zavoddan kənar nəqliyyat, su, qaz, cərimə və vergi və sair xərclər; 

b)material xərcləri (geri qaytarınlan tullantıların dəyəri çıxılmaqla), amortizasiya 
ayırmaları, fəhlələrin əsas və əlavə əmək haqqı, fəhlələrin əlavə əmək haqqı, sosial 
ehtiyaclara ayırmalar və sair xərclər 

c))material xərcləri (qaytarılan, istifadəsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dəyəri 
çıxılmaqla), əmək haqqı xərcləri, sosial sığorta ayırmaları, əsas fondların 
amortizasiyası və sair xərclər; 

d)xammal və materiallar, texnoloji ehtiyaclar ьзьn yanacaq və enerji, istehsal 
fəhlələrinin əsas əmək haqqı, istehsal fəhlələrinin əlavə əmək haqqı, sosial 
sığortaya ayırmalar, sex xərcləri, ümumzavod xərcləri; 

e)material, amortizasiya ayırmaları, nəqliyyat, satış və satışdan sonrakı servis 
xərcləri. 

 

 103.Hansı xərclər dəyiєən xərclərə aiddir?    

a)müəssisə direktorunun əmək haqqı 

b)təmir təsərrüfatında işləyən fəhlənin əmək haqqı 

c))əsas sexdə iєləyən əsas fəhlənin əmək haqqı 

d)müəssisənin baє mьhasibinin əmək haqqı 

e)əsas fondların amortizasiyası xərcləri 

 

 104.Hansı xərclər єərti sabit xərclərə aiddir?    

a)əsas istehsal fəhlələrin əmək haqqı 

b)texnoloji ehtiyaj¬lar ьзьn yanacaq xərcləri 

c)satın alınmış dəstləєdirici məmulatlar və yarımfabrikatların alınması xərcləri 

d)əsas xammal və materiala xərclər 



e))əsas fondların amortizasiyası xərcləri 

 

 105.Xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə təsnifləєdirilməsi nəyə xidmət edir?    

a)əmətəlik məhsulun maya dəyərini müəyyən etməyə 

b))konkret məhsul vahidinin maya dəyərini müəyyən etməyə 

c)əmək haqqı xərclərini müəyyən etməyə 

d)ümumi məhsulun maya dəyərini müəyyən etməyə 

e)amortizasiya ayırmalarını müəyyən etməyə 

 

 106.Kompleks xərclərə hansı xərclər aiddir?    

a)texnoloji məqsədlər üçün yanacağa çəkilən xərclər 

b)texnoloji avadanlıqların amortizasiyası 

c)əsas sexdə iєləyən əsas fəhlənin əmək haqqı 

d)xammal və əsas materiallara xərclər 

e))ümum seö xərcləri xərcləri 

 

 107.Məhsulun sex maya dəyərinə daxil edilməyən xərc növü hansıdır?    

a)əsas və köməkзi materiallar 

b)əsas fəhlələrin əmək haqqı 

c))inzibati idarə iєзilərinin əmək haqqı 

d)texnoloji avadanlıqların saxlanılmasına və istismarına çəkilən xərclər 

e)köməkзi fəhlələrin əmək haqqı 

 



 108.Maya dəyəri hansı göctərcinin hesablanmasında baza rolu oynaya bilmir?    

a)mənfəətin; 

b))əmək məhsuldarlığının; 

c)məhsul vahidi rentabelliyinin; 

d)qiymətin müəyyən edilməsində; 

e)xalis mənfəətin 
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 109.Məhsul vahidinin kalkulyasiyasının xərc maddələri hansılardır?    

a)material xərcləri (qaytarılan, istifadəsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dəyəri 
çıxılmaqla), əmək haqqı xərcləri, sosial sığorta ayırmaları, əsas fondların 
amortizasiyası və sair xərclər; 

b)xammal və əsas materiallar, yanacaq, nəqliyyat xərcləri, amortizasiya ayırmaları, 
sex və ümumzavod xərcləri; 

c)qeyri-istehsal xərcləri, sex xərcləri, idarəetmə xərcləri, sosial sığortaya ayırmalar, 
nəqliyyat və rabitə xərcləri; 

d)icarə, nəqliyyat, rabitə, reklam, texniki və texnoloji xərclər, sair istehsal və qeyri-
istehsal xərcləri; 

e))xammal və materiallar, texnoloji ehtiyaclar ьзьn yanacaq və enerji, istehsal 
fəhlələrinin əsas əmək haqqı, istehsal fəhlələrinin əlavə əmək haqqı, sosial 
sığortaya ayırmalar, sex xərcləri, ümumzavod xərcləri. 



 

 110.Aşağıdakılardan hansı xərc maddəsi sex maya dəyərinin tərkibinə aid deyil?    

a)xammal, material, yarımfabrikat və dəstləєdirici məmulatlara sərf edilən xərclər 

b)istehsal fəhlələrinin əmək haqqı 

c)texnoloji avadanlıqlar üzrə amortizasiya ayırmaları 

d)ümum sex xərcləri 

e))inzibai idarə iєзilərinin əmək haqqı 

 

 111.Məhsulun tam maya dəyərinin müəyyən olunması aşağıdakı hansı məsələlənin 
həlli ьзьn zəruri deyil:    

a)marketinq tədqiqatları və bunun əsasında ən az xərсlə yeni məhsul istehsalına 
başlamaq haqqında qərarın qəbulu; 

b)məhsulun maya dəyərinə ayrı-ayrı xərc maddələrinin təsirini müəyyən etmək; 

c)qiymətin əmələgəlməsi; 

d))müəssisədə əmək məhsuldarlığını və fondverimini hesablamaq; 

e)iєin maliyyə nəticələrini, uyğun olaraq vergini və mənfəəti düzgün müəyyən 
etmək. 

 

112. Aşağıdakılardan hansı müəssisədə maya dəyərinin idarəedilməsi prosesinə aid 
olunmur?    

a)maya dəyərinin proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması; 

b))məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

c)maya dəyərinin aşağı salınması yollarının müəyyən olunması; 

d)məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası; 



e)məhsulun maya dəyərinin təhlili. 

 

 113.Məhsulun əməktutumluğu nədir?    

a)məhsul vahidinin istehsalına sərf edilən əməyin (adam-saatların) miqdarını 
göstərir; 

b)məhsulun əməktutumunu gцstərir; 

c)mьssisədə məsul istehsalında iştirak edən iєзilərin sayını göstərir; 

d))məhsulun maya dəyərində əmək haqqı xərclərinin nisbətən bцyьk xьsusi зəkiyə 
malik olduğunu göstərir; 

e)iєзilərin əmək haqqının azalması hesabına məhsulun maya dəyərinin azalmasını 
göstərir. 

 

114. Məhsulun fondtutumluğu nədir?    

a)məhsul vahidinin dьєən istehsal fondlarının dəyərini gцstərir; 

b)əsas fondların orta illik dəyərinin məhsulun maya dəyərinə nisbətini gцstərir; 

c)istehsal edilmiє məhsulun 1 manatına düşən əsas fondların orta illik dəyərini 
gцstərir; 

d)əsas fondların 1 manatına orta illik dəyərini istehsal edilmiє məhsulun 1 manatına 
düşən istehsal edilmiє məhsulun həcmini gцstərir; 

e))məhsulun maya dəyərində amortizasiya ayırmalarının nisbətən bцyьk xьsusi 
зəkiyə malik olduğunu göstərir. 

 

 115.Məhsulun materialtutumluğu nədir?    

a)məhsul vahidinin istehsalına nə qədər material iєlədildiyini gцstərir; 

b)mьəssisə anbarının nə qədər material tutumu olduğunu göstərir; 



c)mьssisədə anbarların hazır məhsultutma qabiliyyətidir; 

d)məhsul vahidinə iєlədilən material həcmindən tullantı həcmini çıxdıqdan sonra 
qalan hissədir; 

e))məhsulun maya dəyərində material xərclərinin nisbətən bцyьk xьsusi зəkiyə 
malik olduğunu göstərir. 

 

 116.Aєağıdakılardan hansı xərc maddəsi istehsal maya dəyərinin tərkibinə aid deyil?    

a)əsas xammal və materiallara sərf edilən xərclər; 

b)istehsal fəhlələrinin əmək haqqı; 

c)texnoloji avadanlıqlar üzrə amortizasiya ayırmaları; 

d)ьmum sex xərcləri; 

e))məhsulun satışı ilə əlaqədar xərclər. 

 

 117.Mьəssisənin idarə edilməsi xərcləri hansı növ xərc maddəsinə daxildir?    

a)texnoloji maya dəyərinə; 

b)sex maya dəyərinə; 

c))ьmumzavod xərclərinə; 

d)ьmum sex xərclərinə; 

e)istehsaldankənar xərclərə. 

Bцlmə: 0801 

Ad 0801 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 



Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 118.İqtisadi səmərə nədir?    

a)Цlkə iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində və ya ayrılıqda hər bir 
mьəssisədə mьəyyən dцvr əzində fəaliyyətə cəlb edilən resursların dəyər 
ifadəsində cəmi. 

b)Цlkə iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində və ya ayrılıqda hər bir 
mьəssisədə mьəyyən dцvr əzində fəaliyyəti ilə əlaqədar зəkilən xərclərin mьtləq 
цlзьdə cəmi. 

c)Цlkə iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və ya ayrılıqda hər bir 
mьəssisənin mьəyyən dцvr əzində fəaliyyətindən alınan nisbi ölçüdə iqtisadi nəticə 

d))Цlkə iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və ya ayrılıqda hər bir 
mьəssisənin mьəyyən dцvr əzində fəaliyyətindən alınan mütləq цlзьdə iqtisadi 
nəticə. 

e)Цlkə iqtisadiyyatının hər bir sahəsində və ya ayrılıqda hər bir mьəssisədə il 
ərzində həyata keзirilən fəaliyyətlərin sayı. 

 

 119.Aşağıdakı əlamətlərdən hansı biri “səmərə” gцstəricisinə xasdır?    

a)nisbi gцstəricidir. 

b))mьtləq gцstəricidir. 

c)mьqayisəli gцstəricidir. 

d)faiz gцstəricisidir. 

e)xərc gцstəricisidir. 

 

 120.Aşağıdakı əlamətlərdən hansı biri “səmərəlilik” gцstəricisinə xasdır?    

a))nisbi gцstəricidir. 



b)mьtləq gцstəricidir. 

c)həcm gцstəricisidir. 

d)цlзьyə gəlməyən gцstəricidir. 

e)xərc gцstəricisidir. 

 

 121.Səmərəlilik gцstəricisi hansıdır?    

a)səmərə. 

b)milli gəlir. 

c))səmərə ilə onun əldə edilməsinə зəkilən xərclərin kəmiyyət nisbəti. 

d)istehsala sərf olunan məsrəflər. 

e)ьmumi milli məhsul. 

 

 122.Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?    

a)İctimai istehsalın iqtisadi səmərəliliyini dьzgьn qiymət¬lən¬dir¬mək üçün onun 
me¬yarı və gцstəriciləri elmi-nəzəri və metodoloji cə¬hətdən dəqiq 
əsaslandırıl¬ma¬lıdır. 

b)Hər hansı bir sosial-iqtisadi prosesin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətlərini цzьndə tam 
və dəqiqliklə əks etdirən meyar və gцstəricilər olmadan həmin prosesin 
qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi mьmkьn deyildir. 

c)Səmərəlilik gцstəricisi–səmərə ilə xərclərin kəmiyyət nisbəti, ictimai istehsalın 
səmərəliliyinin keyfiyyət səciyyəsidir. 

d)Səmərə цz-цzlьyьndə ictimai is¬teh¬salın səmərəliliyi haqqında təsəvvьr yarada 
bilmir, зьnki mьtləq rə¬qəmdir, onu yaradan xərc¬lərlə əlaqəsizdir. 

e))İctimai istehsalın səmərəlilik meyarı və ьmumiləєdirirci (me¬yar) gцstəricisi 
arasında heç bir əlaqə və bağlılıq yoxdur. 



 

 123.Səmərəlilik meyarı nədir?    

a)İstehsal fəaliyyətinin aralıq nəticəsi olaraq məhsul istehsalına çəkil¬miє xərclərin 
kəmiyyətidir. 

b)İstehsal fəaliyyətinin nəticəsi olaraq istehsal edilmiє məhsulun ьmumi həcminin 
dəyər ifadəsidir. 

c)İstehsal fəaliyyətində istifadə edilən bütün resursların istehlak həcmidir. 

d)İstehsal fəaliyyəti zamanı məhsul istehsalına çəkil¬miє xərclərin faydalı hissəsidir. 

e))İstehsal fəaliyyətinin son nəticəsi olaraq məhsul istehsalına çəkil¬miє xərclərin 
gətirdiyi səmə¬rə¬dir. 

 

 124.İctimai istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin meyarı aşağıda göstərilənlərdən 
hansıdır?    

a)milli sərvət. 

b))il ərzində yaradılmış milli gəlir. 

c)il ərzində yaradılmış ümumi milli məhsul. 

d)il ərzində yaradılmış xalis milli məhsul. 

e)il ərzində yaradılmış ümumi daxili məhsul. 

 

 125.Mьəssisə səviyyəsində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin meyarı aşağıda 
göstərilənlərdən hansıdır?    

a)ьmumi gəlir 

b)istehsal olunan məhsulun dəyər ifadəsində həcmi 

c)əmtəəlik məhsul 



d))mənfəət 

e)istehsal xərcləri 

 

126. Nisbi (mьqaisəli) səmərəlilik nədir?    

a)səmərənin əsaslı vəsait qoyuluєunun məbləğinə nisbətidir. 

b))variantlar ьzrə cari xərclərin fərqinin əsaslı vəsait qoyuluşlarının fərqinə 
nisbətidir 

c)səmərəliliyin orta gцstəricisidir. 

d)istehsaldaxili ehtiyatlardan istifadə gцstəricisidir. 

e)əsaslı vəsait qoyuluєu həcminin səmərəyə nisbətidir 
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127. Hər hansı təєkilati-texniki tədbirin həyata keзirilməsinin iqtisadi səmərəliliyi 
necə mьəyyən olunur?    

a))mьəyyən vaxt vahidi ərzində (il) alınan iqtisadi səmərənin onun isteh¬sa¬lına sərf 
edilmiş canlı və maddiləєmiє əməyin kəmiyyətinə nisbəti kimi. 

b)mьəyyən vaxt vahidi ərzində (il) alınan iqtisadi səmərənin onun isteh¬sa¬lına sərf 
edilmiş canlı və maddiləєmiє əməyin kəmiyyətinə hasili kimi. 

c)mьəyyən vaxt vahidi ərzində (il) alınan iqtisadi səmərə ilə onun isteh¬sa¬lına sərf 
edilmiş canlı və maddiləєmiє əməyin kəmiyyəti ilə cəmlənməsi kimi. 



d)mьəyyən vaxt vahidi ərzində (il) alınan iqtisadi səmərədən onun isteh¬sa¬lına sərf 
edilmiє bьtьn xərclərin kəmiyyətinin çıxılması kimi. 

e)mьəyyən vaxt vahidi ərzində (il) alınan iqtisadi səmərənin onun isteh¬sa¬lına sərf 
edilmiş yalnız canlı əməyin kəmiyyətinə nisbəti kimi. 

 128.Mьtləq səmərəlilik nədir?    

a)əldə olunan səmərənin kəmiyyətcə miqdarıdır. 

b)əsaslı vəsait qoyuluєunun ьmumi məbləğidir. 

c)əldə olunmuє səmərərnin keyiyyətini xarakterizə edir. 

d))səmərənin əsaslı vəsait qoyuluєunun həcminə nisbətidir. 

e)əsaslı vəsait qoyuluєunun mənfəətə nisbətidir. 

 

 129.Mьqayisəli (nisbi) səmərəlilik gцstəricisi nə üçün hesablanır?    

a)layihə variantları üzrə ayrı-ayrılıqda gözlənilən gəlirlərin hesablanması üçün 
tət¬biq edilir. 

b)layihə variantları üzrə sərf ediləcək investisiyanın həcmini hesablaamq ьзьn 
tət¬biq edilir. 

c))layihə variantlarından ən sərflisinin seзilməsi məqsədilə hesablanılır və tət¬biq 
edilir. 

d)layihə va¬riantları üzrə gцzlənilən məsrəflərin mьqayisəsi ьзьn tət¬biq edilir. 

e)mьəssisənin mənfəətini hesablamaq ьзьn tətbiq edilir. 

 

130. Mьəssisələrdə əsaslı vəsait qoyuluєunun səmərəlilik gцstəricisi kimi istifadə 
edilən rentabellik gцstəricisi necə hesablanır?    

a))illik mən¬fəət artımının bu artımı təmin edən əsaslı vəsait qoyuluєuna nis¬bəti 
kimi. 



b)illik mənfəət artımının bu artımı təmin edən əsaslı vəsait qoyuluєuna hasili kimi. 

c)illik mənfəətin bu mənfəəti təmin edən ьmumi xərclərə nis¬bəti kimi. 

d)illik mənfəət artımının bu artımı təmin edən əsas fondlara nis¬bəti kimi. 

e)illik mənfəətin mьəssisənin əsas və normalaşdırılan dövriyyə fondlarının orta illik 
dəyərinə nisbəti kimi. 

 

131. Mьəssisədə investisiya layhəsinin qəbul edilməsi ьзьn inteqral səmərəlilik 
gцstəricisi:    

a)sıfra (0) bərabər olmalıdır. 

b)mənfi kəmiyyət olmalıdır. 

c))mьsbət kəmiyyət olmalıdır. 

d)mənfəətə bərabər olmalıdır. 

e)xərclərdən çox olmalıdır. 

 

 132.Aşağıdakılardan hansıları istehsal amillərindən istifadənin səmərəliliyini 
xarakterizə edən gцstəricilərdir?    

a)ьmumi milli məhsul, ьmumi rentabellik, məhsul vahidinin maya dəyəri. 

b)əmək haqqının səviyyəsi, mənfəət. 

c)ьmumi daxili məhsul, ьmumi gəlir. 

d)əsaslı vəsait qoyuluєunun həcmi, əmtəəlik məhsul. 

e))əmək məhsildarlığı, fondverimi, dövriyyə vəsaitlərinin dцvretmə əmsalı. 

 

 133.Əmək məhsuldarlığı hansı istehsal amilindən istifadənin səmərəliliyini 
xarakterizə edir?    



a)torpaq 

b)kapital 

c))əmək (iє qьvvəsi) 

d)sahibkarlıq qabiliyyəti 

e)xammal 

 

 134.Materialtutumu gцstəricisi aşağıdakı resurslardan hansılarının istifadəsinin 
səmərəliliyini xarakterizə edir?    

a)informasiya resurslarının; 

b)əsas və tədavül fondlarının. 

c)əmək resurslarının; 

d)maliyyə resurslarının; 

e))xammal və material resurslarının. 

 

 135.Əməyin səmərəlilik dərəcəsini hesablamaq üçün aşağıda verilənlərdən 
hansından istifadə edilir?    

a))vaxt vahidi ərzində istehsal edilən məhsulun həcmi 

b)vaxt vahidi ərzində sərf edilən elektrik enerjisi 

c)vaxt vahidi ərzində sərf edilən materialların həcmi 

d)məhsul vahidinin istehsalına sərf edilən xərclər 

e) investisiya qoyuluєunun rentabelliyi 

 

 136.Aşağıdakılardan hansı istehsalın səmərəliliyini xarakterizə etmir?    



a)vaxt vahidi ərzində is¬teh¬sal olunan məhsulun kəmiyyətcə çoxaldılması 

b)məhsul vahidi istehsalına sərf olunan vaxtın azaldılması 

c)məhsul vahidinin maya dəyərinin azaldılması 

d)material məsrəflərinə qənaət eilməsi 

 e))iєзilərin sayının artması 
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 137.Maddi-texniki təminat nədir?    

a)mьəssisəni zəruri həcmdə maliyyə resursları ilə təmin edilməsi prosesidir; 

b)mьəssisədə istehsalın yüksək ixtisaslı karlarla təmin edilməsi prosesidir; 

c))mьəssisədə istehsalın material resurslar və texniki vasitələrlə təmin edilməsi 
prosesidir; 

d)mьəssisədə innovasiya prosesinin həyata keзirilməsinin təmin edilməsi prosesidir; 

e)mьəssisədə invevstisiya fəaliyyətinin tələb olunan həcmdə maliyyələєməsinin 
təmin edilməsi prosesidir; 

 138.Aşağıdakılardan hansı maddi-texniki təminatın əsas vəzifələrinə aid deyil?    

a)material resurslarını ən səmərəli yolla əldə etmək, istehsalı xammal və 
materiallarla birqərarda, tam və vaxtında təmin et-mək; 

b))mьəssisənin əmək resurslarına olan təlabatının təmin edilməsi; 

c)məhsulgцndərənlərlə səmərəli təsərrьfat əlaqələrini qurmaq; 



d)maddi-texniki təminat planlarını tərtib etmək; 

e)maddi-texniki təminat xidmətinin strukturunu təkmil¬ləєdir¬mək; 

139. Aşağıdakılardan hansı maddi-texniki təminatın əsas funksiyalarına aid deyil?    

a)material resurslarının müəssisəyə gətirilməsi, qəbu¬lu və qo¬ru¬nub saxlanılması 
işləri ьzrə nəzarətin təєkil edilməsi; 

b))mьəssisənin idarəetmə aparatının işini təkmilləєdirmək; 

c)səmərəli təminat formasının seçilməsi və onun iqti¬sa¬di cəhətdən 
əsaslandırılması; 

d)material resurslarına sifarişləri yoxlamaq ьзьn ьmu¬m¬i¬ləş¬diriji hesablamaların 
aparılması və yekun sifa¬riє¬¬lərin tərtibi; 

e)istehsal bцlmələrində məhsul istehsalına lazım olan xam¬mal və materiallara 
tələbatın – sifarişlərin mьəyyən edil¬məsi; 

 

 140.Mьəssisələrin maddi-texniki təminat işi başlanğıcından sonuna qədər neзə 
mərhələni цzьndə birləєdirir?    

a)3 

b)5 

c)4 

d))8 

e)7 

 

 141.Mьəssisədə sexlərin materiallarla mərkəzləєdirilmiє ьsulla təchiz edilməsində 
hansı sxemdən istifadə edilmir?    

a)rəqqas; 

b) єьa; 



c)dairəvi; 

d))tranzit; 

e)zona-dairəvi; 

 

 142.Mьəssisədə materiala təlabatı hesabladıqda aşağıdakı hansı metoddan istifadə 
edilmir?    

a)məmulat ьzrə hesablama metodu; 

b))materialtutumluğa görə hesablama metodu; 

c)nьmunəvi təmsilзiyə (tipik nьmayəndəyə) gцrə hesablama metodu; 

d)hissə (detal) ьzrə hesablama metodu; 

e)oxşarlığa görə hesablama metodu (analoci metod); 

 

 143.Mьəssisənin avadanlığa ehtiyacı hansı hallarda yaranmır?    

a)avadanlıqlar fiziki və mənəvi cəhətdən kцhnəldikdə¬; 

b))əməyin stimullaşdırılmasına ehtiyac yarandıqda¬; 

c)mьəssisənin buraxdığı məhsulun komplektləєdiril¬mə¬si (dəst¬ləє¬¬diril¬mə¬si) 
zəruri¬liyi yarandıqda¬; 

d)avadanlıqlar mənəvi cəhətdən kцhnəldikdə¬; 

e)mьəssisənin istehsal gücünü artırmaq zərurəti yarandıqda¬. 

 

144. Mьəssisənin maddi-texniki təminatının mərhələlərinə aid deyil:    

a)sifariєlər zənbilinə (istehsal proqramı¬na) və məs¬rəf normalarına görə material 
resurslarına tə¬ləbatın müəyyən edil¬¬mə¬si; 

b)təfsilləєdirmə (spesifikasiya) sənədinin tərtibi, zəru¬ri materialların texniki 



xarakteristi¬kası¬nın hərtərəfli mьəyyən olun¬ması; 

c)potensial məhsul gцndərənlərin siyahı¬sının iş¬lə¬nib hazırlanması; 

d)seзilmiє məhsulgцndərənlə (və ya vasitəзi ilə) da¬nı¬şıqların aparılması və 
kontraktın bağlanması; 

e))məhsulun satış strategiyasının müəyyən olun¬ması. 

 

 145.Dairəvi reyslər sxemində sexlərin xammal və materiallarla təminatı necə 
həyata keзirilir?    

a))eyni zonada yerləєən bir neзə is¬teh¬lakçı sex xammal və materiallarla bir reyslə 
təchiz edilir; 

b)nəqliyyatın hər bir sexə doğru sə¬fəri yьklə, anbara qayıdanda boş, yaxud tara ilə 
olur; 

c)anbar bir deyil, bir neзə sexlə fərdi єəkildə əlaqə sax¬la¬yır və onları ayrı-ayrılıqda 
xammal və materiallarla təchiz edilir; 

d)mьxtəlif zonalarda yerləєən is¬teh¬lakçı sexlər xammal və materiallarla ayrı-ayrı 
reyslərlə təchiz edilir; 

e)anbar bir deyil, bir neзə sexlə fərdi єəkildə əlaqə sax¬la¬yır və onlar xammal və 
materiallarla mьxtəlif reyslərlə təchiz edilir. 
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146. Anbarların çox sayda istehlakçı sexlərə xidməti zamanı hansı reyslərdən istifadə 
olunur?    



a)zona; 

b)dairəvi; 

c)єьa; 

d))zona-dairəvi; 

e)rəqqas; 

 

147. Maddi-texniki təminatın hansı forması seçilərkən tranzit və sifariş normaları 
əsas gцtьrьlьr?    

a)Kontrakt sistemi; 

b)«Dəqiq vaxtında» sistemi; 

c))Tranzit forma; 

d)Anbar forma; 

e)Ənənəvi forma; 

 

148. İstehsal ehtiyatları səviyyəsinə nəzarətin “A, B, S” ьsulunda “A” qrupuna 
adətən ümumi material ehtiyatlarının bütün dəyərinin neзə faizi aid olunur?    

a)5 - 10 faizi; 

b)15-20 faizi; 

c)25-30 faizi; 

d)40-55 faizi; 

e))70-80 faizi. 

 

149. İstehsal ehtiyatları səviyyəsinə nəzarətin “A, B, S” ьsulunda “B” qrupuna 
adətən bьtьn material nomenklaturunun sayca neзə faizi aid olunur?    



a)7 faizi 

b)23 faizi 

c)45 faizi 

d))25 faizi 

e)15 faizi 

 

150. İstehsal ehtiyatları səviyyəsinə nəzarətin “A, B, S” ьsulunda “B” qrupuna 
adətən ümumi material ehtiyatlarının bütün dəyərinin neзə faizi aid olunur?    

a)80 faizi 

b))20 faizi 

c)65 faizi 

d)35 faizi 

e)75 faizi 

 

 151.İstehsal ehtiyatları səviyyəsinə nəzarətin “A, B, S” ьsulunda“S” qrupuna adətən 
bьtьn material nomenklaturunun sayja neзə faizi aid olunur?    

a)25-30 faizi 

b)40- 45 faizi 

c))60-65 faizi 

d)70-75 faizi 

e)80-85 faizi 

 

 152.İstehsal ehtiyatları səviyyəsinə nəzarətin “A, B, S” ьsulunda“S” qrupuna adətən 
ümumi material ehtiyatlarının bütün dəyərinin neзə faizi aid olunur?    



a)30 faizi 

b))45-50 faizi 

c)55 faizi 

d)75-80 faizi 

e)5 faizi 

 

 153.İstehsal vasitələrinə tələbatın hesablanmasında hansı göstəricilərdən daha зox 
istifadə olunur?    

a)əmək məhsuldarlığı və qə¬bul edilmiє sifariєlər portfelindən; 

b)fondverimi və dцvriyyə vəsaitlərinin dцvretmə sьrətindən; 

c)iєзilərin sayı və vaxt fondundan; 

d)dцvriyyə vəsaitlərinin yьklənmə əmsalı və materialın məsrəf normasından; 

e))qəbul edilmiє sifariєlər portfeli və materialın məsrəf normasından. 
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 154.Aşağıdakılardan hansı müəssisədə marketinq fəaliyyətinin metodlarına daxil 
deyil?    

a))daxili mьhitin təhlili; 

b)istehlakçıların (alıcıların) təhlili; 



c)bazarda məhsulun hərəkətinin və satışın planlaşdırılması; 

d)qiymət siyasətinin iєlənib hazırlanması; 

e)xarici mьhitin təhlili. 

 

 155.Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına daxil deyil?    

a)istehsalın optimal strukturunun müəyyən edilməsi; 

b)məhsul зeєidinin planlaşdırılması; 

c)satışdan sonrakı xidmətin təєkili; 

d)yeni istehlakçıların tapılması və seзilməsi. 

e))məhsul gцndərənlərlə hesablaşmaların səmərəli təєkili. 

 

 156.Aşağıdakılardan hansı müəssisənin marketinq fəaliyyətinə aid deyil?    

a)mьəssisələrin istehsal həcminin (təklifinin) bazarın mövcud po¬tensial tələblərinə 
uy¬ğun¬laşdırıla bilmə imkanlarının araşdırılması; 

b))iєзilərin əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ьзьn tədbirlərin iєlənib 
hazırlanması; 

c)mьəssisənin istehsal etdiyi məhsula tələbatın, başqa sцzlə, məh¬sul bazarının 
yaradılmasına və formalaşdırılmasına fəal təsir gцstə¬ril¬məsi 

d)mьəssisədə məhsulların reallaşdırılması şəraitinə, tələ¬ba¬tın də¬yiєməsinə və s. 
bu kimi məsələlərə зevik mьnasibətlərin gцs¬tə-ril¬məsinə nəzarət edilməsi; 

e)bazarda məhsullara olan potensial tələbatın və ehtiyac¬la¬rın həc¬minin, onun 
dinamikasının, şəraitinin, hadisələrin real gedi-єi¬nin və onun inkiєaf 
perspektivlərinin dəqiq nəzərə alınması. 

 

 157.Aşağıdakı əlamətlərin hansından bazar seqmentinin öyrənilməsində istifadə 



olunmur?    

a)coğrafi əlamətlər; 

b)demoqrafik əlamətlər; 

c))təєkilati əlamətlər; 

d)psixoqrafik əlamətlər; 

e)məhsula ehtiyac əlamətlər. 

 

158. Aşağıdakı əlamətlərin hansından bazar seqmentinin öyrənilməsində istifadə 
olunur?    

a)texnoloji əlamətlər; 

b)texniki əlamətlər; 

c)təєkilati əlamətlər; 

d)iqtisadi əlamətlər; 

e))psixoqrafik əlamətlər. 

 

159. Marketinq nədir?    

a)mьəssisənin istehsal fəaliyyətinini səmərəli maliyyələєdirilməsi mexanizmidir; 

b)mьəssisənin xammal və materiallarla təminatı prosesidir; 

c))bazarın kompleks təhlili və proq¬nozlaşdırıl¬ma¬sı pro¬sesidir; 

d)bazarda məhsulun satışı ilə əlaqədar kontraktların bağlanması prosesidir; 

e)idarəetmənin metodlarından biridir. 

 

 160.Mьəssisənin marketinq sistemi aşağıdakı məsələlərin həllində iєtirak etmir:    



a)məhsul (xidmət) зeєidi və qiymətinin planlaşdırılmasında; 

b)bazarın kompleks öyrənilməsində (tədqiqində); 

c))plan ьzrə iєin yerinə yetirilməsi ьзьn zərur olan iєзilərə təlabatın 
hesablanmasında; 

d)potensial (real) tələbatın və цdənilməyən ehtiyacların müəy¬yən edilməsində; 

e)bazarda mцvcud olan tələbatın mümkün qədər зox цdənil¬mə¬si¬nə nail olmaq 
məqsədilə tədbirlər sisteminin iєlənib hazırlanmasında. 

 

 161.Ticarət vasitəзilərinə aid deyil:    

a)agentlər; 

b)dilerlər; 

c)distributerlər; 

d)kommivoyajerlər; 

e))konsaltinq təşkilatı. 
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162. Aşağıdakılardan hansı marketinqin idarə edilməsi prosesinə aid deyil?    

a)bazar imkanlarının təh¬lili; 

b)məqsədli bazarın seзilməsi; 



c))materiallara təlabatın hesablanması; 

d)marketinq kompleksinin iєlənib hazırlanması; 

e)marketinq tədbirlərinin həyata keзirilməsi. 

 163.Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına aiddir?    

a)avadanlıqlara təlabatın müəyyən edilməsi; 

b)iєзilərin sayının planlaşdırılması; 

c)xammala təlabatın müəyyən edilməsi; 

d))əmtəələrin satış bazarlarının müəyyənləєdirilməsi. 

e)əmək məhsuldarlığının artırılması yollarının müəyyən edilməsi. 

 164.Aşağıdakı prinsiplərin hansından marketinq şöbəsi yaradılarkən istifadə edilmir?    

a))ahəngdarlıq prinsipi üzrə təєkil; 

b)əmtəə-bazar prinsipi ьzrə təєkil; 

c)bazar prinsipi ьzrə təєkil; 

d)əmtəə istehsalı prinsipi üzrə təєkil; 

e)funksional prinsip ьzrə təєkil. 

 

 165.Marketinq єцbəsi yaradılarkən aşağıdakı prinsiplərin hansından istifadə olunur?    

a)sosial prinsip; 

b))coğrafi prinsip; 

c)təklif prinsipi; 

d)stimullaşdırıcı prinsip; 

e)təєkilati prinsip. 

 



166. Marketinq proqramının hazırlanmasında aşağıdakı elementlərin hansından 
istifadə edilmir?    

a)satış bazarının müəyyən edilməsi; 

b))dцvriyyə vəsaitlərinin dцvretmə uzunluğunun müəyyən edilməsi; 

c)bazar seqmentinin mьəyyən edilməsi; 

d)daxili və xarici mьhit amillərinin təsirinin uçota alınması ilə planların 
dəqiqləєdirilməsi; 

e)marketinq məqsədlərinin mьəyyən olunması. 

 

 167.Aşağıdakılardan hansı satışın planlaşdırılmasına aid edilmir?    

a)məqsədlərin mьəyyən olunması; 

b))mənfəətin bцlgьsь; 

c)konyunktura və tələb ьz¬rə proq¬nozların hazırlanması; 

d)məhsulların reallaşdırılması proq¬nozlarının işlənməsi; 

e)satışın idarəedilməsi ьzrə xərc¬lər sme¬ta¬sı¬nın tərtibi. 

 

 168.Aşağıdakılardan hansı satışın təєkilinə aid edilmir?    

a))iє qьvvəsi və istehsal vasitələrinin məkan baxımından düzgün 
əlaqələndirilməsinin təєkili; 

b)tələbin stimullaşdırılmasının və rek¬lam fəaliyyətinin təєkili; 

c)ticarət kommunikasiyalarının, hü¬quqi və iddia iєlərinin təєkili; 

d)informasiya-dispetзer xid¬mətinin hesa¬bat¬la¬rının hazırlanmasının təєkili; 

e)əmtəənin hərəkəti texnologiyası; 

 



 169.Aşağıdakılardan hansı satış kanalında olan axınlara daxil edilmir?    

a)informasiya axını; 

b)maliyyə axını; 

c)fiziki axın; 

d)mьlkiyyət hüququnun axını; 

e))iє qьvvəsinin axını; 
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 170.İstehsalın ictimai təşkili formaları hansılardır?    

a)fərdi, seriyalı və kьtləvi istehsal; 

b))istehsalın təmərkьzləşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, koopera¬tiv¬ləєdirilməsi və 
kom¬binə¬ləє¬dirilməsi; 

c)istehsalın elektrikləєdirilməsi, mexanikləєdirilməsi, avtomatlaşdırılması və 
kimyalaşdırılması; 

d)istehsalın mexanikləєdirilməsi, kompleks mexanikləєdirilməsi, avtomatlaşdırılması 
və kompleks avtomatlaşdırılması; 

e)istehsalın təmərkьzləşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, mexanikləєdirilməsi və 
avtomatlaşdırılması. 

 

 171.İstehsalın təmərkьzləєməsi nədir?    



bьtьn sənaye mьəssisələrinin birliyi 

istehsal həcminin kiзik mьəssisələrdə həyata keзməsi prosesinin geniєlənməsi 

yerli mьəssisələr tərəfindən sənaye istehsalının getdikcə artması 

sənaye sahəsində kiзik mьəssisələrin tamamilə iflası 

)sahədə məhsul istehsalı üzrə iri mьəssisələrin xьsusi зəkilərinin mьtəmadi artması 

 

 172.İstehsalın təmərkьzləєməsi aşağıdakılardan hansı biri ilə xarakterizə olunur?    

a))mьəssisələrin iriləєməsi; 

b)mьəssisədə iєзilərinin sayının azalması; 

c)mьəssisənin цlзьlərinin kiзilməsi; 

d)texnoloji cəhətdən mьxtəlif istehsalların bir müəssisədə uzlaşdırıl¬ması 

e)əmək bцlgьsьnьn dərinləєməsi. 

 

 173.Nisbi təmərkьzləєdirmə nədir?    

a)sahəyə daxil olan mьəssisələrin цlзьlərinin artmasıdır 

b)sahəyə daxil olan mьəssisələrin əsas fondlarının dəyərinin artmasıdır 

c)sahəyə daxil olan mьəssisələrin iєзilərinin sayının artmasıdır 

d))sahənin ümumi istehsalında iri müəssisələrin payının art¬ma¬sıdır 

e)sahəyə daxil olan mьəssisələrin цlзьlərinin azalmasıdır 

 

 174.Aşağıdakı cəhətlərdən hansı təmərkьzləєmə prosesinə xasdır?    

a)məhsul istehsalının müəssisələr arasında bərabər bцlьnməsi; 

b))məhsul istehsalının iri müəssisələrdə cəmləєməsi; 



c)məhsul bazarının müəssisələr arasında bərabər bцlьnməsi; 

d)eyni məhsulu istehsal edən mьəssisələrin sayının artması; 

e)eyni məhsulu istehsal edən mьəssisələrin hamısının bir mərkəzdən idarə edilməsi. 

 

 175.Təmərkьzləєmənin formaları hansılardır?    

a)fərdi, seriyalı və kьtləvi; 

b)istehsal, satış, idxal və ixrac; 

c))aqreqat, istehsal-texniki və texnoloji; 

d)konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son məhsul istehsalı və təєkilati-təsərrьfat; 

e)aqreqat, mexaniki, texniki. 

 

176. Təmərkьzləєməninin vəziyyətini və dinamikasını öyrənmək hansı 
göstəricilərdən istifadə olunur?    

a))məhsul istehsalının həcmi, heyətin orta illik sayı, istehsal əsas fondlarının orta illik 
dəyəri; 

b)цlзьlərinə gцrə ən kiзik цlзьlь mьəssisələr qrupunun istehsal həcmi; 

c)milli iqtisadiyyatın əsas fondları dəyərinə gцrə strukturu; 

d)sənayenin tərkibində olan mьstəqil sahələrin sayı, hər sahədə mьəssisələrin sayı 
və orta цlзьsь; 

e)mьəssisənin istehsal səviyyəsinin yalnız fəaliyyət gцstərdiyi sahədə deyil, 
ьmumiyyətlə sənayedəki xьsusi зəkisi və əsas fondların orta illik dəyəri. 

 

 177.Mьəssisənin цlзьsь nədir?    

a)Bu, istehsalın ölçüsüdür 



b)İstehsal prosesinin nəticəsi olmaqla mьəyyən dцvr ərzində mьəssisənin əldə 
etdiyi mənfəətin həcmini əks etdirir 

c))istehsal prosesinin təşkili for¬ma¬la¬rının kəmiy¬yət xarakteristikasıdır və 
mьəssisədə toplanmış mad¬¬¬di və əmək resurs¬la¬rının məcmusu ilə, həmзinin 
istehsalın öl¬çüsü ilə mьəyyən olunur 

d)istehsal prosesinin nəticəsini ifadə edir və natural, əmək və ya dəyər 
gцstəricilərində məhsulun kəmiyyəti ilə mьəy¬yən olunur 

e)İstehsal prosesinin nəticəsi olmaqla mьəyyən dцvr ərzində mьəssisənin istehsal 
xərclərinin həcmi ilə mьəyyən olunur 
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 178.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalın ictimai təşkilinin hansı forması daha çox 
perspektivli sayılır?    

a)istehsalın təmərkьzləєməsi 

b)istehsalın kooperativləєməsi 

c))istehsalın ixtisaslaşması 

d)istehsalın kombinələєməsi 

e)istehsalın universallaşması 

 

 179.Təmərkьzləєmənin mьtləq mənada artması nədir?    

a)sahəyə daxil olan mьəssisələrin istehsal əlaqələrinin gьclənməsidir 



b)sahəyə daxil olan mьəssisələrin əsas fondlarının dəyərinin artmasıdır 

c)sahəyə daxil olan mьəssisələrin iєзilərinin sayının artmasıdır 

d)sahənin ümumi istehsalında iri müəssisələrin payının artmasıdır 

e))sahəyə daxil olan mьəssisələrin цlзьlərinin artmasıdır 

 

 180.Aqreqat təmərkьzləєməsi necə baє verir?    

a)mьəssisədə qurulmuє aqre¬qat və avadanlıqlardan istismarda olanların sayının 
artırılması yolu ilə; 

b))aqre¬qat və avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülərin, 
məhsuldarlığı yüksək olanların payının artması yolu ilə; 

c)qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilə; 

d)mьəssisədə kцməkзi və xidmətedici bцlmələrin sayının artırılması yolu ilə; 

e)kцməkзi və xidmətedici təsərrüfatlarda avadanlıqların sayının artırılması yolu ilə. 

 

 181.İstehsal-texniki təmərkьzləєmə necə baє verir?    

a))qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilə; 

b)aqreqat və avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülərin, 
məhsuldarlığı yüksək olanların payının artması yolu ilə; 

c)aqreqat və avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha gьclьlərin, 
məhsuldarlığı yüksək olanların sayının azaldılması yolu ilə; 

d)mьəssisədə qurulmuş avadanlıqların əsaslı təmiri və modernləєdirilməsi yolu ilə; 

e)mьəssisədə qurulmuş avadanlıqlardan istismarda olanların sayının artırılması yolu 
ilə. 

 



182. Texnoloji təmərkьzləєmə necə baє verir?    

a)qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilə; 

b)mьəssisədə qurulmuş avadanlıqların əsaslı təmiri və modernləєdirilməsi yolu ilə; 

c)aqreqat və avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha gьclьlərin, 
məhsuldarlığı yüksək olanların payının artması yolu ilə; 

d))qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması ilə yanaşı həm də onlardan hər 
birinin gücünün artırılması yolu ilə; 

e)qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması ilə yanaşı həm də onlardan hər birinin 
gücünün azaldılması yolu ilə; 

 

 183.Sənayedə təmərkьzləєmənin hansı forması daha səmərəli hesab edilir?    

a))ixtisaslaşmış istehsalın təmərkьzləєməsi; 

b)kombinələşmiş istehsalın təmərkьzləєməsi; 

c)univerisal mьəssisələrin цlзьlərinin artırılması; 

d)avadanlıqların güc vahidlərinin artırılması yolu ilə təmərkьzləєmə; 

e)mьəssisələrdə eyni tip avadanlıqların sayının artırılması; 

 

184. Aşağıdakı göstəricilər arasında istehsalın təmərkьzləєməsini daha dьzgьn əks 
etdirəni hansıdır?    

a)sənaye-istehsal heyətinin orta illik sayı; 

b)istehsal əsas fondlarının orta illik dəyəri; 

c))istehsal edilən məhsulun həcmi; 

d)texnoloji prosesə sərf edilən enerji gьcьnьn kəmiyyəti; 

e)istehsal dцvriyyə fondlarının orta illik dəyəri. 



 

 185.Aşağıdakılar hansı mьəssisənin цlзьsьnə təsir gцstərən istehsaldaxili 
amillərdəndir:    

a)ərazinin relyefi, əmək ehtiyatlarının möv¬cud¬lu¬ğu, su təchizatı, enerji təminatı, 
kadrların ixtisas səviyyəsi, istehlakçıların gəlirləri və s. 

b))texnikanın inkişaf səviyyəsi, tətbiq olunan texnoloji istehsal üsulunun orijinallığı, 
istehsalın təєkili vəziyyəti, fəhlələrin mədəni-texniki səviyyəsi və s. 

c)xammal və nəqliyyat amilləri, demoqrafik vəziyyət, iqtisadi-coğrafi amilləri, 
regionun mə¬nim¬sənil¬mə vəziyyəti, sosial infrastrukturun inkiєaf səviyyəsi, 
eko¬loji və¬ziyyət, vaxt amili və s. 

d)elmi-texnili tərəqqi, istehsalın ictimai təşkili formaları, istehsalın ahəngdar təşkili, 
istehsalın təєkili tipi, istehsal ьsulu və s. 

e)makroiqtisadi sabitlik, inflyasiya səviyyəsi, məhsulun qiyməti, mьəssisənin bazar 
mцvqeyi, bazar rəqabəti və s. 

Bцlmə: 1201 

Ad 1201 
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 186.İctimai əmək bölgüsünün formaları hansılardır?    

a)fərdi, seriyalı, kütləvi; 

b)mьtləq, nisbi, inteqrallaşdırılmış; 

c)fərdi, texniki, texnoloji; 

d))ьmumi, xьsusi, fərdi; 



e)fiziki, mexaniki, texnoloji. 

 

 187.Fərdi əmək bцlgьsь nədir?    

a)iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi 
sahələrə bцlьnməsidir; 

b)sənayenin, kənd təsərrüfatının və baєqa sahələ¬rin daxilində mьxtəlif mьstəqil 
sahələrin (alt sahə¬lə¬rin) əmələ gəlməsidir; 

c)цlkənin beynəlxalq bazarlarda bir məhsul ьzrə ixtisaslaşmasıdır; 

d))mьəssisə miqyasında istehsal fəaliyyətinin mьxtəlif nцvləri ьzrə tərkib 
his¬sələrinə – sex və istehsal sahələrinə - ayrılmasıdır; 

e)mьəssisə miqyasında istifadə olunan in¬san əməyinin, tətbiq edilən texnikanın 
xüsusiyyətləri əsasında bir sı¬ra funksiya və əməliyyatlar ьzrə цz tərkib hissələrinə 
parçalan¬masıdır. 

 

188. Texniki əmək bцlgьsь nədir?    

a)istehsal prosesləri arasında olan texnoloji fərqlərdir; 

b)ayrı-ayrı iş yerlərində tətbiq olunan texnika və texnologiyanın fərqli olmasıdır; 

c)iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi 
sahələrə bцlьnməsidir; 

 d))mьəssisə miqyasında istifadə olunan in¬san əməyinin, tətbiq edilən texnikanın 
xüsusiyyətləri əsasında bir sı¬ra funksiya və əməliyyatlar ьzrə цz tərkib hissələrinə 
parçalan¬masıdır. 

e)mьəssisə miqyasında istehsal fəaliyyətinin mьxtəlif nцvləri ьzrə tərkib 
his¬sələrinə – sex və istehsal sahələrinə - ayrılmasıdır; 

 

 189.Ьmumi əmək bцlgьsь nədir?    



a))iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi 
sahələrə bцlьnməsidir; 

b)цlkənin beynəlxalq bazarlarda bir məhsul ьzrə ixtisaslaşmasıdır; 

c)istehsal proseslərində mьasir texnika və texnologiyanın tətbiq edilməsidir; 

d)sənayenin, kənd təsərrüfatının və baєqa sahələ¬rin daxilində mьxtəlif mьstəqil 
sahələrin (alt sahə¬lə¬rin) əmələ gəlməsidir; 

e)ictimai və ya єəxsi tələbatı цdəmək ьзьn məhdud nomenklaturada məhsul 
istehsalının nisbətən uzun dövr üçün hazırlanmasını təmin etmək məqsədilə bu iєə 
hər hansı sahənin uyğunlaşdırılmasıdır. 

 

 190.İxtisaslaşdırma nədir?    

a))konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına və iqtisadi təyinatına görə 
həmcins məhsul istehsalın məhdud sayda mьəssisələrdə təmərkьzləєməsidir. 

b)mьəssisənin həmiєə eyni məhsul gцndərənlərlə iєləməsidir. 

c)mьəssisənin həmiєə eyni istehlakçılara xidmət gцstərməsi və məhsul satmasıdır. 

d)mьəssisənin nisbətən uzun mьddətə mьəyyən bazar seqmentinə uyğun 
fəaliyyətidir. 

e)mьəssisənin mьmkьn olan bьtьn fəaliyyət sferalarına daxil olmasıdır. 

 

 191.İxtisaslaşdırma necə meydana çıxır?    

a)istehsalın iri müəssisələrdə cəmlənməsi nəticəsində; 

b)mьəssisələrin цlзьsьnьn bцyьməsi nəticəsində; 

c))əmək bölgüsünün inkişafı və dərinləєməsi nəticəsində; 

d)mьxtəlif istehsalların bir müəssisədə birləєməsi nəticəsində; 

e)mьəssisələr arasında uzunmüddətli təsərrьfat əlaqələrinin yaranması 



nəticəsində. 

 

 192.Mьəssisə miqyasında ixtisaslaşdırma nədir?    

a)ictimai və ya єəxsi tələbatı ödəmək ьзьn məhdud nomenklaturada məhsul 
istehsalının nisbətən uzun dцvr ьзьn bir sahədə cəmləєməsidir; 

b))özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə analoq təєkil edən, 
tət¬biq sahəsi məhdud olan, istehsalı uzun dövr üçün təkrar¬la¬nan məh¬¬sul 
istehsalının bir müəssisədə təmərkьzləєməsidir; 

c)mьəyyən texnoloji əməliyyat¬ların yerinə yetirilməsi üçün onların sex, istehsal 
sahəsi və iє yerləri arasında bölüşdürülərək cəmləєdirilməsidir; 

d)eyni adlı məhsulların bazarda satışının yalnız bir müəssisədə cəmləєməsidir; 

e)özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə fərqli olan istehsalların 
bir müəssisədə cəmləєməsidir. 

 

 193.Mьəssisədaxili ixtisaslaşdırma nədir?    

a))mьəyyən texnoloji əməliyyat¬ların yerinə yetirilməsi üçün onların sex, istehsal 
sahəsi və iє yerləri arasında bölüşdürülərək cəmləєdirilməsidir; 

b)ictimai və ya єəxsi tələbatı ödəmək ьзьn məhdud nomenklaturada məhsul 
istehsalının bir müəssisədə cəmləєdirilməsidir; 

c)цzьnьn konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə fərqli olan istehsalların 
bir müəssisədə cəmləєməsidir; 

d)istehsal prosesinin və iє yerlərinin səmərəli və yьksək məh¬sul¬darlıqlı texnika ilə 
təmin olunmasıdır; 

e)özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə analoq təєkil edən, 
istehsalı uzun dövr üçün təkrar¬la¬nan məh¬-sul istehsalının bir müəssisədə 
cəmləєdirilməsidir. 
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194. Mьəssisə miqyasında ixtisaslaşdırmanın formaları hansılardır?    

a))əєya, hissə və texnoloji mərhələ ьzrə; 

b)aqreqat, əєya və istehsal-texniki; 

c)əєya, texniki, mexaniki; 

d)fiziki, aqreqat, texnoloji mərhələ ьzrə; 

e)hissə, istehsal-texniki, mexaniki. 

 

 195.Əşya formasında ixtisaslaşdırma nədir?    

a)istehlakçıya çatan hazır məhsul istehsalının bir neçə mьəssisə arasında 
bölünməsidir; 

b)mьəssisənin əmək predmetinin emalı mərhələlərindən birinin yerinə 
yetirilməsinə cəlb edilməsidir; 

c)sonradan istehsalda istifadə edilmək və hazır məhsulu dəstləєdirmək məq¬sədilə 
onun ayrı-ayrı hissələrinin buraxılışının bu və ya digər bir mьəssisədə 
təmərkьzləєdirilməsidir; 

d))bilavasitə istehlakçıya çatan hazır məhsul istehsalının bu və ya digər bir 
mьəssisədə cəm¬ləє¬di¬rilməsidir; 

e)sonradan istehsalda isti¬fadə edilmək və hazır məhsulu dəstləєdirmək 
məq¬sədilə onun ayrı-ayrı hissələrinin buraxılışının müxtəlif mьəssisələr arasında 
bölünməsidir. 



 

 196.Soyuducu istehsalını həyata keзirən zavod hansı formada ixtisaslaşmış sayılır?    

a)istehsal-texniki formada 

b)hissə formasında 

c))əşya formasında 

d)texnoloji mərhələ ьzrə 

e)avadanlıq formasında 

 

 197.Mərkəzləєdirilmiє tцkmə mьəssisəsinin ixtisaslaşma formasını göstərin.    

a)istehsal-texniki formada 

b)hissə formasında 

c)əşya formasında 

d))texnoloji mərhələ ьzrə 

e)avadanlıq formasında 

 

198. İxtisaslaşdırma səviyyəsini səciyyəlnədirən gцstəricilər hansılardır?    

a)əєya, hissə, texnoloji mərhələnin miqdarı və sayı 

b)hissə və məhsulun sahə ьzrə məbləği, sahənin ьmumi sənaye məhsulunda xьsusi 
зəkisi 

c))sənayedə mьstəqil sahələrin sayı; ixtisaslaşmış sahə məhsulunun ümumi 
istehsaldakı payı, müəssisənin istehsal etdiyi əsas məhsulun ьmumi istehsalda xьsusi 
зəkisi, nцvь, tipi, цlзьsь və modellərin sayı, ixtisaslaşmış müəssisələr və sexlərin 
ümumi istehsaldakı payı 

d)sənaye sahəsinin ьmumi həcmi, sahədəki mьəssisələrin sayı, sahədə iєləyənlərin 



orta illik sayı, sahədə əmək haqqı fondu, sahəyə illik vəsait qoyuluєu 

e)ixtisaslı fəhlələrin ümumi sayı, ixtisaslaşmış müəssisələrin ümumi sayı, texnoloji 
mərhələlərin sayı 

 

 199.Aşağıdakı göstəricilərdən hansı müəssisədaxili ixtisaslaєma səviyyəsini 
qiymətləndirmək ьзьn tətbiq olunur?    

a)sahənin mьəssisələri tərəfindən buraxılan konstruktiv və tex¬noloji cəhətdən 
yekcins məmulatlar qrupunun miqdarı və nцvləri; 

b)mьəssisənin mьəyyən dцvr ərzində istehsal etdiyi məhsulun həcmi; 

c)mьəssisənin təsərrьfat əlaqələrində olduğu müəssisələrin sayı; 

d))bir iє yerinə dьєən hissə-əməliyyatların sayı; 

e)bir iє yerində ay ərzində istehsal olunan məhsulun həcmi. 

 

 200.Aşağıdakılardan hansı istehsalın kooperasiyalaşdırılmasına xas olan cəhətdir?    

a)mьəssisənin buraxdığı məhsulun bьtьn detal, qovєaq və hissələri həmin 
mьəssisənin ayrı-ayrı sexlərində istehsal olunur 

b)mьəssisənin bьtьn bцlmələri bir-biri ilə texnoloji bağlılığı olmayan məhsullar 
buraxır 

c)mьəyyən məhsulun istehsalı və satışı bütünlüklə bir mьəssisədə cəmlənmiєdir 

d)eyniadlı məhsul istehsalçıları arasında bazarın bölüşdürülməsi ilə bağlı razılıq olur 

e))mьəssisə bir məhsulun hazırlanması üçün müxtəlif mьəssisələrdən detal, qovєaq 
hissə və yarımfabrikat alır; 

 

 201.Maşınqayırma zavodu kooperasiyaya daxil olduğu müəssisələrdən porєen, 
radiator, diyircəkli yastıq, şin və baєqa hissə və qovşaqlar alır. Bu, 
kooperativləєdirmənin hansı formasını əks etdirir?    



a)aqreqat ьzrə kooperativləєdirmə 

b)əєya ьzrə kooperativləєdirmə 

c)istehsal-texniki ьzrə kooperativləєdirmə 

d))hissə ьzrə kooperativləєdirmə 

e)texnoloji mərhələ ьzrə ьzrə kooperativləєdirmə 
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202. Sənayedə kombinələєdirmə nədir?    

a)istehsalın daha iri müəssisələrdə təmərkьzləєməsi prosesidir. 

b)))texnoloji və təş¬ki¬lati baxımdan əlaqəli olan mьxtəlif sa¬hə¬lərə məxsus ayrı-
ayrı is¬teh¬¬salların vahid istehsal kompleksində birləєdiril¬mə¬si¬dir. 

c)birlik və mьəssisələrin istehsal etdiyi məhsulların növü, tipi, ölçüsü və modellərin 
sayının artması prosesidir. 

d)mьəssisələrin fəaliyyətlərinin dцvlət tərəfindən əlaqələndirilməsidir. 

e)oxєar məhsulları istehsal edən mьxtəlif mьəssisələrin bir mərkəzdən idarə 
edilməsidir. 

 203.Aşağıdakılardan hansı kombinələєdirmənin səciyyəvi xьsusiyyəti hesab olunur?    

a)istehsal prosesinin yalnız bir müəssisədə baє verməsi, istehsal olunmuє 
məhsulların istehlakçıya çatdırılmasında heç bir vasitəзidən istifadə edilməməsi 

b)istehsal prosesinin mərhələləri arasındakı ahəngdarlı, müəssisələrin 



mьlkiyyətзisinin eyni єəxs olması, vahid mərkəzləєdirilmiє idarəetmə sistemi 

c)mьxtəlif mьəssisələrin istehsalı olan hissə və qovşaqların bir müəssisədə son 
məhsul formasında yığılması 

d)istehsalın yalnız sifarişlər əsasında olması, sifariş edilmiş məhsulların bir neçə 
mьəssisə tərəfindən istehsalı 

e))mьxtəlif istehsalların birliyi, kombinata daxil olan müəssisələrin texniki-iqtisadi 
vəhdəti, vahid enerji sistemi və nəqliyyat bazası 

 

 204.Əmək predmetlərinin emalının ayrı-ayrı mərhələlərinin birləєdirilməsi 
xarakterindən asılı olaraq kombinələєmənin formaları hansılardır?    

a)aqreqat, istehsal-texniki və texnoloji 

b))xammalın ardıcıl emalına görə, xammalın kompleks emalına görə, tullantılardan 
istifadəyə gцrə 

c)єaquli, ьfiqi və qarışıq 

d)alət, hissə və texnoloji mərhələ ьzrə 

e)fərdi, seriyalı və kьtləvi 

 

 205.İstehsallar arasında əlaqələrin xarakterindən asılı olaraq kombinələєmənin 
tipləri hansılardır?    

a)aqreqat, istehsal-texniki, texnoloji 

b)xammalın ardıcıl emalı, xammalın kompleks emalı, tullantılardan istifadə 

c)fərdi, seriyalı, kütləvi 

d)alət, hissə və texnoloji mərhələ ьzrə 

e))şaquli, üfiqi, qarışıq 

 



 206.Qarışıq kombinələєmə tipi nə vaxt olur?    

a))xammalın bir növünün ardıcıl emalından əsas yarımfabrikat və ya hazır məhsul, 
tullan¬tılardan isə əlavə yarımfabrikat və ya əlavə hazır məhsullar alınanda 

b)xammal ardıcıl emal olunanda 

c)xammal kompleks emal olunanda 

d)məhsulun həm istehsalı, həm də satışı bir müəssisədə cəmləєəndə 

e)mьxtəlif mьəssisələrdə istehsal edilən hissə və qovєaqlar bir mьəssisədə hazır 
məhsul kimi yığılanda 

 

 207.Aşağıdakı cəhətlərdən hansı kombinələєmə ьзьn səciyyəvi deyildir?    

a)mьxtəlif istehsalların ərazicə birliyi 

b))vahid satış şəbəkəsinin olması 

c)kombinata daxil olan istehsalların texniki-iqtisadi vəhdəti 

d)vahid enerji sistemi 

e)vahid nəqliyyat bazası 

 

 208.Aşağıdakı əlamətlərdən hansı kombinələєmiє mьəssisələr ьзьn səciyyəvi deyil?    

a)texnoloji prosesin bir mərhələsindən digərinə keзid fasiləsiz baє verir 

b)texnoloji prosesin bir mərhələsindən digərinə keзid ən qısa yolla baş verir 

c)istehsallardan birinin nəticəsi digəri üçün başlanğıc olur 

d)istehsallardan birinin məh¬su¬lu digəri ьзьn material və ya yarımfabrikat rolun¬da 
çıxış edir 

e))istehsallardan hər birinin məhsulu birbaşa satış bazarlarına çıxarılır 

 



 209.Kombinələєmənin əsas єərti nədir?    

a)kombinata daxil olan mьxtəlif mьəssisələr arasında bazarın bölüşdürülməsidir 

b)kombinata daxil olan mьxtəlif mьəssisələrdə eyni texnoloji avadanlıqlardan 
istifadə edilməsidir 

c))mьxtəlif profilli istehsalların eyni bir məkanda təmərkьzləєdirilməsidir 

d)mьxtəlif profilli istehsalların eyni bir ölkədə yerləєdirilməsidir 

e)eyni bir ərazidə analoji mьəssisələrin cəmləє¬di¬rilməsidir 

Bцlmə: 1302 

Ad 1302 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 210.Qara metallurgiya kombinatı üçün kombinələєmənin hansı forması 
səciyyəvidir?    

a))xammalın ardıcıl emalı 

b)xammalın kompleks emalı 

c)texnoloji mərhələ ьzrə 

d)ьfiqi kombinələєdirmə 

e)istehsal-texniki kombinələєdirmə 

 

211. Mineral (üzvi) xammalın emalı kombinatları üçün kombinələєmənin hansı 
forması səciyyəvidir?    

a)xammalın ardıcıl emalı 



b)texnoloji mərhələ ьzrə 

c))xammalın kompleks emalı 

d)tullantılardan istifadəyə əsaslanan 

e)texniki kombinələєdirmə 

 

 212.Neftayırma müəssisələri ьзьn kombinələєmənin hansı forması səciyyəvidir?    

a)xammalın ardıcıl emalı 

b)texnoloji mərhələ ьzrə 

c))xammalın kompleks emalı 

d)tullantılardan istifadəyə əsaslanan 

e)єaquli kombinələєdirmə 

 

 213.Єaquli kombinələєmənin səciyyəvi xьsusiyyəti nədir?    

a))xammalın ardıcıl olaraq emal edilərək yarımfabrikat və hazır məhsula зevrilməsini 
nəzərdə tutur 

b)xammalın kompleks emalını nəzərdə tutur 

c)ayrı-ayrı müəssisələrdə istehsal olunan qovєaq və hissələr bir mьəssisədə son 
məhsul kimi yığılır; 

d)mьxtəlif mьəssisələrdə istehsal olunan məhsullar bir mьəssisə tərəfindən satılır 

e)xammalın bir növünün ardıcıl emalından əsas yarımfabrikat və ya hazır məhsul, 
tullan¬tılardan isə əlavə yarımfabrikat və ya əlavə hazır məhsullar alınır 

 

 214.Azərbaycanda kombinatların yaradılması üçün daha geniş imkanların olduğu 
sənaye sahəsi hansıdır?    



a)yeyinti sənayesi 

b)ağır metallurgiya 

c))neft-kimya sənayesi 

d)ağac emalı sənayesi 

e)hasilat sənayesi 

 

 215.Kombinələєdirmə səviyyəsi hansı göstəricilərlə цlзьlьr?    

a)sənaye sahələri ьzrə gцstəricilər, ərazi ьzrə gцstəricilər 

b))texnoloji mərhələ və sahələrin sayı, kombinatda məhsul istehsalının həcmi və 
onun ьmumi istehsalda xьsusi зəkisi; kombinatların işçi heyətinin ьmumi istehsal iєзi 
heyətində xьsusi зəkisi; kombinatların əsas fondlarının dəyəri və ьmumi istehsal 
əsas fondlarında xüsusi çəkisi. 

c)əl ilə idarə olunan universal dəzgahların sayı, xüsusi və ixtisaslaşdırılmış 
dəzgahların sayı, universal yarımavtomat və avtomat dəzgahların sayı, aqreqat 
dəzgahların dəyəri və bunların dəzgah parkının ümumi dəyərləridə xьsusi зəkisi 

d)əməyin mexanikləєmə səviyyəsi, fəhlələrin ümumi sayı, müəssisələrin sayı 

e)kombinatların istehsal etdiyi məhsulların sayı, dəyəri, ixracdakı payı, əməyin 
texniki silahlanması səviyyəsi. 

 

 216.Aşağıdakı göstəricilərin hansından kombinələєmənin səviyyəsini 
qiymətləndirmək ьзьn istifadə edilir?    

a)kombinatda bir iє yerinə dьєən hissə-əməliyyatların sayı 

b)kombinatla kooperasiya əlaqələrinə girmiє mьəssisələrin sayı 

c)kombinatın müəyyən dцvrdə əldə etdiyi mənfəət 

d)kombinatın müəssisələrində olan avadanlıqların orta güçü 



e))kombinatlarda birləєdirilən texnoloji mərhələ və sahələrin sayı 

 

 217.Aşağıdakılardan hansı kombinələєdirmənin iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə 
edir?    

a))xammal və materialların daşınma xərclərinə ciddi qənaət olunur 

b)idarəetmənin çevikliyi artır 

c)məhsulun rəqabət qabiliyyəti yьkəlir 

d)məhsulların satış sürəti artır 

e)avadanlıqların boşdayanma halları azalır 

Bцlmə: 1401 

Ad 1401 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 218.Mьəssisədə idarəetmə nədir?    

a))qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək 
resurs¬la¬rı¬nın sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiє idarə¬et¬mə subyekti ilə isteh¬sal 
heyətinin birgə həyata keзirdikləri tədbirlər sistemin¬dən iba¬rət¬dir. 

b)qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək 
resurs¬la¬rı¬nın sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiє dцvlət idarəetmə orqanlarının 
birgə həyata keзirdikləri tədbirlər sistemin¬dən iba¬rət¬dir; 

c)qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək 
resurs¬la¬rı¬nın sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiє dцvlət tənzimləmə orqanlarının 
birgə həyata keзirdikləri tədbirlər sistemin¬dən iba¬rət¬dir; 



d)qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək 
resurs¬la¬rı¬nın sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiє tədbirlərin qiymətləndirilməsi 
sistemi¬dir; 

e)qarşıya qoyulan məqsədlərə yцnəldilən lisenziyalaşdırma sistemidir. 

 

219. Mьəssisələrdə idarəetmə funksiyaları hansılardır?    

a)istehsal, mьbadilə, istehlak; 

b))planlaşdırma, təєkiletmə, koordinasiya; 

c)idarəetmədə əmək bцlgьsь, təkbaşınaçılıq, korporativ əhval-ruhiyyəsi; 

d)inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji; 

e)xətti, fuksional, xətti-funksional. 

 

 220.İdarəetmənin metodları hansılardır?    

a))inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji; 

b)inzibati, psixolojı, təşkilatı; 

c) iqtisadi, təşkilatı, sosial-psixoloji; 

d)maddi-texniki, təєkilati, iqtisadi; 

e)iqtisadi; texnoloji, operativ; 

 

 221.İdarəetmə prinsiplərinə aid deyil:    

a)İdarəetmədə əmək bцlgьsь; 

b)Təkbaşınaçılıq; 

c)Ədalət prinsipi; 



d)Təєəbbüskarlıq; 

e))koordinasiya. 

 

 222.İdarəetmənin funksiyası olan planlaşdırmanın mərhələlərinə aşağıdakılardan 
hansı aiddir?    

a)matris sxemi; 

b)koordinasiya; 

c)Təєəbbüskarlıq; 

d))məqsədlərin mьəyyən edilməsi; 

e)lisenziyalaşdırma. 

 

 223.Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin prinsiplərinə aid deyil?    

a)intizam prinsipi; 

b))ahəngdarlıq prinsipi; 

c)qayda prinsipi; 

d)ədalət prinsipi; 

e)istiqamətlərin vəhdəti prinsipi. 

 

224. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin prinsiplərinə aiddir?    

a)avtomatlaşdırma və mexanikləєdirmə prinsipi; 

b))səlahiyyət və məsuliyyət prinsipi; 

c)dьzxətlilik prinsipi; 

d)ahəngdarlıq prinsipi; 



e)paralellik prinsipi. 

 

225. Mьəssisədə idarəetmə prosesinin mərhələləri hansıdır?    

a)proqnozlaşdırma, təєkil etmə, tənzimləmə; 

b))planlaşdırma, planların reallaşdırılması və nəzarət; 

c)təєkil, idarəetmə, tənzimləmə; 

d)planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tənzimləmə 

e)təєkil etmə, stimullaşdırma, nəzarət. 

 

 226.İdarəetmə sistemi nədir?    

a)idarəetmə məqsədlərinin məcmusu, investisiya qoyuluєu prosesidir; 

b)idarəetmə metodları və funksiyalarının məjmusu, istehsalın təєkili prinsipləridir; 

c))idarəetmə məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və metodlarının 
məcmusudur; 

d)mьəssisədə idarəetmənin təєkilati quruluєunu xarakterizə edir, kadrların tərkibini 
gцstərir; 

e)idarə aparatında çalışan işçilərin məcmusudur. 

Bцlmə: 1402 

Ad 1402 
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 227.İdrəetmə aparatının ən geniş yayılmış sxemi hansıdır?    

a)xətti; 

b)funksional; 

c))xətti-funksional; 

d)matris sxemi; 

e)məqsədli-proqram. 

 

228. İdarəetmədə qaşıya qoyulan məqsədlər hansı tələbə cavab verməyə bilər?    

a)məqsədlərin uzlaşması, vəhdətdə olması və bir-birinə zidd olmaması; 

b)real olması (yerinə yetirilməsinin mumkun olması); 

c))təhcizatcıların mənafeyinə tabe olması; 

d)icracılar ucun aydın olması; 

e)cevik olması. 

 

 229.Bunlardan hansı muəssisənin idarəetmə mexanizminə aid olunmur?    

a)idarəetmə prinsipləri və funksiyaları; 

b)idarəetmənin funksional qurluєu; 

c))istehsal fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması; 

d)iqtisadi və huquqi qanunlar və məhdudiyyətlər; 

e)məlumatlar və onların işlənmə usulları. 

 

230. İdarəetmənin hansı prinsipinə gorə iєci cox yerdən deyil, ozunun tabe olduğu 
şəxsdən əmr almalıdır?    



a)İdarəetmədə əmək bolgusu prinsipi; 

b)Səlahiyyət və məsuliyyət prinsipi; 

c))Təkbaşınaçılıq prinsipi; 

d)İntizam prinsipi; 

e)İstiqamətlərin vəhdəti prinsipi. 

 

 231.İdarəetmənin hansı prinsipinə gorə iєcilər və maddi resurslar lazım olan vaxtda 
oz yerlərində olmalıdırlar?    

a)İntizam prinsipi; 

b)Mərkəzləєdirmə prinsipi; 

c)Ədalət prinsipi; 

d)Səlahiyyət və məsuliyyət prinsipi; 

e))Qayda prinsipi. 

Bцlmə: 1501 
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232. Plan nədir?    

a))məqsədi, məzmunu, həcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı gostərilməklə 
muəyyən bir dovr ucun yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan iє və tapşırıqların 
məcmusunu ozundə əks etdirən sənəddir; 

b)muəssisənin inkiєafı ucun zəruri olan sənədlərin məjmusudur; 



c)uzun muddət ucun muəyyən edilmiє, rəqabət ustunluklərinin və səmərəliliyin 
artırılması əsasında stabil iqtisadi gostəricilərə və bu gostəricilərin artımına nail 
olmağa imkan verən istiqamətlərin, fəaliyyət qaydaları və normalarının, idarəetmə 
funksiyalarının məcmusudur; 

d)dovlət və təsərrufat subyektləri tərəfindən muəyyən dovr ərzində icrası nəzərdə 
tutulan təsərrufat tədbirləri uzrə məqsəd və vəzifələrin, icra sənədlərinin 
məcmusudur; 

e)perspektiv dovr ucun iqtisadi inkiєaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin həlli 
yollarına, strateji məqsədlərə nail olmaq ucun qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə 
yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvur, mulahizə və tovsiyələrin 
məcmusudur. 

233. Proqram nədir?    

a)proqramda oz əksini tapan tədbirlərin rəvan, bir qaydada realizə olunması məqsə-
dilə həyata kecirilməsi nəzərdə tutulan konkret və kompleks tədbirlər sistemidir; 

b))dovlət və təsərrufat subyektləri tərəfindən muəyyən dovr ərzində icrası nəzərdə 
tutulan təsərrufat tədbirləri uzrə məqsəd və vəzifələrin məcmusudur; 

c)strateji məqsədlərə nail olmaq ucun qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə 
yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvur, mulahizə və tovsiyələrin 
məcmusudur; 

d)məqsədlərin muəyyən edilməsi, problemin təhlili, proqnozlaşdırma, alternativ va-
riantların muəyyən olunması, qəbul edilmiє qərarların qiymətləndirilməsi, 
investisiya qoyuluşlarının həyata keзirilməsi mərhələlərini əhatə edən fəaliyyət 
novudur. 

e)elmi jəhətdən formalaşdırılan biliklər sistemi və habelə ictimai həyatın butun 
sahələrinin şuurlu nizamlanmasına yonəldilmiє fəaliyyət novudur; 

 

 234.Proqnoz nədir?    

a))perspektiv dovr ucun iqtisadi inkiєaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin həlli 
yollarına, ustunluk veriləcək sahələrin inkiєaf istiqamətlərinə, strateci məqsədlərə 



nail olmaq ucun qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair elmi cəhətdən 
əsaslandırılmış təsəvvur, mulahizə və tovsiyələrin məcmusudur; 

b)idarə olunan obyektin qarşısında duran vəzifələrin muəyyən edilmiє muddətə və 
ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə yerinə yetirilməsinə yonəldilmiє idarəetmə 
qərarlarının əsaslandırılması, qəbul edilməsi və icrasının təєkili məqsədilə qarşılıqlı 
əlaqədə və muəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilən muxtəlif xarakterli əmək və maşın 
əməliyyatlarının məcmusudur; 

c)yalnız sənaye muəssisələrinə aid olan idarəetmə funksiyası olmaqla, sexlərin 
istehsal etməli olduğu məhsulların adları və natural gostəricilərinin məcmusudur; 

d)istehsal muəssisəsinin oz gucunu və bazarda baє verən tələb və təklifi tam єəkildə 
hesablayaraq, oz qarşısına elmi əsası olan məqsəd qoyub və buna məqsədə nail 
olma mərhələlərini muəyyənləєdirməklə onların nə vaxt və necə yerinə 
yetirilməsinin sənədləєdirilməsidir; 

e)idarəetmə məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və metodlarının 
məcmusudur. 

 

 235.Aşağıdakılardan hansı muəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması prinsiplərinə 
aid olunmur?    

a))paralellik prinsipi; 

b)komplekslik prinsipi; 

c)stabillik prinsipi; 

d)qənaətlilik prinsipi; 

e)prioritetlərin muəyyən olunması prinsipi; 

 

 236.Aşağıdakı əlamətlərdən hansından planların novlərini təsnifləєdirərkən istifadə 
edilmir?    

a)əhatə etdiyi dovrə gorə; 



b)funksional baxımdan; 

c))istehsalın həcminə gorə; 

d)idarəetmə iyerarxiyasına gorə; 

e)planlaşdırma iyerarxiyasına gorə. 

 

237. Aşağıdakılardan hansı muəssisədə planlaşdırmanın metodlarına aid deyil?    

a)"Nail olunmuє səviyyədən" planlaşdırma; 

b)iqtisadi-statistik metodlar; 

c))təcrubi-eksperimental metodu; 

d)normativ metod; 

e)balans merodu. 

 

238. İstehsal proqramının dəyər gostəricisi hansıdır?    

a))əmtəəlik məhsul; 

b)1 manatlıq əmtəəlik məhsula cəkilən xərc; 

c)əsas istehsal fondlarının tərkibi; 

d)dovriyyə vəsaitlərinin dəyəri; 

e)məhsulun maya dəyəri. 

 

 239.Aşağıdakılardan hansı muəssisənin inkişaf planının bolmələrinə aid deyil?    

a)investisiya və yeni texnikanın tətbiqi planı; 

b)əmək haqqı və kadrlar planı; 

c))sığorta işinin planı; 



d)məhsulun istehsalı və reallaşdırılması planı; 

e)əmək kollektivinin sosial inkişaf planı. 

 

 240.Planlaşdırmanın iyerarxiyası əlaməti ьzrə planlar hansı növlərə ayrılır?    

a)inzibati, iqtisadi, sosial-iqtisadi planlar; 

b)plan, proqram, proqnoz; 

c)satış, istehsal, maddi-texniki təminat planlar; 

d))strateji, taktiki, operativ planlar; 

e)qısamüddətli, ortamuddətli, uzunmuddətli planlar. 
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241. Umumi məhsulun həcmi necə hesablanır?    

a)əmtəəlik məhsul ustə gəl ilinin əvvəli ucun hazır məhsul qalığı çıxılsın ilinin axırı 
ucun hazır məhsul qalığı reallaşdırılmış məhsul kimi; 

b)reallaşdırılmış məhsul ustə gəl ilinin axırı ucun bitməmiş istehsal qalığının cıxılsın 
ilinin əvvəli ucun bitməmiş istehsal qalığı kimi; 

c)plan ilinin axırı ucun hazır məhsul qalığı kimi; 

d)əmtəəlik məhsul ustə gəl ilinin əvvəli ucun bitməmiş istehsal qalığının cıxılsın 
ilinin axırı üçün bitməmiş istehsal qalığı kimi; 

e))əmtəəlik məhsul ustə gəl ilinin axırı ucun bitməmiş istehsal qalığının cıxılsın ilinin 



əvvəli ucun bitməmiş istehsal qalığı kimi. 

 242.İstehsal proqramının natural gostəricisi hansıdır?    

a)əmtəəlik məhsul; 

b)umumi məhsul; 

c)reallaşdırılmış məhsul; 

d))məhsulun nomenklaturası; 

e)xalis məhsul; 

 243.Planlaşdırmanın iyerarxiyası əlamətinə gorə planlar hansı novlərə bolunur?    

a)taktiki, analtik, operativ; 

b))strateci, taktiki, operativ; 

c)taktiki, funksional, strateji; 

d)funksional, analtik, cevik; 

e)strateji, direktiv, indikativ. 

 244.Muəssisədə normaların işlənib hazırlanmasında aşağıdakı hansı metodlardan 
istifadə olunur?    

a)qənaətli, kompleks və funksional; 

b)analitik-hesablama, funksional və qənaətli; 

c)iqtisadi, texnoloci və operativ; 

d))məmulat uzrə, hissə uzrə və oxşarlığa gorə hesablama metodları; 

e)analitik-hesablama, təcrubi-eksperimental və statistik. 

245. Muəssisələrdə istehsal proqramının əsaslandırılmasında əsasən aşağıdakı 
gostəricilərin hansından istifadə olunur?    

a)giriє istehsal guсundən; 



b))orta illik istehsal guсundən; 

c)cıxış istehsal guсundən; 

d)rentabellik normasından; 

e)rentabellik indeksindən; 

 

 246.Aşağıdakılarından hansı muəssisənin maliyyə planında nəzərə alınmır?    

a)muəssisənin pul mədaxili; 

b)muəssisənin pul məxarici; 

c)budcə ilə hesablaєmalar; 

d))fondveriminin planlaşdırılması; 

e)bank və digər subyektlərlə hesablaєmalar. 

 

 247.Aşağıdakılarından hansı muəssisənin inkişaf planının əsas bolməsi olan 
«İstehsalın iqtisadi səmərəliliyinin artırılması» planınında nəzərə alınmır?    

a)kadrlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar; 

b)əsas fondlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar; 

c))ayrı-ayrı məhsulların istehsalı uzrə tapşırıqlar; 

d)dovriyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar; 

e)investisiya qoyuluşlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılmasına dair tapşırıqlar; 

 

 248.Aşağıdakılarından hansı planlaşdırmanın metodlarına aiddir?    

a)iqtisadi təhlil metodu; 

b)funksional metod; 



c)inzibati metod; 

d)sosial-psixoloji metod; 

e))normativ metod. 

 

 249.Maliyyə planında:    

a)ayrı-ayrı məhsul novlərinin istehsalı uzrə natural və dəyər ifadəsində tapşırıqlar 
nəzərdə tutulur; 

b)iєcilərin zəruri sayı, əmək haqqı fondunun həjmi mьəyyən olunur, əmək 
məhsuldarlığının artırılması, kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması üzrə 
tapşırıqlar öz əksini tapır; 

c)planda reallaşdırılan və əmtəəlik məhsulun maya dəyəri, ayrı-ayrı məhsulların 
maya dəyəri ьzrə tapşırıqlar öz əksini tapır; 

d)muəssisənin inkiєaf planının məkan və zaman baxımından konkretləєdirilməsinə 
yцnəldilmiє tədbirlər sistemini цzьndə əks etdirir; 

e))muəssisənin pul mədaxili və məxaricini, budcə, bank və digər subyektlərlə 
hesablaşmaları əks etdirir. 
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250. Əsaslı vəsait qoyuluєunun texnoloji quruluєu nədir?    

a))layihələndirməyə, avadanlıqların alınmasına, tikinti quraşdırma işlərinə cəkilən 
hər bir xərcin umumi əsaslı vəsait qoyuluєunda xususi cəkiləridir; 



b)iqtisadiyyatda həyata kecirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı maliyyələєmə 
mənbələrinin xьsusi зəkiləridir; 

c)yeni tikintiyə, movjud gujlərin geniєləndirilməsinə, muəssisənin rekonstruksiya 
edilməsinə, texniki jəhətdən silahlandırılmasına çəkilən xərjlərin əsaslı vəsait 
qoyuluєunun ьmumi məbləğində xьsusi зəkiləridir; 

d)iqtisadiyyatda həyata kecirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı sahə xərclərin 
xususi cəkiləridir; 

e)iqtisadiyyatda həyata kecirilən əsaslı vəsait qoyuluєunda ayrı-ayrı regionların 
xüsusi çəkiləridir. 

 

 251.Əsaslı vəsait qoyuluєunun tərkibi hansı xərclərdən ibarətdir?    

a)təkrar istehsal, texnoloji, cari və s. xərclər; 

b))tikinti-quraşdırma avadanlıq, alət və inventarların alınması, geoloji kəєfiyyat, 
torpaq alma, kadr hazırlama, idarə heyətinin saxlanması xərcləri; 

c)muəssisələrin geniєləndirilməsi, yenidənqurulması, texnika ilə silahlanması, 
təhcizat və satış xərcləri; 

d)sənaye, kənd təsərrufatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə və ticarət xərcləri; 

e)texnoloji təkmilləєdirmələr və yeni məhsul istehsalı xərcləri, məhsul satışı 
xərcləri. 

 

 252.Əsaslı vəsait qoyuluєunun səmərəlilik gostəriciləri hansılardır?    

a))investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma muddəti, xalis cari dəyər 

b)investisiya qoyuluşlarının həcmi, investisiya riski 

c)daxili rentabellik norması, risklərin gozlənilən səviyyəsi 

d)bazarın potensial həcmi, risklərin gozlənilən faizi 

e)bazarın real həcmi, daxili mənfəət norması 



 

 253.Birbaєa investisiya:    

a))muəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaєa təsir etmək imkanı verir; 

b)muəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaєa təsir etmək imkanı vermir; 

c)istiqrazların alınmasına yonəldilir; 

d)veksellərin alınmasına yonəldilir; 

e)imtiyazlı səhmlərin alınmasına yonəldilir; 

 

 254.Aşağıdakılardan hansı investisiya fəaliyyətinin obyekti ola bilər?    

a))yeni yaradılmış və ya moderiniləєdirilmiє əsas fondlar, qiymətli kağızlar, 
mulkiyyət huququ və əqli mulkiyyət huququ 

b)əsaslı təmir, cari təmir, avadanlıqların alınmasına cəkilən xərclər, binaların tikintisi 

c)əsas fondlarının yeniləєdirilməsi, dovruyyə fondlarının alınması, istehsalın 
genişləndirilməsi, məhsul satışı 

d)yeni tikinti, istehsalın modernizasiyası, vergi xərcləri, muəssisənin qurluєunun 
dəyiєdirilməsi 

e)iєcilərin əmək haqqı, kadrların yenidən hazırlanması, əsas fondların təkrar 
istehsalı, muəssisənin qurluєunun dəyiєdirilməsi 

 

 255.İstehsal investisiyası (istehsala investisiya) nəzərdə tutur:    

a)məhsulun istehsalına və reallaşdırmasına cəkilən cari xərclərini 

b)xammal və materialların alınması xərclərini 

c)iєləyənlərin əmək haqqını 

d))avadanlıqların alınması və quraşdırılması xərclərini 



e)əsas fondların cari təmiri xərclərini 

 

 256.İnvestisiya kimi sahibkarlıq obyektlərinə nə qoyula bilməz?    

a)pul, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və baєqa qiymətli 
kağızlar; 

b))iєci quvvəsi, muvinətlər və bank lisenziyası; 

c)daşınan və daşınmaz əmlak; 

d)muvafiq qaydada rəsmiləєdirilmiє elmi-təcrubi və digər intellektual sərvətlər; 

e)bu və ya digər istehsal novunun təєkili ucun zəruri olan, anjaq 
patentləєdirilməmiє, texniki sənədləєdirilmə, vərdiє və istehsalat təjrubəsi kimi 
tərtib edilmiє texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu; 

 

 257.Verilənlərdən hansı investisiyanın subyektinə aid deyil?    

a)iєlərin icracıları (podratcılar); 

b)investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər; 

c)əmtəələr, avadanlıq və layihə məhsullarını təqdim edənlər; 

d))məqsədli pul yatırımları; 

e)banklar, sığorta şirkətləri və vasitəci təşkilatlardır. 

 

258. Real investisiya nədir?    

a)investisiya portfelinin formalaşdırılması ucun qiymətli kağızların alınması ilə 
əlaqədər uzunmuddətli vəsait qoyuluєudur; 

b)qiymətli kağızların alınmasına və dovriyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması ilə 
əlaqədər layihələrə uzunmuddətli vəsait qoyuluєudur; 



c)əmək haqqının odənilməsinə yonəldilmiє uzunmuddətli investisiya qoyuluєudur; 

d)birbaєa və portfel investisiyaların cəminə bərabərdir; 

e))əsasən istehsal vasitələrinə, istehsal, sosial və infrastruktur obyektlərinə 
uzunmuddətli vəsait qoyuluєudur. 

Bцlmə: 1701 

Ad 1701 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 259.Aşağıdakı əlamətlərdən hansı muəssisənin innovasiya fəaliyyətini bilavasitə 
səciyyələndirmir?    

a)yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması və hazır məhsul єəklində bazara cıxarılması; 

b)yeni satış bazarlarının və yeni satış usullarının tapılması; 

c)yeni idarəetmə usullarının tətbiqi; 

d)istehlakcıların istəklərinin oyrənilməsi sahəsində tədqiqatlar; 

e))muəssisənin operativ istehsal fəaliyyətinin planlaєdırılması; 

 

260. İntelektual mulkiyyətə nə daxildir?    

a)kəєflər, ixtiralar, mal və xidmətlər, modellər, nəzəriyyələr, informasiya 
məhsulları, inventarlar; 

b)kəєflər, ixtiralar, lisenziyalar, mulkiyyət huquqları, modellər, nəzəriyyələr, 
informasiya məhsulları, avadanlıqlar; 

c)kəєflər, ixtiralar, konsepsiyalar, sənaye məhsuları, xidmətlər, informasiya 



məhsulları (proqram məhsulları, radio və teleproqramlar), texnika; 

d))kəєflər, ixtiralar, konsepsiyalar, modellər, nəzəriyyələr, informasiya məhsulları 
(proqram məhsulları, radio və teleproqramlar), incəsənət əsərləri; 

e)kəєflər, ixtiralar, konsepsiyalar, modellər, nəzəriyyələr, informasiya məhsulları 
(proqram məhsulları, radio və teleproqramlar), məiєət xidməti, lisenziyalar; 

 

 261.Aşağıdakı mulahizələrdən hansı biri elmi-texniki tərəqqi ilə innovasiya arasında 
əlaqəni daha dolğun əks etdirir?    

a))İnnovasiya – elmi-texniki tərəqqinin potensial imkanlarının yeni məhsul və texno-
logiyalarda oz əksini tapan real elmi-texniki nailiyyətlərə cevrilməsini əks etdirir; 

b)İnnovasiya elə elmi-texniki tərəqqinin ozudur; 

c)İnnovasiya – elmi-texniki tərəqqinin ilkin mərhələsidir; 

d)İnnovasiya - fundamental tədqiqatlarının bazara cıxarılması və stılmasıdır; 

e)İnnovasiya həm elmi-texniki tərəqqini, həm də marketinq fəaliyyətini birləєdirir; 

 

262. Texnoloji parametrlərindən asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi 
qruplaşdırılır:    

a)idarəetmə və texnoloji innovasiyalar; 

b)iqtisadi və təєkilati innovasiyalar; 

c))məhsul və proses innovasiyaları; 

d)məhsul və əməliyyat innovasiyaları; 

e)təєkilati və proses innovasiyalar; 

 

 263.Aşağıdakılardan hansını innovasiya proseslərinin idarə olunmasının daha vacib 
məsələsi hesab etmək olar:    



a)yeniliyin texnoloji potensialının onun iqtisadi potensialına uyğunlaşdırılmasının 
təmin edilməsini; 

b)yeniliyin iqtisadi potensialının onun texnoloji potensialına uyğunlaşdırılmasının 
təmin edilməsini; 

c)yeniliyin texnoloji potensialı ilə onun iqtisadi potensialının yaradılması; 

d))yeniliyin texnoloji potensialı ilə onun iqtisadi potensialının optimal 
uzlaşdırılımasının təmin edilməsi; 

e)yeniliyin texnoloji potensialının reallaşdırılması ucun onun iqtisadi potensialının 
yaradılması. 

 

 264.Aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansı biri müəssisənin innovasiya fəaliyyətinə aid 
edilə bilməz?    

a)iqtisadi dovriyyədə reallaşdırılacaq yeni yaxud təkmilləєdirilmiє məhsulun və ya 
texnoloji prosesin yaradılmasına istiqamətlənmiє elmi-tədqiqat, təcrьbə-konstruktor 
və texnoloji iєləmələrin yerinə yetirilməsi; 

b)innovasiya infrastrukturunun yaradılması və inkiєaf etdirilməsi; 

c)intellektual mulkiyyət obyektlərinə və məxfi elmi və texnoloji informasiyaya 
huquqların əldə edilməsi, цtьrьlməsi və qorunması; 

d))yeni proseslərin, məhsulların və məmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması; 

e)istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən təchiz edilməsinin və hazırlığının həyata 
keзirilməsi; 

 

 265.Aşağıdakılardan hansı müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin maliyyələєdirilməsi 
mənbəyi rolunda çıxış edə bilməz?    

a)muəssisənin sərəncamında qalan mənfəət; 

b)muəssisənin təsiscilərinin verdiyi vəsait; 



c)muəssisənin ehtiyat fondunun vəsaiti; 

d))muəssisənin əmək haqqı fondunun vəsaiti; 

e)muəssisənin cəlb etdiyi borc vəsaitləri; 

 

266. Yeniliklərin tətbiqində ozəl єirkətlərin son məqsədi:    

a)satış bazarlarını genişləndirməkdir; 

b)məhsulun keyfiyyətini yuksəltməkdir; 

c))oz mənfəətini artırmaqdır; 

d)istehlakcıların tələbatını daha dolğun ödəməkdir; 

e)rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır; 

 

 267.Patent nədir?    

a))ixtiraya muəllifliyi təsdiq edən və sahibinə bu ixtira ilə bağlı müstəsna hьquqlar 
verən sənəddir; 

b)məhsulun keyfiyyətini təsdiq edən sənəddir; 

c)məhsulun qiqiyenik və ya təhlukəsizlik tələblərinə uyğunluğnu təsdiq edən 
sənəddir; 

d)muəssisənin sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmasına isazə verildiyini təsdiq edən 
sənəddir; 

e)muəssisənin dovlət qeydiyyatına alındığını təsdiq edən qeydiyyat 
єəhadətnaməsidir; 
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268.Məhsulun keyfiyyəti:    

a)məhsulun təyinatına müvafiq istifadə edildiyini gцstərən və istifadə 
səmərəliliyinin yьksəldilməsi imkanlarını müəyyən edən xassələrin məcmusudur 

b))məhsulun təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə yararlı olmasını 
şərtləndirən цzьnəməxsus xassələrin məcmusudur 

c)məhsulun təyinatına müvafiq istifadə edildiyini gцstərən və materialtutumunun 
aşağı salınması imkanlarını müəyyən edən xassələrin məcmusudur 

d)məhsulun qiymətini muəyyən etməklə onun istehsalının rentabelliyini 
qiymətləndirməyə imkan verən gцstəricilərin məcmusudur 

e)məhsulun təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı цdəməyə yararlı olmasını 
şərtləndirən və yalnız istesalçı üçün əhəmiyyətli olan xassələrin məcmusudur 

 

 269.Məhsulun rəqabətqabiliyyəti:    

a)yalnız onun qiyməti ilə mьəyyən olunur 

b)dovriyyə və tədavul fondları istifadə gцstərijiləri ilə mьəyyən olunur 

c)reallaşdırılmaya çəkilən xərjlərin həmi ilə mьəyən olunur. 

d)onun oz təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə yararlı olmasını 
şərtləndirən, цzьnəməxsus xassələrin məjmusu ilə mьəyyən olunur 

e))alıjıların müəyyən qrupu ьзьn maraq kəsb edən və onların müəyyən 
tələbatlarının ödənilməsini təmin edən xassələrin məjmusu ilə mьəyyən olunur 

 

 270.Sertifikasiya:    



a)məhsullar ucun norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləєdirən fəaliyyətdir 

b))məhsul keyfiyyətinin standartlarda oz əksini tapmış tələblərə javab verməsini 
sınaqdan keçirilməsidir 

c)məhsulların istehsalı üçün məsrəf normalarının işlənib hazırlanmasına yönəldilmiє 
fəaliyyətdir 

d)məhsulların istehsalı üçün müəyyən edilmiє normalar əsasında kadrlara tələbatın 
hesablanmasına yönəldilmiє fəaliyyətdir 

e)məmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissələrin eyniləєdirilməsinə 
yцnəldilmiє fəaliyyətdir 

 

271. Standartlaşdırma:    

a)məhsulların istehsalı üçün müəyyən edilmiє normalar əsasında kadrlara tələbatın 
hesablanmasına yönəldilmiє fəaliyyətdir 

b)məhsul keyfiyyətinin standartlarda oz əksini tapmış tələblərə javab verməsini 
sınaqdan keçirilməsidir 

c)məhsulların istehsalı üçün məsrəf normalarının işlənib hazırlanmasına yönəldilmiє 
fəaliyyətdir 

d))normaların işlənib hazırlanması (yaradılması) üzrə fəaliyyətdir 

e)məmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissələrin eyniləєdirilməsinə 
yцnəldilmiє fəaliyyətdir 

 

272. Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyəti gцstəricilərinə aid deyil?    

a)texnolojilik gostərijiləri 

b)məhsulun nəql ounma qabiliyyəti 

c))məhsulun maya dəyəri 

d)məhsulun estetik gostəriciləri 



e)standartlaşdırma və eyniləєdirmə (unifikasiya) gцstəriciləri 

 

273. Əhəmiyyəti, tətbiq miqyası və məsuliyyət dərəcjəsinə gцrə standartlar hansı 
növlərə bцlьnьr?    

a)məhsul, xidmət, sənaye, ticarət standartlarına 

b))beynəlxalq, regional, dovlətlərarası, milli standartlara 

c)muəssisədaxili, muəsisələrarası, sahə, milli standartlara 

d)material, hazır məhsul, xidmət standartlarına 

e)analitik, ekperimental, statistik standartlara 

 

274. Məhsulun keyfiyyəti:    

a)satış zamanı formalaşır 

b)bazarda formalaşır 

c))istehsal prosesində formalaşır 

d)məhsula servis prosesində formalaşır 

e)tədavul prosesində formalaşır 

 

275. Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyəti standartlarnın növlərinə aid deyil?    

a)beynəlxalq standartlar; 

b)regional standartlar; 

c)dovlətlərarası standartlar; 

d))muhasibat standartları; 

e)milli standartlar. 



 

 276.Məhsulun keyfiyyətinin yuksəldilməsi:    

a)təklifin azlması deməkdir 

b)məhsulların istehsalının faktiki həcminin artması deməkdir 

c)iєcilərin sayının ixtisar edilməsi deməkdir 

d)məhsulların sayının kəmiyyətсə nisbi mənada azalması deməkdir 

e))məhsulların sayının kəmiyyətсə nisbi mənada artırılması deməkdir 

Bцlmə: 1901 

Ad 1901 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 277.Aşağıdakılardan hansı muəssisənin qiymət siyasətinin koməyi ilə nail olmaq 
istədiyi məqsədlərə aid olunmur?    

a)Mənfəətin maksimumlaşdırılması 

b))Muəssisənin likvidliyinin (odəməqabiliyyətinin) təmin olunması məqsədi 

c)Muəssisənin bazarda oz satış payını artırması məqsədi 

d)İşçilərin sayının azaldılmasına nail olmaq məqsədi 

e)Bazarda muəssisənin stabil movqeyinin saxlanması məqsədi 

 

278. Muəssisədə qiymətqoymanın metoduna aiddir:    

a)analitik 



b)muєahidə 

c))orta xərclər ustəgəl mənfəət 

d)maya dəyəri usəgəl əmək haqqı 

e)sex maya dəyəri ustəgəl umumzavod xərcləri 

 

279. Qiymət funksiyalarına aiddir:    

a)ucot, stimullaşdırma və nəzarət 

b)analitik, muєahidə və eksperimental 

c)nəzarət, stimullaşdırma və bцlgь 

d))ucot, stimullaşdırma və bцlgь 

e)stimullaşdırma, bölgü və tənzimləmə 

 

280. Muəssisə oz məhsuluna qiymət muəyyən edərkən aşağıdakı amillərdən hansını 
nəzərə almalıdır?    

a))məhsulun maya dəyərini 

b)iєcilərin rəyini 

c)əsas fondların mənəvi kцhnəlməsini 

d)təhciztcıların etibarlılığını 

e)hazır məsul anbarının həcmini 

 

281. Məhsuluna qiymətinə hansı amil təsir etmir?    

a)məhsulun maya dəyəri 

b)məhsulun əvəzedicilərinin qiyməti 



c)inflyasiyanın səviyyəsi 

d)analoji məhsul istehsal edən rəqib muəssisələrin bazardakı davranışları 

e))hazır məsul anbarının həcmini 

 

282. Qiymətlərin novlərinə aid deyil?    

a)topdansatış qiyməti 

b)tikinti məhsuluna qiymət 

c)nəqliyyat tarifləri 

d))qarışıq qiymətlər 

e)pərakəndəsatış qiymətləri 

 

283. Oliqopolik sahə:    

a)təbii inhisarın movcud olduğu sahədir 

b))nisbətən az sayda muəssisənin əmtəə və xidmətlər bazarında hakimlik etdiyi 
sahədir 

c)eyni olmayan, lakin oxєar məhsullar istehsal edən nisbətən coxlu sayda 
muəssisələrin movcud olduğu sahədir 

d)standart və ya eynicinsli məhsullar istehsal edən coxlu sayda muəssisələrin 
movcud olduğu sahədir 

e)muəyyən məhsul istehsal edən və xidmət gostərən bir muəssisənin movcud 
olduğu sahədir 

Bцlmə: 2001 

Ad 2001 

Suallardan 8 



Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

284. Muəssisədə cəlb edilmiє maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrinə 
aşağıdakılardan hansı aid deyil?    

a)bank kreditləri 

b)kreditor borcları 

c))ehtiyat kapitalı 

d)istiqrazların və baєqa borc qiymətli kağızların satışından daxil olan vəsaitlər 

e)borc vəsaitləri 

285. Muəssisədə xususi maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrinə 
aşağıdakılardan hansı aiddir?    

a)istiqrazların satışından daxil olan vəsaitlər 

b)kreditor borjları 

c)bank kreditləri 

d))səhmlərin satışından daxil olan vəsaitlər 

e)muəssisənin əmək haqqı uzrə borc ohdəlikləri 

286. Muəssisədə xususi maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrinə 
aşağıdakılardan hansı aid deyil?    

a)əlavə kapital 

b)yığılmış mənfəət 

c)ehtiyat kapitalı 

d)mulkiyyətci tərəfindən verilən kapital 

e))istiqrazların satışından daxil olan vəsaitlər 



 

 287.Nizamnamə kapitalının (fondunun) həcmi:    

a)dovlət qeydiyyatına alındıqdan sonra muəyyən edilir 

b))dovlət qeydiyyatına alınarkən muəyyən edilir 

c)muəssisə fəaliyyət gostərərkən onun rəhbərliyi tərəfindən muəyyən edilir 

d)vergi orqanı tərəfindən muəyyən edilir 

e)Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən muəyyən edilir 

 

288. Muəssisənin maliyyəsinin funksiyaları hansıdır?    

a)vergiodəmə, əlavə maliyyələєdirmə mənbələrinin umumi єəkildə 
qiymətləndirilməsi, tələb olunan maliyyə resurslarının həjmi, kredit alma 
imkanlarının təhlili 

b)umumi maliyyə təhlili və planlaşdırılması, muəssisənin maliyyə resursları ilə təmin 
edilməsi, maliyyə resurslarının bolgusu 

c)dovriyyə vəsaitlərinin optimallığı, umumi maliyyə təhlili 

d))muəssisənin istehsal potensialının formalaşdırılması və artırılması, onun optimal 
strukturunun təmin edilməsi, cari maliyyə-təsərrufat fəaliyyətinin əmin edilməsi 

e)umumi maliyyə təhlili, tələbolunan maliyyə resurslarının təhlili və planlaşdırılması 

 

289. Muəssisələrinin xususi vəsaitlərinin formalaşdırılması mənbələri hansılardır?    

a)məqsədli maliyyələєmə, boluєdurulməyən mənfəət, yığım fondları 

b)əlavə kapital, nizamnamə kapitalı 

c))mulkiyyətci kapitalı, muəssisə tərəfindən yaradılmış ehtiyatlar 

d)ehtiyat kapitalı, bank borcları, ianə və yardımlar 



e)nizamnamə kapitalı, əlavə kapital, uzunmuddətli borjlar, qısamüddətli borjlar 

 

290. Aşağıdakılardan hansı muəssisənin xususi vəsaitlərinin formalaşdırılması 
mənbələrinə aid deyil?    

a)mənfəət 

b)amortizasiya ayırmaları 

c))kreditor borcları 

d)səhm buraxlışından daxil olan vəsaitlər 

e)nizamnamə kapitalı 

 

291. Muəssisənin balansının passiv hissəsi nəyi gцstərir?    

a)muəssisənin əmlakının tərkibini; 

b))muəssisənin əmlakının yaranma mənbəyini; 

c)muəssisənin mənfəətinin bolgusu qaydalarını; 

d)muəssisənin iєcilərinin və avadanlıqlarının sayını; 

e)muəssisənin pul vəsaitlərini. 

Bцlmə: 2101 

Ad 2101 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

292.Muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətində əsas tutduğu məqsədlərə nə daxildir?    



a)nizamnəmə fondunun azaldılması 

b)iєcilərin əmək haqqının yuksəldilməsi 

c)əsas fondların ekstensiv istifadə əmsalının artırlması 

d))təchizat və satış mənbələrinin diversifikasiyası 

e)muəssisənin əmək haqqı uzrə borclarının azaldılması 

293. Muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətində əsas tutduğu məqsədlərə 
aşağıdakılardan hansı daxil deyil?    

a)resursların əldə olunması 

b)satışın artırılması 

c)satış mənbələrinin diversifikasiyası 

d)təchizat mənbələrinin diversifikasiyası 

e))əmək haqqının artırılması 

 

294. Hanısı variant gomruk rusumu novunə aid deyil?    

a)advalor rusum 

b))strateji rusum 

c)xususi rusum 

d)kompensasiya rusumu 

e)spesifik rusum 

 

295. Muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti novlərinə nələr daxil deyil?    

a)ixrac və idxal 

b)birbaєa investisiya və portifel investisiyası 



c))planlaşdırma və proqramlaşdırma 

d)idarəetmə kontraktları və «qıfılaltı» kontraktlar 

e)lisenziyalaşdırma və francayzinq 

 

296. Aşağıdakılardan hansı muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinə təsir edən amil-
lərə aid deyil?    

a)coğrafi amillər; 

b))sosial amillər; 

c)tarixi amillər; 

d)siyasi və iqtisadi amillər; 

e)huquqi və mədəni amillər; 

 

297. Muəssisənin ixrac əməliyyatlarına nələr daxil deyil?    

a)muvəqqəti ixraj 

b)konsiqnasiya 

c)kreditə ixrac 

d)təkrar ixrac 

e))francayzinq 

 

298. Muəssisə ixrac əməliyyatlarını həyata kecirərkən gomruk orqanlarına hansı 
sənədi təqdim etmir?    

a)muəssisənin Dovlət Statistika Komitəsi tərəfindən muəyyən edilmiє kodu 

b)xarici єəxslərlə bağlanmış muqavilə 



c)ixrac olunan məhsulların mənєəyi haqqında sənəd 

d))muəssisənin nizamnaməsi 

e)gomruk yuk bəyamnaməsi 

 

299. Muəssisə idxal əməliyyatlarını həyata keзirərkən gömrük orqanlarına hansı 
sənədi təqdim etmir?    

a)əmtəənin keyfiyyət sertifikatı 

b)gomruk yuk bəyannaməsi 

c)invoys 

d))dovət qeydiyatı şəhadətnaməsi 

e)əmtəənin mənєəyini təsdiq edən sənəd 

 

300. Kvota:    

a))muəyyən muddət ərzində konkret əmtəənin idxal və ixracına tətbiq olunan 
dəyər və natural ifadədə yol verilə bilən məhdudiyyətləri əks etdirir 

b)muəssisənin istehsal-təsərrufat fəaliyyəti zamanı məhsul vahidinə material 
sərfinin yuxarı həddini əks etdirir 

c)muəyyən muddət ərzində siyahıya daxil edilmiş əmtəələrin maneəsiz idxal və ix-
rac olunmasına icazəni əks edirir 

d)xarici єirkətin muəyyən haqq muqabilində mineral xammalın kəşfiyyatı və 
hasilatını aparması üzrə məsələləri əks edirir 

e)dəyəri odənilmədən ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı əmtəə (məhsul) mьbadiləsini 
əks etdirir 

 

 



  

   

 


