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375 (75 %)
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Bölmәlәr
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Bölmәlәri qarışdırmaq
Köçürmәyә qadağa
Ancaq irәli
Son variant

BÖLMӘ: 0501
Ad

0501

Suallardan

20

Maksimal faiz

20

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәri nә ilә mәşğul olurlar? (Çәki: 1)
hazır xörәklәr, yarımfabrikatlar, kulinariya vә qәnnadı mәmulatı istehsal edirlәr vә
onların istehlaknını tәşkil edirlәr
ancaq satınalma mallarının satışını tәşkil edirlәr
pәrakәndә ticarәtlә mәşğul olurlar
malların kreditә satışını tәşkil edirlәr
topdansatış ticarәtlә mәşğul olurlar
Sual: Kütlәvi iaşәnin özünün istehsal etdiyi mәhsul – (Çәki: 1)
isti vә soyuq texnoloji proseslәrdәn keçirilәn vә istehlak üçün (şәxsi istehlak vә
istehsal istehlakı) yararlı vәziyyәtә çatdırılan mәhsul

heç bir texnoloji prosesdәn, kulinariya emalından keçirilmәyәn mallar
satınalındığı formada yenidәn satılan mallar
çörәkbulka mәmulatı, mineral sular, alkoqollu içkilәr
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşәdә mәhsul istehsalının xüsusiyyәtlәri nәyi şәrtlәndirir? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
mәhsulun istehsalının tәşkili prinsiplәrini
mәhsulun satışı vә istehlak olunması qaydalarını
mәhsulun miqdarını vә çeşidini
mәhsul üzrә mal dövriyyәsinin hәcmini, tәrkibini vә strukturunu
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәri kompleks qaydada hansı funksiyaları yerinә yetirirlәr?
(Çәki: 1)
pәrakәndә satış mal dövriyyәsi; topdansatış mal dövriyyәsi; ümumi mal dövriyyәsi
pәrakәndә satış mal dövriyyәsi; topdansatış mal dövriyyәsi
topdansatış mal dövriyyәsi; ümumi mal dövriyyәsi
satınalma mallarının satışı; yarımfabrikatların satışı
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşәnin mal dövriyyәsinin tәhlilindәn әsas mәqsәd nәdәn ibarәtdir? (Çәki:
1)
bütün cavablar düzdür
mal dövriyyәsi vә özünün is¬tehsal etdiyi mәhsulun satışı üzrә plan tapşırıqlarının
yerinә ye¬tirilmәsi sәviyyәsini müәyyәn etmәkdәn
mal dövriyyәsinin ayrıayrı göstәricilәrinә tәsir edәn amillәrin sәbәblәrini
öyrәnmәkdәn
göstәricilәrin dinamikasını vә inkişafı meyllәrini dürüstlәşdirmәkdәn
qabaqcıl tәcrübәni öyrәnmәkdәn vә mal dövriyyәsinin vә mәhsul buraxılışının
artırılması ehtiyatlarını aşkar etmәkdәn
Sual: Mal dövriyyәsinin vә özünün istehsal etdiyi mәhsul üzrә dövriyyәnin
planlaşdırılması nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
mal dövriyyәsinin vә özünün istehsal etdiyi mәhsulun ayrılıqda hәr birinin hәcminin
müәyyәn edilmәsindәn
әhalinin cürbәcür kütlәvi iaşә mәhsullarına vә satınalma mallarına olan tәlәbatının
daha dolğun ödәnilmәsi zәruriliyindәn irәli gәlәn vәzifәlәrin müәyyәn olunmasından
illik mal dövriyyәsinin vә özünün istehsal etdiyi mәhsul üzrә dövriyyә planının vaxt
әrzindә müәyyәn olunmasından
alıcılıq qabiliyyәtli tәlәb ilә hәmin mәhsulun tәklifi arasında uyğunluq tәmin
edilmәsindәn
Sual: Struktur vahidinin (müәssisәnin) mal dövriyyәsinin planlaşdırılmasında nәzәrә
alınmayan amil hansıdır? (Çәki: 1)
ümumi daxili mәhsulun hәcmi

müәssisәnin fәaliyyәt dairәsindәki әhalinin tәlәbi
müәssisәnin xidmәt etdiyi rayonun iqtisadisosial şәraitindә gözlәnilәn dәyişikliklәr
qonşuluğunda (yaxınlığında) eynitipli yeni müәssisәnin işә salınması
mövcud müәssisәnin genişlәndirilmәsi vә ya lәğv edilmәsi
Sual: Struktur vahidinin (müәssisәnin) mal dövriyyәsinin planlaşdırılmasında nәzәrә
alınmayan amil hansıdır? (Çәki: 1)
ümumi milli mәhsulun hәcmi
struktur vahidinin iş rejimi
müәssisәnin xammal vә mallarla tәchizatının vәziyyәti
müәssi¬sәnin fәaliyyәt dairәsindәki әhalinin tәrkibi
rayonun iqtisadisosial şәraitindә gözlәnilәn dәyişikliklәr
Sual: Kütlәvi iaşә dövriyyәsinin mallarla tәminatının planlaşdırılması (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
mal dövriyyәsinin mallarla tә¬min olunması öz strukturuna görә
әhalinin kütlәvi iaşә mәhsul¬larına olan tәlәbatına tamamilә uyğun gәlmәlidir
mәh¬sulların istehlakının yaxşılaşdırılması tәlәblәrinә cavab vermәlidir
әhalinin ayrıayrı kontingentlәrinin sәmәrәli yemәk normalarını nәzәrә almalıdır
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin xammal vә әrzaq malları ilә tәchizatı planı hansı
formada işlәnib hazırlanır? (Çәki: 1)
balans formasında
mal dövriyyәsi formasında
dәyәr formasında
matrisa formasında
hesabat formasında
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin xammal vә әrzaq malları ilә tәchizatı planı balansını
hansı düsturla ifadә etmәk olar? Q1 – dövrün әvvәlinә xammal vә mal qalığı; D –
daxilolma; Tә  mәhsul buraxılışını vә mal dövriyyәsini tәmin etmәk üçün xammal vә
әrzaq mallarına olan tәlәbat; Q2 – dövrün axırına xammal vә mal qalığı (Çәki: 1)
Q1 + D = Tә + Q2
Q1 + Q2 = Tә + D
Q1  D = Tә  Q2
Q1  D = Tә + Q2
Q1 +D = Q2  Tә
Sual: Kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatlarının özünә xas olan fәrqli xüsu¬siyyәtlәri hansılardır?
(Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
mal ehtiyatları eyni vaxtda hәm istehsal, hәm dә tәdavül proseslәri ilә әlaqәdardır
istehsal prosesi xammal ehti¬yatları vә istehsalı tamamlanmamış mәhsullar ilә
tәmin edilir
satış prosesi mal ehtiyatlarının, hazır mәhsul ehtiyatlarının vә satınalma mallar üzrә
ehtiyatların olmasını tәlәb edir

kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları az miqdarda olur
Sual: Kütlәvi iaşәdә mәhsul balansı nәyi nizamlayır? (Çәki: 1)
mal dövriyyәsi üzrә әsas gös¬tәricilәr qarşılıqlı surәtdә uyğunlaşdırılmasını vә
kütlәvi iaşә mü¬әssisәsinә gәtirilmәsi nәzәrdә tutulan mәhsulun hәcminin müәyyәn
edilmәsini
kütlәvi iaşә mü¬әssisәsinin anbar dövriyyәsinin tәnzimlәmәsini
kütlәvi iaşә mü¬әssisәsinә malların ritmik daşınmasını
kütlәvi iaşә mü¬әssisәsindә mal ehtiyatlarının yaradılmasını
bütün cavablar düzdür
Sual: Aşağıdakı elementlәrdәn hansı marketinqmiksә aid deyildir: (Çәki: 1)
mәhsul;
qiymәt;
bölüşdürmә;
hәvәslәndirmә;
doğru cavab yoxdur.
Sual: İstehlakçı davranışı anlayışı nәyi ifadә edir: (Çәki: 1)
istehlakçıların mәhsula vә onun qiymәtinә münasibәtini;
istehlakçıların tәlabatın vә alıcılıq qabiliyyәtini
mәhsulların seçilmәsi vә satınalınması prosesindә istehlakçıların etdiklәri
hәrәkәtlәrin mәcmuusunu
istehlakçıların hәyat tәrzini
istehlakçıların sosialiqtisadi vәziyyәtini vә mәdәni sәviyyәsini;
Sual: Bazarın seqmentlәşdirilmәsi: (Çәki: 1)
bazarları әhatәetmә sәviyyәsidir;
istehlakçıların tәlәbatlarının öyrәnilmәsidir
müxtәlif әlamәtlәrә görә mәhsulların vә bazarların tәsniflәşdirilmәsidir;
müxtәlif әlamәtlәrә görә istehlakçıların müxtәlif qruplara bölunmәsidir;
mәhsulların mövqelәşdirilmәsidir;
Sual: Bazarın potensial tutumu: (Çәki: 1)
istehlakçıların tәlәbatın hәcmidir;
istehlakçıların ehtiyacların hәcmidir;
istehlakçıların tәlәbinin hәcmidir;
istehsal edilәn mәhsulun maksimum miqdarıdır (dәyәridir);
bazarda satıla bilәcәk mәhsulların maksimum miqdarıdır (dәyәridir);
Sual: Bazarın konyunkturu: (Çәki: 1)
qiymәtin müasir sәviyyәsindә tәlabatın hәcmi ilә tәklifin hәcminin tarazlıq
vәziyyәtidir;
qiymәtin müasir sәviyyәsindә tәlәbatın hәcminin tәklifin hәcmindәn artıq olduğu
haldır;

qiymәtin müasir sәviyyәsindә tәklifin hәcminin tәlәbatın hәcmindәn artıq olduğu
haldır;
qiymәtlәrin müasir sәviyyәsindә tәlәbatın hәcmi ilә tәklifin hәcmi arasındakı
nisbәtdir;
qiymәtlәrin müasir sәviyyәsindә ehtiyaclarla tәlәbatın hәcmi arasındakı nisbәtdir;
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı mәhsul anlayışını tam ifadә edir: (Çәki: 1)
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn bütün şeylәr;
tәbiәt tәrәfindәn verilәn bütün madi nemәtlәr;
insan әmәyi ilә yaradılan bütün madi nemәtlәr;
müәssisә tәrәfindәn istehsal edilәn vә insan әmәyi ilә yaradılan bütün maddi
nemәtlәr;
tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malik olan vә insan әmәyilә yaradılan vә ya tәbiәt
tәrәfindәn hazır verilәn bütün maddi nemәtlәr;
Sual: Kütlәvi iaşәnin mal dövriyyәsinin tәrkib hissәlәri nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
pәrakәndә satış mal dövriyyәsi; topdansatış mal dövriyyәsi; ümumi mal dövriyyәsi
pәrakәndә satış mal dövriyyәsi; topdansatış mal dövriyyәsi
topdansatış mal dövriyyәsi; ümumi mal dövriyyәsi
satınalma mallarının satışı; yarımfabrikatların satışı
bütün cavablar düzdür

BÖLMӘ: 0502
Ad

0502

Suallardan

18

Maksimal faiz

18

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Real mәhsul: (Çәki: 1)
bazara çıxarılan bütün maddi nemәtlәrdir;
konkret parametrlәrә vә xüsusiyyәtlәrә malik olan mәzmunca mәhsuldur;
öz xüsusiyyәtlәrinә görә başqa mәhsullardan fәrqilәnәn mәhsullardır;
istehlakçının tәlәbatını ödәyәn vә ya onun problemini hәll etmәyә imkan verәn
mәhsullardır
orjinal mәhsullardır;
Sual: Yeni mәhsula hansı mәhsullar aid edilmir: (Çәki: 1)
mövcud bazarlar üçün istehsal edilәn mövcud mәhsullar;
hәm müәssisә tәrәfindәn ilk dәfә istehsal edilәn, hәm dә bazara ilk dәfә çıxarılan
mәhsullar;
müәssisә tәrәfindәn ilk dәfә istehsal edilәn bütün mәhsullar
mövcud bazarlara yeni çıxarılan mәhsullar;

yeni bazarlara çıxarılan mövcud mәhsullar.
Sual: Aşağıda göstәrilәn metodlardan hansı marketinqә dair informasiyanın
toplanmasında istifadә edilәn metodlara aid deyildir: (Çәki: 1)
müşahidә vә sorğu metodları
eksperment vә fokusqrup metodları;
imitasiya metodu;
Delfi vә fokusqrup metodları;
informasiyanın iqtisadi tәhlil metodu;
Sual: Marketinq tәdqiqatları: (Çәki: 1)
marketinq nәzәriyyәsi vә praktikasının dәrindәn öyrәnilmәsidir;
bazar proseslәri vә situasiyasının idarә edilmәsi üzrә proqramların hazırlanması
prosesidir;
müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi posesisidir;
marketinqin әtraf mühiti amillәrini xarakterizә edәn informasiyanın toplanması,
sistemlәşdirilmәsi, tәhlili, qiymәtlәndirilmәsi vә marketinq fәaliyyәtinә dair tövsiyyәlәrin
hazırlanması üzrә aparılan tәdqiqat işlәridir;
müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması mәqsәdilә aparılan elmitәdqiqat işlәridir
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrindә mal çeşidi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
malların çeşidi  bu vә digәr әlamәtlәr әsasında birlәşmiş mal növlәrinin vә onların
müxtәlif növlәrinin toplusundan (yığımından) ibarәtdir
malların çeşidi  satış üçün olan malların növlәrinin müxtәlifliyi demәkdir
malların çeşidi  istehsal müәssisәlәrindәn alınan malların toplusudur
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Tәlәbin tezliyinә görә mallar neçә qrupa bölünürlәr? (Çәki: 1)
3 qrupa  gündәlik tәlәb mallarına, vaxtaşırı tәlәb mallarına vә nadir tәlәb olunan
mallara
2 qrupa  gündәlik tәlәb mallarına, vaxtaşırı tәlәb mallarına
2 qrupa  vaxtaşırı tәlәb mallarına vә nadir tәlәb mallarına
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Gündәlik tәlәb mallarına nә aiddir? (Çәki: 1)
әhali tәrәfindәn teztez vә çox vaxt hәr gün alınan mallar
әhali tәrәfindәn vaxtaşırı alınan mallar
xidmәt dövrü adәtәn beş ildәn artıq olan uznmüddәtli istifadә olunan mallar
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Vaxtaşırı tәlәb mallarına nә aiddir? (Çәki: 1)
әhali tәrәfindәn vaxtaşırı alınan mallar

әhali tәrәfindәn teztez vә çox vaxt hәr gün alınan mallar
xidmәt dövrü adәtәn beş ildәn artıq olan uznmüddәtli istifadә olunan mallar
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Nadir hallarda tәlәb olunan mallara nә aid edilir? (Çәki: 1)
xidmәt dövrü adәtәn beş ildәn artıq olan uznmüddәtli istifadә olunan mallar
әhali tәrәfindәn vaxtaşırı alınan mallar
әhali tәrәfindәn teztez vә çox vaxt hәr gün alınan mallar
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Mal nomenklaturasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
ticarәt müәssisәlәri tәrәfindәn alıcılara tәklif edilәn vә hәr biri çeşiddә ifadә olunan
müxtәlif mal qrupları
ticarәt müәssisәlәrinә daxil olan malların toplusu
ticarәt zalında olan malların yığımı
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Çeşidi tәşkil elәyәn mallar hansı әlamәtlәrinә görә birlәşә bilәrlәr? (Çәki: 1)
ümumi vә yaxud oxşar istifadә sahәsi olmasına görә
qiymәtlәrin eyni diapazonlarına görә
malın keyfiyyәtinә görә
a) vә b) cavabları düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Çeşidin geniçlәndirilmәsinin hansı yolları mövcuddur? (Çәki: 1)
iki yol  çoxaltma (artırma) vә bazarın doldurulması hesabına genişlәndirilmә
üç yol  çoxaltma (artırma), malların geri götürülmәsi vә doldurulma
bir yol  malın hәyat dövriliyini nәzәrә almaqla
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Çeşidi tәşkil elәyәn mallar hansı әlamәtlәrinә görә birlәşә bilәrlәr? (Çәki: 1)
ümumi bölüşdürülmә vә satış yerinin olmasına görә
ümumi alıcıların olmasına görә
malın yerlәşdiyi әraziyә görә
a) vә b) cavabları düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Çeşidin genişlәndirilmәsinin çoxaltma (artırma) yolu nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
çeşidin çoxaldılması ona elә malların daxil edilmәsini nәzәrdә tutur ki, әvvәllәr bu
mallar müәssisә tәrәfindәn tәklif olunmasın

çeşidin çoxaldılması istehlakçıların davranışını nәzәrә alaraq malların gәtirilmәsini
nәzәrdә tutur
çeşidin çoxaldılması alıcıların mallara qarşı qoyduqları tәlәblәri nәzәrә alaraq
malların gәtirilmәsini nәzәrdә tutur
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Çeşidi tәşkil elәyәn mallar hansı әlamәtlәrinә görә birlәşә bilәrlәr? (Çәki: 1)
tәlәbin eyni xarakterinә görә, çeşidin özünün ümumi xarakterinә görә
tәlәbin xarakterinin müxtәlifliyinә görә
tәklifin xarakterinә görә
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Çeşidin geniçlәndirilmәsinin doldurulma yolu nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
әlavә olunan mallar mövcud çeşidә xarakterik olan qiymәtlәrin çәrçivәsindәn kәnara
çıxmır vә müәyyәn növdә vә tәyinatda olan mallar dәsti ilә tamamlanır
malların dәyәrinin vә keyfiyyәtinin dәyişmәsini
mal qrupu ilә tәmin edilmәsini vә onlara daha tam seçim imkanının verilmәsini
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Çeşidin dolğunluğu nәdir? (Çәki: 1)
hazırda mağanın ticarәt çeşididir
ticarәt müәssisәlәrindә faktiki mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan
әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq mövcud olması başa düşülür
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәrdir
sәnaye çeşidi dәyişmәdәn tәtbiq olunan ceşid siyahısıdır
sәnaye çeşidi ticarәt çeşidi ilә komplektlәşdirilmәsidir
Sual: Çeşidin sabitliyi nәdir? (Çәki: 1)
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәr
satışda mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq
mövcud olması demәkdir
sәnaye çeşidi dәyişmәdәn tәtbiq olunur
sәnaye çeşidi ticarәt çeşidi ilә kompletlәşdirilir
hazırda mağazanın ticarәt çeşidi
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Sual: Mal yeridilişi nәdir? (Çәki: 1)
malların istehsaldan istehlakçılara çatdırılması prosesi
malların pәrakәndәsatış ticarәt müәssisәsinә çatdırılması prosesi
malların pәrakәndәsatış ticarәt müәssisәsinә çatdırılması prosesi
malların xırda topdansatış müәssisәlәrinә çatdırılması
malların fәrdi istehlakçılara çatdırılması prosesi
Sual: Mal yeridilişinin formaları hansılardır? (Çәki: 1)
anbar vә tranzit
sistemdaxili, anbar
nәğdi, nәğdsiz hesablaşmalar
sistemdaxili vә regionlararası
nәğdsiz hesablaşmalar vә anbar
Sual: Mal yeridilişinә hansı proseslәr daxildir? (Çәki: 1)
malların yüklәnmәsi, göndәrilmәsi, anbarlarda saxlanılması vә s.
istehlakçıların qәbulu, tәlәbin öyrәnilmәsi vә ödәnilmәsi
alıcılara mal satmaq vә xidmәt göstәrmәk
malların çeşidlәrә ayrılması vә satışa hazırlanması
әhaliyә xidmәt göstәrilmәsi
Sual: Mal yeridilişinin tәşkili vә formaları nә ilә müәyyәn edi¬lir? (Çәki: 1)
iqtisadi münasibәtlәrin xarakteri ilә
әhalinin alıcılıq qabiliyyәti ilә
әhalinin mal almaq imkanları ilә
mal ehtiyatlarının mәcmuu ilә
nәqliyyatın inkişaf sәviyyәsi ilә
Sual: Mal yeridilişinin sәmәrәli tәşkilinә hansı amillәr tәsir edir? (Çәki: 1)
mәhsuldar qüvvәlәrin düzgün yerlәşdirilmәsi, nәqliyyat, topdansatış bazanın
yerlәşdirilmәsi
әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, qiymәtlәrin sәviyyәsi
malların qablaşdırılması, sortlaşdırılması vәziyyәti
demoqrafik vә iqtisadi amillәr
tәbiicoğrafi vә demoqrafik amillәr
Sual: Mal yeridilişinin sәmәrәli tәşkilinә hansı amillәr tәsir edir? (Çәki: 1)
mәhsuldar qüvvәlәrin, topdansatış bazaların düzgün yerlәşdirilmәsi, nәqliyyat
dövriyyәnin hәcmi, quruluşu, mal daşınması
mal ehtiyatları, әsas fondların vәziyyәti
marşrut, vaqon tariflәri, malların qablaşdırılması
bazarın hәcmi, tutumu, istehlakçıların sayı

Sual: Topdansatış mal dövriyyәsinin növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
istehsal vasitәlәrinin topdan satışı, kәnd tәsәrrüfatı mәh¬sul¬larının tәdarükü,
istehlak mallarının topdan satışı
kulinariya mәmulatlarının topdan satışı, istehlak mala¬rının topdan satışı
tranzit dövriyyә, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının topdan satışı
hesablaşmalarada iştirak etmәklә dövriyyә, istehlakçılara mal satışı üzrә dövriyyә
kütlәvi iaşә müәssisәlәrindә özünün istehsal etdiyi mәhsul üzrә dövriyyә, anbar
dövriyyәsi
Sual: Topdansatış ticarәtinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
malın sonrakı satış vә ya emal mәqsәdi ilә bir müәssisә tәrәfindәn digәr
müәssisәyә satışıdır
malların vә mәhsulların әhaliyә birbaşa satışıdır
malların vә mәhsulların emal olunmasıdır
malların tәkrar istehsal olunmasıdır
malların tәkrar dövriyyәyә buraxılmasıdır
Sual: Malların istehsalçıdan pәrakәndә ticarәt vә kütlәvi iaşә müәssisәlәrinә çatdırılması
zamanı topdansatış ticarәti hansı funksiyaları yerinә yetirir: (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
ticarәt vә kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin zәruri mallar çeşidi ilә әhalinin istehlak
tәlәbatlarına uyğun şәkildә tәchizatı;
istehsalata tәsir göstәrilmәsi (çeşidlәrin genişlәndirilmәsi vә malların keyfiyyәtinin
artırılması);
mal resurslarının axtarılıb tapılması vә sәfәrbәr edilmәsi vә ticarәt çeşidlәrinin
formalaşdırılması;
cari tәyinatlı vә mövsümi yığım üçün mal ehtiyatlarının tәmәrküzlәşmәsi vә
saxlanması;
Sual: Bazar tutumu nәdir? (Çәki: 1)
mövcud qiymәtlәr sәviyyәsi şәraitindә әhalinin tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәbinin miqdarı
ilә müәyyәn edilәn mal satışının ümumi hәcmi başa düşülür
mövcud qiymәtlәr sәviyyәsindә әhalinin hәqiqi tәlәbinin miqdarı ilә müәyyәn edilәn
mal satışıdır
mövcud qiymәtlәr sәviyyәsindә әhalinin tәxirәsalınmış tәlәbatlarının ödәnilmәsi
üçün mal satışının hәcmi başa düşülür
әhalinin il әrzindә tәlәbatının tam ödәnilmәsi üçün istehsal edilәn bütün mallar başa
düşülür
malların keyfiyyәtinin, struktur tәrkibinin yaxşılaşması, qiymәt amillәri, qeyri qiymәt
amillәr
Sual: Bazarın konyukturuna tәsir edәn dövrü amillәr hansılardır? (Çәki: 1)
dövrü amillәr konkret dövr әrzindә daim tәsir göstәrir
konkret dövr әrzindә vaxtaşırı tәsir göstәrir
konkret dövr әrzindә müntәzәm olaraq tәsir göstәrir
konkret dövr әrzindә tәsadüfi, teztez lakin dövrü olaraq tәsir göstәrir

dövrü amillәr konkret dövr әrzindә gündәlik tәsir göstәrir
Sual: Topdan anbar mal dövriyyәsi nәdir? (Çәki: 1)
anbar dövriyyәsi malların topdansatış qaydası ilә bilavasitә anbarlardan satılması
başa düşülür
malgöndәrәnin, sәnaye müәssisәlәrinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış
müәssisәsinә göndәrilәn malların dәyәr mәcmusudur
anbar dövriyyәsi malların pәrakәndә satış formasında anbarlardan satılması başa
düşülür
anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal
gönәdәrәn müәssisә ilә hesablaşma aparır
anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal
gönәdәrәn müәssisә ilә hesablaşma aparmır
Sual: Topdan tranzit mal dövriyyәsi nәdir? (Çәki: 1)
mal göndәrәnin, sәnaye müәssisәsinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış
müәssisәlәrinә göndәrilәn malların dәyәr mәcmusudur
sәnaye müәssisәlәrinin anbarından topdansatış müәssisәsinә göndәrilәn malların
dәyәr mәcmusudur
anbar dövriyyәsi malların pәrakәndә satış formasında anbarlardan satılması başa
düşülür
anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal
gönәdәrәn müәssisә ilә hesablaşma aparır
anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal
gönәdәrәn müәssisә ilә hesablaşma aparmır
Sual: Tranzit mal dövriyyәsi malgöndәrәnlә hesablaşmanın formasına görә necә
bölünür? (Çәki: 1)
hesablaşmada iştirak etmәklә tranzit vә hesablaşmalarda iştirak etmәmәklә tranzit
tranzit vә anbar mal dövriyyәsi
hesablaşmada iştirak etmәmәklә anbar vә tranzit dövriyyә
hesablaşmada iştirak etmәklә anbar vә tranzit dövriyyә
topdan baza ilә malgöndәrәn müәssisәnin özünün hesablaşması ilә
Sual: Hәlqәlilik әmsalı nәdir? (Çәki: 1)
ümumi mal dövriyyәsinin xalis mal dövriyyәsinә olan nisbәti başa düşülür
xalis mal dövriyyәsinin ümumi mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
topdansatış mal dövriyyәsinin anbar mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
pәrakәndә satış mal dövriyyәsinin topdansatış mal dövriyyәsinә nisbәti başa
düşülür
xalis mal dövriyyәsinin topdan mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
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Sual: Kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatlarının formalaşdırılmasının xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?
(Çәki: 1)
ehtiyatların formalaşdırılmasının prinsipial xüsu¬siy¬yәti sahәnin istehsalat vә
dövriyyә pro¬ses¬lәri ilә bağlılığı ilә әlaqәdardır
kütlәvi iaşәnin istehsalat ehtiyatları xammal ehtiyatlarıdan ibarәtdir
kütlәvi iaşәnin istehsalat ehtiyatları başa çatdırılmamış istehsaldan ibarәtdir
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları nahar mәhsulları vә kulinariya mәmulatları ilә tәmsil
olunurlar
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları satın alınan mәhsulların ehtiyatları ilә tәmsil olunurlar
Sual: Kütlәvi iaşәnin istehsalat ehtiyatları nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları xammal ehtiyatlarıdan ibarәtdir
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları nahar mәhsulları ilә tәmsil olunurlar
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları kulinariya mәmulatları ilә tәmsil olunurlar
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları satın alınan mәhsulların ehtiyatları ilә tәmsil olunurlar
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları anbarda olan mallardan ibarәtdir
Sual: Kütlәvi iaşәnin dövriyә vә satış prosesini әhatә edәn ehtiyatlar nәdәn ibarәtdir?
(Çәki: 1)
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları nahar mәhsulları vә kulinariya mәmulatları ilә vә satın
alınan mәhsulların ehtiyatları ilә tәmsil olunurlar
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları xammal ehtiyatlarıdan ibarәtdir
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları yardımçı әhәmiyyәtli ehtiyatlarıdan ibarәtdir
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları tәdarükçülәrdә olan mallardan ibarәtdir
kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları anbarda olan mallardan ibarәtdir
Sual: Kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları tәyinatına görә hansı ehtiyatlara bölünürlәr? (Çәki: 1)
cari ehtiyatlara, mövsümi saxlanan ehtiyatlara vә qabaqcadan gәtirilәn mal
ehtiyatlarına
topdansatış anbarlarında vә pәrakәndә ticarәtdә olan ehtiyatlara
yolda olan ehtiyatlara vә müәssisәlәrdә olan ehtiyatlara
istehsalat üçün saxlanılan vә satış üçün saxlanılan ehtiyatlara
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatlarının normalaşdırılmasından mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
cari tәyinatlı mal ehtiyatlarının normasını (günlәrdә) vә normativini (manatla)
müәyyәn etmәk üçün
cari tәyinatlı mal ehtiyatlarının dәyәrini müәyyәn etmәk üçün
mövsümi tәyinatlı mal ehtiyatlarını müәyyәn etmәk üçün
qabaqcadan gәtirilәn mal ehtiyatlarının normasını (günlәrdә) müәyyәn etmәk üçün

bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşәdә cari ehtiyatların әsas mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
kütlәvi iaşә istehsalının vә mәhsul satışının fasilәsizliyini tәmin etmәkdir
satış prosesini hәyata keçirmәk
mal satışını artırmaq
tәlәbi artırmaq
qiymәti aşağı salmaq
Sual: Müәssisәnin mal ehtiyatlarını tәhlil etmәkdә әsas mәqsәd nә¬dir? (Çәki: 1)
mal dövriyyәsinin inkişafını normal inkişafının nә dәrәcәdә tәmin etdiyini vә malların
dövretmә sürәtinin necә dәyişdiyini aşkar etmәkdәn ibarәtdir
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtini öyrәnmәkdәn ibarәtdir
mal ehtiyatlarını normalaşdırmaqdan ibarәtdir
dövriyyәni inkişaf etdirmәk
mal resurslarını artırmaqdan ibarәtdir
Sual: Müәyyәn dövr әrzindә ölkәdә istehsal olunmuş vә idxal olun¬muş malların dәyәr
ifadәsi ilә mәcmusu dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
mal resursları
mal fondları
mal ehtiyatları
mal ehtiyatları vә sәnaye malları
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı malları
Sual: Sövdәlәşmәlәrdә kimlәr vasitәçilik edirlәr? (Çәki: 1)
Ticarәt müәssisәlәri
Firmalar
Trestlәr
Birjalar
Tәşkilatlar
Sual: Birja sözü nәdir? (Çәki: 1)
Bazarı tәnzimlәyәn
Ticarәti malla tәmin edәn
Pul kisәsi
Mal satan
Tәlәbi öyrәnәn
Sual: Birjanın әsas vәzifәsinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
Müәssisәlәri malla tәmin etmәk
Müәssisәlәri texniki vasitәlәrlә tәchiz etmәk
Әmtәә, kapital, valyuta vә iş qüvvәsi bazarının işini qaydaya salmaq, onların normal
fәaliyyәtini tәşkil etmәk
İstehlakçıların tәlәbini öyrәnmәk, müәssisәni mal ilә tәchiz etmәk

Müәssisәlәrin normal işini tәmin etmәkdir
Sual: Birjanın hansı növlәri vardır? (Çәki: 1)
Müәssisә, firma, tәşkilat
Әmtәә, fond, valyuta, әmәk
Mal, dövriyyә, onun quruluşu
Fәrdi vә kollektiv istehlakçılar
Alıcılar, müәssisәlәr, firmalar
Sual: Әmtәә birjasında hansı әmәliyyatlar hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Әmtәәlәr nümunәlәr üzrә alınıbsatılır, onlara tәlәb vә tәklif bütöv bir ölkәlәr qrupu,
dünya bazarı miqyasında cәmlәşir
Xammal vә hazır mәhsulun açıq satışı
Malların topdansatış ticarәt vasitәsilә satışı
Malların nәğdi satışı
Xammal vә hazır mәhsulun satışı
Sual: Fond birjası hansı vәzifәni yerinә yetirir? (Çәki: 1)
İstehlakçılara xidmәt göstәrmәk
İstehlakçıların tәlәbini ödәmәk
Hәr iki tәrәfi tәmin edәn qiymәtlәrlә әmanәtlәrin mәqsәdli istifadә olunmasını tәmin
etmәk
Malların әlverişli qiymәtlәrlә satışını tәmin etmәk
Mal satışını tәşkil etmәk
Sual: Valyuta birjaları hansı mәqsәdlә yaradılır? (Çәki: 1)
Tәdavülә buraxılan pul kütlәsinә qarşı tәlәbatı tәyin etmәk
Hәr hansı bir ölkәnin milli valyutasını dönәrli valyutaya vә ya әksinә çevirmәk;
Bankların kassa planını düzgün tәnzimlәmәk
İstehlakçıların xarici valyutaya qarşı tәlәbini ödәmәk
Mal dövriyyәsi hәcmini tәyin etmәk üçün
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Sual: Tәşkilatlar kommersiya banklarında hansı hesabları açmırlar? (Çәki: 1)
virtual hesab
hesablaşma hesabı

cari hesab
xüsusi hesablar
valyuta hesabı
Sual: Tәşkilatlar kommersiya banklarında hansı hesabları açmırlar? (Çәki: 1)
lizinq hesabları
büdcә hesab
depozit hesabı
hesablaşma hesabı
cari hesab
Sual: Hesablaşma hesabları nә üçün açılır: (Çәki: 1)
tәşkilatın sәrәncamına әsasәn cari ödәnişlәri hәyata keçirmәyә vә onun ünvanına
daxil olan pul vәsaitlәrinin hesaba daxil edilmәsi üçün
kommersiya idarәlәri vә hüquqi şәxs olmayan kommersiya tәşkilatları, mәsәlәn,
filiallar üçün
ciddi mәqsәdli tәyinatlı vәsaitlәrin saxlanılması üçün
xarici valyutada hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üçün
müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin müәyyәn müddәtә vә faizlәr üzrә cәlb olunmasına
Sual: Cari hesablar nә üçün açılır: (Çәki: 1)
kommersiya idarәlәri vә hüquqi şәxs olmayan kommersiya tәşkilatları, mәsәlәn,
filiallar üçün
ciddi mәqsәdli tәyinatlı vәsaitlәrin saxlanılması üçün
xarici valyutada hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üçün
müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin müәyyәn müddәtә vә faizlәr üzrә cәlb olunmasına
tәşkilatın sәrәncamına әsasәn cari ödәnişlәri hәyata keçirmәyә vә onun ünvanına
daxil olan pul vәsaitlәrinin hesaba daxil edilmәsi üçün
Sual: Xüsusi hesablar istifadә olunurlar: (Çәki: 1)
ciddi mәqsәdli tәyinatlı vәsaitlәrin saxlanılması üçün
xarici valyutada hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üçün
müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin müәyyәn müddәtә vә faizlәr üzrә cәlb olunmasına
daxil olan pul vәsaitlәrinin hesaba daxil edilmәsi üçün
alınmış kreditlәr vә onların faizlәri üzrә banklarla hesablaşma, hәmçinin
mәhkәmәnin qәrarı ilә ödәnişlәri hәyata keçirmәk üçün
Sual: Valyuta hesabları nәzәrdә tutulmuşdur: (Çәki: 1)
xarici valyutada hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üçün
ciddi mәqsәdli tәyinatlı vәsaitlәrin saxlanılması üçün
müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrin müәyyәn müddәtә vә faizlәr üzrә cәlb olunmasına
tәşkilatın sәrәncamına әsasәn cari ödәnişlәri hәyata keçirmәyә vә onun ünvanına
alınmış kreditlәr vә onların faizlәri üzrә banklarla hesablaşma, hәmçinin
mәhkәmәnin qәrarı ilә ödәnişlәri hәyata keçirmәk üçün

Sual: Tәşkilatın büdcә hesabı açılır: (Çәki: 1)
ofşor banklarından vәsaitlәrin alınması üçün
kreditlәrin vә digәr daxilolmaların alınması üçün
fәhlә vә qulluqçularla әmәk haqqı üzrә hesablaşmalar üçün
banklarla alınmış kreditlәr üzrә hesablaşmalar üçün
büdcәdәn vәsaitlәrin alınması üçün (bu vәsaitlәr ciddi mәqsәdli tәyinatlı olduğu
halda)
Sual: Depozit hesablar tәşkilatlar tәrәfinfәn açılır: (Çәki: 1)
müvәqqәti sәrbәst olan pul vәsaitlәrinin müәyyәn dövrә vә faiz ilә әmanәt kimi
bankda yelәşdirilmәsi
mәhsulun, işlәrin, xidmәtlәrin satış pulunun hesaba daxil edilmәsi
fәhlә vә qulluqçularla әmәk haqqı üzrә hesablaşmalar üçün
banklarla alınmış kreditlәr üzrә hesablaşmalar üçün
tәşkilatın sәrәncamına әsasәn cari ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsi
Sual: Müәssisәnin hansı sahibkarlıq mühiti amillәri mövcuddur? (Çәki: 1)
daxili vә xarici
bank vә mәdәni
ödәniş qabiliyyәtli vә istehlak
virtual vә elektron
iqtisadi vә tәhsil
Sual: . Müәssisәnin sahibkarlıq mühitinin xarici amillәrinә nә aid edilmir? (Çәki: 1)
xüsusi kapitalın lazım olan hәcminin mövcudluğu
ölkәdә vә regionlardakı iqtisadi vәziyyәt
siyasi vәziyyәt vә hüquqi mühit
dövlәt tәnzimlәnmәsi vә sahibkarlığa dәstәk
elmitexniki, texnoloji mühit
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Sual: Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışı hansı bazarlarda hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
Açıq vә örtülü bazarda
Mütәşәkkil vә qeyrimütәşәkkil bazarda
Әmtәәlәr vә xidmәtlәr bazarında
İnkişaf etmiş bazar, formalaşan bazarda
Topdansatış vә pәrakәndәsatış

Sual: Ticarәt vә kütlәvi iaşәnin potensialı nәdir? (Çәki: 1)
Әhalinin tәlәbatını ödәmәk üçün satışa daha yüksәk key¬fiyyәtdә vә kәmiyyәtdә
mal çıxarmaq vә onu realizә etmәk iqtidarı vә imkanların mәcmuudur
Әhaliyә yüksәk ticarәt xidmәti göstәrmәk vasitәsidir
Mal fondlarının artırılması imkanıdır
Әsas vә dövriyyә fondlarından effektli istifadә edilmәsidir
Alıcılara mәdәni xidmәt göstәrilmәsi şәraitidir
Sual: Ticarәtin vә kütlәvi iaşәnin potensialı hansı iqtisadi göstәricinin tәrkib hissәsidir?
(Çәki: 1)
Әsas fondların
Dövriyyә fondlarının
İqtisadi potensialın
Mal dövriyyәsinin
Mal ehtiyatlarının
Sual: Ticarәtin vә kütlәvi iaşәnin potensialının tәrkib hissәsinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
Maddi, әmәk vә maliyyә resursları
Mal ehtiyatları, fondları
Tәlәbat, tәlәb, istehlak
Tәlәb, qiymәt, istehlak
Mal tәklifi, ehtiyatı, mal fondları
Sual: İstehsal ilә ticarәt arasındakı tәsәrrüfat әlaqәlәrinin әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
Mal dövriyyәsi
Mәnfәәt
Sifarişlәr
Әhalinin alıcılıq fondu
Mal alışı
Sual: Sifarişlәr nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
Mal istehsalı vә ya göndәrilmәsi üzrә ticarәtin vә onun ayrıayrı sahәlәrinin tәlәb vә
tәkliflәrini ifadә edir
Әhalinin tәlәbinin ödәnilmәsini
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtini
Qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәri
Mal göndәrәnlәrә olan münasibәti
Sual: Müqavilә nәdir? (Çәki: 1)
Hüquqi sәnәddir
İstehsal ilә ticarәti әlaqәlәndirәn bir vasitәdir
Malların satılması üsuludur
Dövriyyәnin artırılmasını artıran göstәricidir
Malların satılması formasıdır

Sual: İstehlak bazarının balanslılığının ölçü vә qiymәtlәndirmә göstәricilәrinә nә aiddir?
(Çәki: 1)
bazarın konyunkturu vә tәlәbin balanslılığı
istehlak tәyinatlı malların vә xidmәtlәrin nisbәti, istehlak tәyinatlı xidmәtlәrin
strukturu
әrzaq mallarının strukturu
qeyriәrzaq mallarının strukturu
bütün cavablar düzdür
Sual: Mal yeridilişinin sәmәrәli tәşkilinә hansı amillәr tәsir etmir? (Çәki: 1)
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, qiymәtlәrin sәviyyәsi.
Mәhsuldar qüvvәlәrin düzgün yerlәşdirilmәsi
Mәhsuldar qüvvәlәrin düzgün yerlәşdirilmәsi
Topdansatış bazaların düzgün yerlәşdirilmәsi
bütün cavablar düzdür
Sual: İstehlak bazarının rәqabәtliliyinin ölçü vә qiymәtlәndirmә göstәricilәrinә nә aiddir?
(Çәki: 1)
ticarәt firmalarının bazardakı payı
tәmәrküzlәşmә indeksi
HerfindalHirşman indeksi
bazar paylarının dispersiyası
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşә bazarında rәqabәtin tәsir әlamәtlәri daha dolğin nә izah edir? (Çәki: 1)
mal qruplarının satış effektivliyindә fәrqin yaranması, mağazalar, bazarlar, ticarәt
mәrkәzlәri arasında satışda fәrqin yaranması
malların dәyәrinin vә keyfiyyәtinin dәyişmәsi
bazarın inkişaf dinamikasının dәyişmәsi
bazar payının dәyişmәsi
düzgün cavab yoxdur
Sual: Kütlәvi iaşә bazarında rәqabәtin tәsirinin әlamәtlәrinә nә aiddir? (Çәki: 1)
firmanın reytinqinin vә ticarәt nişanının taninmasının dәyişmәsi
tәlәbin dәyişmәsi
tәklifin strukturunun dәyişmәsi
bütün cavablar düzdür
bütün cavablar düzdür
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Sual: Әsas fondlar istehsal prosesindә iştiraketmә istiqamәtinә görә hansı qrupa
bölünürlәr? (Çәki: 1)
istehsal әsas fondlara vә qeyriistehsal әsas fondlarına
kütlәvi iaşә әsas fondlarına vә ticarәt qeyriistehsal әsas fondlarına
kütlәvi iaşә fondlarına vә vasitәlәrinә
fondveriminә, fondtutumuna
dövriyyә sürәtinә vә vәsaitlәrdәn istifadә әmsallarına
Sual: Әsas fondlardan istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır? (Çәki: 1)
fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma, fondun rentabelliyi
dövriyyә sürәti әmsalı, әsas fondların amortizasiyası, әsas fondların cari tәmiri
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә әmsalı, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi
vәsaitlәrin gün vә dәfә hesabı ilә hәcmi
mal dövriyyәsi, ehtiyatlar, malların daxil olması
Sual: Dövriyyә fondlarından istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır? (Çәki: 1)
dövriyyә sürәti vә vәsaitlәrdәn istifadә әmsalları
fondverimi
fondtutumu
fondla silahlanma
yük avtomobillәrinin yürüş әmsalı
Sual: Әsaslı kapital qoyuluşunun effektivlk göstәricilәrini göstәr. (Çәki: 1)
ümumi effektivlik әmsalı
mәnfәәt vә rentabellik
mal dövriyyәsi vә mal ehtiyatları
xәrclәrә qәnaәt
gün vә dәfә hesabı ilә dövretmә sürәti
Sual: Beynәlxalq tәcrübәdә avadanlıqların icarәyә verilmәsinin hayrinq, rentinq vә lizinq
növlәrindәn istifadә olunur. Ardıcıl olaraq bunlar nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
qısamüddәtli, orta müddәtli vә uzunmüddәtli
orta müddәtli, uzunmüddәtli vә qısamüddәtli icarә
uzunmüddәtli, orta müddәtli vә qısamüddәtli icarә
daha qısamüddәtli, qısamüddәtli vә orta müddәtli icarә
orta müddәtli, daha qısa müddәtli vә qısa müddәtli icarә
Sual: Әsas fondların geniş tәkrar istehsalı hansı vәsait hesabına hәyata keçirilir? (Çәki:
1)
әsaslı kapital qoyuluşu vә qismәn dә amortizasiya ayırmaları

cari vә әsaslı tәmir
tәdavül xәrclәri vә ümumi gәlir
mal dövriyyәsi vә mәnfәәt
madditexniki baza vә icarә haqqı
Sual: Kütlәvi iaşәdә әsas fondlar hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
mülkiyyәt formaları üzrә
ticarәtin növlәri vә tәyinat üzrә
ticarәtin texnoloji prosesdә iştirakı üzrә
ticarәt müәssisәlәrinә mәnsubiyyәti üzrә
Sual: Mülkiyyәt formaları üzrә әsas fondların tәsniflәşdirilmәsinә nә aiddir? (Çәki: 1)
dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrin fondları
topdan vә pәrakәndә ticarәt fond¬ları, kütlәvi iaşә fondları vә hәmçinin ticarәt
fәaliyyәtinin digәr sahәlәri
binalar, tikintilәr, maşınlar vә avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri vә digәr әsas fondlar
aktiv vә passiv fondlar
şәxsi, icarәyә götürülmüş vә pulsuz istifadә olunan fondlar
Sual: Ticarәtin növlәri vә tәyinat üzrә әsas fondların tәsniflәşdirilmәsinә nә aiddir? (Çәki:
1)
topdan vә pәrakәndә ticarәt fond¬ları, kütlәvi iaşә fondları vә hәmçinin ticarәt
fәaliyyәtinin digәr sahәlәri
dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrin fondları
binalar, tikintilәr, maşınlar vә avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri vә digәr әsas fondlar
aktiv vә passiv fondlar
şәxsi, icarәyә götürülmüş vә pulsuz istifadә olunan fondlar
Sual: Ticarәtin növlәri vә tәyinat üzrә әsas fondların tәsniflәşdirilmәsinә nә aiddir? (Çәki:
1)
binalar, tikintilәr, maşınlar vә avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri vә digәr әsas fondlar
topdan vә pәrakәndә ticarәt fond¬ları, kütlәvi iaşә fondları vә hәmçinin ticarәt
fәaliyyәtinin digәr sahәlәri
dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrin fondları
aktiv vә passiv fondlar
şәxsi, icarәyә götürülmüş vә pulsuz istifadә olunan fondlar
Sual: Ticarәtin texnoloji prosesdә iştirakı üzrә әsas fondların tәsniflәşdirilmәsinә nә
aiddir? (Çәki: 1)
aktiv vә passiv fondlar
binalar, tikintilәr, maşınlar vә avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri vә digәr әsas fondlar
topdan vә pәrakәndә ticarәt fond¬ları, kütlәvi iaşә fondları vә hәmçinin ticarәt
fәaliyyәtinin digәr sahәlәri
dövlәt vә qeyridövlәt müәs¬sisәlәrin fondları
şәxsi, icarәyә götürülmüş vә pulsuz istifadә olunan fondlar

Sual: Ticarәt müәssisәlәrinә mәnsubiyyәti üzrә әsas fondların tәsniflәşdirilmәsinә nә
aiddir? (Çәki: 1)
şәxsi, icarәyә götürülmüş vә pulsuz istifadә olunan fondlar
binalar, tikintilәr, maşınlar vә avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri vә digәr әsas fondlar
topdan vә pәrakәndә ticarәt fond¬ları, kütlәvi iaşә fondları vә hәmçinin ticarәt
fәaliyyәtinin digәr sahәlәri
dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrin fondları
aktiv vә passiv fondlar
Sual: Kütlәvi iaşәdә әsas fondların köhnәlmә dәrәcәsi nәyin әsasında müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)
әsas fondların dәyәri vә amorti¬zasiya müddәti әsasında
әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri әsasında
әsas fondların işlәmә müddәti vә köhnәlmәsi әsasında
әsas vә dövriyyә fondlarının dәyәri vә amorti¬zasiya müddәti әsasında
әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri әsasında
Sual: Kütlәvi iaşәdә әsas fondların qiymәtlәndirilmәsi necә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
әsas fondların ilkin, bәrpa vә qalıq dәyәri üzrә
әsas fondların dәyәri vә amorti¬zasiya müddәti әsasında
әsas vә dövriyyә fondlarının dәyәri vә amorti¬zasiya müddәti әsasında
әsas fondların vә dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri әsasında
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşәdә әsas fondların ilkin dәyәri nәdir? (Çәki: 1)
obyektlәrin istismara veril¬mәsi zamanı әsas fondların yaradılmasına sәrf olunan
mәblәğdir
obyektlәrin istismara veril¬mәsi zamanı әsas fondların daşınmasına çәkilәn
xәrclәrdir
әsas fondların tәkrar istehsalının dәyәridir
әsas fondların tәrkibindә olan ödәnilmәyәn dәyәrin miqdarıdır
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşәdә әsas fondların bәrpa dәyәri nәdir? (Çәki: 1)
müasir şәraitdә vә cari qiymәtlәrdә yenidәn qiymәtlәndirilmә ilә müәyyәn edilәn
әsas fondların tәkrar istehsalının dәyәridir
obyektlәrin istismara veril¬mәsi zamanı әsas fondların yaradılmasına sәrf olunan
mәblәğdir
obyektlәrin istismara veril¬mәsi zamanı әsas fondların daşınmasına çәkilәn
xәrclәrdir
әsas fondların tәkrar istehsalının dәyәridir
әsas fondların tәrkibindә olan ödәnilmәyәn dәyәrin miqdarıdır
Sual: Kütlәvi iaşәdә әsas fondların qalıq dәyәri nәdir? (Çәki: 1)

ilkin vә ya bәrpa dәyәrinin vә balans mәblәğinin köhnәl¬mәsi arasında olan fәrqdir
vә fәaliyyәtdә olan әsas fondların tәrkibindә olan ödәnilmәyәn mәblәğdir
müasir şәraitdә vә cari qiymәtlәrdә yenidәn qiymәtlәndirilmә ilә müәyyәn edilәn
әsas fondların tәkrar istehsalının dәyәridir
obyektlәrin istismara veril¬mәsi zamanı әsas fondların daşınmasına çәkilәn
xәrclәrdir
әsas fondların yaradılmasına sәrf olunan mәblәğdir
әsas fondların tәrkibindә olan ödәnilmәyәn dәyәrin miqdarıdır
Sual: Kütlәvi iaşәdә әsas fondların tәhlili vә effektiv¬liyinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir? (Çәki: 1)
әsas fondların dәyәr vә natural göstәricilәrindәn
әsas fondların tәkrar istehsalının dәyәrindәn
әsas fondların yaradılmasına sәrf olunan mәblәğdәn
әsas fondların köhnәlmә dәyәrindәn vә dәrәcәsindәn
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşәdә әsas fondların dәyәr göstәricilәrinә nә aiddir? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
1 manat mal dövriyyәsinә düşәn әsas fondların dәyәri
bir işçiyә düşәn әsas fondların dәyәri
әsas fondların 1 manatına düşәn mal dövriyyәsi vә gәlirlәr
әsas fond¬ların 1 manatına düşәn özünün istehsalı mәhsulunun dәyәri
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Sual: Ticarәt vә kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin iqtisadi mahiyyәti nә ilә şәrtlәndirilir? (Çәki:
1)
yerinә yetirdiklәri funksiyalar ilә
bazarı bilmәklә
kadrları seçmәklә
fәaliyyәt premetini seçmәklә
ölkәdәki iqtisadi vәziyyәtlә
Sual: Müәssisәlәrin iqtisadi mahiyyәtlәrini hansı şәrti qruplara bölmәk olar (Çәki: 1)
ümumi vә spesifik
spesifik vә qeyrispesifik
ümumi vә daxili

ümumi vә xarici
daxili vә xarici
Sual: Ticarәt vә kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin ümumi funksiyalarına aid edilmir (Çәki: 1)
hazır yemәyin istehlakının tәşkil olunması
kommersiya
istehsalat
kadr
maliyyә vә uçot funksiyaları
Sual: Ticarәt müәssisәlәrinin spesifik funksiyalarına aid edilmir: (Çәki: 1)
әhaliyә hazir xörәklәrin vә yarimfabrikatlarin satişi
mal yeridilişi prosesinin rasional tәşkili
mallara olan alici tәlәbinin öyrәnilmәsi
mal çeşidinin formalaşdirilmasi
әlavә zәmanәtli vә servis xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
Sual: Ticarәt müәssisәlәrinin spesifik funksiyalarına aid edilmir: (Çәki: 1)
insanın itirdiyi enerjinin bәrpası üçün xörәklәrin istehsalı
bazar haqqında informasiyanın tәqdim olunması
idarәetmә xidmәtlәri
konsultasiya xidmәtlәri
mal çeşidinin formalaşdırılması
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin spesifik funksiyalarına aid edilir: (Çәki: 1)
insanın itirdiyi enerjinin bәrpası üçün xörәklәrin istehsalı
mal yeridilişi prosesinin rasional tәşkili
mallara olan alıcı tәlәbinin öyrәnilmәsi
mal çeşidinin formalaşdırılması
әlavә zәmanәtli vә servis xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin spesifik funksiyalarına aid edilir: (Çәki: 1)
hazır yemәyin istehlakının tәşkil olunması
mallara olan alıcı tәlәbinin öyrәnilmәsi
mal çeşidinin formalaşdırılması
әlavә zәmanәtli vә servis xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
mal yeridilişi prosesinin rasional tәşkili
Sual: . Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin spesifik funksiyalarına aid edilir: (Çәki: 1)
әhaliyә hazir xörәklәrin vә yarımfabrikatların satışı
mal yeridilişi prosesinin rasional tәşkili
mallara olan alıcı tәlәbinin öyrәnilmәsi
mal çeşidinin formalaşdırılması
әlavә zәmanәtli vә servis xidmәtlәrinin göstәrilmәsi

Sual: Pәrakәndә ticarәt müәssisәsinin әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)
malların satışı
malların yenilәşdirilmәsi
malların istehsalı
malların reklam olunması
malların saxlanılması
Sual: Ümumiyyәtlә iaşә mәhsulları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
qidalanmada vә dincәlmәk üçün boş vaxtın keçirilmәsindә әsas tәlәblәrin mәcmusu
kimi
xidmәt prosesindә qidalanma mәnasında
dincәlmәk üçün әsas tәlәblәr mәcmusu
sahibkarların fәaliyyәtinin nәticәsi mәnasında
istehsalın qidalanması
Sual: Kütlәvi iaşә hansı funksiyaları yerinә yetirir? (Çәki: 1)
istehsal, ticarәt, istehlakın tәşkili
tәchizat, әmәk mәhsuldarlığının artırılması
malların reklamının tәşkili, tәchizat
әrzaq malları bazarının tәdqiqi, istehsal
bölgü, mübadilә, istehlak
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin xammal vә mәhsul balansı necә ölçülür? (Çәki: 1)
D = S + (Q2 Q1); (D – daxilolma, S – satış, Q1 , Q2 – ilin әvvәlinә vә axırına olan
xammal vә mәhsul qalığı)
D = Q2 + Q1
D = S – Q2
D = Q1  Q2 + S
D = Q2 + S
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin ümumi dövriyyәsinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
pәrakәndә vә topdansatış mal dövriyyәsi
satın alınan vә özünün istehsal etdiyi mallar satışının mәcmuu
kulinariya mәhsulları vә satın alınan malların dәyәr ifadәsilә hәcmi
kulinar mәmulatları satışı vә pәrakәndә satış mal dövriyyәsinin mücmuu
topdansatış mal dövriyyәsi vә nahar mәhsulları üzrә dövriyyәnin mәcmuu
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrindә hansı mal ehtiyatları vardır? (Çәki: 1)
istehsal tәyinatlı ehtiyatlardan vә mal ehtiyatlarından
mövsümi
cari
әrzaq malları ehtiyatlarından
gündәlik mal ehtiyatlarından

Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrindә mәhsul buraxılışının dәyәri necә hesablanılır? (Çәki:
1)
mәhsulların ümumi miqdarını orta hesabla bir qab xörәyin qiymәtinә vurmaqla
alıcılıq qabiliyyәtini nәzәrә almaqla
qiymәtlәrin sәviyyәsindәn asılı olaraq
istehlakçıların sayına görә
müәssisәnin tipinә görә
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrindә istehlakçıların sayından asılı olaraq mәhsul buraxılışı
necә planlaşdırılır? (Çәki: 1)
istehlakçıların sayı vә onların bir nәfәrinә düşәn mәh¬sulun orta miqdarına görә
alıcılıq qabiliyyәtinә görә
mәhsul buraxılışı imkanlarına görә
qiymәtlәrin sәviyyәsinә görә
istehlak normasına görә
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin ümumi mal dövriyyәsi nәdir? (Çәki: 1)
Topdansatış vә pәrakәndәsatış mal dövriyyәsinin mәcmuudur
Әrzaq vә qeyriәrzaq malları dövriyyәsinin mәcmuudur
Әrzaq malları satışının mәcmuudur
Nahar mәhsullarının satışıdır
Kulinariya mәmulatları satışıdır
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinә özünün istehsal etdiyi mәhsul hansı qaydada satılır?
(Çәki: 1)
topdansatış vә pәrakәndәsatış qaydasında
özünәxidmәt qaydasında
mütәrәqqi xidmәt qaydasında
mağazalarda
yarmarkalarda
Sual: Nahar mәhsullarına nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
birinci, ikinci, üçüncü xörәklәr vә qәlyanaltılar
satın alınan mallar
әrzaq mәhsulları
qәnnadı mәmulatları
meyvәtәrәvәz
Sual: Satınalma malları nәdir? (Çәki: 1)
heç bir texnoloji prosesdәn, kulinariya emalından keçiril¬mәyәn mallardır
qeyriәrzaq mallarıdır
nahar mәhsullarıdır
qәlyanaltılardır
kulinariya mәmulatlarıdır
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Sual: Kütlәvi iaşәdә әsas fondların natural göstәricilәrinә nә aiddir? (Çәki: 1)
iaşә müәssisәlәrinin sayı, oturacaq yerlәrinin sayı vә s.
iaşә müәssisәlәrindә işçilәrin sayı
iaşә müәssisәlәrindә bir işçiyә düşәn әsas fondların dәyәri
iaşә müәssisәlәrinin ölçülәri
iaşә müәssisәlәrinin kontingentlәrinin sayı
Sual: ARda amortizasiya olunan aktivlәr üzrә illik amortizasiya normaları hansılardır?
(Çәki: 1)
binalar, tikintilәr  7%dәk; maşınlar, avadanlıq, hesablama texnikası vә nәqliyyat
vasitәlәri  25%dәk; qeyrimaddi aktivlәr  10 %dәk
binalar, tikintilәr  10%dәk; maşınlar, avadanlıq, hesablama texnikası vә nәqliyyat
vasitәlәri  20%dәk; qeyrimaddi aktivlәr  5 %dәk
binalar, tikintilәr  5%dәk; maşınlar, avadanlıq, hesablama texnikası vә nәqliyyat
vasitәlәri  30%dәk; qeyrimaddi aktivlәr  7 %dәk
binalar, tikintilәr  20%dәk; maşınlar, avadanlıq, hesablama texnikası vә nәqliyyat
vasitәlәri  35%dәk; nәqliyyat vasitәlәri  30%dәk; qeyrimaddi aktivlәr  15 %dәk
binalar, tikintilәr – 17%dәk; maşınlar, avadanlıq, hesablama texnikası vә nәqliyyat
vasitәlәri  15%dәk; nәqliyyat vasitәlәri  25%dәk; qeyrimaddi aktivlәr  25 %dәk
Sual: Aşağıdakılardan hansılar kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin tәdavül fondlarına aid
deyildir? (Çәki: 1)
binalar, qurğular, avadanlıq
mal ehtiyatları, xammal vә materiallar
hazır mәhsul
pul vәsaitlәri vә hesablarda vәsaitlәr
mal vә qeyrimal ödәnişlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün pul vәsaitlәri
Sual: Mal anbarlarının әsas funksiyaları (Çәki: 1)
mal ehtiyatlarının toplanması, lazım olan saxlanma şәraitlәrinin yara¬dılması,
keyfiyyәtә nәzarәt, sifarişlәrin komplektlәşdirilmәsi, ticarәt şәbәkәsinin mal tәchizatı
ticarәt şәbәkәsinә keyfiyyәtsiz malların daxil olmasına mane olur
topdansatış müәssisәlәrlә tәsәrrüfat әlaqәlәrini inkişaf etdirir vә möhkәmlәndirir
malların çeşidinin genişlәndirilmәsi mәqsәdilә tәdarükçülәrә tәsiri hәyata keçirir
kreditlәşdirmә, maliyyәlәşdirmә, informasiya tәminatı

Sual: Malların anbarlaşdırılmasına, yüklәnmәsinә vә boşaldılmasına vә onla¬rın
daşınmasına görә әmәliyyatların yekununun müәyyәn edilmәsi (Çәki: 1)
fiziki mal hәrәkәtinin tәşkili
fasilәsiz nәqliyyat zәncirlәri sisteminin yaradılması
iqtisadi, tәşkilatitexniki proseslәrin yekunu
mal tәchizatının tәşkili
texnoloji prosesin tәşkili
Sual: Anbarlarda malların hansı xüsusiyyәtlәrini hesaba almaqla saxlan¬manın zәruri
şәraitlәri yaradılır (Çәki: 1)
malların fizikikimyәvi xassәlәri; istehlak xüsusiyyәtlәri
malsahә ixtisaslaşmasını hesaba almaqla
malların saxlanılması müddәtlәrini hesaba almaqla
malların saxlanma vaxtının sürәkliyini hesaba almaqla
malların, qabaritlәrin vә mövsümiliyin spesifik xüsusiyyәtlәrini hesaba almaqla
Sual: Yerinә yetirilәn anbar funksiyalarına vә anbar texnologiya prosesinin xarakterinә
nә tәsir edir? (Çәki: 1)
saxlanmaya aid olan malların çeşidi, malların fiziki vә kimyәvi xassәlәri
ayrıayrı anbar әmәliyyatlarının mexanizmlәşdirilmәsinin imkanı
malların saxlanması üçün zәruri şәraitlәrin yaradılması
topdansatış alıcıların sifarişlәrinin komplektlәşdirilmәsi imkanı
malların keyfiyyәtinә nәzarәt edilmәsi
Sual: Çeşid әlamәtinә görә anbarların tәsnifatı (Çәki: 1)
universal v ixtisaslaşdırılmış
dar ixtisaslaşdırılmış
qarışıq
mövsümi xarakterli malların saxlanmasını vә emalını hәyata keçirәnlәr
iri qabaritli mallar üçün
Sual: Texnoloji proseslәrin mexanizmlәşdirilmәsinin dәrәcәsinә görә anbarların tәsnifatı
(Çәki: 1)
Kompleksmexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış vә kiçik mexanizmli vasitәlәrin
tәtbiqi lә
avtomatlaşdırılmış
mexanizmlәşdirilmiş, ayrıayrı proseslәrin qismәn avtmoatlaşdırılması
mexanizmlәşdirilmiş, ixtisaslaşdırılmış
bütün anbar texnologia prosesinin kompleks avtomatlaşdırılması
Sual: Anbarın quruluşuna texnoloji tәlәblәr (Çәki: 1)
anbar tikililәrinin sahәsinin vә tutumunun әmәliyyatların hәcminә uyğun gәlmәsi
sökülübyığılan dәmirbeton elementlәrin tәtbiq edilmәsi
әn tәzә texnoloji avadanlıqlarla tәmin edilmәsi
iri ixtisaslaşdırlmış anbarların tikintisi

mal dövriyyәsinin vә mal ehtiyatlarının hәcminә vә strukturuna uyğun gәlmәsi
Sual: Qaldırıcınәqliyyat avadanlığının tәsnifatının әlamәtlәri (Çәki: 1)
funksional tәyinatı, hәrәkәtin mütәmadiliyinin prinsipi, yükün cinsi, mexa¬nik
lәşdirilmәnin dәrәcәsi
mexanizmlәri nәql edәn yükqaldıran maşınlar vә mexanizmlәr
elektrik naqili vә әlilә yüklәmәboşaltma qurğuları
konveyerlәr, cәzbedici qurğular, körpülü kranlar
transportyorlar, lnetli plastik vә diyircәkli konveyerlәr
Sual: Anbarda ticarәttexnoloji prosesin idarә edilmәsinin tәşkili (Çәki: 1)
malların qәbulu, saxlanması vә buraxılmasına görә әmәliyyatların sәmәrәli yerinә
yetirilmәsinin tәmin edilmәsi
malların yerimәsinin sürәtlәndirilmәsi
anbar sahәlәrinin istifadәsinin effektivliyinin tәmin edilmәsi
texnoloji prosesin axınlığı vә fasilәsizliyinә şәraitlәrin yaradılması
malların kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin mühafizә edilmәsinin tәmin edilmәsi
Sual: Universal anbarların tәsnifatı (Çәki: 1)
әrzaq vә qeyriәrzaq malların geniş çeşidinin mәrkәzlәşdirilmәsi
malların alınması vә toplanması
saxlamanını lazım olan şәraitlәrin yaradılması
bir mal qrupunun saxlanması
malların irәlilәmәsi prosesinin sürәtlәndirilmәsi
Sual: Xüsusi anbarların tәsnifatı (Çәki: 1)
bir vә ya bir neçә qohum mal qruplarının saxlanması
mal (әmtәә) hәrәkәti prosesinin sürәtlәndirilmәsi
bütün texnoloji әmәliyyatların sәmәrәli yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi
işçilәrin bәrabәr yüklәnmәsi
mal (әmtәә) hәrәkәti prosesinin sürәtlәndirilmәsi
Sual: Anbarın yük qaldıran maşın vә mexanizmlәri (Çәki: 1)
elektrik tallar, bucurqadlar, yük liftlәri, kranlar
konveyerlәr, yüklә doldurulmuş arabalar
fasilәsiz hәrәkәtin nәqledici maşınları
rәfli vә körpülü kran
avtomobil kranlar
Sual: Anbarın nәqledici (daşıyıcı) maşınlar vә qurğular: (Çәki: 1)
konveyerlәr, qravitasiya qurğuları, yüklәnmiş arabalar
körpülü vә rәfli kranlarstabillәr
şaquli aşağı buraxmalar, qravitasiya konveyerlәr
elektrik yüklәyicilәri vә avtoyüklәyicilәr
yüklәrin şaquli vә üfiqi yerdәyişmәsinin mexanizmlәri

Sual: Anbarda mal axınının sәmәrәli tәşkili nәyi tәmin edir? (Çәki: 1)
yüklәrin yerdәyişmәsinә ayrıayrı әmәliyyatların vә xәrclәrin yerinә yeti¬ril¬mәsi
müddәtinin azaldılması
malların hәrәkәtinin yollarının maksimum düzәldilmәsi
nәqliyyat vasitәlәrdәn sәmәrәli istifadә edilmәsi
anbar personalının mexanizmlәrin ritmik işindәn
işçilәrin әmәk vә istirahәt rejimi
Sual: Anbar texnologiyası prosesindә malların daxil olunması vә qәbuluna görә
әmәliyyatların әhәmiyyәti (Çәki: 1)
anbar prosesinin ilkin mәrhәlәsi
mal (әmtәә) hәrәkәtinin yekun mәrhәlәsi
ayrıayrı әmәliyyatlarınyerinә yetirilmәsi müddәtinin azaldılması
yüklәmәboşaltma әmәliyyatlarını sürәtlәndirir
nәqliyyat vasitәlәrinin boş dayanmalarını azaldır
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Sual: Malların anbar qablaşdırmasının әsas üsulları (Çәki: 1)
sıra ilә yığmaq, rәflәrә düzmәk, qalama (üstüstә yığma), asılı vәziyyәtdә
malın vә qabın formasından asılı olaraq qab yerlәrinә
düz, kәsişәn qәfәs, әks qәfәsә
soyuducu kameralarına vә düz yığma
düz piramida kimi vә tәpә kimi yığma
Sual: Malların qablaşdırılması anlayışı (Çәki: 1)
mәhsulu zәdәlәnmәdәn vә itkilәrdәn qoruyan vasitә vә vasitәlәrin kompleksi vә
tәdavül prosesini tәmin edәn vasitәlәr
malların keyfiyyәtinin vә kәmiyyәtinin (miqdarının) qorunması üçün şәraitlәri tәmin
edir
malların daşınmasını sәmәrәli tәşkil etmәk imkanı verir
anbarın tutumunu efektiv istifadә etmәk imkanı verir
pәrakәndә satış prosesini yüngüllәşdirir vә sürәtlәndirir
Sual: Texnoloji proseslәrin mexaniklәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә anbarın tәsnifatı (Çәki:
1)

kompleksmexanizmlәşdirilmiş, avtomatlaşdırılımış vә kiçik mexanizm vasitәlәrinin
tәtbiqi ilә
bütün anbar proseslәrinin tam avtomatlaşması
ayrıayrı anbar proseslәrinin qismәn mexanizmlәşdirilmәsi
kiçik mexanizm vasitәlәrinin tәtbiqi ilә toplama anbarlar
kompleksmexanizmlәşdirilmiş anbarlar
Sual: Dәmir yolu soyuduculu nәqliyyatın növlәri (Çәki: 1)
izometrik vaqonlar, sisternlәr vә refrijeratorlu konteynerlәr
vaqonlar, platformalar, yarıvaqonlar vә sistemlәr
istilik izolyasiyalı vaqonlar
maşın soyudan qurğularla tәchiz edilmiş vaqonlar
dondurulmuş mәhsullar üçün vaqonlar
Sual: Avtomobil nәqliyyatının növlәri (Çәki: 1)
ümumi tәyinatlı vә ixtisaslaşdırılmış
avtomobillәr, yedәkli avtomobillәr
әrzaq mallarının daşınması üçün ixtisaslaşdırılmış avtomobil nәqliyyatı
furqonlar, refrijeratorlar, özü yükünü boşaldanlar
bortlu platforma ilә avtomobillәr, furqonlar
Sual: Dәmir yolu nәqliyyatında yerinә yetirilәn daşımaların növlәri (Çәki: 1)
kiçik vә orta yükqaldırması
xüsusi hәrәkәtedәn heyәt
xüsusәn böyük yükqaldırması
vaqon, konteyner, xırda, qrup şәklindә vә marşrut üzrә göndlәrmәlәr
xüsusi kiçik vә böyük yükqaldırması
Sual: Hansı hallarda kommersiya aktı tәrtib edilir (Çәki: 1)
çatışmamazlıqların aşkar edilmәsindә, dәmir yolu stansiyasında yükün
zәdәlәnmsәsindә
plombun bütövlüyünün yoxlanılmasında
yükün çatdırılmasının vaxtının ötmәsinә görә
vaqonların nasaz olmasında
daşınan zaman yükün bütövlüyünün pozulmasında
Sual: Malların daşınmasının tezliyinin müәyyәn edilmәsindә hansı amillәri hesaba almaq
lazımdır? (Çәki: 1)
malların fizikikimyәvi xassәlәrini, onların reallaşdırılmasının son müddәtәlәrini,
satışların orta günlük hәcmini
endirimsiz mal ehtiyatlarının hәcmindәn
mal ehtiyatlarının minimum hәcmlәrindәn
tәlәbatın alıcılıq axınlarının vә mövsümi enibqalxmalarının intensivliyindәn
mal dövriyyәsinin tiplәrinә vә hәcminә görә pәrakәndә satış ticarәt müәssisәlәrinin
qruplaşdırılmasının sistemi
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Sual: İaşә müәssisәlәrindә istehlakçılara xidmәtin rasional tәşkilinin mәqsәdi nәdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)
qidalanma zamanı әhaliyә müxtәlif kompleks xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn
istehlakçılara xidmәtin formasından
xidmәtin mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsindәn
istehlakçıların hüquqlarının qorunmasından
xidmәtlәrin tәkmillәsdirilmәsindәn
Sual: İaşә müәssisәlәrindә istehlakçılara hansı mәlumatlar tәqdim olunmalıdır (Çәki: 1)
bütün cavablar doğrudur
özünün istehsal etdiyi tәklif olunan mәhsulun firma adı
normativ sәnәdlәrә istinadlar
xidmәtlәrin sertifikasiyası haqqında mәlumatlar
daxil edilәn әsas inqrediyentlәrin siyahısı
Sual: Fәaliyyәt növünә görә sahibkarlıq fәaliyyәti necә qrup¬laş¬dırı¬lır? (Çәki: 1)
istehsal, ticarәt, maliyyә, mәslәhәt vә s. daxildir
şәhәr, kәnd, qәsәbә vә s.
istehlak malları, istehsal vasitәlәri, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
fәrdi, kollektiv
dövlәt, kooperativ
Sual: . Mülkiyyәt formalarına görә müәssisәlәr necә qrup¬laş¬dırılır? (Çәki: 1)
dövlәt, bәlәdiyyә, xüsusi, ictimai tәşkilatlara aid olan mü¬әssisәlәr
istehlak kooperasiyası, istehlak cәmiyyәtlәrinin
kәnd, şәhәr istehlak cәmiyyәtlәri ittifaqının
istehsal, maliyyә, nәqliyyat tәşkilatlarının
mağaza, firma, şirkәt
Sual: Sahibkarların sayına görә müәssisәlәrin hansı növlәrini tanı¬yırsınız? (Çәki: 1)
fәrdi vә kollektiv
idarә, tәşkilat, müәssisә
fiziki vә hüquqi şәxslәr
müәssisә, tәşkilat

idarә
Sual: Hansı müәssisәlәr şәrikli müәssisәlәrdir? (Çәki: 1)
fәrdi müәssisәlәrin birliklәri
fәrdi vә kollektiv sahibkarlıq fәaliyyәtini әks etdirәnlәr
dövlәt vә xüsusi mülkiyyәtinә mәxsus müәssisәlәr
firmalar, müәssisәlәr, şirkәtlәr
bu vә ya digәr fәaliyyәt növünün hәyata keçirilmәsindә şәxslәrin birliyini özündә әks
etdirәnlәr
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin malpul hesablaşmaları hansı vasitәlәrlә hәyata
keçirilir (Çәki: 1)
banklardakı hesablaşma hesabı vә cari hesablar vasitәsilә hәyata keçirilir
bütün hesablaşmalar nәğd pul köçürmәlәri vasitәsilә hәyata keçirilir
alıcılar vә malgöndәrәnlәr vasitәsilә
qısa vә uzunmüddәtli kreditlәr vasitәsilә
mal mübadilәsi vә nәğd pul köçürmәsi vasitәsilә
Sual: Hesablaşma hesabı nәdir? (Çәki: 1)
ticarәt müәssisәsinin (firmanın, şirkәtin vә s.) pullarının saxlanılması vә nәğdsiz
hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi formasıdır
ticarәt müәssisәsi ilә (firma, şirkәt vә s.) malgöndәrәnlәrlә qarşılıqlı әlaqә formasıdır
alıcılarla satıcılar arasındakı hesablaşma formasıdır
alıcılarla satıcılar arasındakı hesablaşma formasıdır
malgöndәrәnlәrlә qarşılıqlı hesablaşma formasıdır
Sual: Tәsәrrüfat müәssisәlәri arasında hesablaşmalar әmәliyyatların xarakterindәn asılı
olaraq hansı hesablara ayrılır? (Çәki: 1)
mallar vә qeyrimallar üzrә hesablaşmalara
mal dövriyyәsi vә mәnfәәt üzrә hesablaşmalara
tәdavül xәrclәri vә mәnfәәt üzrә hesablaşmalara
nәğd vә nәğdsiz hesablaşmalara
akkreditiv vә çeklәr vasitәsilә hesablaşmalara
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәri neçә funksiyanı yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
3
2
5
6
4
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәri hansı funksiyaları yerinә yetirirlәr? (Çәki: 1)
istehsal, ticarәt, istehlakın tәşkili
tәlәb, tәklif, istehsal
dövriyyә, ehtiyat, daxilolma

istehsal, satış, daxilolma
mal tәklifi, qiymәti, istehsalı
Sual: Kütlәvi iaşәnin digәr sahәlәrdәn fәrqli xüsusiyyәtlәri hansılardır? (Çәki: 1)
tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrini özündә әks etdirir
satış prosesini hәyata keçirir
mal ehtiyatları yaradır
istehlakçılara xidmәt göstәrir
düzgün cavab yoxdu
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәri hansı әmәliyyatları hәyata keçirir? (Çәki: 1)
özünün istehsal etdiyi vә satınalma mallarının satışını hәyata keçirir
tәlәbi öyrәnir
istehsal edir
yarımfabrikatlar istehsal edir
kulinariya mәmulatlarını satır
Sual: . Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin özünün istehsal etdiyi mәhsullara nәlәr daxildir?
(Çәki: 1)
nahar mәhsulları, yarımfabrikatlar, kulinariya mәmulatları
qeyriәrzaq malları
әrzaq malları
süd vә süd mәhsulları, çörәk
kulinariya mәmulatları
Sual: Kütlәvi iaşәdә özünün istehsal etdiyi mәhsul nәdir? (Çәki: 1)
isti vә soyuq texnoloji proseslәrdәn keçirilәn vә istehlak üçün yararlı vәziyyәtә
çatdırılan mәhsuldur
istehsal prosesi
istehlakçılara xidmәt göstәrilmәsi
şәxsi istehlak vә istehsal
kulinariya mәmulatları satışı
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texniki riyazi, statistik, faktik
tәdqiqat, balans , tәbliğat, riyaziiqtisadi
idarәetmәyә, texnikiriyazi, statistiktәhlil, iqtisaditexniki
balans, texnikiriyazi, iqtisadistatistik, iqtisadiriyazi,iqtisadi tәhlil
Sual: Plan göstәriçilәri hansılardır? (Çәki: 1)
kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәriçilәri vә iqtisadi tәssәrüffat göstәriçilәri
natural göstәriçilәr, mal dövriyyәsi göstәriçilәri
әmәk planı, mal dövriyyәsi
kәmiyyәt göstәriçilәri vә iqtisadi göstәriçilәr
dәyәr göstәriçilәri, tәdavül xәrclәri
Sual: Müddәtinә vә sәviyyәsinә görә planlaşdırmanın növlәri hansılardır (Çәki: 1)
strateji vә taktiki vә operativ
strateji qısa müddәtli, uzunmüddәtli
operativ planlar, kicik müәssisәlәr üzrә planlaşma
orta müddәtli vә taktiki planlar
strateji vә uzun müddәtli planlar
Sual: Mal tәminatı planına nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
anbar vә trazit dövriyyәsi vә yoldakı ehtiyatları әhatә edir
tranzit dövriyyәsini, pәrakәndә dövriyyәsini, ilin sonuna qalığı әhatә
daxil olan bütün malları vә ilin sonuna qalığı әhatә edir
tranzit, pәrakәndә vә il әrzindә daxil olan malları әhatә edir
tranzit, anbar dövriyyәsini, ilin sonuna qalan mal ehtiyyatlarını әhatә
Sual: Kütlәvi iaşәdә mal ehtiyatları neçә ölcülür? (Çәki: 1)
dәyәr vә natural ifadә ilә
tonla, metrlә
dәyәr vә kәmiyyәtlә
kәmiyyәt vә keyfiyyәtlә
natural formada
Sual: Tәdavül vaxtının әsas göstәricisi nәdir? (Çәki: 1)
mal dövriyyәsi surәti
satış müddәti
orta günlük mal dövriyyәsi
pulun dövriyyә surәti
orta günlük satış
Sual: Maddi balansın hissәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
resurs (mәdaxil) vә bölgü (mәxaric) hissәslәri
mәdaxil, idxal
mәxaric, bazar fondlar

mәdaxil, dövlәt ehtiyyatlarından daxil olmalar
idxaldan daxil olmalar
Sual: . Mal fondları nәdir? (Çәki: 1)
ölkә daxilindә istehsal olunmuş vә qismәn dә idxal olunan mәhsulların
mәcmuusunun ifadәsidir
idxal olunan vә mәcmumәhsulda әks olunmayan fondlardır
istehsal olunmuş vә qismәn dә ixrac olunmuş mәhsulların mәcmuusudur
idxal vә ixrac olunan mәhsulların mәcmuu miqdarıdır
mәcmuu milli mәhsuldur
Sual: . Müәyyәn dövr әrzindә ölkәdә istehsal olunmuş vә idxal olunmuş malların dәyәr
ifadәsi ilә mәcmuu dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
mal resursları
mal fondları
mal ehtiyyatları
mal ehtiyyatları vә sәnaye malları
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı malları
Sual: Mal resurslarının tәrkibi nә cür tәsniflәşdirilir? (Çәki: 1)
ümumi mәhsul, satlıq mәhsul, realizә olunmuş mәhsul vә mal fondları
sәnaye mәhsulu, satlıq mәhsul, mal fondları, mal ehtiyyatları
sәnaye mәhsulu, satlıq mәhsul, mal fondları, mal ehtiyyatları
idxal olunmuş mәhsullar, ixrac olunmuş mәhsullar, sәnaye istehsalı
realizә olunmuş mәhsul, satılmış mәhsul, dәyri ödәnilmiş mәhsul
Sual: . Kütlәvi iaşәdә mal fondları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ölkә daxilindә istehsal olunan vә qismәn dә idxal olunan mәhsulların mәcmusudur
satlıq mәhsulların mәcmusudur
realizә olunmuş mәhsulların mәcmusudur
istehsal olunmuş malların mәcmusudur
idxal olunmuş malların mәcmusudur
Sual: . Mal fondları geniş tәkrar istehsalın hansı fazasına daxildir? (Çәki: 1)
istehlak
istehsal
bölgü
mübadilә
bölgü vә mübadilә
Sual: . Balansın resurslar hissәsindә nәlәr göstәrilir? (Çәki: 1)
dövrün әvvәlinә qalıq , istehsaldan daxilolmalar, idxaldan daxilolmalar, dövlәt
ehtiyyatlarından daxilolmalar vә s. daxilolmalar
bazar fondları, ixracat, dövlәtehtiyyatlarına qaytarılma, dövlәt ehtiyyatlarına әlavә
dövrün sonuna qalıq

dövrün әvvәlinә sonuna qalıq,daxilolan mal ehtiyyatı, satış hәcmi
[istehsaldan daxilolmalr, dövlәt ehtiyyatlarından daxilolmalr vә ixracat
istehsaldan daxilolmalr, dövlәt ehtiyyatlarından daxilolmalr vә ixracat
Sual: Kütlәvi iaşәdә mal resurslarının әmәlә gәlmә mәnbәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
sәnaye istehsalı, kәndlifermer tәsәrrüfatları, kömәkçi tәsәrrüfatlar, idxalat
mal fondları, ümumi mәhsul, satlıq mәhsul, idxalat
mal tәklifi, mal ehtiyatları, sәnaye istehsalı, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
istehsal müәssisәlәri, ticarәt müәssisәlәri, ictimai iaşә müәssisәlәri, büdcә
tәşkilatları
yüngül sәnaye istehsalı, yeyinti sәnaye istehsalı, ağır sәnaye istehsalı, fermer
kәndli tәsәrrüfatları
Sual: . Mal resurslarının tәrkib hissәlәri arasındakı nisbәtlәrin tәmin edilmәsi nә üçün
lazımdır? (Çәki: 1)
bazar mexanizminin ahәngdar işlәmәsi üçün
әhali tәlәbini proqnozlaşdırmaq üçün
istekhlakı tәmin etmәk üçün
xarici inteqrasiya әmәliyyatlarını genişlәndirmәk üçün
mәnfәәti maksimallaşdırmaq üçün
Sual: Kütlәvi iaşәdә mal resurslarının müәyyәnlәşdirilmәsi hansı metodla hәyata
keçirilir? (Çәki: 1)
balans metodu
iqtisadi tәhlil metodu
iqtisadistatistik metod
texnikiiqtisadi hesablamalar metodu
iqtisadiriyazi metod
Sual: Resurslar balansı neçә hissәdәn hansı hissәlәrdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
mәdaxil vә mәxaric
mәnfәәt vә vergi
gәlirlәr vә mәsrәflәr
mәdaxil vә gәlirlәr
mәxaric vә mәsrәflәr
Sual: Maddi balansın tәrtib edilmәsindәn mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
mal resursları ilә onlara olan tәlәbat arasında uyğunluq yaratmaq
әhali tәlәbini düzgün proqnozlaşdırmaq
mal fondları ilә mal resursları arasında uyğunluq yaratmaq
idxalatı tәnzimlәmәk
әhali tәklifini düzgün proqnozlaşdırmaq
Sual: Pәrkәndәsatış mal dövriyyәsi strukturu hansı amillәrdәn asılıdır? (Çәki: 1)
qiymәtdәn, puldan, maya dәyәrindәn

mal qruplarından, ehtiyatlardan
işçilәrin sayından, әmәk haqqından
iqlim şәraitindәn, daxilolmadan
istehsalın hәcmi vә quruluşundan, pul gәlirlәrinin sәviyyә¬sindәn, demoqrafik
amillәrdәn
Sual: Şәhәrә nisbәtәn kәnd yerlәrindә mal dövriyyәsinin sürәtlә artması nәyә şamil
edilir? (Çәki: 1)
qeyriәrzaq mallarına
pul gәlirlәrinә
alıcılıq qabiliyyәtinә
çörәyә vә çörәk mәmulatlarına
әt vә әt mәhsullarına
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Sual: Kütlәvi iaşәdә әmәyin ödәnilmәsinin tәşkili prinsiplәri (Çәki: 1)
tarif sistemi vә әmәyin ödәnilmәsi sistemi
işçilәrin sayı vә әmәk mәhsuldarlığı
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyi
dövriyyә vә onun quruluşu
әmәk haqqı fondu vә işçilәrin sayı
Sual: Ticarәt vә kütlәvi iaşәdә әmәk haqqının formaları (Çәki: 1)
vaxtamuzd vә işәmuzd: o cümlәdәn mükafatlı
dövriyyәnin hәcmi vә quruluşuna görә
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyinә görә
mәnfәәtin hәcmi vә rentabelliyә görә
tarif bölgüsü
Sual: Kütlәvi iaşә işçilәrinin hazırlanması hansı istiqamәtdә aparılır? (Çәki: 1)
orta ixtisas tәhsili, ali tәhsil, ixtisasın artırılması
orta, peşә ixtisası, kollec ixtisası
peşә ixtisası, kurslar, orta
xüsusi, orta, kurslar üzrә
ixtisaslar, ticarәtin formaları üzrә

Sual: Kütlәvi iaşәdә әmәk planını tәrtib etmәkdә әsas mәqsәd nәdir? (Çәki: 1)
zәruri әmәk mәsrәflәri ilә dövriyyә planının yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk
mәnfәәti artırmaq
әhaliyә mәdәni xidmәt etmәk
xәrclәrә qәnaәt etmәk
mal satışını artırmaq
Sual: Әmәk planının tәhlilinә nәdәn başlanılır? (Çәki: 1)
әmәyin ödәnilmәsi fondundan
dövriyyәdәn
mәnfәәtdәn
әmәk mәhsuldarlığından
işçilәrin sayından
Sual: Әmәyin ödәnilmәsi sisteminin әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
әmәyә görә bölgü prinsipi
işçilәrin sayı
әmәk haqqı fondu
әmәk mәhsuldarlığı
dövriyyәnin hәcmi
Sual: İşçilәrә pul mükafatları necә verilir? (Çәki: 1)
әmәk haqqına әlavә kimi verilir
pul formasında verilir
mal formasında verilir
ilin sonuna verilir
13 aylıq әmәk haqqı formasında
Sual: Hansı hallarda işçilәr ixtisaslarına görә mükafat¬landı¬rılır? (Çәki: 1)
işçilәrin bilik sәviyyәsindәn vә bacarıqlarından asılı olaraq
mәnfәәtin әldә olunmasından
dövriyyәnin yerinә yetirilmәsindәn
dövriyyәnin quruluşundan
alıcılıq qabiliyyәtindәn
Sual: Tarif maaşı nәdir? (Çәki: 1)
vaxt vahidi әrzindә işçilәrin әmәyinin ölçüsüdür
mükafatlandırma sistemidir
әlavә әmәk haqqıdır
mәnfәәtli işlәmәdir
maddi maraqlandırmadır
Sual: Neçә dәrәcәli tarif cәdvәli mövcuddur? (Çәki: 1)
19
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Sual: Şәxsi istehlakın dövriyyәyә cәlb olunmayan hissәsi nәyin hesabına ödәnilir? (Çәki:
1)
fәhlә vә qulluqçuların vә hәmçinin kәndlilәrin şәxsi hәyәt¬yanı tәsәrrüfatlarından
әldә etdiklәri mәhsul hesabına
dövlәt fondu hesabına
ictimai istehlak fondları hesabına
sahibkarın vәsaiti hesabına
humanitar yardım hesabına
Sual: Ticarәtin formalarına uyğun olaraq pәrakәndәsatış mal dövriyyәsinin hansı növlәri
vardır? (Çәki: 1)
dövlәt, kooperativ vә özәl ticarәtin mal dövriyyәsi
şәhәr, kәnd vә fәhlә qәsәbәsinin dövriyyәsi
şәhәr, bәlәdiyyә vә kәnd dövriyyәsi
dövlәt, qәsәbә vә istehlakçılar
şirkәtlәrin, firmaların vә müәssisәlәrin dövriyyәsi
Sual: Kütlәvi iaşәdә pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi vasitәsilә hansı proses baş verir?
(Çәki: 1)
dәyәr formalarının dәyişilmәsi, malın pula çevrilmәsi, tәk¬rar istehsalın
fasilәsizliyinin tәmin olunması
malların satışı, tәlәbin ödәnilmәsi
mal ehtiyatlarının, malların daxil olmasının hәrәkәti
malların gәtirilmәsi, satışı vә ehtiyatların yaranması
alıcı tәlәbinin ödәnilmәsi, tәkrar istehsal
Sual: Kütlәvi iaşәnin hansı plan göstәricilәri mal dövriyyәsindәn asılı olaraq hesablanılır?
(Çәki: 1)
mal ehtiyatları, daxil olma, gәlir, mәnfәәt, işçilәrin sayı
avadanlıqlara, inventarlara, maşınlara olan tәlәbat
bankların hesablaşma hesabında olan vәsait, kassada olan pul vәsaiti

istehlakçıların sayı, müәssisәnin kassasında olan pul vәsaiti
tәdavül xәrclәri, sair aktivlәr, ümidsiz borclar
Sual: Kütlәvi iaşәnin hansı plan göstәricilәri mal dövriyyәsi әsasında tәrtib olunur? (Çәki:
1)
әmәk planı, әmәk haqqı fondu, gәlir, mәnfәәt vә rentabellik, kredit planı
müәssisәyә, yardımçı tәsәrrüfata qarşı tәlәbat
işçinin tәhsili vә ixtisasının artırılması
tәşkilatitexniki vә әmәyin elmi tәşkili planı
kadrların hazırlığı planı
Sual: . Kütlәvi iaşә müәssisәsinin mal dövriyyәsi planı hansı göstәricilәr üzrә tәrtib
olunur? (Çәki: 1)
mal satışı, mal ehtiyatları, mal tәminatı
tәdavül xәrclәri, gәlir, mәnfәәt
xәrclәr, әmәk haqqı fondu
işçilәrin sayı, әmәk mәhsuldarlığı
mal alışı, çeşid quruluşu, plan sәviyyәsi
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin mal dövriyyәsinin planlaşdırılması hansı mәrhәlәlәrdәn
ibarәtdir? (Çәki: 1)
tәhlil, plan layihәsinin hazırlanması vә bәyәnilmәsi
mal ehtiyatları, satış vә daxilolma
mal alışı, satış, istehlakçıların sayı
dövriyyәnin hәcmi vә quruluşunun hesablanması
alıcılıq fondu, mal ehtiyatları
Sual: . Kütlәvi iaşә müәssisәsinin pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi hansı ardı¬cıllıqla tәhlil
edilir? (Çәki: 1)
mal satışı, mal ehtiyatları, malların daxil olması
malların daxil olması, ehtiyatlar, mal satışı
mal ehtiyatları, dövriyyәnin hәcmi vә quruluşu
mәnbәlәr üzrә daxil olma, kvartallar üzrә satış
mal ehtiyatları, dövriyyәnin hәcmi vә quruluşu
Sual: Müәssisәnin mal satışı planı tәhlil vә tәrtib edilәrkәn han¬sı mәlumatlardan istifadә
edilir? (Çәki: 1)
Riyazi, statistik vә operativ uçot
Alıcılıq fonduna aid
Pul gәlirlәrinә aid
Mal satışına aid
Tәlәbә aid
Sual: Mal dövriyyәsinin quruluşu nәdir? (Çәki: 1)
Dövriyyәnin ümumi hәcmindә ayrıayrı mal qruplarının xüsusi çәkisidir

Mal satışının hәcmidir
Mal qrupları üzrә satışdır
Rüblәr üzrә satışdır
Bir günlük satışdır
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Sual: Әmәyin ödәnişi sistemi, tariflәr, maaşlar, mükafatlar kim tәrәfindәn müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)
müәssisәnin özü tәrәfindәn müәyyәn edilir
departament tәrәfindәn
şәhәr, rayon icra hakimiyyәti tәrәfindәn
bәlәdiyyә idarәlәri tәrәfindәn
yuxarı idarәetmә orqanları tәrәfindәn
Sual: Vaxtamuzd әmәk haqqı nәdir? (Çәki: 1)
işçilәrin faktiki işlәdiyi vaxtda tarif cәdvәli әsasında aldığı aylıq maaş formasıdır
dövriyyәyә görә aldığı maaşdır
götürdüyü işә görә aldığı әmәk haqqıdır
mәnfәәtә görә aldığı maaşdır
ixtisasına görә işçiyә ödәnilәn haqqdır
Sual: Kadrların hazırlığı üzrә ayırmalar hansı fond hesabına ödәnilir? (Çәki: 1)
xüsusi fond hesabına ödәnilir vә planlaşdırılır
sosial fondlara ayırmalar hesabına
alıcılıq fondu hesabına
әmәyin ödәnilmәsi fondu hesabına
әsas fondlar hesabına
Sual: Kütlәvi iaşәdә әmәk planının göstәricilәri: (Çәki: 1)
әmәk mәhsuldarlığı, işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu vә kadrların hazırlanması vә
ixtisaslarının artırılması
dövriyyә, işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu, mәnfәәt
işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu sәviyyәsi, mәnfәәtin sәviyyәsi, ticarәt sahәsi
dövriyyәnin hәcmi, quruluşu, ehtiyatların gün üzrә norması vә işçilәrin sayı
topdansatış, pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi

Sual: Kütlәvi iaşәdә әmәyin әsas xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
kütlәvi iaşәdә әmәk tәdavül sferasında is¬teh¬sal prosesinin davamı vә başa
çatdırılması ilә әlaqәdardır
kütlәvi iaşәdә әmәk öz mürәkkәbliyi ilә fәrqlәnir
kütlәvi iaşәdә әmәk qeyrimәhsuldardır
kütlәvi iaşәdә әmәk göstәrilәn xidmәtin yaxşılaş¬dırılmasına yönәldilib
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşәdә tәtbiq olunan tarif sisteminә nә daxildir? (Çәki: 1)
tarif sistemlәrinin tәrkibinә tarifixtisas sorğu kitabçaları, tarif dәrәcәlәri, tarif
cәdvәllәri daxildir
tarif sistemlәrinin tәrkibinә işәmuzd әmәk haqqı sistemi, vaxtamuzd әmәk haqqı
sistemi daxildir
tarif sistemlәrinin tәrkibinә әmәyin ödәnişi dәrәcәlәri, ödәniş cәdvәllәri daxildir
tarif sistemlәrinin tәrkibinә tarif kitabçaları, tarif maaşları, tarif altsistemlәri daxildir
bütün cavablar düzdür
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Sual: Tarifixtisas sorğu kitabçaları özündә nәyi әks etdirirlәr? (Çәki: 1)
müxtәlif işlәrin xü¬susiyyәtlәrini, müxtәlif peşә vә dәrәcәli işçilәrә münasibәtdә irәli
sürülәn ixtisas tәlәblәrini, elәcә dә tarif dәrәcәlәrini
tarif sistemlәrinin tәrkibindә әmәyin ödәnişi dәrәcәlәrini, ödәniş cәdvәllәrini
tarif sistemlәrinin tәrkibindә işәmuzd әmәk haqqı sistemini, vaxtamuzd әmәk haqqı
sistemini
әmәyin tәşkilini vә ticarәttexnoloji proseslәrin xüsusiyyәtlәrini
müxtәlif ixtisasları eyni gös¬tәrici ilә – maksimal dәrәcә kәmiyyәti ilә
qiymәtlәndirilmәni
Sual: Tarif dәrәcәlәri özündә nәyi әks etdirirlәr? (Çәki: 1)
tarif dәrәcәlәri (vәzifә maaşları) işçilәrin müxtәlif qrup vә kateqoriyalarının pul
formasında ifadә olun¬muş mütlәq әmәk haqqı mәblәğidir
tarif dәrәcәsi (vәzifә ma¬aşı) әmәk haqqının sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn
kәmiyyәtdir
tarif dәrәcәsi (vәzifә ma¬aşı) әmәk haqqının maksimal dәrәcәsini müәyyәn edәn
kәmiyyәtdir
tarif dәrәcәsi (vәzifә ma¬aşı) vaxtamuzd әmәk haqqı sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn
mәblәğdir
tarif dәrәcәsi (vәzifә ma¬aşı) işәmuzd әmәk haqqı sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn

mәblәğdir
Sual: Tarif cәdvәllәri özündә nәyi әks etdirirlәr? (Çәki: 1)
tarif cәdvәllәri işçilәrin ixtisasından asılı olaraq tarif dәrә¬cәlәrinin (vәzifә
maaşlarının) hәcmlәri arasında nisbәtlәri müәy¬yәnlәşdirir
tarif cәdvәllәri işçilәrin әmәk haqqının maksimal vә minimal sәviyyәsini müәyyәn
edir
tarif cәdvәllәri işçilәrin әmәk haqqının vaxtamuzd vә işәmuzd әmәk haqqı
sәviyyәlәri arasında nisbәti müәyyәnlәşdirir
tarif cәdvәllәri әmәyin tәşkilini vә ticarәttexnoloji proseslәrin xüsusiyyәtlәrini әks
etdirir
bütün cavablar düzdür
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Sual: Mal dövriyyәsindәn asılı olaraq xәrclәr necә tәsniflәşdirilir? (Çәki: 1)
şәrtisabit, şәrti dәyişkәn
әsas vә әlavә
mәblәği vә sәviyyәsi
artım vә azalma sürәti
sәrfәli vә qeyrisәrfәli xәrclәr
Sual: Ticarәt reklamı üzrә mәsrәflәr nәyә әsasәn hesablanır? (Çәki: 1)
reklam tәdbirlәri planına uyğun olaraq
müәssisәnin xәrclәrinә uyğun olaraq
mal dövriyyә planına uyğun olaraq
alıcılıq tәlәbinә uyğun olaraq
mal satışının hәcminә uyğun olaraq
Sual: Cari tәmir xәrclәri nәyin әsasında planlaşdırılır? (Çәki: 1)
müәssisәnin tabeliyindә olan vә tәmir olunması nәzәrdә tu¬tulan müәssisәlәr üzrә
tәrtib olunmuş smetalar әsasında plan¬laşdırılır
әmәk planının әsasında
mal dövriyyәsinә müvafiq olaraq tәyin edilir
әsas fondlara müvafiq olaraq tәyin edilir
әhalinin alıcılıq fonduna müvafiq hesablanılır

Sual: Kütlәvi iaşәdә istehsal vә tәdavül xәrclәri әlamәtlәrinә görә necә tәsniflәşdirilir?
(Çәki: 1)
iqtisadi mәzmununa, yerinә yetirdiyi funksiyalarından, özünün istehsal etdiyi mәhsul
buraxılışının hәcmindәn asılı olan xәrclәr
әmәk haqqı, nәqliyyat, cari tәmir xәrclәri
amortizasiya ayırmaları, cari tәmir xәrclәri
reklam üzrә xәrclәr, kredit faizlәri
cari tәmir, reklam xәrclәri
Sual: Kütlәvi iaşә sistemindә mövcud olan iki növ tәdavül xәrclәri nәyә görә
fәrqlәndirilir? (Çәki: 1)
әmәyin xarakterinә uyğun olaraq
istehsalın xarakterinә görә
işçilәrin sayından asılı olaraq
әmәk haqqının sәviyyәsindәn asılı olaraq
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşә sistemindә mövcud olan hәr iki növ tәdavül xәrclәrinin düzgün ifadәsini
qeyd edin (Çәki: 1)
I növ – istehsal vә tәdavül sferasında istehsal prosesinin davamı ilә bağlı olan canlı
vә maddilәşmiş әmәk mәsrәflәridir; II növ – dәyәr formalarının dәyişmәsi –
istehlakçılara xidmәtlә bağlı xәrclәrdir
I növ – istehsal vә tәdavül sferasında istehlak prosesinin davamı ilә bağlı olan canlı
vә maddilәşmiş әmәk mәsrәflәridir; II növ – satış formalarının dәyişmәsi ilә bağlı
xәrclәrdir
I növ – tәdavül sferasında istehsal vә istehlak prosesinin davamı ilә bağlı olan canlı
әmәk mәsrәflәridir; II növ – xidmәt formalarının dәyişmәsi ilә bağlı xәrclәrdir
I növ – istehlak sferasında canlı vә maddilәşmiş әmәk mәsrәflәridir; II növ –
müәssisәlәrin kateqoriyalarının formalarının dәyişmәsi ilә bağlı xәrclәrdir
I növ – istehlak vә tәdarük sferasında istehsal prosesinin davamı ilә bağlı olan canlı
vә maddilәşmiş әmәk mәsrәflәridir; II növ – miqdar formalarının dәyişmәsi –
istehlakçılara xidmәtlә bağlı xәrclәrdir
Sual: Kütlәvi iaşә sistemindә mövcud olan tәdavül xәrclәrinә nә daxil deyil? (Çәki: 1)
әlavә dәyәr vergisi
dәmiryolu, su vә s. ilә daşımalara çәkilәn xәrclәr
әmәk haqqı
binaların, qurğuların vә avadanlığın icarәsinә vә әsas vәsaitlәrin amortizasiyasına
çәkilәn xәrclәr
binaların, qurğuların vә avadanlığın vә digәrlәrinin saxlanmasına çәkilәn xәrclәr
Sual: Kütlәvi iaşә sistemindә mövcud olan tәdavül xәrclәrinә nә daxil deyil? (Çәki: 1)
royalti
cari tәmir üçün xәrclәr
yanacaq, buxar vә elektrik enerjisinә çәkilәn xәrclәr
xüsusi geyimlәrin, masa örtüklәrinә çәkilәn xәrclәr
masa dәstlәri vә qabqacaq xәrclәri

Sual: Kütlәvi iaşә sistemindә mövcud olan tәdavül xәrclәrinә nә daxil deyil? (Çәki: 1)
mәnfәәt vergisi
müәyyәn olunmuş normalar daxilindә xammal vә mal itkilәri
müәyyәn olunmuş normadan artıq xammal vә mal itkilәri
malların vә soyuducu qurğuların saxlanması xәrclәri
reklam xәrclәri
Sual: Kütlәvi iaşә sistemindә mövcud olan tәdavül xәrclәrinә nә daxil deyil? (Çәki: 1)
sadәlәşdirilmiş vergi
qablaşdırma xәrclәri vә itkilәri
kadrların hazırlanması xәrclәri
idarәetmә aparatının saxlanması üçün çәkilәn xәrclәr
kadrların hazırlanması xәrclәri
Sual: Kütlәvi iaşә xәrclәrinin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәr (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
әmtәә dövriyyәsinin hәcmi vә tәrkibi
әmәk haqqının ödәnilmәsi sistemi vә әmәyin mәhsuldarlıq sәviyyәsi
madditexniki baza
çeşidlәr vә xammalın keyfiyyәti
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Sual: Kulinariya mәhsulunun maya dәyәrinin xәrc elementlәri üzrә strukturuna nә daxil
edilmir? (Çәki: 1)
mәnfәәt
xammal vә mallar
yanacaq vә elektrik enerjisi
әsas fondların amortizasiyası
әmәk haqqı (әsas vә әlavә) vә sosial sığorta ödәmәlәri
Sual: Kulinariya mәhsulunun maya dәyәrinin kalkulyasiya maddәlәri üzrә strukturuna nә
daxil edilmir? (Çәki: 1)
aksiz vergisi
xammal vә mallar
әmәk haqqı (әsas vә әlavә) vә sosial sığorta ödәmәlәri
yanacaq, buxar, elektrik enerjisi (istehsal ehtiyacları üçün)

avadanlığın saxlanması vә istismarı üzrә mәsrәflәr
Sual: Kütlәvi iaşәnin tәdavül xәrclәrini izah et. (Çәki: 1)
malların istehsaldan istehlakçıya çatdırılması ilә әlaqәdar sәrf olunan әmәk
mәsrәflәrinin pul ilә ifadәsidir
malların istehsalı ilә әlaqәdar sәrf olunan әmәk mәsrәflәrinin pul ilә ifadәsidir
mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar sәrf olunan mәsrәflәrin
hәcmidir
istehlakçılrın mal alışına sәrf etdiklәri pul vәsaitinn ümumi hәcmidir
istehlakçılrın mal alışına sәrf etdiklәri pul vәsaitinn ümumi hәcmidir
Sual: Kütlәvi iaşәdә tәdavül xәrclәri mahiyyәtinә görә necә qruplaşdırılır? (Çәki: 1)
istehsalın davamı vә dәyәrlәrin formasının dәyişilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr
ümumi gәlir vә mәnfәtlә әlaqәdar xәrclәr
dövriyyәnin hәcmi vә quruluşu ilә әlaqәdar xәrclәr
işçilәrin sayı vә әmәk haqqı ilә әlaqәdar xәrclәr
әmәk mәhsuldarlığı vә әmәyin effektivliyinin yüksәldilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr
Sual: Kütlәvi iaşәdә iqtisadi әlamәtinә görә tәdavül xәrclәrinin tәsniflәşdirilmәsi. (Çәki: 1)
әsas vә әlavә әmәk haqqı, digәr tәsәrrüfat sahәlәrinin mәsrәflәri, özunun istehlak
mәsrәflәri, itkilәr
işçilәrin sayı, әmәk haqqı fondu, әmәk haqqı fondu sәviyyәsi, әmәk mәhsuldarlığı
ilә әlaqәdar xәrclәr
dövriyyәnin hәcmi, quruluşu, artım vә azalma sürәti, mal ehtiyatları ilә әlaqәdar
xәrclәr
istehsal mәsrәflәri, nәqliyyat mәsrәflәri, ümumi gәlir, әsas kapital
әsas fondların amortizasiyası, taraların köhnәlmәsi, yanacaq, elektrik energisi
mәsrәflәri
Sual: Mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq tәdavül xәrclәrinin qruplaşdırılması (Çәki: 1)
müstәqim vә qeyrimüstәqim xәrclәr
әsas vә әlavә әmәk haqqı xәrclәri
xalis vә әlavә xәrclәr
müstәqim vә reklam xәrclәri
amortizasiya ayırmaları vә cari tәmir xәrclәri
Sual: Tәdavül xәrclәrinin quruluşu dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
ayrı ayrı xәrc maddәlәrinin ümumi dövriyyәdәki xüsusi çәkisidir
tәdavül xәrclәri mәblәğinin mal dövriyyәsinә olan nisbәtinin faizlә ifadәsidir
ayrıayrı xәrc maddәlәri mәblәğinin ümumi xәrclәrdәki xüsusi çәkisidir
xәrc maddәlәri mәblәğinin mal dövriyyәsinә olan nisbәtidir
xәrc maddәlәrinin qruplar üzrә tәsnifatı
Sual: Kütlәvi iaşәnin hansı növ xәrclәri tәdavül xәrclәrinә aid edilmir? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür

dividendlәrin vә bölüşdürülәn gәlirin digәr mәblәğlәrinin ödәnilmәsi
cәrimәlәr vә dәbbәlәmә pulları
digәr tәşkilatların nizamnamә kapitalına qoyulan vәsait
mәnfәәt vergisi
Sual: Faktorinq nәdir? (Çәki: 1)
maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda
lizinqalan qismindә dә iştirak edir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi; bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar
ödәnildikcә verilә bilәr
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak
әldә edir vә onu lizinq predmeti qismindә müәyyәn haqq vә şәrtlәrlә lizinq alanın
müvәqqәti ixtiyarına vә istifadәsinә verir
maliyyә lizinqinin elә bir növüdür ki, icarә faktor tәrtib tәrәfindәn ödәnilir
birillik icarә müqavilәsi әmәliyyatı
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Sual: Françayzinq nәdir? (Çәki: 1)
faktorinq firma sahibkardan borc tәlәblәrinin ekvivalentini dәrhal tәqdim etdiyi üçün
müәyyәn faizlәr tutur, riskә görә mükafat vә inzibati idarә xәrclәrinin ödәnilmәsini tәlәb
edir
bu zaman artıq kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә malik bir şәxs müqavilәdә
nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar
ödәnildikcә verilә bilәr
Françayzinqin elә növüdür ki, bu zaman sahibkar risklәri әsasında әmlak әldә edir
kiçik biznesin kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunan bir fәaliyyәt
formasıdır ki, borc tәlәbnamәlәrinә әsaslanır
Sual: Әmtәә françayzinqi nәdir? (Çәki: 1)
bu françayzinq mühüm ticarәt markasına malik әmtәәlәrin satışı zamanı tәtbiq
olunur
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi; bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar
ödәnildikcә verilә bilәr
kiçik bir firmanın françayzerin ticarәt markasından istifadә edib, onun mәhsullarını
satmaqla yanaşı bir iri korporasiyanın tam tәsәrrüfat tsiklinә qoşulur. Onunla bәrabәr
sәviyyәdә satış planının vә digәr proseslәrin yerinә yetirilmәsindә iştirak edir
françayzerin ticarәt adından vә firmanın texnologiyasından müәyyәn halda istifadә
etmәk hüququ vermәklә biznesin aparılması şәrtlәrinin әks olunduğu kontraktdır

kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq
kommersiya fәaliyyәti tәcrübәsinә malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә
bu sistemdәn istifadә hüququnu başqasına verir
Sual: Franşiza nәdir? (Çәki: 1)
franşiza, françiza müәssisәnin investisiya françazasıdır
françayzerin adından vә firmanın texnologiyasından müәyyәn halda istifadә etmәk
hüququ vermәklә biznesin aparılması şәrtlәrinin әks olunduğu müqavilәdir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi ki, bu vaxt hesablar dәrhal vә ya
borclar ödәnildikcә verilә bilәr
maliyyә lizinqinin bir növüdür ki,bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda
lizinqalan qismindә dә iştirak edir
bütün cavablar düzdür
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Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin mal satışının tәhlili necә aparılır? (Çәki: 1)
Müәssisә, mal qrupları, aylar, rüblәr vә il üzrә
Cәmi müәssisә üzrә
Mal qrupları üzrә
Alıcılıq fondu üzrә
Rüblәr üzrә
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsi üzrә mal ehtiyatlarının әsas vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
İqtisadiyyatı yüksәltmәk
Satış prosesini hәyata keçirmәk
Mal satışının fasilәsizliyini tәmin etmәk
Tәlәbi artırmaq
Qiymәti aşağı salmaq
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin mal ehtiyatlarını tәhlil etmәkdә әsas mәqsәd nәdir?
(Çәki: 1)
Mal dövriyyәsinin inkişafını normal inkişafının nә dәrәcәdә tәmin etdiyini vә malların
dövretmә sürәtinin necә dәyişdiyini aşkar etmәkdәn ibarәtdir
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtini öyrәnmәkdәn ibarәtdir
Mal ehtiyatlarını normalaşdırmaqdan ibarәtdir
Dövriyyәni inkişaf etdirmәk
Mal resurslarını artırmaqdan ibarәtdir

Sual: Ticarәtin vә kütlәvi iaşәnin infrastrukturu nәdir? (Çәki: 1)
Bazarın elementlәrinin mәcmuudur
Ticarәtin әlaqәdә olduğu sahәlәrin qarşılıqlı әlaqәsidir
Fәaliyyәtdә olan sahәyә xidmәt göstәrәn müәssisә vә sahәlәrin toplusudur
Tәlәb, tәklif vә qiymәtin birgә fәaliyyәtidir
Mallar, xidmәtlәrin mәcmuudur
Sual: Ticarәtin vә kütlәvi iaşәnin infrastrukturuna nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
Mallar, xidmәtlәr
Anbarlar, soyuducular, müәssisәlәr
Mal, pul, banklar
Xәrclәr, gәlirlәr, fondlar
Әsas vә dövriyyә fondları
Sual: Malların hәyat dövriliyinin davamı әsasәn nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
mәhsulun keyfıyyәti vә rәqabәt qabiliyyәtindәn
mәmulatın texniki mürәkkәbliyi, investisiya qoyuluşunun hәcmi, rәqabәt vә
marketinq tәdqiqatlarınm keyfıyyәtindәn
bazarın konyunkturundan
bazarın konyunkturu, seqmentlәşdirilmәsindәn
bazarın konyunkturu, seqmentlәşdirilmәsindәn
Sual: . Çeşidin formalaşmasmın әsas prinsiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
keyfiyyәt qabiliyyәti
funksional, istehlak, mәişәt vә qiymәt
loqotip
rәqabәt qabiliyyәti
markalanma
Sual: Malların tipik hәyat dövriliyi mәrhәlәlәrinә hansı aid deyil? (Çәki: 1)
malların bazara çıxarılma mәrhәlәsi
artım mәrhәlәsi
yetkinlik vә bazarın doldurulması mәrhәlәsi
tәnәzzül mәrhәlәsi
istehsal mәrhәlәsi
Sual: Aşağıdakılardan hansılar geniş istehlak mallarına aiddir? (Çәki: 1)
şәxsi istifadә üçün son istehlakçıların aldığı mallar
istehsal istehlakı üçün alınan mallar
tәkrar mәhsul istehsalı üçün alınan mallar
bütün cavablar düzdür
reeksport üçün alınan mallar
Sual: . Strateji planlaşdırmanın (marketinq üzrә) әsas elementlәrinә nә aiddir? (Çәki: 1)

missiya (mәram), mәqsәd vә strategiyalar
strateji imperativ, biznesportfelin tәhlili
strateji audit
SWOTtәhlil
bütün cavablar düzdür
Sual: . Strateji planlaşdırmanın (marketinq üzrә) әsas elementi olan missiya (mәram)
nәyi müәyyәn edir? (Çәki: 1)
realistliliyi
konkretliliyi
spesifikliyi
bütün cavablar düzdür
hәvәslәndirmәni
Sual: Mаl dövriyyәsi inкişаfının nеçә qаnunаuyğunluqlаrı vаrdır (Çәki: 1)
2
4
6
5
10
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Sual: Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә pәrakәndә satış qiymәtlәrinin hansı növlәri vardır?
(Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
mövsümi qiymәt
güzәştli qiymәt
müvәqqәti qiymәt
kütlәvi iaşә qiymәti
Sual: Kütlәvi iaşә mәhsu¬lunun qiymәti hansı ünsürlәrdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
xammalın vә әrzağın pәra¬kәndә satış qiymәti vә kütlәvi iaşәnin qiymәt üstәliyi
xammalın vә әrzağın tam maya dәyәri vә kütlәvi iaşәnin qiymәt üstәliyi
sәnaye topdan satış qiymәti vә kütlәvi iaşәnin qiymәt üstәliyi
“franko – mal göndәrәnin stansiyası” qiymәti vә ticarәt güzәştlәri
bütün cavablar düzdür

Sual: Mallara maksimal qiymәt necә müәyyәn edilә bilәr? (Çәki: 1)
tәlәbin kәmiyyәti ilә
mallara rәqiblәrin qiymәti ilә
mәnfәәtә maksimal iddialarla
mәcmu xәrclәrin sәviyyәsi ilә
tәlәbin dәyәri ilә
Sual: Bazarın hansı rәqabәt strukturunda alıcı vә ya satıcı malın qiymәtinә tәsir göstәrә
bilmir? (Çәki: 1)
xalis rәqabәt bazarı
inhisarçı rәqabәt
xalis inhisar bazarı
oliqopolis bazar
әmtәә bazarı
Sual: Malın minimal qiymәti nә ilә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
xәrclәrin sәviyyәsi ilә
tәlәbin elastiklik әmsali ilә
bazarda malların tutumu ilә
rәqiblәrin qiymәti ilә
mәcmu xәrclәrin sәviyyәsi ilә
Sual: Tәlәbin qiymәt elastikliyi nә demәkdir? (Çәki: 1)
bazar tәlәbinin qiymәtdәki dәyişikliyә tәsir dәrәcәsidir
qiymәtin qalxıbenmәsidir
tәlәbin qiymәt elastikliyinin әmsalıdır
deflyasiyadır
gәlirlәrin xәrclәrә nisbәtidir
Sual: Tәlәbin qiymәt elastikliyi әmsalı necә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
tәlәbin dәyişiklik faizinin onun qiymәt dәyişikliyi faizinә nisbәti kimi
mәnfәәtlә xәrcin fәrqi kimi
gәlirlәrin xәrclәrә nisbәti kimi
xәrclәrin gәlirlәrә nisbәti kimi
qiymәtin malın miqdarına nisbәti ilә
Sual: Marketinqdә qiymәtin müәyyәn olunmasının hansı metodları mövcuddur? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
xәrclәr üstәgәl qiymәt әlavәsi» metodu ilә formalaşdırılan qiymәt
mәnfәәtin mәqsәdli normasına әsaslanan qiymәt
malın dәyәrliliyinin hiss edilmәsinә әsaslanan qiymәtlәr
malın real dәyәrliliyinә әsaslanan qiymәt
Sual: Marketinqdә qiymәtin müәyyәn olunmasının metodu hansıdır? (Çәki: 1)

cari qiymәtin sәviyyәsinә әsasәn müәyyәn olunan qiymәt
inhisar qiymәti әsasında müәyyәn olunan qiymәt
tәlәb әsasında müәyyәn olunan qiymәt
tәklif әsasında müәyyәn olunan qiymәt
alıcılıq qabiliyyәti әsasında müәyyәn olunan qiymәt
Sual: Marketinqdә qiymәtin müәyyәn olunmasının aşağıdaki metodlarından hansı
düzgündür? (Çәki: 1)
alıcı qrupları üzrә müәyyәn olunan qiymәt
gәlirlilik әsasında müәyyәn olunan qiymәt
inhisar qiymәti әsasında müәyyәn olunan qiymәt
alıcılıq qabiliyyәti әsasında müәyyәn olunan qiymәt
alıcı üstünlüyü әsasında müәyyәn olunan qiymәt
Sual: Qiymәt strategiyasının başlıca mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
satışı tәmin etmәk, maksimum mәnfәәtә nail olmaq vә bazarı saxlamaq
satışdan yüksәk mәnfәәt әldә etmәk
istehlakın yüksәk sәviyyәsini tәmin etmәk
bütün cavablar düzdür
bazar qiymәtlәrini aşağı salmaq
Sual: Marketinqdә qiymәtin sәviyyәsinә tәsir edәn әsas amillәr hansılardır? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
istehlak xәrclәri
bölgü kanalının istehlakçıları
rәqiblәr vә istehlakçılar
istehlak sәviyyәsi
Sual: Qiymәt nәdir? (Çәki: 1)
әmtәәnin dәyәrinin pul ilә ifadәsidir
malın istehsal, satış vә istehlak xәrclәrinin mәcmusudur
malın satışından әldә edilәn gәlirdir
material vә xammalın dәyәridir
әhaliyә satışın dәyәridir
Sual: Marketinqdә qiymәtin әmәlәgәlmәsi prosesinin ilk mәrhәlәsi kimi hansı
düzgündür? (Çәki: 1)
qiymәtin әmәlәgәlmәsi mәsәlәsinin qoyuluşu
әmtәәnin dәyәrinin pul ilә ifadә olunması
istehlak xәrclәri vә istehlak sәviyyәsinin müәyyәn olunması
malın istehsal vә satış xәrclәrinin müәyyәn olunması
malın satışından әldә edilәn gәlirin müәyyәn olunması
Sual: Marketinqdә qiymәtin әmәlәgәlmәsi prosesinin mәrhәlәsi kimi hansı doğrudur?
(Çәki: 1)

mala olan tәlәbin müәyyәn olunması
istehlak xәrclәri vә istehlak sәviyyәsinin müәyyәn olunması
malın tәklifinin müәyyәn olunması
rәqiblәrin qiymәtinin müәyyәn olunması
әmtәәnin dәyәrinin müәyyәn olunması
Sual: Marketinqdә qiymәtin әmәlәgәlmәsi prosesinin mәrhәlәsi kimi hansı düzdür?
(Çәki: 1)
xәrclәrin qiymәtlәndirilmәsi
malın istehsal vә satış xәrclәrinin müәyyәn olunması
malın satışından әldә edilәn gәlirin müәyyәn olunması
malın tәklifinin müәyyәn olunması
qiymәtin dövriliyinin müәyyәn olunması
Sual: Marketinqdә qiymәtin әmәlәgәlmәsi prosesinin mәrhәlәsi kimi hansı doğrudur?
(Çәki: 1)
xәrclәrin, qiymәtlәrin vә rәqiblәrin tәkliflәrinin tәhlili
istehlak sәviyyәsinin müәyyәn olunması
malın tәklifinin müәyyәn olunması
әmtәәnin dәyәrinin müәyyәn olunması
qiymәtin hәyat dövriliyinin müәyyәn olunması
Sual: Marketinqdә qiymәtin әmәlәgәlmәsi prosesinin mәrhәlәsi kimi hansı düzgündür?
(Çәki: 1)
qiymәtin әmәlәgәlmәsi metodunun seçilmәsi
qiymәtin tarazlıq sәviyyәsinin müәyyәn olunması
malın istehsal vә satış xәrclәrinin müәyyәn olunması
malın satışından әldә edilәn gәlirin müәyyәn olunması
bütün cavablar düzdür
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Sual: Mәhsulun satış qiymәti: (Çәki: 1)
mәhsulun satışına çәkilәn xәrclәrin mәblәğidir;
mәhsulun nominal qiymәtidir;
mәhsulun quraşdırılmasına vә servis xidmәtinin göstәrilmәsinә çәkilәn xәrclәrin
mәblәğidir;
mәhsulun nominal qiymәti ilә istismar müddәtindә ona çәkilәn bütün xәrclәrin

(quraşdırılma vә daşınma xәrclәri dә daxil olmaqla) cәmidir;
mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan dәyişәn (birbaşa) vә sabit (qaimә) xәrclәrinin
mәblәğidir:
Sual: Mәhsulun istehlak qiymәti: (Çәki: 1)
mәhsulun satışına çәkilәn xәrclәrin mәblәğidir;
mәhsulun nominal qiymәtidir;
mәhsulun quraşdırılmasına vә servis xidmәtinin göstәrilmәsinә çәkilәn xәrclәrin
mәblәğidir;
mәhsulun nominal qiymәti ilә istismar müddәtindә ona çәkilәn bütün xәrclәrin
(quraşdırılma vә daşınma xәrclәri dә daxil olmaqla) cәmidir;
mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan dәyişәn (birbaşa) vә (sabit) qaimә xәrclәrinin
mәblәğidir:
Sual: Mәhsulun “franko” qiymәti aşağıdakılardan hansına imkan verir: (Çәki: 1)
müştәriyә müәyyәn qiymәt güzәştlәrinin edilmәsinә
mәhsul satışından әlavә gәlir әldә etmәyә;
mәhsulun satış qiymәtini müәyyәn etmәyә;
mәhsulun istehlak qiymәtini müәyyәn etmәyә;
mәhsulgöndәrmәnin müxtәlif bazis şәrtlәrini nәzәrә almağa
Sual: Pәrakәndә qiymәt necә yaranır? (Çәki: 1)
topdan satış qiymәti, marketinq xәrclәri vә gözlәnilәn mәnfәәtin mәcmusu
әhaliyә satışın hәcmindәn
istehsal qiymәti ilә
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Topdan satış qiymәtinin yaranması necә formalaşır? (Çәki: 1)
pәrakәndә qiymәtlә marketinq xәrclәrinin mәcmusundan
istehsal qiymәti ilә marketinq xәrclәri vә gözlәnilәn mәnfәәtin mәcmusundan
mәhsulun maya dәyәri vә pәrakәndә qiymәtin mәcmıısundan
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Topdan satış qiymәti nәdir? (Çәki: 1)
malların istehsal vә satış qiymәtidir
müәssisәnin mәhsul aldığı vә satdığı qiymәtdir
malın bilavasitә әhaliyә satış qiymәtidir
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Tәlәb vә tәklifin tәsiri altında formalaşan qiymәt bazarını göstәrin: (Çәki: 1)
oliqopolis bazar
xalis rәqabәt bazarı

beynәlxalq bazar
xalis inhisar bazarı
bütün cavablar düzdür
Sual: Firma mallara yüksәk qiymәt müәyyәn edәrkәn nәyә nail olmağa çalışır? (Çәki: 1)
bazarda liderlik mübarizәsinә
maksimum cari mәnfәәt әldә etmәyә
satışın hәcminin artmasına
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Qiymәtin müәyyәn edilmәsi metodları hansılardır? (Çәki: 1)
xәrclәrә, rәqabәtә, tәlәb vә marketinqә әsaslanan qiymәtqoyma metodları
mәqsәdin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili metodları
mәcmu, birbaşa vә qaimә xәrclәri metodları
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Tәlәbin qiymәt elastikliyi nә demәkdir? (Çәki: 1)
qiymәtin qalxıbenmәsi
bazar tәlәbinin qiymәtdәki dәyişikliyә tәsir dәrәcәsidir
tәlәbin qiymәt elastikliyinin әmsalıdır
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Tәlәbin qiymәt elastikliyi әmsalı necә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
gәlirlәrin xәrclәrә nisbәti kimi
mәnfәәtlә xәrcin fәrqi kimi
tәlәbin dәyişiklik faizinin onun qiymәt dәyişikliyi faizinә nisbәti kimi
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
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Sual: İNKOTERSdә FOB şәrtinә görә satıcının vәzifәlәri: (Çәki: 1)
Satıcı öz hesabına әmtәәni gәminin gövdәsinә qoymalı vә alıcıya tәmiz bort
konosamenti vermәlidir

Dәyәr vә icarә haqqını ödәmәlidir
Әmtәәni alıcı ilә razılaşdırılmış yerdә onun müvәkkil etdiyi daşıyıcının öhdәsinә
vermәlidir
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermәlidir
Әmtәәni alıcının binasında ona tәhvil vermәlidir
Sual: İNKOTERSdә FCA şәrtinә әsasәn satıcının öhdәliklәri: (Çәki: 1)
Öz hesabına әmtәәni gәminin bortuna qoymalı vә alıcıya tәmiz bort konosamenti
vermәlidir
Dәyәr vә icarә haqqını ödәmәlidir
Әmtәәni alıcı ilә razılaşdırılmış yerdә onun müvәkkil etdiyi daşıyıcının öhdәsinә
vermәlidir
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermәlidir
Әmtәәni alıcının binasında ona tәhvil vermәlidir
Sual: İNKOTERSdә EXW şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab
olunur? (Çәki: 1)
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu
boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda
әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Sual: İNKOTERSdә CFR şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab
olunur? (Çәki: 1)
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu
boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda
әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Sual: Gömrük tarifinin müdafiә funksiyası nәyә xidmәt edir? (Çәki: 1)
Büdcәnin gәlir hissәsinin doldurulmasının tәmin edilmәsinә
Milli iqtisadiyyatın hәddәn artıq rәqabәtdәn qorunmasına
Bir sahәnin inkişafının hәvәslәndirilmәsi vә digәrinin lәngidilmәsi vasitәsilә
istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına tәsir göstәrmәyә
Sәrhәddәn keçәn mallara görә vergilәrin yığılmasına
Daxili bazarın qorunması üçün idxal vә ixrac әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә vә
struktur dәyişikliklәrin stimullaşdırılmasına
Sual: İNKOTERSdә FAS şәrti daxilindә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş
hesab olunur? (Çәki: 1)

Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu
boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda
әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Sual: Konosament nәdir? (Çәki: 1)
Әmtәәlәrin dәyәri, keyfiyyәt vә kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verәn
sәnәdlәrdir
Satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi
barәdә tәlәbini әks etdirәn sәnәddir
Yük daşıyan tәrәfindәn yükün daşınmaya qәbul edilmәsi barәdә imzalanan
sәnәddir
Gәmi sahibi tәrәfindәn dәniz yolu vasitәsilә yükün daşınmağa qәbul edilmәsini
tәsdiq edәn sәnәddir
Gәmi sahibinin yükü daşımağa qәbul etmәsinin tәsdiq olunmasıdır
Sual: İNKOTERSdә CPT şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab
olunur? (Çәki: 1)
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu
boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda
әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırdıqdan sonra
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Sual: İNKOTERSdә CİP şәrtinә görә satıcı öz öhdәliyini nә vaxt yerinә yetirmiş hesab
olunur? (Çәki: 1)
Әmtәәni öz hesabına alıcının göstәrdiyi limanda icarәyә götürdüyü gәminin bortu
boyunca yerlәşdirdikdәn sonra
Әmtәәni öz binasında vaxtında alıcının öhdәsinә vermiş olsun
Öz hesabına gәmi icarәyә götürüb icarә haqqını ödәsin, sazişdә göstәrilәn vaxtda
әmtәәni gәmiyә yüklәmiş olsun
Әmtәәni alıcının göstәrdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Әmtәәni daşıyıcıya verib, tәyinat yerinәdәk daşıma haqqını ödәmiş olsun
Sual: İdxalixrac әmәliyyatları nәdir? (Çәki: 1)
Әmtәәlәrin alqısatqısı ilә әlaqәdar olan komersiya fәaliyyәtidir
Әmtәәnin xarici ölkәyә satışı vә onun üzәrindә sahibkarlıq hüququnun xarici
kontragentә verilmәsi ilә әlaqәdar olan fәaliyyәtdir
Öz ölkәsinin daxili bazarında sonradan satmaq üçün xarici әmtәәlәrin alınması vә
ölkәyә gәtirilmәsi üzrә fәaliyyәtdir
Müәssisәlәrin fәaliyyәti ilә әlaqәdar avadanlıqların ölkәyә gәtirilmәsidir
Әrzaq mәhsullarının xarici ölkәdә satılması üzrә fәaliyyәtdir

BÖLMӘ: 1101
Ad

1101

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin tәsәrrüfat hesabının әsas prinsiplәri dedikdә, nә başa
düşülür? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin vә xәrclәrinin dәyәr formasında müqayisәsi,
xәrc¬lәrin şәxsi gәlirlәr hesabına ödәnilmәsi, rentabelliyin tәmin olun¬ması
müxtәlif müәssisәlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müqayisә olunması
müәssisәnin tәsәrrüfatiqtisadi inkişaf planının tәrtib olunması
müәssisәnin әmәk planının tәrtib olunması
müәssisәnin әmәliyyattәsәrrüfat asılılığının müәyyәn olunması
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin tәsәrrüfat hesabının әsas prinsiplәri hansılardır?
(Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
müәssisәnin әmәliyyattәsәrrüfat müstәqilliyinin olması
müәssisәnin işçi heyәtinin әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindә maddi maraqlı
olması
müәssisәnin işinә manatla nәzarәtin tәşkil olunması
müәssisәnin işçi heyәtinin mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә maddi maraqlı
olması
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin mәnfәәti nәdir? (Çәki: 1)
izafi mәhsulun tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәtinin nәticәlәrini xarakterizә edәn
hissәsinin pulla ifadәsidir
müәssisәnin әmәliyyattәsәrrüfat müstәqilliyinin nәticәsidir
müәssisәnin tәdavül xәrclәrinin mәcmusudur
müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin bir hissәsidir
amortozasiya ayırmalarının ümumilәşdirilmiş mәblәğidir
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin mәnfәәtinin әsas hissәsi harada yaradılır? (Çәki: 1)
mәnfәәtin әsas hissәsi kütlәvi iaşә mәhsulunun istehsalı vә satışı prosesindә
yaradılır
mәnfәәtin әsas hissәsi mәhsulların tәdarükü prosesindә yaradılır
mәnfәәtin әsas hissәsi satınalma mallarının satışı prosesindә yaradılır
mәnfәәtin әsas hissәsi yarımfabrikatların satışı prosesindә yaradılır
mәnfәәtin әsas hissәsi bütün malların satışı prosesindә yaradılır

Sual: Mәnfәәtin vә rentabelliyinin tәhlili prosesindә nә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
planın yerinә yetirilmәsinә tәsir göstәrәn әsas amillәr, mәnfәәtin vә xüsusi dövriyyә
vәsaitlәrinin artımı, iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarının yaranması
investisiya qoyuluşlarının artım templәri
müәsisәnin normal istehsal fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
mal dövriyyәsinin strukturunda baş vermiş dәyişikliklәr
kulinariya mәhsullarına tәlәbin sistematik öyrәnilmәsinin tәşkili
Sual: Müәssisәdә birbaşa xәrclәr hansı xәrclәrә daxil edilir? (Çәki: 1)
istehsal maya dәyәrinә
maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәrә
kommersiya xәrclәrinә
sex xәrclәrinә
ümumi zavod xәrclәrinә
Sual: Müәsisәnin maliyyә vәzyyәtinin sabitliyi daha çox nәdәn aslıdır? (Çәki: 1)
satışdan gәlirin daxil olmasından
malların alıcıları yola salmasından
istehsal planının yerinә yetirilmәsindәn
banklarla hesablaşmalardan
büdcәyә vergilәrin köçürülmәsindәn
Sual: Müәssisәdә mәnfәәtin alınması ilә әlaqәdar xәrclәr hansı xәrc qrupuna daxildir?
(Çәki: 1)
fәaliyyәtin adi növü ilә әlaqәdar xәrclәr
mәcburi xәrclәr
sosial xәrclәr
fövqәladә xәrclәr
geniş tәkrar istehsalla әlaqәdar xәrclәr
Sual: Müәssisәdә xәrclәrin rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanır? (Çәki: 1)
satışdan әldә edilәn mәnfәәt, satılan mәhsulun tam maya dәyәri
xalis mәnfәәt, maya dәyәri
mәnfәәt, kommersiya xәrclәri
xalis mәnfәәt, istehsal maya dәyәri
balans mәnfәәti, tam maya dәyәri
Sual: Özxәrciniödәmәnin tәrkibinә hansı xәrclәr daxildir? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalı vә satışı xәrclәri
ӘDV, tam maya dәyәri
istehsal xәrclәri, aksizlәr
mәnfәәt vergisi, sadәlәşdirilmiş vergi
iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarının tәşkili

BÖLMӘ: 1102
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1102

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: . Müәssisәdә mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsir edәn amil
(Çәki: 1)
maya dәyәri
mәnfәәt vergisi
ӘDV
rentabellik
sair satışdan әldә edilәn gәlir
Sual: Maliyyә planlaşdırılması tәcrübәsindә tәtbiq edilәn metod (Çәki: 1)
normativ metod
nәzarәt metodu
birbaşa metod
norma metodu
әmsal metodu
Sual: Müәssisәdә maliyyә tәhlilinin әsas mәlumat mәnbәyini göstәr: (Çәki: 1)
mühasibat balansı
pul vәsaitinin hәrәkәti proqnozu,kassa planı
biznesplan, uçot mәlumatları
ödәmә tәqvimi, kassa planı
kassa planı,mәnfәәt planı
Sual: Satışdan mәnfәәt vә satılan mәhsulun tam maya dәyәri göstәricilәri әsasında
rentabelliyin hansı növü hesablanılır? (Çәki: 1)
xәrclәrin rentabelliyi
gәlirin rentabelliyi
xüsusi kapitalın rentabelliyi
aktivlәrin rentabelliyi
cari aktivlәrin rentabelliyi

BÖLMӘ: 1103
Ad

1103

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Zәrәrsizlik nöqtәsi nә demәkdir? (Çәki: 1)
müәssisәnin mәnfәәt әldә etmәyә başladığı qiymәt
istehsalçının zәrәrsiz işlәdiyi istehsal hәcmi
mәhsul istehsalı üçün lazım olan mәsrәflәrin sәviyyәsi
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Ticarәt firmasının (müәssisәsinin) maliyyә fәaliyyәti ölkәnin hansı iqtisadi
göstәricisi ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)
pul tәdavülü
mal dövriyyәsinin strukturu
makroiqtisadi göstәricilәr
mәnfәәtin optimallaşdırılması
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
Sual: Müәssisәnin kredit qabiliyyәtinin mahiyyәtini göstәr: (Çәki: 1)
borcların vaxtında ödәnilmәsi
kredit üçün faizin artırılması
kreditin tәminatının olmaması
kreditin vaxtında silmәmәsi
kreditlәr üçün faizlәrin artırılması
Sual: Mәnfәәtdәn başqa, müәssisәnin fәaliyyәtinin son maliyyә nәticәlәrini daha hansı
göstәrici xarakterizә edir? (Çәki: 1)
rentabellik
dövriyyә vәsaitinin dövriyyәsi, istehsal maya dәyәri
mәnfәәt vergisi, maya dәyәri, istehsal fondlarından istifadә
rentabellik, istehsal maya dәyәri, balans mәnfәәti
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, rentabellik, mәnfәәt vergisi
Sual: Müәssisәdә satılan mәhsulun rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanılır?
(Çәki: 1)
xalis mәnfәәt, satışdan gәlir
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, әmtәәlik mәhsul
balans mәnfәәti, keçici әmtәә qalıqlarının satışından gәlir
tәmiz mәnfәәt, satış ilә әlaqәdar xәrclәr
balans mәnfәәti, tam maya dәyәri
Sual: Әmәk haqqı, ezamiyyә xәrclәri vә s. ödәnilmәsi müәssisәnin hansı planında
göstәrilir? (Çәki: 1)
kassa planı
maliyyә planı

kredit planı
şahmat planı
pul vәsaitinin hәrәkәti planı
Sual: DSMFna hansı mәqsәdlәr üçün müәssisәlәr tәrәfindәn ayırmalar köçürülür?
(Çәki: 1)
sosial sığorta, pensiyalar, mәşğulluq üçün
kreditlәr, faizlәr,mükafatlar
dövlәt sığortasına, sosial sıgortaya
maya dәyәri ilә әlaqәdar xәrclәr,mükafat,pensiya
kommersiya xәrclәri,material xәrci

BÖLMӘ: 1201
Ad

1201

Suallardan

9

Maksimal faiz

9

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin maliyyә vәziyyәti nәdir? (Çәki: 1)
aktivlәrin likvidliyini, pul vәsaitlәrinin tәdavülündәki fasilәsizliyini vә ödәniş
qabiliyyәtini göstәrir
pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini, mal ehtiyatlarının optimallı¬ğını vә xәrclәrin sәviyyәsini
göstәrir
müәssisәnin ödәniş qabiliyyәtini, vәsaitlәrin әmәlә gәlmәsini, mal dövriyyәsinin
hәcmini vә quruluşunu göstәrir
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtini, tәdavül xәrclәrinә qәnaәti, mәnfәәtin artmasını göstәrir
pul vәsaitinin sәrf olunması, әsas vә dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә effektivliyini
göstәrir
Sual: Kütlәvi iaşәnin ümumi gәliri tәyinatına görә nәyi özündә әks etdirir? (Çәki: 1)
tәdavül xәrclәri ilә mәnfәәtin cәmini
mәnfәәt ilә mal dövriyyәsinin mәblәğinin cәmini
mәnfәәtin tәdavül xәrclәrinә olan nisbәtinә
mal dövriyyәsi ilә tәdavül xәrclәrinin cәmini
tәdavül xәrclәrinin mәnfәәtә nisbәtini
Sual: Kütlәvi iaşәdә ümumi gәlirin әmәlә gәlmә mәnbәlәri hansılırdır? (Çәki: 1)
özünün istehsal etdiyi mәhsulun vә satınalınan malların satışından әldә olunan gәlir
mәnfәәtin tәdavül xәrclәrinә olan nisbәtinә
müәssisә krediti vә istehsal krediti
әsas vә әlavә әmәk haqqı, digәr tәsәrrüfat sahәlәrinin mәsrәflәri
ayrı ayrı xәrc maddәlәrinin ümumi dövriyyәdәki xüsusi çәkisidir

Sual: Mal dövriyyәsinin kreditlә tәmin edilmәsi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
müәyyәn olunmuş normativlәr әsasında firmanı cari mal ehtiyatları ilә tәmin etmәk
üçün verilәn bank kreditidir
firmanın әsas vәsaitlәrlә tәmin etmәk üçün verilәn bank kreditidir
firmanın rentabelliyini tәmin etmәk üçün verilәn ticarәt kreditidir
dövlәt büdcәsi ilә әlaqә yaratmaq üçün verlәn ticarәt kreditidir
istehsal riskini sığortalamaq üçün verilәn bank kreditidir
Sual: Firmanın maliyyә vәziyyәtinin tәhlili nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
mühasibat vә maliyyә hesabatına
pәrakәndә satış mal dövriyyәsi balansına
әhalinin pul gәlirlәri vә mәsrәflәri balansına
operativ uçot materiallarına
ümumi gәlir vә mәnfәәt haqqındakı mәlumatlara
Sual: Ticarәtdә ümumi gәlir tәyinatına görә nәyi özündә әks etdirir? (Çәki: 1)
tәdavül xәrclәri ilә mәnfәәtin cәmini
mәnfәәt ilә mal dövriyyәsinin mәblәğinin cәmini
mәnfәәtin tәdavül xәrclәrinә olan nisbәtini
mal dövriyyәsi ilә tәdavül xәrclәrinin cәmini
tәdavül xәrclәrinin mәnfәәtә nisbәtini
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsindә ümumi gәlirin әmәlә gәlmә mәnbәlәri hansılardır?
(Çәki: 1)
ümumi satışdan alınan gәlir
mәnfәәtin tәdavül xәrclәrinә olan nisbәtinә
müәssisә krediti vә istehsal krediti
әsas vә әlavә әmәk haqqı, digәr tәsәrrüfat sahәlәrinin mәsrәflәri
ayrıayrı xәrc maddәlәrinin ümumi dövriyyәdәki xüsusi çәkisidir
Sual: Ticarәt maliyyәsinin funksiyaları hansılardır? (Çәki: 1)
operativlik, bölgü, nәzarәt, hәvәslәndirmә
satış, alış, nәzarәt, xidmәt
bölgü, nәzarәt, xidmәt, qәnaәt
bölgü, nәzarәt, xidmәt, qәnaәt istehsal, ticarәt, tәsәrrüfatçılıq
qәnaәt, risk, iqtisadi hәvәslәndirmә
Sual: Mal dövriyyәsinin kreditlә tәmin edilmәsi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
müәyyәn olunmuş normativlәr әsasında firmanı cari mal ehtiyatları ilә tәmin etmәk
üçün verilәn bank kreditidir
firmanı әsas vәsaitlәrlә tәmin etmәk üçün verilәn bank kreditidir
firmanın rentabelliyini tәmin etmәk üçün verilәn bank kreditidir
dövlәt büdcәsi ilә әlaqә yaratmaq üçün verilәn bank kreditidir
istehsal riskini sığortalamaq üçün verilәn bank kreditidir
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100 %

Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin maliyyә vәziyyәtinin tәhlili nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
mühasibat vә maliyyә hesabatına
pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi balansına
әhalinin pul gәlirlәri vә mәsrәflәr balansına
operativ uçot materiallarına
ümumi gәlir vә mәnfәәt haqqındakı mәlumatlara
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin maliyyә fәaliyyәti ölkәnin hansı iqtisadi göstәricilәri ilә
әlaqәdardır? (Çәki: 1)
pul tәdavülü
makroiqtisadi göstәricilәr
mal dövriyyәsinin strukturu
mәnfәәtin optimallaşdırılması
ümumi daxili mәhsulun hәcmi
Sual: İqtisadi mәzmununa vә tәyinatına görә ticarәt fondları necә qruplaşdırılır? (Çәki: 1)
әsas vә dövriyyә fondları
topdansatış vә pәrakәndәsatış mal dövriyyәsi
işçilәrin sayı vә әmәk haqqı fondu
gәlir vә rentabellik
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyi
Sual: Kütlәvi iaşәnin әsas fondlarının tәrkibinә hansı vasitәlәr daxildir? (Çәki: 1)
binalar, avadanlıqlar vә nәqliyyat vasitәlәri
xammal ehtiyatları
yarımfabrikatlar ehtiyatları
tamamlanmamış istehsal
pul vәsaiti, sair aktivlәr
Sual: Kütlәvi iaşәnin dövriyyә fondlarının tәrkibinә nә daxildir? (Çәki: 1)
mal ehtiyatları, pul vәsaiti, sair aktivlәr
binalar, qurğular
daimi, ölçüçәki, kassa avadanlıqları
nәqliyyat vasitәlәri
texnoloji qurğular vә istehsal avadanlıqları

Sual: Әsas fondlardan istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır? (Çәki: 1)
fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma, fondun rentabelliyi
dövriyyә sürәti әmsalı, әsas fondların amortizasiyası, әsas fondların cari tәmiri
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә әmsalı, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi
vәsaitlәrin gün vә dәfә hesabı ilә hәcmi
mal dövriyyәsi, ehtiyatlar, malların daxil olması
Sual: Dövriyyә fondlarından istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır? (Çәki: 1)
dövriyyә sürәti vә vәsaitlәrdәn istifadә әmsalları
fondverimi
fondtutumu
fondla silahlanma
yük avtomobillәrinin yürüş әmsalı
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Sual: Әsaslı kapital qoyuluşunun effektivlk göstәricilәrini göstәr. (Çәki: 1)
ümumi effektivlik әmsalı
mәnfәәt vә rentabellik
mal dövriyyәsi vә mal ehtiyatları
xәrclәrә qәnaәt
gün vә dәfә hesabı ilә dövretmә sürәti
Sual: Beynәlxalq tәcrübәdә avadanlıqların icarәyә verilmәsinin hayrinq, rentinq vә lizinq
növlәrindәn istifadә olunur. Ardıcıl olaraq bunlar nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
qısamüddәtli, orta müddәtli vә uzunmüddәtli
orta müddәtli, uzunmüddәtli vә qısamüddәtli icarә
uzunmüddәtli, orta müddәtli vә qısamüddәtli icarә
daha qısamüddәtli, qısamüddәtli vә orta müddәtli icarә
orta müddәtli, daha qısa müddәtli vә qısa müddәtli icarә
Sual: Әsas fondların geniş tәkrar istehsalı hansı vәsait hesabına hәyata keçirilir? (Çәki:
1)
әsaslı kapital qoyuluşu vә qismәn dә amortizasiya ayırmaları
cari vә әsaslı tәmir
tәdavül xәrclәri vә ümumi gәlir

mal dövriyyәsi vә mәnfәәt
madditexniki baza vә icarә haqqı
Sual: Әsas fondların aşınma növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
fiziki, mәnәvi
fiziki, texniki, mәnәvi
texniki, texnoloji, fiziki, mәnәvi
mәnәvi, iqtisadi
texniki , mәnәvi
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Sual: Sahibkar üçün maliyyә riski nәdir? (Çәki: 1)
maliyyә itkisinә mәruz qalma ehtimalı, baş verә bilәcәk mәhlükәdir
nәzәrdә tutulmuş nәticәnin uzaq perspektivdә alınmasıdır
әsas vә dövriyyә kapitalından istifadә effektivliyinin aşağı düşmәsidir
mal dövriyyәsi hәcminin aşağı düşmәsi vә strukturunun dәyişmәsi
ümumi daxili mәhsulan hәcmi әhalinin pul gәliri vә alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı
düşmәsi ehtimalidır
Sual: Kapitalın sәrf olunması dairәsindәn asılı olaraq risklәr necә tәsniflәşdirilir? (Çәki:
1)
istehsal riski, kommersiya (ticarәt) riski, maliyyә riski
kommersiya riski, ticarәt riski, küilәvi iaşә riski
kommersiya riski, tәdavül riski, mal dövriyyәsi üzrә risk
istehsal riski, satış riski, alış riski
alış riski, vasitәçmlmk riski, satış riski
Sual: Maliyyә riskinin әmәlә gәlmәsi nә ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)
maliyyә resurslarının itirilmәsi ehtimalı ilә
istehsalın hәcminin azalması ilә
dövriyyә planının yerinә yetirilmәsilә
xәrclәrin artması ehtimalı ilә
qiymәtlәrin sәviyyәsinin dәyişilmәsi ilә
Sual: Sahibkar üçün risk nәdir? (Çәki: 1)
Maliyyә itgisinә dözmәk ehtimalı, baş verә bilәcәk tәhlükә

әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş nәticәnin alınmamasıdır
әsas vә dövriyyә kapitalından istifadә effektivliyinin aşağı düşmәsi
mal dövriyyәsi hәcminin aşağı düşmәsi vә strukturunun dәyişmәsi
әhalinin pul gәliri vә alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi ehtimalı
Sual: Risk nәdir? (Çәki: 1)
risk – proqnozlaşdırılan hadisәnin baş vermәyәcәyi ehtimalıdır
mәnfәәtin әldә olunmaması ehtimalıdır
xәrclәrin artması ehtimalıdır
mal dövriyyәsi hәcminin azalması ehtimalıdır
işçilәrin sayının artması, әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsi ehtimalıdır
Sual: Kapitalın sәrf olunması dairәsindәn asılı olaraq risklәr necә tәsniflәşdirilir? (Çәki:
1)
kommersiya riski, istehsal riski, maliyyә riski
kommersiya riski, tәdarük riski, mal dövriyyәsi üzrә risk
kommersiya riski, ticarәt riski, kütlәvi iaşә riski
istehsal riski, satış riski, kütlәvi iaşә riski
istehsal riski, alış riski, satış riski
Sual: Sahibkar özünü riskdәn necә qoruya bilәr? (Çәki: 1)
tamamilә riskdәn qaçmaq, özünü sığortalamaqla riski azaltmaq, qabaqcadan risk
haqqında xәbәrdarlıq etmәklә, müxtәlif mәnbәlәr hesabına sığortalamaqla
zәrәrsiz vә mәnfәәtli, rentabelli işlәmәklә
kadrların düzgün seçilmәsi vә yerlәşdirilmәsi yolu ilә
әsas vә dövriyyә fondlarından sәmәrәli istifadә etmәklә
riskdәn qaçmaq, әlavә maliyyә ehtiyatlarını aşkar etmәk, bank kreditini cәlb etmәklә
Sual: Maliyyә riskinin әmәlә gәlmәsi nә ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)
maliyyә resurslarının itirilmәsi ehtimalı ilә dövriyyә planının yerinә yetirilmәmәsi ilә
dövriyyә planının yerinә yetirilmәmәsi ilә
istehsalın hәcminin azalması
xәrclәrin artması ehtimalı ilә
qiymәtlәrin sәviyyәsinin dәyişmәsi ilә
Sual: Nağdsız hesablamaların hansı forması kommersiya kreditin formasında çıxış edir?
(Çәki: 1)
veksel
ödәmә tapşırığı
çeklәr
ödәmә tәlәbnamәsi
akkreditiv
Sual: Müәssisәnin xәrclәrinin idarәolunması sisteminin funksiyalarına aid olmayan
funksiyanı göstәr. (Çәki: 1)

xәrclәr üzәrindә dövlәt maliyyә nәzarәtinin aparılması
xәrclәrin normallaşdırılması
istehsal xәrclәrin uçotu
xәrclәrin planlaşdırılması
mәhsul istehsalı vә satışı xәrclәrinin tәhlili
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Sual: Müәssisәlәrdә adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәr hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?
(Çәki: 1)
mәhsul satışından gәlir
baş idarәnin vәsaiti
mәnfәәt
uzunmüddәtli kreditlәr
yenidәn bölüşdürülmә yolu ilә daxil olan vәsaitlәr
Sual: Riskin idarә olunmasının metodlarını göstәr: (Çәki: 1)
riskin lәğv olunması, qarşısının alınması, sığortalanması
riskin sığortalanması vә kreditlәşdirilmәsi
riskin minimuma çatdırılması, kreditlәşdirilmәsi
riskin maliyyәlәşdirilmәsi vә sığortalanması
riskin tәkrarsığortalanması, mәnfәәt olmaması, zәrәrin mövcudluğu
Sual: Maliyyә riskinin idarә olunmasının mәqsәdini göstәr: (Çәki: 1)
risk nәticәsindә baş verәn zәrәrin minimuma çatdırılması
riskin 50 faiz lәğv edilmәsi
riskin lәğv edilmәsi
rik nәticәsindә baş verәn zәrәrlәrin tәmamilә aradan qaldırılması
risk nәticәsindә baş verәn zәrәrlәrin mәnfәәt hesabına örturulmәsi
Sual: İllik amortizasiya mәblәği hansı göstәricilәrә görә hesablanır? (Çәki: 1)
әsas fondların orta illik dәyәri, amortizasiya norması
istehsal fodlarının dәyәri, amortizasiya norması
amortizasiya norması, amortizasiya fondu
amortizasiya mәblәgi, amortizasiya norması
amortizasiya mәblәgi, amortizasiya fondu

Sual: Tәlәbin hansı vәziyyәtindә istehsalçı reklamdan istifadә etmәyә bilәr? (Çәki: 1)
aşağı düşmәkdә olan tәlәb zamanı
neqativ tәlәb zamanı
mәnfi tәlәb zamanı
hәddindәn artıq yüksәk tәlәb zamanı
düzgün cavab yoxdur
Sual: Reklam nә demәkdir? (Çәki: 1)
qeyrifәrdi kommunikasiya
kütlәvi olmayan kommunikasiya
ikitәrәfli kommunikasiya
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Reklamın yayımının birbaşa kanalının qüsuru kimi nәyi göstәrmәk olar? (Çәki: 1)
müraciәtin mәxfiliyini
bir әlaqә hesabı ilә müraciәtin dәyәrinin yüksәk olmasını
auditoriyanın mühafizәkarlığını
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Malın fiziki bölüşdürülmәsi nә demәkdir? (Çәki: 1)
onun vasitәçilәrin kömәyi ilә satışı
onun daşınmasını vә saxlanılmasını
malın müştәriyә әvәzsiz qaydada verilmәsi
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Malın intensiv olaraq bölüşdürülmәsi necә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
ixtisaslaşdırılmış mağazalar şәbәkәsinә mal göndәrişi yolu ilә
kütlәvi tәyinatlı çoxsaylı ticarәt nöqtәlәri vasitәsilә
malın birbaşa istehlakçıya göndәrilmәsi yolu ilә
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Bölüşdürücü kanal nә demәkdir? (Çәki: 1)
reklam yayımı vasitәsidir
istehsalçıya mәxsus olan tәşkilatların vә (vә yaxud) şәxslәrin mәcmusu
poçt vasitәsilә
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Birbaşa bölüşdürücü kanaldan istifadә edәrkәn malın satışı necә hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)
firmanın kommivoyajorları (ticarәt agentlәri) vasitәsilә

istehsalçıya mәxsus olan pәrakәndә ticarәt mağazaları vasitәsilә
poçt vasitәsilә
internet vasitәsilә
bütün cavablar düzdür
Sual: Bölüşdürücü kanalın genişliyi nә ilә ifadә olunur? (Çәki: 1)
bölüşdürücü kanalın bir sәviyyәsindә olan vasitәçilәrin sayı ilә
satılan mal qruplarının miqdarı ilә
bölüşdürücü kanalın sәviyyәlәrinin sayı ilә
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
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Sual: Malın keyfiyyәti nә demәkdir? (Çәki: 1)
istehlakçılar üçün vacib olan malın lazımi funksional xarakteristikalarının toplusu
malın öz funksional tәyinatının yerinә yetirmәsi qabiliyyәtinin olması
malın nәzәrәçarpacaq qüsurlarının olmaması
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Malların topdan satışının kommersiya forması satışın hansı üsullarını özündә
birlәşdirir? (Çәki: 1)
asılı olmayan topdan ticarәt tәşkilatlarını, agent vә brokerlәr vasitәsilә satışı
topdan ticarәtin anbar vә bazaları vasitәsilә satışı
malların anbarlardan birbaşa mağazalara satışı
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Mәhsulun satış forması kimi lizinq necә başa düşülür? (Çәki: 1)
malların istehsalçılardan istehlakçıya birbaşa satışı
maşın vә avadanlıqların satışı vә sazişlәrin maliyyәlәşmә vasitәsi
dәyәri tam ödәnilәn satış forması
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Mal yeridilişi vә ya tәchizatın formaları hansılardır? (Çәki: 1)

mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş qaydada mal yeridilişi
anbar vә tranzit forma
malların pәrakәndә vә topdan ticarәt vasitәsilә satışı
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
Sual: Logistikanın әsas funksiyaları hansılardir? (Çәki: 1)
dövriyyәnin proqnozu vә bölgünün planlaşdınlması
tәlәbatın planlaşdırılması, müştәrilәrin sifarişinin qәbulu vә yerinә yetirilmәsi
malların saxlanması, qablaşdırılması, göndәrilmәsi
müştәriyә servis xidmәti
bütün cavablar düzdür
Sual: Satış kanallarının seçilmәsinә tәsir edәn amillәr qrupu hansılardır? (Çәki: 1)
bazarın, mәhsulun, müәssisәnin xüsusiyyәtlәri vә nәqliyyattәdarük xәrclәri
bazarların öyrәnilmәsi, mәhsulun keyfiyyәti vә rәqabәt
sosiaiiqtisadi, coğrafı vә demoqrafık amillәr
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
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Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı iqtisadi sәmәrә
özünü nәdә biruzә verir? (Çәki: 1)
mal dövriyyәsinin, ümumi gәlirin, mәnfәәtin artırımasında, tәdavül xәrclәrinin aşağı
salınmasında
dövretmә, tәdavül xәrclәrinin sәviyyәsi, ehtiyatların vәziyyәti göstәicilәrindә
nizamnamә fondu, dövriyә aktivlәri, dövriyyәdәnkәnar aktivlәr, mal qrupları üzrә
orta qalıqlarda
dövriyyә kapitalının, әmәyin ödәnişi fondunun, işçi heyәtinin sayının ölçülәrindә
hesablaşma hesabında vә banklardakı digәr hesablarda vәsaitlәrdә
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin ticarәttәsәrrüfat fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
iqtisadi effekti nә xarakteruzә edir? (Çәki: 1)
müәssisәnin fәaliyyәtinin iqtisadi nәticәsi
xüsusi dövriyyә vasitәlәrinin mövcudluğu
müәssisәnin fәaliyyәtinin maliyyә göstәricilәri
müәssisәnin tәhlil olunan dövrün sonuna olan vәziyyәti

müәssisәnin aktivlәrinin vәziyyәti
Sual: Müәssisәnin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı iqtisadi effektivlik xarakterizә
edir (Çәki: 1)
resurslardan istifadәnin effektivliyi sәviyyәsi
müәssisәnin madditexniki bazasının vәziyyәti
pәrakәndә vә tordansatış ticarәtin strukturu
müәssisәnin aktivlәrinin strukturu
normalaşdırılan vә normalaşdırılmayan dövriyyә vәsaitlәrinin vәziyyәti
Sual: Ticarәttәsәrrüfat fәaliyyәtindәn effekt hansı vahidlәrlә qiymәtlәndirilir? (Çәki: 1)
dәyәr
mütlәq
natural
faizlә
miqdar
Sual: Müәssisәnin ticarәttәsәrrüfat fәaliyyәtinin iqtisadi effektivliyi hansı vahidlәrlә
ölçülür? (Çәki: 1)
nisbi
dәyәr
miqdar
dövriyyә, günlә
natural
Sual: Müәssisәdә kompleks şәklindә iqtisadi tәhlil hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin effektivliyinin müәyyәn olunması üçün
fәaliyyәtin maksimal nәticәlәrinin müәyyәn olunması üçün
borc vәsaitlәrinә tәlәbatı müәyyәn etmәk üçün
dövriyyә vәsaitlәrinә tәlәbatı müәyyәn etmәk üçün
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmәsinin müәyyәn olunması üçün
Sual: Müәssisә üzrә kompleks şәkildә iqtisadi tәhlilin aparılmasına sistemli yanaşmanın
әsas mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
tәhlil prosesindә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә birbirini şәrtlәndirәn göstәricilәrin tam
әhatә edilmәsindә
tәsәrrüfatçılığın effektivliyinin müәyyәn olunması imkanında
müәssisәnin yüksәk rentabelliyinin tәmin olunmasında
müәssisәnin istifadә olunmayan imkanlarının müәyәn edilmәsindә
müәyyәn mәsәlәlәrin hәllinin elmi әsaslandırılmış variantlarının tәmin olunmasında
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsindә sistemli tәhlil keçirilir... (Çәki: 1)
mәrhәlәmәrhәlә әvvәlcәdәn hazırlanmış proqram üzrә
elmitәdqiqat institutlarının qüvvlәrinin cәlb olunması yolu ilә

bütün әsas göstәricilәr vә müәssisәnin şöbәlәri üzrә eyni vaxtda keçirilmәklә
müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn xarici amillәr öyrәnilmәklә
ticarәttәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinә tәsir göstәrәn daxili amillәr sistematik
olaraq öyrәnilmәklә
Sual: Müәssisәnin ticarәttәsәrrüfat fәaliyyәti göstәricilәri sisteminә daxil olanlar
hansılardır? (Çәki: 1)
gәlirlәr, mәnfәәt vә maliyyә nәticәlәri göstәricilәri
nәticәli göstәricilәr
әmәk resursları vә rentabellik göstәricilәri
resurs göstәricilәri, mәsrәf göstәricilәri, nәticәli göstәricilәr
mal dövriyyәsinin hәcmi vә strukturu, mal ehtiyatlarının vәziyyәti
Sual: Müәssisәnin resurslarını xarakterizә edәn göstәricilәrә aid etmәk olar? (Çәki: 1)
maliyyә, әmәk vә maddi resurslar göstәricilәri
tәdavül xәrclәri, mal ehtiyatları, mәnfәәt göstәricilәri
mal resurslarının hәcmi vә strukturu
dövriyyә vәsaitlәri vә dövriyyәdәn kәnar aktivlәr
gәlirlәr, rentabellik göstәricilәri
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Sual: Sәmәrә, effekt nәdir? (Çәki: 1)
Müәssisә (firma) fәaliyyәtinin nәticәsidir
Mәnfәәti әldә etmәk imkanıdır
Gәlirin artırılması yoludur
Xәrclәrә qәnaәtdir
Mal dövriyyәsini artırmaq imkanıdır.
Sual: Effektivlik nәdir? (Çәki: 1)
Xәrclәrә qәnaәtdir
Dövriyyәnin artırılması imkandırı
Xәrclәrin mәblәğinin dövriyyәyә olan nisbәtidir
Fәaliyyәtdәn alınan nәticәnin xәrclәrә olan nisbәtidir
Bir günlük dövriyyәnin artırılması imkanıdır
Sual: İqtisadi effektivlik necә әldә edilir? (Çәki: 1)

Әmәk, maddi vә maliyyә resurslarından sәmәrәli istifadә etmәklә
Mal dövriyyәsini, mәnfәәti artırmaqla
Gәliri artırmaq, xәrclәrә qәnaәt etmәklә
Mal ehtiyatlarını, maddi resursları artırmaqla
Tәlәb, tәklifi artırmaq, qiymәti aşağı salmaqla
Sual: Mal çoxluğunun vә qıtlığının әsas әlamәtlәri nәdir? (Çәki: 1)
mal çoxluğu tәklifin tәlәbdәn artıq olması vә bazarda mal ehtiyatlarının artması, mal
qıtlığı isә izafi (artıq) tәlәbin olması vә mal ehtiyatlarının azalması, alıcı növbәlәrinin
yaranması
mal çoxluğu tәlәbin tәklifdәn çox olması, rәqabәt şәraitindә qiymәtlәrin qalxması,
mal qıtlığı isә tәklifin tәlәbdәn çox olması
mal çoxluğu rәqabәt şәraitindә qiymәtlәrin qalxması, alıcı növbәlәrinin yaranması,
mal qıtlığı sahibkarların növbәlәrinin yaranması
mal çoxluğu mal ehtiyatlarının artması, mal qıtlığı isә tәklifin tәlәbdәn çox olması
mal çoxluğu rәqabәt şәraitindә qiymәtlәrin aşağı düşmәsi, mal qıtlığı isә qiymәtlәrin
qalxması
Sual: Malın hәyat dövriliyi hansı mәrhәlәri әhatә edir? (Çәki: 1)
malın bazara yeridilmәsi fazası; artım fazası; yetkinlik fazası; bazarın doldurulması
fazası; tәnәzzül (eniş) fazası
malın yaradılması fazası; yetkinlik fazası; artım fazası; bazarın doldurulması fazası;
tәnәzzül fazası
bazarın doldurulması fazası; artım fazаsı; yetkinlik fazası; malın bazardan
sıxışdırılıb çıxarılması fazası
yeni malın yaradılması fazası; mala olan tәlәbin artması fazası; satışın azalması
fazası; satışın artımın dayanması fazası
malın bazara yeridilmәsi fazası; ticarәt obyektlәrindә bütün mal qrupları çeşidlәrinin
formalaşması fazası; yetkinlik fazası; tәnәzzül fazası
Sual: Boston Consultinq Group konsaltinq şirkәtinin matrisası nәyi vә hansı növü әks
etdirir? (Çәki: 1)
işgüzarlıq fәallılığının tәhlilini vә «artım/pay (xüsusi çәki)» matrisa növünü
işgüzarlıq fәallılığının tәhlilini vә ticarәt sferasının hәyat dövriliyi matrisa növünü
matketinqin idarә edilmәsinin qiymәtlәndirilmәsini vә «sahәnin cәzbediciliyi/bazarda
mövqe» matrisa növünü
matketinqin idarә edilmәsinin qiymәtlәndirilmәsini vә ticarәt sferasının hәyat dövriliyi
matrisa növünü
işgüzarlıq fәallılığının tәhlilini vә «sahәnin cәzbediciliyi/bazarda mövqe» matrisa
növünü
Sual: İstehlak bazarının idarә edilmәsi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
müәssisәnin idarә edilmәsinin ümumi sisteminin tәrkib hissәsi, daxili vә xarici
mühitin uyğunlaşdırılması
müәssisәdә marketinq xidmәtinin tәşkili, personalın idarә edilmәsi
marketinq fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi, mәsrәflәrin ixtisarı
bütün cavablar düzdür

düzgün cavab yoxdur
Sual: İstehlak bazarının idarә edilmәsi prosesinin mәrhәlәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
bazar imkanlarının tәhlili, mәqsәdli bazarın seçilmәsi
marketinq kompleksinin işlәnib hazırlanması
marketinq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Müәssisәnin daxili imkanları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
işin sәmәrәli tәşkili vә idarә edilmәsı
müәssisәnin maddi vә intellektual potensialı
marketinq funksıyalarının idarә edilmәsi
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
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Sual: Kütlәvi iaşә bazarının idarә edilmәsi prosesindә xarici mühit anlayışının mahiyyәti
necә başa düşülür? (Çәki: 1)
tәlәbin idarә edilmәsi
marketinq funksiyalannm idarә edilmәsi
müәssisәnin fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrin mәcmusu
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Kütlәvi iaşә bazarının idarә edilmәsi özündә hansı istiqamәtlәri birlәşdirir? (Çәki:
1)
fәaliyyәtin idarә edilmәsi, marketinq fәaliyyәtinin vә tәlәbin idarә edilmәsi
marketinq xidmәtinin tәşkili, nәzarәt vә idarәetmә
maddi vә intellektual potensial
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Firmanın marketinq imkanları nә demәkdir? (Çәki: 1)
fırmanın әsas vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsinin idarә edilmәsi
konkret fırmanın marketinq sәylәrinin rәqabәtdә üstünlük qazana bilәcәyi cәlbedici

istiqamәt
fırmaya mәnfәәt әldә etmәyә imkan verәn şәrtlәrin mәcmusu
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Funksiyaların idarә edilmәsi nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
әnәnәvi olaraq marketinqә aid olan әsas vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinin idarә
edilmәsini
bazara tәsir prosesinin idarә edilmәsini
marketinq tәdbirlәrinin mәcmusunu
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Tәlәbin idarә edilmәsi nә demәkdir? (Çәki: 1)
markefinqә aid olan әsas vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinin idarә edilmәsi
bazara tәsir vasitәlәrinә baxılması
firmanın marketinq sәylәrinin güclәndirilmәsi prosesi
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
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Sual: Biznesplana hansı bölmә daxil edilir? (Çәki: 1)
riskin vә sığortalanmanın qiymәtlәndirilmәsi
dövriyyә vәsaitlәri vә dövriyyәdәn kәnar aktivlәr
tәdavül xәrclәri, mal ehtiyatları, mәnfәәt göstәricilәri
mal resurslarının hәcmi vә strukturu
maliyyә, әmәk vә maddi resurslar göstәricilәri
Sual: Biznesplana hansı bölmәnin daxil edilmәsi mәqsәdәuyğundur? (Çәki: 1)
maliyyә planı
әmәk resursları vә rentabellik göstәricilәri
mal dövriyyәsinin hәcmi vә strukturu
mal ehtiyatlarının vәziyyәti
mal resurslarının hәcmi vә strukturu
Sual: Müasir şәraitdә kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin planlaşdırılmasının әsas prinsiplәrinә

nә daxil edilmir? (Çәki: 1)
demokrtaik mәrkәzlәşdirmә prinsipi
vahidlik, tamlıq (holizm) prinsipi
arasıkәsilmәzlik prinsipi
çevilkik, qıvraqlıq prinsipi
dәqiqlik prinsipi
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin strateji vә taktiki planlaşdırılmasının әsas vәzifәlәri
nәdәn ibatәtdir? (Çәki: 1)
bazarın iqtisadi qanunlarının tәlәblәrinin nәzәrә alınması
tәdavül xәrclәrinin uçotu
mәnfәәt vә gәlirlәrin uçotu
әmәk resurslarının uçotu
ixtisaslaşma vә tәmәrküzlәşmәnin uçotu
Sual: Aşağıdakılardan hansı ifadә kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin strateji vә taktiki
planlaşdırılmasının әsas vәzifәsini izah edir? (Çәki: 1)
sahәnin inkişafının xüsusiyyәtlәrinin vә qanunauyğunluqlarının uçotu
mal dövriyyәsinin uçotu
insan resurslarının uçotu
maliyyә resurslarının uçotu
reklam fәaliyyәtinә xәrclәrin uçotu
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin strateji vә taktiki planlaşdırılmasının әsas
vәzifәlәrindәn düzgün olanını qeyd edin? (Çәki: 1)
elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin uçotu
istehsal vә tәdavül xәrclәrinin uçotu
maliyyә resurslarının uçotu
әmәk resurslarının uçotu
volatilliyin (dәyişkәnliyin) uçotu
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin strateji vә taktiki planlaşdırılmasının әsas vәzifәlәri?
(Çәki: 1)
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin effektivliyinin vә işin keyfiyyәtinin qaldırılması
tәdavül xәrclәrinin uçotu
mәnfәәt vә gәlirlәrin uçotu
әmәk resurslarının uçotu
ixtisaslaşma vә tәmәrküzlәşmәnin uçotu
Sual: Hansı ifadә kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin strateji vә taktiki planlaşdırılmasının әsas
vәzifәsini göstәrir? (Çәki: 1)
istehlak xәrclәrinin aşağı salınması vә әmәk mәhsuldarlığının artırılması
tәdavül xәrclәrinin uçotu
kapitalın vә әsas fondların uçotu
әmәk resurslarının uçotu
ixtisaslaşma vә tәmәrküzlәşmәnin uçotu

Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin planlaşdırılması imkanları hansı obyektiv vә subyektiv
sәbәblәrlә mәhdudlaşdırılıb? (Çәki: 1)
bazar mühitinin qeyrimüәyyәnliyi ilә
tәdavül xәrclәrinin ölçüsü ilә
әmәk resurslarının ölçüsü ilә
müәssisәnin ölçüsü ilә
bazarın böyüklüyü vә ya kiçikliyi ilә
Sual: Planlaşdırmanın әsas cәhәtlәri: (Çәki: 1)
elmilik, arasıkәsilmәzlik, optimallıq, reallıq
operativlik, demokratiklik
mәcburilik, effektivlik, inzibatiamirlik
perspektivlik, direktivlik, yeniliklik
operativlik, uzunmüddәtlilik
Sual: Kütlәvi iaşә müәssisәsinin planının dәyәr göstәricilәri: (Çәki: 1)
mal dövriyyәsinin mәblәği, tәdavül xәrclәrinin mәblәği, ümumi gәlirin mәblәği, әsas
kapitalın dәyәri, mәnfәәtin mәblәği
Mal qruplarının xüsusi çәkilәri, rentabellik sәviyyәsi
Ümumi gәlirin strukturu, faizlәrin cәmi, rentabellik
әsas kapitalın fond tutumu vә fondverimi, tәdavül xәrclәrinin sәviyyәsi, faizlәr
ümumi gәlirin sәviyyәsi, artım templәri
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı planın natural göstәricilәrini düzgün xarakteizә edir:
(Çәki: 1)
müәssisәlәrin sayı, işçilәrin sayı, avadanlığın miqdarı, malların miqdarı
Yerinә yetirilimiş işlәrin hәcmi, mal dövriyyәsinin strukturu, әsas kapitalın rentabelliyi
Planın strukturu, gәlirlәrin sәviyyәsi, rentabellik sәviyyәsi
Ticarәt şәbәkәsinin miqdarı, әsas kapitalın dәyәri, tәdavül xәrclәrinin sәviyyәsi
Dövriyyә kapitalının dәyәri, rentabellik sәviyyәsi, xidmәtlәrin hәcmi, mal
ehtiyatlarının hәcmi
Sual: Planlaşdırmanın әsas metodlarını göstәrin: (Çәki: 1)
balans, tәcrübәvistatistik, normativ, iqtisadiriyazi, sistemlilik, analitik, statistik
natural, mütәnasiblik, orta çәkililik
tәdavül tutumlu, natural, orta dövrlülük, dәyәr
normativ, mütәnasiblik, uzun müddәtlilik, proqnoz
proqnoz,mütәnasiblik,dәyәr
Sual: Planlaşdırmanın tәşkilinin әsas tәrkib elementlәrini seçin: (Çәki: 1)
planın işlәnilib hazırlanması qaydası vә ardıcıllığı, informasiya sistemi, icraçılar
göstәricilәrin sistemlәşdirilmәsi, planlaşdırmanın prinsiplәri, planlaşdırmanın
texnologiyası
planlaşdırmanın tәşkili, planlaşdırmanın metodologiyası, planlaşdırmanın metodları

tәcililik, effetivlik, icraçılıq, reallıq
sistemlilik, tәcililik, texnologiya, variantlılıq
Sual: Biznesplanın işlәnilmәsi zamanı әsas prinsiplәr hansılardır: (Çәki: 1)
mәnfәәtlilik, interaktivlik, tәcililik, çeviklik, innovasiyalılıq
çeviklik, arasıkәsilmәzlik, kommunikativlik, interaktivlik, çoxvariantlılıq, adekvatlıq
(uyğunluluq)
optimallıq, reallılıq, elmilik, uzunmüddәtlilik, çoxvariantlılıq,
planlılıq, demokratiklik, mәqsәdәuyğunluq, elmilik
çeviklik, effektivlik, reallıq, elmilik
Sual: Biznesplanın işlәnilmәsindә kimlәr iştirak edirlәr: (Çәki: 1)
iqtisadçılar, hüquqşünaslar, maliyyәçilәr, mühasiblәr, rәhbәrlik
nәqliyyat işçilәri, kadrlar şöbәsinin işçilәri, әmtәәşünaslar
qiymәt şöbәsinin işçilәri, biznes adamları, xüsusi orqanların işçilәri
xüsusi orqanların işçilәri, nәzarәtçilәr, texniki işçilәr, satıcılar
hüquqşünaslar, şöbә müdirlәri, auditorlar, kassirlәr
Sual: Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı düzgün deyil? (Çәki: 1)
planlaşdırma – müәssisәlәrin fәaliyyәtinin idarәedilmәsinin direktiv alәtidir
planlaşdırma – qeyrimüәyyәnliyin dәf olunmasının әsas alәtidir
planlaşdırma – bazar münasibәtlәri subyektlәrinin şüurlu surәtdә qәbul etdiklәri
qәrarlara әsaslanan fәaliyyәtlәrin hәyata keçirilmәsi üsuludur
planlaşdırma  bazar münasibәtlәri subyektlәrinin iradә ilә qәbul etdiklәri qәrarlara
әsaslanan fәaliyyәtlәrin hәyata keçirilmәsi üsuludur
planlaşdırma – planlara vә planlaşdırma prosesinә qeyrimüәyyәnliyin yaranması
zamanı öz istiqamәtini dәyişmәk bacarığının verilmәsidir

BÖLMӘ: 1502
Ad

1502

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: İnternet mağaza: (Çәki: 1)
«vitrini» İnternetdә yerlәşdirilmiş vә malları İnternet vasitәsilә sifariş etmәyә imkan
verәn mağaza
İnternetdә malların reklam olunması üçün yerlәşdirilmiş mağaza
elektron pulların satışı üzrә mağaza
«vitrini» İnternetdә mallarla tanışlıq üçün nәzәrdә tutulmuş mağaza
informasiya texnologiyalarının satışı üzrә mağaza

Sual: Elektron ödәnişlәr sisteminә aiddir: (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
elektron pullar vә pul kisәlәri
mikroprosserorlu kredit kartları
veksellәr üzrә elektron çeklәr
kredit kartları
Sual: İnteraktiv bazarlar başqa cür necә adlanırlar: (Çәki: 1)
virtual mağazalar, iaşә müәssisәlәri
informasiya brokeri
bazar konsentratoru
auksion
elektron hab
Sual: Aşağıdakılardan hansısı elektron kommersiyanın biznesmodelinә aid edilir: (Çәki:
1)
bütün cavablar düzdür
interaktiv birja
әmәliyyat brokeri
әks auksion
virtual mağaza
Sual: Distant bank xidmәti texnologiyasına aid edilmir: (Çәki: 1)
nәğd pullarla bankinq
mobil bankinq
PCbanking
İnternetbankinq
bankomatlar vasitәsilә xidmәt göstәrilmәsi
Sual: Virtual cәmiyyәt: (Çәki: 1)
eyni marağı olan adamlar üçün ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual
qörüş yerini tәmin elәyir
çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәlumatları vә ya әlavәlәri toplayır vә onları digәr şirkәtlәrә
yenidәn satır
İnternet vasitәsilә proqram tәminatını, multimediya vә digәr kompüter mәhsullarını
satır vә istifadәçilәrә çatdırır
iri miqdarda mal almaq arzusunda olan vә buna görә dә topdansatış anbarlarda
maraqlı olan insanlar qrupunu birlәşdirir
alqısatqı sistemidir ki, bunun çәrçivәsindә çoxsaylı alıcılar malları çoxlu
malgöndәrәnlәrdәn ala bilirlәr
Sual: Rәqәmli informasiyanın çatdırılması: (Çәki: 1)
İnternet vasitәsilә proqram tәminatını, multimediya vә digәr kompüter mәhsullarını
satır vә istifadәçilәrә çatdırır
çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәlumatları vә ya әlavәlәri toplayır vә onları digәr şirkәtlәrә

yenidәn satır
eyni marağı olan adamlar üçün ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual
qörüş yerini tәmin elәyir
alqısatqı sistemidir ki, bunun çәrçivәsindә çoxsaylı alıcılar malları çoxlu
malgöndәrәnlәrdәn ala bilirlәr
bütün cavablar düzdür
Sual: İnteraktiv birja: (Çәki: 1)
alqısatqı sistemidir ki, bunun çәrçivәsindә çoxsaylı alıcılar malları çoxlu
malgöndәrәnlәrdәn ala bilirlәr
çoxsaylı mәnbәlәrdәn mәlumatları vә ya әlavәlәri toplayır vә onları digәr şirkәtlәrә
yenidәn satır
İnternet vasitәsilә proqram tәminatını, multimediya vә digәr kompüter mәhsullarını
satır vә istifadәçilәrә çatdırır
eyni marağı olan adamlar üçün ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual
görüş yerini tәmin elәyir
eyni marağı olan adamlar üçün ünsiyyәt vә informasiya mübadilәsi üçün virtual
görüş yerini tәmin elәyir
Sual: Elektron pul kisәsi hansı informasiyanı qoruyub saxlayır? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
elektron pullar haqqında informasiyanı
istifadәçini eynilәşdirәn (identifikasiya edәn) mәlumatları
alıcının adını
kredit kartı haqqında informasiyanı
Sual: Elektron kommersiya: (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
İnternet vasitәsilә hәyata keçirilәn malların vә xidmәtlrәin alışı vә satışı prosesidir
malların, xidmәtlәrin, informasiyanın vә ödәnişlәrin şәbәkә vasitәsilә, o cümlәdәn
İnternet vasitәsilә çatdırılması imkanlarının mövcudluğu
kommersiya müәssisәlәri, istehlakçılar arasında, hәmçinin kommersiya
müәssisәlәrinin, istehlakçıların müxtәlif növ informasiya vә әmәliyyat mübadilәsi
kompüter sistemlәrindәn istifadә etmәklә hәyata keçirilәn malların vә vidmәtlәrin
alışı vә satışı prosesi
Sual: Elektron pul sisteminin inkişafına tәsir göstәrәn vacib amillәr: (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
elektron pul sahiblәrindәn emitentlәrin aldığı komissiyanın ölçüsü
elektron avadanlıqlarla ünsiyyәtin genişliyi
elektron pulu ödәnişә qәbul elәyәn infrastrukturun inkişaf dәrәcәsi
elektron pul vasitәsilә ödәnişlәrin әnәnәvi ödәniş alәtlәri ilә müqayisәdә üstünlüklәri
Sual: İnternetdә ödәniş sistemi: (Çәki: 1)
maliyyә, kommersiya vә İnternet istifadәçilәri arasında hesablaşmaların aparılması
sistemidir

kommeürsiya tәşkilatları arasında aparılan hesablaşmalardır
ancaq elektron pullar vasitәsilә aparılan hesablaşmalardır
ancaq tranzaksiya üçün alınan ödәnişdir
düzgün cavab yoxdur

BÖLMӘ: 1503
Ad

1503

Suallardan

3

Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Elektron kommersiyanın texniki mәhdudiyyәtlәrinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
telekommunikasiya әrazisinin o qәdәr dә geniş olmaması
ticarәt әrazisinin genişlәndirilmәsi
etibarlılıq vә mülkiyyәtin qorunması
biznesdә rәqabәtin artması
düzgün cavab yoxdur
Sual: İnternet nәdir? (Çәki: 1)
İnternet  çoxsaylı kompüterlәr sisteminin bir birinә bağlı olduğu dünya sәviyyәsindә
yayımlanan әlaqә şәbәkәsidir
İnternet  istifadәçilәr arasında әlaqә vasitәsidir
İnternet  mәlumataxtarış texnologiyasıdır
İnternet  reklam vasitәsidir
İnternet  efir vasitәsilә yayımlanan informasiya şәbәkәsidir
Sual: Elektron kommersiya istehlakçılar üçün hansı faydanı daşıyır? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
malların, malgöndәrәnlәrin, qiymәtlәrin, keyfiyyәtin seçiminin genişlәndirilmәsi
әtraflı vә vaxtında informasiyanın әldә olunması
tәkliflәrin müqayisә olunması vә digәr istehlakçılarla mәlumat mübadilәsinin
aparılması
gecәgündüz (sutka әrzindә) xidmәtin göstәrilmәsi

BÖLMӘ: 0301
Ad

0301

Suallardan

22

Maksimal faiz

22

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: İstehlak nәdir? (Çәki: 1)
Tәlәbin inkişaf etdirilmәsidir
İnsanların ehtiyaclarını tәmin etmәk üçün mәhsulun istifadә olunmasıdır
Tәlәbatın artırılmasıdır
Bazarın doydurulmasıdır
Tәlәbatın növüdür
Sual: İstehlakın hansı forması vardır? (Çәki: 1)
İstehsal istehlakı vә qeyriistehsal istehlakı
Әrzaq vә qeyriәrzaq malları istehlakı
Xammal vә yarımfabrikatlar istehlakı
Xammal vә yanacaq istehlakı
Xammal istehlakı
Sual: İstehsal istehlakı nәdir? (Çәki: 1)
İstehsalın tәlәbatını ödәmәk üçün istehsal vasitәlәri isteh¬salıdır
Tәlәbatın ödәnilmәsi imkanıdır
Tәlәbatın artırılması yoludur
İstehsalın artırılması imkanıdır
Xammalın istifadә olunmasıdır
Sual: Qeyriistehsal istehlakı nәdir? (Çәki: 1)
İstehsal prosesindәn kәnarda baş verәn istehlakdır
Xammal istehlakıdır
Yanacaq istehlakıdır
Әrzaq vә qeyriәrzaq malları istehlakıdır
İstehsal vasitәlәrinin istehlakıdır
Sual: Qeyriistehsal istehlakına nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
Әhalinin istehlakı
Әrzaq maları istehlakı
Qeyriәrzaq maları istehlakı
Xammal istehlakı
Yanacaq istehlakı
Sual: Tәlәbin ümumi hәcmi nәdir? (Çәki: 1)
Bütün alıcıların әmtәәlәrә yaxud xidmәtlәrә tәlәb әyrisi
Tәlәbin pulla ifadәsi
Mәcmu tәklifin tәlәbә nisbәti
Mәcmu tәlәbatın pulla ifadәsi
Mal dövriyyәsinin alıcılıq qabiliyyәtinә hasili

Sual: Tәlәbin proqnozlaşdırılmasında hansı metodlardan istifadә olunur? (Çәki: 1)
Ekstropolyasiya, trend, faktorlu tәhlil
Balans, riyazi, statistik metodlar
Müqayisә, statistik
Statistik, qruplaşdırma metodu
Maddi, dәyәr vә iş
Sual: tәklifin sәviyyәsi hansı iqtisdi qanunun tәsiri altında formalaşır? (Çәki: 1)
tәklif qanununun
tәlәbatın artma qanununun
istehlakın inkişaf qanunuyğunluqlarının
dәyәr qanununun
tәlәbin inkişaf qanunuyğunluqlarının
Sual: tәklifin qiymәt elastikliyi әmsalınecә müәyyәnlәşdirilir? (Çәki: 1)
tәklif kәmiyyәtinin dәyişmә faizinin qiymәtin dәyişilmә faizinә olan nisbәti ilә
tәlәb kәmiyyәtinin tәklif kәmiyyәtinә nisbәti ilә
tәklif kәmiyyәtinin qiymәt kәmiyyәtinin dәyişmә faizi ilә hasili kimi
tәklif kәmiyyәtinin dәyişmә faizinin tәlәb kәmiyyәtinin dәyişmә faizi ilә hәcmi kimi
Qiymәt kәmiyyәtinin tәklif kәmiyyәtinә nisbәti kimi
Sual: tәklifin hәcm vә strukturuna tәsir edәn amillәrә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
(Çәki: 1)
bütün maddi vә mәnәvi ehtiyyatlar, xüsusi ehtiyyatlar, kömәkçi materiallar, gündәlik
mal ehtiyyatları
cәmiyyәtin inkişafsәviyyәsi, ETTnin inkişafı vә onun naliyyәtlәrinin tәtbiqi
istehsalın hәcmi vә strukturu,ixtisaslaşması, tәmәrküzlәşmәsi
malların keyfiyyәtinin, struktur tәrkibinin yaxşılaşması, qiymәt amillәri, qeyriqiymәt
amillәr
malların keyfiyyәtinin, qiymәt amillәri
Sual: tәlәbin dәrәcәsinә görә hansı tәsnifat doğrudur? (Çәki: 1)
hәqiqi vә yönәldilmәmiş tәlәb
realizә olunmuş vә tәxirә salınmış
hәqiqi vә tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәb
maddi vә mәnәvi tәlәb
hәqiqi vә epizodik tәlәb
Sual: tәlәbin inkişaf qanunuyğuluqları hansıdır? (Çәki: 1)
tәlәbin hәcmi durmadan genişlәnir vә onun infrastukturunda kәmiyyәt dәyişikliklәri
baş verir
tәlәbin hәcmi durmadan artır vә onun strukturunda kәmiyyәt vә keyfiyyәt
dәyişikliklәri baş verir
tәlәbin hәcmi artır vә strukturda kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәyişikliklәri baş verir
bu qanunauyğunluq sosial iqtisadi vәziyyәti vә sabit siyasi vәziyyәti әks etdirir
bu qanunauyğunluq respublikanın pәrakәndә satış mal dövriyyәsindә özünü göstәrir

Sual: mәhsulun tam maya dәyәri nәdir? (Çәki: 1)
fabrikzavod maya dәyәri ilә qeyriistehasl xәrclәri
istehsal xәrclәri
maya dәyәri vә qeyri xәrclәr
onun dәyәri vә xәrclәri
orta xәrclәr vә mәnfәәt
Sual: fabrik zavod maya dәyәri nәdir? (Çәki: 1)
mәhsulun bilavasitә istehsalına sәrf olunan istehsal mәsrәflәri
xammal vә әsas materiallar
mәhsulun bilavasitә istehsalına sәrf olunan ictimaisığorta üçün ayirmalar
mәhsulun bilavasitә istehsalına sәrf olunan enerji,yanacaq daşıyıcıları
mәhsulun bilavasitә istehsalına sәrf olunan,ümum zavod xәrclәri
Sual: dünya bazarı qiymәti nәdir? (Çәki: 1)
dünya ticarәtinә yönәldilәn malın beynәlxalq dәyәrinin pul ilә ifadәsidir
istehsal mövsümü xarakter daşıyan malların dünya ticarәtidir
dünya ticarәtinә yönәldilәn әmtәәnin ixrac qiymәtidir
dünya ticarәtinә yönәldilәn әmtәәnin idxal qiymәtidir
dünya ticarәtinә yönәldilәn әmtәәnin satış qiymәtidir
Sual: alıcı qiymәti nәdir (Çәki: 1)
alıcı bazarında tәlәb vә tәklifin az olduğu halda faktiki bazar qiymәti
tәlәb vә tәklifin az olduğu halda bazar qiymәti
alıcı qiymәti satıcı bazarında olan qiymәt
alıcı qiymәti faktikiı bazar qiymәti
alıcı qiymәti satıcının bazarda müәyyәnlәşdirdiyi qiymәt
Sual: elastik tәlәb nәdir (Çәki: 1)
qiymәtdәn asılı olaraq dәyişәn tәlәb
qiymәtdәn asılı olaraq dәyişmәyәn tәlәb
qiymәtdәn asılı olaraq öz dәyәrini dәyişmәyәn tәlәb
qiymәtdәn asılı olaraq az dәyişәn tәlәb
qiymәtdәn asılı olaraq artıbazalan tәlәb
Sual: Bazar mexnizminin әsas ünsürlәrindәn biri (Çәki: 1)
Tәklifdir
Xidmәtdir
Kapitaldır
Müәssisәlәrdir
İnformasiyadır
Sual: Hansı bazar anlayışı düzgündür (Çәki: 1)

Mübadilә dairәsindә daim tәkrarlanan alqısatqı aktlarının mәcmuudur
Bazar mәhsul istehsalçıları ilә istehlakçılar arasında iqtisadi münasibәtlәri
xarakterizә edir
Bazar istehsal olunan nemәtlәrin sәrbәst ekvivalent mübadilәsidir
Bazar mübadilә kateqoriyasıdır
Bazar alqısatqı prosesindә adamlar arasında iqtisadi әlaqәlәr formasıdır
Sual: Bazarın meydana gәlmәsi nә ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)
İri ictimai әmәk bölgüsünün vә әmtәә tәsәrrüfatının meydana gәlmәsi ilә
İbtidai icma quruluşunun dağılması ilә
Quldarlıq cәmiyyәtinin meydana gәlmәsi
Pulun meydana gәlmәsi
İri tәsәrrüfat quruculuğunun meydana gәlmәsi ilә әlaqәdardır
Sual: Bazarın obyektiv zәruriliyini şәrtlәndirәn amillәrә da¬xildir: (Çәki: 1)
Müxtәlif mülkiyyәt formalarının mövcudluğu obyektlәrinin әlahidlәşmәsi ilә
Cәmiyyәtin inkişafı
Әmtәә istehsalının hәcmi
Pullu mal mübadilәsi
İstehsalın çeşid quruluşu
Sual: Bazarın sadә vә mühüm tәrkib hissәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
Әmtәәlәrin alqısatqı әmәliyyatları
Mallar vә xidmәtlәr
Malların hәcmi vә quruluşu
Fiziki vә hüquqi şәxslәr
Mal vә pul

BÖLMӘ: 0302
Ad

0302

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

100 %

Sual: Bazarın mövcud olmasını şәrtlәndirәn amillәr hansılardır? (Çәki: 1)
Alıcı vә satıcıların mövcud olması
İctimai әmәk bölgüsü, xüsusi mülkiyyәtin mövcud olması, ixtisaslaşma
Mәhsul istehsalının hәcmi vә quruluşu
Müәssisәlәr vә onların bölmәlәri
Resursların mövcudluğu

Sual: Bazar mexanizmini hansı elementlәr tәşkil edir? (Çәki: 1)
İstehlakçılar qrupu
İstehsalçılar, әtraf mühit, әhalinin alıcılıq qabiliyyәti
Tәlәb, tәklif vә qiymәt mexanizminin vәhdәti
Mәnfәәt, әsas fondlar, kredit
Gәlir, xәrclәr vә mәnfәәt
Sual: Malların sahәvi mәnsubiyyәtinә görә hansı bazarlar mövcuddur? (Çәki: 1)
Neft bazarı, maşın bazarı, malqara bazarı, әt bazarı
Milli bazar, inkişaf etmiş ölkәlәrin bazarı
Alıcı bazarı, satıcı bazarı
Beynәlxalq bazar, xarici ölkәlәrin bazarı
Ayrıayrı regionların bazarı
Sual: Alqısatqı predmetlәrinin xarakterinә görә hansı bazarlar vardır? (Çәki: 1)
Meyvәtәrәvәz bazarı, bitgi yağları bazarı vә s.
Mallar vә xidmәtlәr bazarı, kapital bazarı, işçi qüvvәsi bazarı vә s.
Azad bazar, tәnzimlәnәn bazar
Örtülü bazar, açıq bazar, azad bazar
Alıcı bazarı, satıcı bazarı, tәnzimlәnәn bazar vә s.
Sual: Bazarın quruluşunun tiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
Mal, pul, xidmәtlәr
Alıcı, satıcı, malgöndәrәnlәr
İşçi qüvvәsi, kapital, әmәk
Tәkmil rәqabәt, inhisar rәqabәti, oliqopoliya, xalis inhisar
Әmәk, torpaq, kapital, qiymәt
Sual: Bazar iqtisadiyyatının subyektlәri kimlәrdir? (Çәki: 1)
Alıcılar, ev tәsәrrüfatı
Satıcılar, dövlәt
Ev tәsәrrüfatları, müәssisәlәr, banklar, dövlәt
Firma, alıcılar, satıcılar
Mallar, işçi qüvvәsi, kapital vә s.
Sual: İnhisar nәdir? (Çәki: 1)
Azad ticarәtә yol verilmәsi
Sәrbәst rәqabәt, azad ticarәt
İstehsalın vә kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi
Kapitalın sәrbәst hәrәkәti vә istifadәsi
Әmtәәlәrin istehsalı vә satışının sәrbәstliyi
Sual: İnhisarsızlıq nәdir? (Çәki: 1)
Sәrbәst bazara yol verilmәsi, azad ticarәt

Azad rәqabәtә yol verilmәmәsi, mәhdudlaşdırılması vә aradan qaldırılmasına
әsaslanan fәaliyyәt
Bazarda istehlakçıların tәlәbinin öyrәnilmәsi vә ödәnil¬mәsinә yönәldilәn fәaliyyәt
Qiymәtlәrin sәrbәstlәşdirilmәsi
İstehsalın fasilәsizliyinin tәmin edilmәsi
Sual: Firma nәdir? (Çәki: 1)
Malları istehsal edәn vә satan müәssisәdir
İstehlakçıların tәlәbini ödәyәn müәssisәdir
Әmtәә vә xidmәtlәrin hazırlanması vә reallaşdırılması yolu ilә şәxsi maraqları
hәyata keçirәn tәsәrrüfat vahididir
İstehlakçıların tәlәbini ödәyәn vә onların maraqlarını tәmin edәn hüquqi şәxslәrdir
Mal satışını hәyata keçirәn tәsәrrüfat vahidlәri
Sual: İnhisarlar hansı formalarda fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
Kartel, sindikat, trest, konsern, konsorsum vә s.
Müәssisә, firma, tәşkilat, birliklәr vә s.
Firma, müәssisә, trest, banklar
Konsorsum, şirkәt, istehsal müәssisәlәri
İstehsal vә satış müәssisәlәri, banklar vә s.
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Sual: Bazarın strukturu nәdir? (Çәki: 1)
Bazar elementlәrinin qarşılıqlı әlaqәsinin ifadәsidir
Bazarın hәcmi vә quruluşunun ifadәsidir
Bazarda tәlәbin hәcmi vә quruluşu
Tәlәbin hәcmi vә quruluşu
Qiymәtlәrin dәyişilmәsi imkanı
Sual: Ticarәt müәssisәsinin fәaliyyәtinin son nәticәsi nәdir? (Çәki: 1)
satılmış әmtәәnin dәyәridir
alınmış әmtәәnin dәyәridir
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün dәyәridir
orta әmtәә ehtiyatlarını dәyәridir
rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsidir

Sual: İstehsalçılar bazarında: (Çәki: 1)
istehlakçıların sayı istehsalçıların sayından çoxdur;
tәklifin hәcmi tәlәbatın hәcmindәn çoxdur;
rәqabәt mühiti mövcudur;
qiymәtin sәviyyәsi aşağıdır;
tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn çoxdur;
Sual: İstehlakçılar bazarına hansı rәqabәt forması uyğun gәlir: (Çәki: 1)
haqsız rәqabәt;
eyni növ mәhsulların rәqabәti;
istehsalçıların rәqabәti;
istehlakçıların rәqabәti;
funksional rәqabәt;
Sual: İstehsalçılar bazarına hansı rәqabәt forması uyğun gәlir: (Çәki: 1)
haqsız rәqabәt;
eyni növ mәhsulların rәqabәti;
istehsalçıların rәqabәti;
istehlakçıların rәqabәti;
funksional rәqabәt;
Sual: Tәlәbatın hәcmi tәklifin hәcmindәn artıq olduğu vәziyyәtә bazarın hansı forması
uyğun gәlir: (Çәki: 1)
istehsalçılar bazarı;
istehsal vasitәlәri bazarı;
vasitәçilәr bazarı;
dövlәt orqanları bazarı;
isçtehlakçılar bazarı.
Sual: Tәklifin hәcmi tәlәbatın hәcmindәn artıq olduğu vәziyyәtә bazarın hansı forması
uyğun gәlir: (Çәki: 1)
istehsalçılar bazarı;
istehsal vasitәlәri bazarı;
vasitәçilәr bazarı;
dövlәt orqanları bazarı;
isçtehlakçılar bazarı
Sual: Kütlәvi iaşә bazarında rәqabәtin tәsirinin әlamәtlәrinә nә aiddir? (Çәki: 1)
yeni müştәrilәrin, daimi müştәrilәrin sayının azalması
malların dәyәrinin vә keyfiyyәtinin dәyişmәsi
mal qrupu ilә tәmin edilmә, onların seçim imkanının artması
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
Sual: Bazar subyektlәrinә nәlәr aiddirlәr? (Çәki: 1)

dövlәt. müәssisәlәr, ev tәsәrrüfatı
torpaq, tәbii resurslar, әmәk
xidmәtlәr, yaşayış binaları, lisenziyalar
mallar vә xidmәtlәr, әmlak dәyәrlilәri
әqli (intellektual) mülkiyyәt
Sual: Bazar subyekti kimi dövlәtin satış predmetlәrinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
dövlәt tәşkilatlarının vә idarәlәrinin xidmәtlәri, torpaq, tәbii resurslar, yaşayış
binaları, lisenziyalar
mallar, xidmәtlәr
müәssisәlәrә mәxsus olan әmlak dәyәrlәri
әqli (intellektual) mülkiyyәt
әmәk, әmlak dәyәrlәri
Sual: Bazar subyekti kimi müәssisәnin satış predmetlәrinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
mallar, xidmәtlәr, müәssisәlәrә mәxsus olan әmlak dәyәrlәri, әqli (intellektual)
mülkiyyәt
dövlәt tәşkilatlarının vә idarәlәrinin xidmәtlәri, yaşayış binaları
torpaq, tәbii resurslar
lisenziyalar
әmәk, әmlak dәyәrlәri
Sual: Bazar subyekti kimi ev tәsәrrüfatının satış predmetlәrinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
әmәk, әmlak dәyәrlәri, mallar, xidmәtlәr
dövlәt tәşkilatlarının vә idarәlәrinin xidmәtlәri, yaşayış binaları
torpaq, tәbii resurslar
lisenziyalar, әqli (intellektual) mülkiyyәt
müәssisәlәrә mәxsus olan әmlak dәyәrlәri
Sual: Bazar subyekti kimi dövlәtin alış predmetlәrinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
milli müdafiә, dövlәt idarәetmәsi, ictimai asayişin qorunması, mәdәni irsin
saxlanılması üçün nәzәrdә tutulan ictimai, dövlәt istifadәsi üçün mallar
işçi qüvvәsi, torpaq
müәssisәlәrә mәxsus olan әmlak dәyәrlәri
әqli (intellektual) mülkiyyәt
istehlak malları
Sual: Bazar subyekti kimi müәssisәnin alış predmetlәrinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
işçi qüvvәsi, torpaq, tәbii resurslar, xammal, yarımfabrikatlar, mallar, pul, qiymәtli
kağızlar
milli müdafiә, dövlәt idarәetmәsi, ictimai asayişin qorunması, mәdәni irsin
saxlanılması üçün nәzәrdә tutulan ictimai, dövlәt istifadәsi üçün mallar
müәssisәlәrә mәxsus olan әmlak dәyәrlәri
әqli (intellektual) mülkiyyәt
istehlak malları, әmlak dәyәrlәri

Sual: Bazar subyekti kimi ev tәsәrrüfatının alış predmetlәrinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
istehlak malları, әmlak dәyәrlәri
işçi qüvvәsi, torpaq
müәssisәlәrә mәxsus olan әmlak dәyәrlәri
әqli (intellektual) mülkiyyәt
milli müdafiә, dövlәt idarәetmәsi, ictimai asayişin qorunması, mәdәni irsin
saxlanılması üçün nәzәrdә tutulan ictimai, dövlәt istifadәsi üçün mallar
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Sual: İstehsalın ixtisaslaşmasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
ixtisaslaşma – istehsalın ictimai tәşkilinin bir formasıdır
ixtisaslaşma  әmәyin bölgüsü ilә şәrtlәnib
ixtisaslaşma – sahәvi strukturun xalq tәsәrrüfatının sahәlәri sәviyyәsindә
dәyişilmәsidir
ixtisaslaşma – kütlәvi iaşә vә ticarәt müәssisәlәrinin işinin tәkmillәşdirilmәsinin әsas
istiqamәtlәrindәn biridir
Sual: Kütlәvi iaşәdә ixtisaslaşma nәyә xidmәt elәyir? (Çәki: 1)
bütün cavablar düzdür
işçilәrin әmәyinin yüngüllәşdirilmәsinә
әmәk mәhsuldarlığının artımına
müәssisәnin madditexniki bazasından daha sәmәrәli istifadә olunmasına
müştәrilәrә xidmәtin keyfiyyәtinә müsbәt tәsir göstәrir
Sual: Kütlәvi (ictimai) iaşә müәssisәsinin yeyinti sәnayesi müәssisәsindәn әsas fәrqli
cәhәti nәdir? (Çәki: 1)
saxlanılma dövrü uzun müddәtli olmayan mәhsul buraxır
prinsipcә aralarında heç bir fәrq yoxdur
mәhsul istehsalında fәrqlilik var
istehsalın xarakterindә fәrqlilik var
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi (ictimai) iaşәni tәsәrrüfat kompleksi sahәlәrinin tәsnifatı üzrә hansı sahәyә
aid etmәk olar? (Çәki: 1)
maddi istehsal sahәsinә

qeyrimaddi istehsal sahәsinә
eyni zamanda hәm maddi, hәm dә qeyrimaddi istehsal sahәlәrinә
istehsal sahәsinә
bütün cavablar düzdür
Sual: İstehsalın tәşkilinә görә kütlәvi (ictimai) iaşә müәssisәlәri hansı müәssisәlәrә
uyğun gәlirlәr? (Çәki: 1)
yeyinti sәnayesi müәssisәlәri ilә
kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri ilә
yüngül sәnaye müәssisәlәri ilә
pәrakәndә ticarәt müәssisәlәri ilә
bütün cavablar düzdür
Sual: Satışın xarakterinә görә kütlәvi (ictimai) iaşә müәssisәsi pәrakәndә ticarәt
müәssisәsindәn nә ilә fәrqlәnir? (Çәki: 1)
kütlәvi (ictimai) iaşә müәssisәlәri mәhsul istehsal edir, onun istehlakını tәşkil edirlәr,
hәmçinin әhaliyә ticarәtә xas olmayan xidmәtlәr göstәrirlәr
kütlәvi (ictimai) iaşә müәssisәlәri mәhsul istehsal edir
kütlәvi (ictimai) iaşә müәssisәlәri mәhsul satırlar
kütlәvi (ictimai) iaşә müәssisәlәri әhaliyә xidmәt göstәrirlәr
bütün cavablar düzdür
Sual: Ticarәt müәssisәsinin pәrakәndә ticarәti altında nә başa düşülür? (Çәki: 1)
әhaliyә istehlak mallarının satışı
satılan malların dәyәri
alqısatqı aktları
malların kreditә satışı
alıcıların sayı
Sual: Әhaliyә istehlak mallarının satışı nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
pәrakәndә mal dövriyyәsini
topdansatış mal dövriyyәsini
malların kreditә satışını
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının hәcmini
kütlәvi iaşәnin mal dövriyyәsini
Sual: Mәhsul çeşidi: (Çәki: 1)
müәyyәn mәhsul kateqoriyasına daxil olan vә eyni bir mәhsul markası ilә buraxılan
mәhsulların mәcmusudur;
mәhsul nomenklaturasından daha geniş anlayışdır vә müәssisә tәrәfindәn istehsal
edilәn bütün mәhsulları әhatә edir;
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
mәhsulun müxtәlif növlülüyünü ifadә edir
mәhsul çeşidi anlayışından istifadә edilmir;

Sual: Mәhsulun hәyat dövranının hansı mәrhәlәsindә mәhsulun qiymәti daha aşağı olur:
(Çәki: 1)
bazara çıxma mәrhәlәsindә;
inkişaf mәrhәlәsindә;
artım mәrhәlәssindә;
stabillik mәrhәlәsindә
böhran mәrhәlәsindә;
Sual: Mәhsul çeşidinin genişliyi: (Çәki: 1)
yeni mәhsulların istehsalının tәşkilidir;
mәhsul çeşidinin yeni mәhsul qrupları hesabına artırılmasıdır
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır;
mәhsulların modifikasiya edilmәsidir;
mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir
Sual: Mәhsul nomenklaturası: (Çәki: 1)
mәhsulların müxtәlif növlülüyünü xarakterizә edir;
mәhsul çeşidindәn geniş anlayışdır vә bazara tәklif edilәn bütün mәhsulların
mәcmusudur;
mәhsulun istehlak xüsusiyyәtlәrini әks etdirir;
mәhsulun marka adını ifadә edir;
onun xarici tәrtibatının müxtәlifliyini әks etdir;
Sual: Mәhsul nomenklaturasının genişliyi: (Çәki: 1)
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır;
mәhsul çeşidinә daxil olan markaların (müxtәlif növlәrinin, modellәrinin) orta sayıdır;
mәhsullara yeni marka adlarının veirilmәsidir;
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul çeşidlәrinin sayıdır
mәhsul çeşidinә daxil olan markaların (müxtәlif növlәrinin, modellәrinin) orta sayıdır;
Sual: Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi (Çәki: 1)
yeni növtipölçülü mәhsulların sayıdır;
mәhsulların çeşid müxtәlifliyidir;
mәhsullara yeni marka adlarının verilmәsidir;
müәssisәnin bazara tәklif etdiyi mәhsul çeşidlәrinin sayıdır
mәhsul çeşidinә daxil olan markaların (müxtәlif növlәrinin, modellәrinin) orta sayıdır;
Sual: Ticarәt (mәhsul) markası: (Çәki: 1)
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisidir;
mәhsulların identiflәşdirilmәsi üçün istifadә edilәn simvollardır;
mәhsulların identiflәşdirilmәsi üçün istifadә edilәn adlardır;
mәhsulların identiflәşdirilmәsi üçün istifadә edilәn simvolların vә adların
mәcmuusudur;
istehsal edilәn mәhsul çeşidlәrinin mәcmusudur;

Sual: Mәhsullara ticarәt (mәhsul) markasının verilmәsindә mәqsәd: (Çәki: 1)
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun uçotunun asanlaşdırılmasıdır;
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun yüksәk keyfiyyәtә malik olmasını
göstәrmәkdir;
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun yüksәk istehlak xüsusiyyәtlәrinә malik
olmasını göstәrmәkdir;
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsul nomenklaturasının genişliyini diqqәtә
çatdırmaqdır;
satıcı vә ya satıcılar qrupunun mәhsulunun rәqiblәrin mәhsulundan fәrqlәndirilmәsi
vә identiflәşdirilmәsidir;
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Sual: Marka adı: (Çәki: 1)
ticarәt markasında istifadә edilәn simvolardır;
ticarәt markasının tәlәffüz edilә bilәn hissәsidir;
ticarәt markasıdır;
istehsal edilәn mәhsulların çeşiddidir;
istehsal edilәn mәhsul nomenklaturasıdır;
Sual: Marka emblemi (nişanı): (Çәki: 1)
ticarәt markasında istifadә edilәn simvolardır;
ticarәt markasının tәlәffüz edilә bilәn hissәsidir;
ticarәt markasının tanına bilәn, lakin tәlәffüz edilә bilmәyәn hissәsidir
ticarәt markasıdır;
istehsal edilәn mәhsulların çeşiddidir;
Sual: Ticarәt nişanı: (Çәki: 1)
hüquqi müdafiәsi tәmin olunmuş marka vә ya onun hissәsidir;
patentlәşdirilmiş marka adıdır;
ticarәt markasıdır;
marka adıdır;
ticarәt markasında istifadә edilәn simvollardır;
Sual: Mәhsullara ştrixli kodların verilmәsindә mәqsәd: (Çәki: 1)
müәssisәnin mәhsulunun bütün beynәlxalq bazarlarda tanınması vә
identiflәşdirilmәsinin tәmin edilmәsidir;
marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesinin avtomatlaşdırılmasının

tәmin edilmәsidir;
hesablaşma әmәliyyatlarının aparılmasının asanlaşdırılması vә mәhsulların satış
dinamikasının öyrәnilmәsidir;
mәhsulların gömrük vә müәssisәdaxili uçotunun aparılmasının tәmin edilmәsidir;
yuxarıda göstәrilәn bütün variantlar doğrudur
Sual: İstehlak bazarının ölçü vә qiymәtlәndirmә göstәricilәri kompleksinә nә aid deyil?
(Çәki: 1)
istehlak malları bazarının miqyası vә bazar növlәrinin ölçü vә qiymәtlәndirmә
göstәricilәri
istehlak malları bazarının rәqabәtlilik vә riskliliyinin ölçü vә qiymәtlәndirmә
göstәricilәri
istehlak malları bazarının balanslılığının vә ayrıayrı bazar proseslәrinin ölçü vә
qiymәtlәndirmә göstәricilәri
istehlak malları bazarının bazar infrastrukturunun ölçü vә qiymәtlәndirmә
göstәricilәri
istehlak malları bazarının iştirakçıları
Sual: İstehlak bazarının riskliliyinin ölçü vә qiymәtlәndirmә göstәricilәrinә nә aiddir?
(Çәki: 1)
ticarәt firmalarının mövqeyi әmsalı
variasiya әmsalı
riskin qiymәtlәndirilmәsi modeli
Jinni indeksi, entropiya indeksi
bütün cavablar düzdür
Sual: İstehlak bazarının bazar infrastrukturunun ölçü göstәricilәrinә nә aiddir? (Çәki: 1)
ticarәtin әsas fondlarının bütövlükdә dәyәri vә onların payları
әsas fondların elementlәr üzrә strukturu
ticarәt müәssisәlәrinin sayı vә ölçüsü
interaktiv mağazadan istifadә edәn elektron mağazaların sayı
bütün cavablar düzdür
Sual: İstehlak bazarının bazar infrastrukturunun qiymәtlәndirmә göstәricilәrinә nә aiddir?
(Çәki: 1)
fondtutumu vә fondverimi әmsalları
ticarәt vә xidmәt müәssisәlәrinә olan tәlәbat
topdansatış vә pәrakәndә ticarәtdә mal ehtiyatlarının optimal nisbәtlәri
ticarәt sahәsindәn istifadәnin effektivlik әmsalı
bütün cavablar düzdür
Sual: İstehlak bazarının (tәlәbin) proqnozunun ölçü vә qiymәtlәndirmә göstәricilәrinә nә
aiddir? (Çәki: 1)
xәtti funksiya
Tornkvistin әrzaq mәhsulları üçün birinci tip funksiyası
Tornkvistin zinәt şeylәri üçün üçüncü tip funksiyası

çoxfaktorlu düstur, Teyl metodu: proqnoz sәhvi
bütün cavablar düzdür
Sual: Bazarın funksional strukturuna nә aid deyil? (Çәki: 1)
satış bazarı
mal alışı bazarı
maliyyә bazarları
bazar sövdәlәşmәlәrinin vasitәçilәri
spesifik bazarlar
Sual: Bazarın sahәvi strukturuna nә aid deyil? (Çәki: 1)
daxili vә xarici bazar
topdansatış bazar vә pәrakәndә bazar
әrzaq malları bazarı, hazır mәmulatlar bazarı
xammal bazarı
bazar sövdәlәşmәlәri
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Sual: İstehlak bazarının strateji tәdqiqat strukturuna nә aid deyil? (Çәki: 1)
tәlәbin öyrәnilmәsi
bazarın tutumunun tәdqiqi
alıcının mala olan tәlәbinin vә alıcılıq qabiliyyәtinin sәviyyәsinin tәdqiqi
bazarın inkişaf perspektivlәrinin tәhlili
xammal bazarı
Sual: İstehlak bazarının strateji tәdqiqat strukturuna nә aid deyil? (Çәki: 1)
tәklifin öyrәnilmәsi
yerli bazarda malların istehsalının tәdqiqi
tәklifin artırılması imkanlarının (idxalat, ixracat) tәdqiqi
istehsalın inkişaf perspektivlәrinin tәhlili
bazar sövdәlәşmәlәri
Sual: İstehlak bazarının strateji tәdqiqinin strukturuna nә aiddir? (Çәki: 1)
bazarda iş şәraitinin tәdqiqi
ticarәt formalarının vә metodlarının öyrәnilmәsi
malların vә onların kanallarının hәrәkәtinin öyrәnilmәsi

bazarda fәaliyyәtin hüquqi mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi
bütün cavablar düzdür
Sual: İstehlak bazarının strateji tәdqiqinin strukturuna nә aiddir? (Çәki: 1)
firmanın potensial imkanlarının tәdqiqi
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili
rәqabәtqabiliyyәtliliyinin tәhlili
firmanın rәqabәtqabiliyyәtliliyinin tәhlili
bütün cavablar düzdür
Sual: Kütlәvi iaşә sahәsindә bazar proseslәrinin mikroiqtisadi sәviyyәdә effektivlik
göstәricisinә nә aid deyil? (Çәki: 1)
mallar vә xidmәtlәrin istehlak bazarında bazar proseslәrinin effektivliyinin
ümumilәşdirilmiş göstәricisinin hesablanması
istehlak bazarında kütlәvi iaşә şәbәkәsinin tәhlili
kütlәvi iaşә istehlak bazarının bazar infrastrukturunun göstәricilәrinin
qiymәtlәndirilmәsi
kütlәvi iaşә istehlak bazarının subyektlәrinә olan tәlәbatın proqnozlaşdırılmasını
kütlәvi iaşә istehlak bazarının ticarәt şәbәkәsinin hәrәkәtinin balans metodu ilә
hesablanması
Sual: Ticarәt sahәsindә bazar proseslәrinin mikroiqtisadi sәviyyәdә effektivlik
göstәricisinә nә aid deyil? (Çәki: 1)
mallar vә xidmәtlәrin istehlak bazarının sosialiqtisadi potensialı resurslarının
effektivliyinin hesablanması
istehlak bazarında pәrakәndә ticarәt şәbәkәsinin tәhlili
pәrakәndә istehlak bazarının bazar infrastrukturunun göstәricilәrinin
qiymәtlәndirilmәsi
pәrakәndә istehlak bazarının subyektlәrinә olan tәlәbatın proqnozlaşdırılmasını
pәrakәndә istehlak bazarının ticarәt şәbәkәsinin hәrәkәtinin balans metodu ilә
hesablanması
Sual: Ticarәt sahәsindә bazar proseslәrinin mikroiqtisadi sәviyyәdә effektivlik
göstәricisinә nә aid deyil? (Çәki: 1)
mallar vә xidmәtlәrin istehlak bazarında ayrıayrı bazar proseslәri göstәricilәrinin
hesablanması
istehlak bazarında pәrakәndә ticarәt şәbәkәsinin tәhlili
pәrakәndә istehlak bazarının bazar infrastrukturunun göstәricilәrinin
qiymәtlәndirilmәsi
pәrakәndә istehlak bazarının subyektlәrinә olan tәlәbatın proqnozlaşdırılmasını
pәrakәndә istehlak bazarının ticarәt şәbәkәsinin hәrәkәtinin balans metodu ilә
hesablanması
Sual: Kütlәvi iaşә şәbәkәsi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
kütlәvi iaşә şәbәkәsi  konkret әrazinin hüdudlarında olan vә yaxud ümumi
kütlәvi iaşә şәbәkәsi  konkret әrazinin hüdudlarında olan vә yaxud ümumi idarәçilik

altında olan kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin toplusundan ibarәtdir
kütlәvi iaşә şәbәkәsi  mağazaların cәmindәn ibarәtdir
kütlәvi iaşә şәbәkәsi  vasitәçilәrlә birbaşa әlaqәdә olan müәssisәlәrdir
pәrakәndә istehlak bazarının bütün iştirakçılarıdır
düzgün cavab yoxdur

