
 

  

  

Bölmə: 0101 

Ad 0101 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 1.Aşağidakılardan hansı investisiya fəaliyyətinin obyektinə aid deyil?    

Yeni yaradılmış əsas fondlar 

Modernləєdirilmiє əsas fondlar 

Qiymətli kağızlar 

Mülkiyyət hüququ və əqli mülkiyyət hüququ 

))Məhsul satışı 

 

2. Mülkiyyət formalarına görə investisiyalara hansı aid deyil?    

özəl investisiyalar 

dövlət investisiyaları 

xarici investisiyalar 

mьєtərək investisiyalar 

))dolayı investisiya 

 

3. Məhsul və xidmətlərin xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?    

))istehlakçı davranışları 



dizayn 

servis 

montaj 

 цlзьlər 

 

4. Xarici investisiya qoyuluєu qərarlarının həyata keзirilməsinə hansı aid deyil?    

bazar tədqiqatları 

xammal tədqiqatları 

əmək resurslarının tədqiqi 

texnologiyanın xüsusiyyətləri 

))kreditin rolu 

 

5. İnvestisiya fəaliyyətinə aid deyil    

Xalq təsərüfatların müxtəlif sahələrindəki dövriyyə vəsaitləri 

Elmi tehniki məhsul; 

Əmlak huququ; 

Əmlak obyektləri; 

))Kağızlar bazarı; 

 

6. Investisiya proqramların hayata keçirilməsinə hansı bölmə aid deyil?    

İstehsalın təkmilləєdirilməsi; 

Təklif edilən malların keyfiyyətinin yaxşılaştırılması; 

Yeni iє yerlərin acılması; 

Əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi; 

))İstehsalın ixtisaslaşdırılması; 

 

7. İnvestisiya fəaliyyətinə aid deyil    



Yeni yaranmış fondlar 

Modernləєdirilmiє fondlar; 

Qiymətli kağizlar; 

Məqsədli pul qoyuluşları; 

))Əmtəə nişanı; 

 

8. Kapital qoyuluşu bazarına hansı aid deyil?    

Daşınmaz əmlak bazarı; 

Qiymətli kağızlar bazarı; 

İntelektual huquq və əmlak bazarı; 

İnvestisiya layihələri bazarı; 

))İstehsala yönəldilmiş investisiya bazarı; 

 

9. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektlərinə hansı aid deyil?    

İnvestorlar; 

Sifariєзilər; 

İş icraçiları; 

Fiziki və hьquqi єəxslər; 

))əmlak hüququ 

 

10. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektlərinə hansı aiddir?    

Huquqi єəxslər; 

Banklar; 

Sığorta və vasitəзi təєkilatlar; 

))Qiymətli kağizlar; 

Sifariєзilər; 
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11. Investisiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?    

təєkilati strukturun зevikliyi 

))sosial məqsədli investisiyalara malik olmaq 

üfiqi informasiya əlaqələrinə malik olmaq 

özünü planlaşdırma və düzəliєlərin aparılmasına yol verilməsi 

demokratik idarəetmə üslübu 

 

12. Investisiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?    

))tamamlanma investisiyalara malik olmaq 

qeyri-mərkəzləєdirmə 

mənəvi mükafatlandırma 

ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilməsi 

məqsədli- problem qruplarının yaradılması 

 

13. İnvestisiyanın müstəqil portfelinə hansı aid deyil?    

real investisiya layihələri 

qiymətli kağızlara qoyulan maliyyə investisiyaları portfeli 

digər maliyyə investisiyaları portfeli 

)) riskə aid olan investisiyalar 



müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinə qoyulan investisiyalar 

 

14. Birbaєa xarici investisiya qoyuluєuna qərar verən müəssisə ölkədə satışı təєkil etmək ьзьn nədən 
istifadə edilmir?    

istehsal avadanlıqları 

))lisenziya hüquqlarından gəlirin əldə edilməsi 

texnoloji inkiєaf 

xarici texnologiyadan istifadə 

inhisara vəziyyətdən faydalanma 

 

15. Birbaєa xarici investisiya qoyuluєuna qərar verən müəssisə ölkədə satışı təєkil etmək ьзьn nədən 
istifadə edilmir?    

istehsal avadanlıqları 

))lisenziya hüquqlarından gəlirin əldə edilməsi 

texnoloji inkiєaf 

xarici texnologiyadan istifadə 

inhisara vəziyyətdən faydalanma 

 

16. Birbaşa xarici investisiyaların bəzən ölkələr baxımından mənfi təsirlərə aid deyil?    

siyasi və dövlət müəssisələri xaricilərin təsiri altına düşür 

))geridə qalmış ərazilərin inkişafını təmin edə bilər 

investisiya qoyularkən ölkədə yerli müəssisələr inkiєaf etməmiє ənənəvi istehsallar məşğul olarkən xarici 
investorların müasir texnologiyadan istifadə etmələri, investisiya qoyulan ölkənin iqtisad həyatını poza bilər 

yerli iqtisadiyyat daxilində xarici investorlar gömrük rüsumlarından da faydalanaraq haqsız rəqabətdə 
üstünlüyü əldə edə bilər 

müəssisə inhisarçı vəziyyətinə dьєər 

 

17. Birbaşa xarici investisiyaların bəzən ölkələr baxımından mənfi təsirlərə aid deyil?    



birbaєa xarici investisiyalar yьksək gömrük tarifləri idxalat qadağaları kimi qoruyucu tədbirlərdən də 
təsirlənməyə bilərlər 

məhdudiyyətlər yerli istehsalı qoruma məqsədini daşıyır, ancaq xarici investorlar birbaşa investisiya yolu ilə 
bu maneəni aşırlar 

))xarici investorlar investisiya qoyan ölkəyə yeni texnologiyalar gətirir 

xarici investorlaristehsal etdikləri xam malı ölkə xaricindən təmin edirlər 

yerli istehsalı xaricden asılı bir vəziyyətə gətirməkdə və ölkənin valyuta ehtiyatları üzərində mənfi təsirlər 
yaradır 

 

18. Birbaşa xarici investisiyaların bəzən ölkələr baxımından mənfi təsirlərə aid deyil?    

xarici investorlar investisiya qoyulan ölkədəki iєзi qьvvəsinin bol və ucuz olduğundan istifadə 
ediləntexnologiyaları seçmə yoluna gedirlər 

investorlar investisiya qoyuluşları ölkəni öz ölkələrindəki texnologiyaları almağa məcbur edir 

investorlar istifadə etmədikləri texnologiyaları istehsal üsullarını investisiya qoyulan ölkərə daşıyırlar 

))texniki və idarəetmə kadrlarının hazırlanması 

bu da investisiya qoyulan ölkənin geri qalmasına səbəb olur 

 

19. Portfel investisiyası:    

müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanı verir; 

))müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanı vermir; 

ancaq kredit єəklində olur; 

ancaq səhm єəklində olur; 

ancaq veksel єəklində olur; 

 

20. Aşağıdakılardan hansını kapital əmələ gətirən investisiyaya aid etmək olmaz?    

yeni müəssisələr tikilməsinə investisiya qoyuluєu; 

))qiymətli kağızların alınmasına investisiya qoyuluşu; 

fəaliyyət göstərənlər müəssisələrin geniєləndirilməsinə investisiya qoyuluєu; 



müəssisənin texniki cəhətdən yenidən investisiya qoyuluєu; 

müəssisənin texniki cəhətdən yenidən qurulmasına investisiya qoyuluşu; 
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21. İnvestisiya layihəsi зərзivəsində ümumiqtisad təhlilinə hansı aid deyil?    

))İnvestisiya maliyyəsinin təhlili 

Bazar konyuktarısının təhlili 

İnvestisiya mühitinin əlverişli olmasının təsvirini əks etdirir 

Ölkədə iqtisadi təhlil 

İnvestisiya mühitinin əlverişsiz olmasının təsvirini əks etdirir 

 

22. İnvestisiya layihəsi зərзivəsində maliyyə təhlilinə hansı aiddir?    

Ölkədə iqtisadi təhlil 

))Yeni tikintinin təhlili 

Bazar konyunkturasının təhlili 

Əlveriєli investisiya mьhitinin təhlili 

Əlverişsız investisiya mühitinin təhlili 

 

23. İstehsalın texniki hazırlığının mərhələlərinin ardıcıllığına hansı aid deyil?    

elmi-tədqiqat mərhələsi 



konstruksiya mərhələsi 

texnoloji hazırlıq mərhələsi 

maddi və təşkilati hazırlıq mərhələsi 

))əməyin təkmilləєdirilməsi mərhələsi 

 

24. Bunların hansı investisiyanın məqsədi deyil?    

Mövcud istehsalat səviyyəsini qorumaq ücün köhnəlmiє təchizatın təzəsiylə əvəz edilməsi; 

İstehsalın həcminin artması ücün vacib olan texnologiyyanın təmin edilməsi; 

Bazara yeni cihaz məhsulları istehsal etmək və yeni texnologiyadan faydalanmaq; 

Xərcləri azaltmaq; 

))İstehsal xərcləri artırmaq; 

 

25. Bunların hansı investisiyanın məqsədi deyil?    

Məhsulun istehsalçiya çatdırılmasında daha təsirli vasitələrə əl atmaq; 

Bölgü kanallarını genişləndirmək; 

İstehsal edilən məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək; 

İş şəraitini yaxşılaşdırmaq; 

))Bölgü kanallarını sadələєdirmək; 

 

26. İlkin mənbələrə hansı məlumat aid deyil?    

Müsahibə; 

Anket; 

Məktub; 

Telefon; 

))Əmək üzrə sorğu; 

 

27. İlkin mənbələrə hansı məlumat aid deyil?    



İnternet; 

Məktub; 

Faks; 

Anket; 

))Əməkdaşlıq; 

 

28. İlkin mənbəyə hansı məlumat aid deyil?    

Dövlət statistika komitəsinin hesabatları; 

Milli bankın hesabatları 

Birləєmiє milətlər təşkilatlarının tədqiqatları; 

TACİS; 

))Əməkdaşlıq; 

 

29. İlkin mənbəyə hansı məlumat aid deyil?    

Dünya bankı; 

Beynalxalq valyuta fondu; 

Xususi komissiyaların hesabatları; 

Özəl tədqiqatlar və dövrü mətbuat; 

))Əmək üzrə sorğu; 

 

30. Bazar tədqiqatlarında toplanacağ məlumat növlərinə hansı aid deyil?    

Bazarın rəqabət quruluєu; 

mal və xidmətlərin xüsusiyyətləri; 

İstehlakçi davranışları; 

Qiymətlər; 

))Sosial sığorta ayırlmaları; 

 



31. Aşağıdakıdardan hansı investisiya layihələrinin iєlənilməsi mərhələlərinə aid deyil?    

Araşdırmalar; 

İlkin təhlilin aparılması; 

))əmək kollektivində sosioloji təhlilin aparılması; 

Son təhlilin aparılması; 

Layihənin qiymətləndirilməsi; 

 

32. Miqyasından asılı olaraq investisiya layihələri necə təsnifləєdirilir?    

qlobal və lokal 

qlobal, milli, regional və lokal 

qlobal, xalq təsərrüfatı, sahə, lokal investisiya layihələri 

))qlobal, xalq təsərrüfatı, iri miqyaslı, lokal 

ümumdünya, milli, lokal 

 

33. Hansı investisiya layihələrin reallaşdırılması ölkədə olan iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli 
təsir edir?    

qlobal 

))xalq təsərrüfatı 

iri miqyaslı 

regional 

 lokal 

 

34. Hansı investisiya layihələrin reallaşdırılması ölkənin ayrı-ayrı regionlarında yaxud sahələrində olan 
iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir?    

qlobal 

xalq təsərrüfatı 

))iri miqyaslı 



 regional 

lokal 

 

35. Hansı investisiya layihələrin reallaşdırılması regionlarda iqtisadi situasiyaya əhəmiyyətli təsir etmir və 
əmtəə bazarlarının quymətlərinin səviyyəsi və quruluєunu dəyiєmir?    

qlobal 

xalq təsərrüfatı 

iri miqyaslı 

regional 

)) lokal 

 

36. Hansı investisiya layihələrin reallaşdırılması yer səthinin iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli 
təsir edir?    

))qlobal 

xalq təsərrüfatı 

 iri miqyaslı 

regional 

lokal 

 

37. İnvestisiya layihəsinin hazırlanması aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:    

layihənin öncədən hazırlanması: tam hazırlanma, layihəyə final baxılma və qərar qəbul etmə 

investisiya konvensiyalarının axtarışı: tam hazırlanma, layihəyə final baxılma və qərar qəbul etmə 

layihəyə qabaqcadan baxılma: layihənin son baxış, yeni yaradılan obyektlərin istismar mərhələsi 

investisiya qabaği mərhələ: investisiyalaşdırılma mərhələsi, yeni yaradılmış obyektlərin istismarı 

))layihənin qabaqcadan hazırlanması, istismar mərhələsi 

 

38. İstehsalın konstruktor hazırlığı mərhələsi hansıdır?    



))yeni məhsul layihələndirilməsinin həyata keзirilməsi mərhələsi 

əmək məsrəflərinin normalaşdırılması 

material məsrəfinin normalaşdırılması 

yanacaq məsrəfinin normalaşdırılması 

enerji məsrəflərinin normalaşdırılması 
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39. İnvestisiya xərclərinə nə aid deyil?    

layihə xərcləri 

patent 

nou-hau 

))investisiyanın ömrü 

ərazinin qiyməti 

 

40. Bunların hansı investisiyanın məqsədi deyil?    

Ətraf mьhьtin зirkləndirməsini qarşılaşdırılmasında mövcud qanunvericiliyə riayət etmək; 

Xalqın sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə müvcud qanun verciliyə riayət etmək; 

Bazar єərtləri ilə ayaqlaєmaq,bцlgədə, ölkədə və dünyada rəqabət üstünlüyyünü tamin etmək; 

Müəssisənin qarşılaşacağı konkret riskləri aradan qaldırmaq; 

))İnvestisiya fəaliyyətinin geniєləndirmək; 



 

41. Bunların hansı investisiyanın məqsədi deyil?    

Müəssisənin qarşılaşacağı konkret riskləri məhdudlaєma; 

Müəssisənin bazardakə və sənaye payənı qorumaq məqsədi ilə tədqiqat və inkiєaf etmə fəaliyyətinin 
həyata keзirilmək; 

Müəssisədə bazardakə və sənaye payənın səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə tədqiqat və inkiєaf etmə 
fəaliyyətinin həyata keзiriltmək; 

Müəssisənin iєləyənlərin sağlamlığının və rifahının qorunması və onların həvəsləndirilməsi; 

))Müəssisənin qarşısına çıxan risklərin artması; 

 

42. Bazar tədqiqatlarında toplanacağ məlumat növlərinə hansı aid deyil?    

Təklif mənbələri; 

Bölgü kanalları; 

Ölkənin xьsusi єərtləri və mцvsьmi deyiєmələrə bağlı məlumatlar; 

Dövlətin iqtisadi siyasəti; 

))Müəssisələrin sosial vəziyyəti; 

 

43. Aşağıdakıdardan hansı müəssisənin investisiya fəaliyyətinə aid deyil?    

investisiya strategiyasının müəyyən olunması; 

))strateji idarəetmənin həyata keзirilməsi; 

investisiya layihələndirilməsi; 

layihənin və in¬vestisiyanın faktiki səmərəliliyinin təhlili; 

strateji planlaşdır¬ma¬nın həyata keзirilməsi; 

 

44. İnvestisiya strategiyası dəqiqləєdirilməsi nədə öz əksini tapır?    

istehsal planlarında; 

satış, təhcizat və operativ-istehsal planlarında; 



))investisiya la¬yihələrinin siyahısı və in¬ves¬ti¬siyanın uzun¬müddətli maliy¬yələє¬di¬ril¬məsi planında; 

illər üzrə məhsulun maya dəyərinin müəyyən olunmasında; 

müəssisənin maliyyə, əmək, məhsul satışı, maddi təhcizat planlarında. 

 

45. İnvestisiya layihəsi nədir?    

müəssisənin əsas uzunmüddətli məqsəd və məsələlərinin müəyyən edilməsi və bu məqsədlərə nail olmaq 
ьзьn zəruri resursların fəaliyyət kursunun və bцlьєdьrьlməsinin təєkili 

qoyulmuє məqsədlərə nail olmaq üçün firmanın məqsədyönlü fəaliyyətinin formalaşması 

rəqabət aparan təşkilatın fəaliyyətinin nəticələrinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

firmanın inkişafının əsas bölmələrinin єərhini göstərən rəqabət bazarında, xüsusi və borc maliyyə 
mənbələrini hesaba alaraq, maddi və kadr imkanlarını və riskləri layihələrin realizə edilməsi prosesində 
hesaba almaqla iqtisadi baxımdan analitik sənəd 

))iqtisadi məqsədyönlülüyün əsaslandırılması, kapital qiyuluşlarının həcmi və həyata keзirilməsinin 
müddətlərinin, o cümlədən qanunvericiliyə və standartlara uyğun olaraq təsdiq olunmuє layihə-smeta üzrə 
sənədləєdirilmə və habelə investisiyaların həyata keзirilməsi üzrə praktiki fəaliyyətinin iєlənib hazırlanması 

 

46. Hansı hallarda investisiya layihəsi investisiyalaşmanın strateji konsepsiyasını, marketinq, iqtisadi və 
maliyyə nəticələnməsini, zəruri maliyyə resurslarının həcmlərini, xarici mənbələrdən əlavə alınmış 
vəsaitlərin qaytarılması müddətlərini özünə daxil edir?    

avadanlığın yeniləri ilə əvəz olunması 

qeyri-maddi aktivlərin ayrı-ayrı növlərinin əldə edilməsi 

))istehsalın texniki cəhətdən yenidən silahlandırılması 

əsaslı təmir aparılması hallarında 

marketinq tədqiqatlarının aparılması 

 

47. Nə kimi hallarda investisiya layihəsi bir qayda olaraq, özünə qısaldılmış bölmə və göstəricilər siyahısını 
daxil edir?    

yeni tikinti zamanı 

))avadanlığın yeniləri ilə əvəz edilməsi yaxud qeyri-maddi aktivlərin ayrı-ayrı növlərinin əldə edilməsi 
hallarında 



fəaliyyətdə olan istehsal güclərinin yenidən quraşdırılması zamanı 

istehsalın texniki cəhətdən yenidən silahlanması zamanı 

istehsal güclərinin geniє təkrar istehsalı zamanı 

 

48. İnvestisiya layihələrinin təhlili zamanı hansı amili hesaba almaq zəruridir?    

bazarda rəqabətin səviyyəsi 

müəssisənin vergi ayırmalarının həcmi 

müəssisənin maliyyə menecerlərinin ixtisaslaєma səviyyəsi 

))layihələrin riskliliyi 

amortizasiya normalarının həcmi 

 

49. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin təhlili aşağıdakı hissələrdən iba¬rət¬dir:    

texniki, sosial, siyasi-iqtisadi təhlil; 

))ümumiqtisadi, texniki-iqtisadi, maliyyə təhlili; 

sosial-iqtisadi, maliyyə, texnoloji təhlil; 

ümumiqtisadi, texniki-iqtisadi, sosial-iqtisadi təhlil; 

texniki-iqtisadi, maliyyə təhlili, sosioloji; 

 

50. İstehsalın texniki hazırlığına nə aid deyil?    

elmi mərhələsi 

tədqiqat mərhələsi 

))iqtisadi mərhələ 

maddi hazırlıq mərhələsi 

konstruktor mərhələsi 

 

51. İstehsalın texniki hazırlığına nə aid deyil?    

texnoloji hazırlıq mərhələsi 



təşkilati hazırlıq 

))sosial mərhələ 

 hazırlıq 

elmi-tədqiqat mərhələsi 

 

52. İnvestisiya layihəsinin hazırlanmasının hansı mərhələsində müxtəlif profilli mütəxəssislərin cəlb 
edilməsi məqsədəuyğundur?    

investisiya konsepsiyalarının axtarışı 

layihənin ilkin hazırlığı 

))layihənin son hazırlığı 

layihənin yekun olaraq nəzərdən keзirilib qərar qəbul edilməsi 

istismar (istehsal) səviyyəsi 

 

53. İnvestisiya layihəsinin bölmələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?    

bazarın təhlili və marketinq konsepsiyası 

layihənin reallaşdırılmasının texniki əsaslarının xarakteristikası 

layihənin yeri 

))firmanın fəaliyyət riskləri 

lazımi əmək resusrları 

 

54. İnvestisiya layihəsinin bölmələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?    

bazarın təhlili və marketinq konsepsiyası 

layihənin reallaşdırılmasının texniki əsaslarının xarakteristikası 

layihənin yeri 

))istehlak bazarında rəqabət 

lazımi əmək resusrları 

Bölmə: 0301 



Ad 0301 

Suallardan 20 

Maksimal faiz 20 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 55.Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?    

Tikiləcək müəssisəsinin adı 

Tikiləcəyi müddət 

Tikinti-quraşdırma işlərinin dəyəri 

Layihə istehsal gücü 

))İşçilərin əmək məhsuldarlığı 

 

56. Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?    

Əsas fondların smeta dəyəri 

Əsaslı vəsait qoyuluєunun həcmi 

))İşçilərin əmək məhsuldarlığı 

Tikinti-quraşdırma işlərinin dəyəri 

Layihə istehsal gücü 

 

57. Tikintinin titul siyahısında hansı nəzərə alınmır?    

 tikinti müddəti 

 rayon 

istehsal gücü 

))iєзilərin siyahı sayı 



əsas fondların smeta dəyəri 

 

58. Tikintinin titul siyahısına hansı aid deyil?    

əsaslı vəsait qoyuluєunun həcmi 

))köməkзi iєзilərin sayı 

tikinti quraşdırma işlərinin dəyəri 

buraxılacaq məhsulun maya dəyəri 

tikintinin baєlama və quraşdırma vaxtı 

 

59. İctimai smeta haqq-hesabına hansı bölmə aid deyil?    

))mədəni – məiєət xərcləri 

tikinti ərazisinin hazırlanması 

tikintinin əsas obyektləri 

nəqliyyat təsərrüfatı 

rabitə obyektləri 

 

60. İctimai smeta haqq-hesabına hansı bölmə aid deyil?    

yardımçı obyektlər 

))maşın və avadanlıqlar 

xidmətedici təyinatlı obyektlər 

enerji təsərrüfatı obyektləri 

su təsərrüfatı 

 

61. İctimai smeta haqq-hesabına hansı bölmə aid deyil?    

kanalizasiya iєləri 

yanacaq və qaz təchizatının xarici şəbəkə və qurğuları 

))əsas fondların yaşıllığı 



ərazinin abadlığı 

ərazinin yaşıllığı 

 

62. İctimai smeta haqq-hesabına hansı bölmə aid deyil?    

müvvəqqəti bina və qurğular 

tikilən müəssisənin müdriyyətinin saxlanması 

istismar kadrlarının hazırlanması 

layihə və axtarış işləri 

))istehsalın ixtisaslaşdırılması 

 

63. Aşağıdakılardan hansı əsaslı tikinti planının əsas bölmələrinə aid deyil?    

əsas fondların, istehsal güclərinin iєə buraxılması və habelə "zadel" üzrə tapşırıqlar; 

əsaslı vəsait qoyuluєunun həcmi və quruluєu; 

))əsaslı vəsait qoyuluєunun sosial səmərəliliyi; 

ayrı-ayrı tikintilər və obyektlər üzrə titul siyahıları; 

tikinti-quraşdırma işləri üzrə proqram; 

 

64. Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?    

hər bir müəssisənin adı, tikiləcəyi müddət və ra¬yon; 

layihə istehsal gücü; 

əsas fondların smeta dəyəri, əsaslı vəsait qoyuluєunun həcmi; 

tikinti-quraşdırma işlərinin dəyəri; 

))iєзilərin əmək məhsuldarlığı; 

 

65. Kapital qoyuluєu:    

istiqrazların buraxılışına sərf edilən xərclərdir; 

qiymətli kağızların alınmasına yönəldilən investisiyadır; 



))əsas fondların yaradılmasına yö¬nəl¬dilən investisiyadır; 

banka qoyulan depozitdir; 

səhmlərin buraxılışına sərf edilən xərclərdir; 

 

66. Müəssisənin texniki cəhətdən silahlanmasına çəkilən xərclər əsaslı vəsait qoyuluşunun hansı 
quruluşunda əks olunur?    

sahə 

ərazi 

 texnoloji 

))təkrar istehsal 

 istehsal 

 

67. Yeni tikintiyə зəkilən xərclər əsaslı vəsait qoyuluşunun hansı quruluşunda əks olunur?    

sahə 

ərazi 

texnoloji 

))təkrar istehsal 

 istehsal 

 

68. Mövcud güclərin geniєləndirilməsinə зəkilən xərclər əsaslı vəsait qoyuluşunun hansı quruluşunda əks 
olunur?    

sahə 

 ərazi 

texnoloji 

))təkrar istehsal 

istehsal 

 



69. Əsaslı vəsait qoyuluєuna aid deyil:    

əsas və dövriyyə kapitalına qoyulan investisiya 

əsaslı təmirə зəkilən xərclər 

təbiətdən istifadə obyektlərinin və torpaqların alınmasına çəkilən xərclər 

))uzunmüddətli, ortamüddətli və qısamüddətli kreditlər 

qeyri-maddi aktivlərə qoyulmuє investisiya 

 

70. Əsaslı vəsait qoyuluєuna aid deyil:    

əsas və dövriyyə kapitalına qoyulan investisiya 

əsaslı təmirə зəkilən xərclər 

təbiətdən istifadə obyektlərinin və torpaqların alınmasına çəkilən xərclər 

))müəssisələrin qiymətli kağızlara qoyduğu investisiya 

qeyri-maddi aktivlərə qoyulmuє investisiya 

 

71. Tikintinin dəyəri nə ilə müəyyən olunur?    

qiymət ilə 

))smeta ilə 

maya dəyəri ilə 

məcmu xərclərlə 

göstərilənlərdən hər biri ilə 

 

72. Layihə-smeta sənədi nə zaman təsdiqlənir?    

))tikintiyə qədər 

tikintidən sonra 

tikinti zamanı 

tikinti prosesindən asılı deyil 

investorlardan asılıdır 



 

73. Smeta dəyəri nə zaman tətbiq edilmir?    

tikintinin maliyyələєdirilməsi zamanı 

yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinin ödəniєi ьзьn 

avadanlıqların alınmasına çəkilən xərclərin ödənməsi ьзün 

avadanlıqların tikintiyə çatdırılması xərclərinin ödənməsi ьзьn 

))təchizatçılarla hesablaşmaq üçün 

 

74. Əsas fondların yaradılmasına yö¬nəl¬dilən investisiyalar?    

qısamüddətli investisiyalar 

portfel investisiyalar 

))əsaslı vəsait qoyuluєu 

maliyyə investisiyaları 

birbaєa investisiyalar 

Bölmə: 0302 

Ad 0302 

Suallardan 19 

Maksimal faiz 19 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

75. Kapital qoyuluєunun təkrar istehsal qurluєu hara sərf olunur?    

layihələndirməyə, avadanlıqların alınma, tikinti quraşdırma işlərinə зəkilən hər bir xərcin ьmumi investisiya 
qoyuluєunda xьsusi зəkisinin tapılması ilə müəyyən olunur; 

))yeni tikin¬tiyə, mövcud güclərin geniєləndirilməsinə, müəs¬¬¬sisənin rekonstruksiya edilməsinə, texniki 



cəhətdən silahlan¬dı¬rılmasına çəkilən xərclərin əsaslı vəsait qoyuluєunun ьmumi məb¬ləğində xьsusi 
зəkilərinin tapılması ilə müəyyən olunur; 

«kapital qoyuluєunun təkrar istehsal qurluşu» anlayışı iqtisadi ədəbiyyatda yoxdur; 

xərclərin birinin digərinə nisbətidir; 

ьmumi investisiya qoyuluєunun xərclərdən hər birinə nisbətidir. 

 

76. Tikintinin xüsusiyyəti nədən ibarətdir?    

tikinti prosesinin qısa müddətli olması 

tikintinin kapitaltutumunun və material tutumunun aşağı olması 

tikinti məhsulundan istifadənin kütləvi xarakteri 

tikinti sahəsinin müəyyən əraziyə bağlı olmaması 

))əsas fondların hərəkətsiz obyektlərin qaytarılması 

 

77. Tikintinin son nəticəsi aşağıdakılardır    

gəlir 

sənaye 

))tikinti məhsulu 

əsaslı kapital qoyuluşu 

smeta dəyəri 

 

78. Fəaliyyətdə olan müəssisələrin rekonstruksiyasına çəkilən xərclər kapital qoyuluşlarının hansı 
quruluşunda əks olunur?    

sahə quruluєunda 

ərazi quruluєunda 

texnoloji strukturunda 

))təkrar istehsal quruluєunda 

istehsal quruluєunda 



 

79. Kapital qoyuluşlarının hansı quruluşunda “tikinti quraşdırma işləri” xərcləri əks olunur?    

sahə quruluєunda 

ərazi quruluєunda 

))texnoloji strukturunda 

geniє istehsal quruluєunda 

geniє istehsal quruluєunda 

 

80. Əsaslı vəsait qoyuluєunun texnoloji quruluєu nədir?    

))layihələndirməyə, avadanlıqların alınma, tikinti quraşdırma işlərinə зəkilən hər bir xərcin ьmumi 
investisiya qoyuluєunda xьsusi зəkiləridir. 

texniki vasitələrin hər birinə xərclənən vəsaitin ümumi xərclərdəki xьsusi зəkisidir 

«vəsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu» anlayışı iqtisadi ədəbiyyatda yoxdur 

xərclərin birinin digərinə nisbətidir 

ьmumi investisiya qoyuluєunun xərclərdən hər birinə nisbətidir. 

 

81. Əsaslı vəsait qoyuluєunun tərkibi hansı xərclərdən ibarətdir?    

təkrar istehsal, texnoloji, cari və s. xərclər 

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

müəssisələrin geniєləndirilməsi, yenidənqurulması, texnika ilə silahlanması, təhcizat və satış xərcləri 

sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə və ticarət xərcləri 

texnoloji təkmilləєdirmələr və yeni məhsul istehsalı xərcləri, məhsul satışı xərcləri 

 

82. Aşağıdakılardan hansı əsaslı vəsait qoyuluєunun təkrar istehsal qurluєunu xarakterizə edən göstəricilərə 
aid deyil?    

mövcud güclərin geniєləndirilməsinə зəkilən xərclərin əsaslı vəsait qoyuluєunun ьmumi məb¬ləğində 
xьsusi зəkisi; 



müəs¬¬¬sisənin rekonstruksiya edilməsinə зəkilən xərclərin əsaslı vəsait qoyuluєunun ьmumi 
məb¬ləğində xьsusi зəkisi; 

yeni tikin¬tiyə зəkilən xərclərin əsaslı vəsait qoyuluєunun ьmumi məb¬ləğində xьsusi зəkisi; 

müəssisənin texniki cəhətdən silahlan¬dı¬rılmasına çəkilən xərclərin əsaslı vəsait qoyuluєunun ьmumi 
məb¬ləğində xьsusi зəkisi; 

))sosial sığortaya çəkilən xərclərin əsaslı vəsait qoyuluєunun ьmumi məb¬ləğində xьsusi зəkisi; 

 

83. İnvestisiya layihəsinin texniki-iq¬ti¬sadi əsaslan¬dırılması nədir?    

müəyyən olunmuє rentabellik səviyyəsində in¬vesti¬si¬ya¬nın həyata keзirilməsinin sosial-psixoloji, siyasi-
iqtisadi və ekoloji imkanlarının tədqiqidir; 

))müəyyən olunmuє rentabellik səviyyəsində in¬vesti¬si¬ya¬nın həyata keзirilməsinin texniki, iqtisadi, 
ekoloji və ma¬liy¬yə imkanlarının tədqiqidir; 

müəyyən olunmuє rentabellik səviyyəsində in¬vesti¬si¬ya¬nın həyata keзirilməsinin istehsal güclərinin 
artımına təsirinin tədqiqidir; 

müəyyən olunmuє rentabellik səviyyəsində in¬vesti¬si¬ya¬nın həyata keзirilməsinin mənəvi aspektlərinin 
tədqiqidir; 

müəyyən olunmuє rentabellik səviyyəsində in¬vesti¬si¬ya¬nın həyata keзirilməsinin fondveriminin 
yüksəldilməsinə təsirinin tədqiqidir; 

 

84. Layihələndirməyə, avadanlıqların alınma, tikinti quraşdırma işlərinə зəkilən hər bir xərcin ьmumi 
investisiya qoyuluєunda xьsusi зəkisi:    

əsaslı vəsait qoyuluєunun sahə quruluєudur 

əsaslı vəsait qoyuluєunun təkrar istehsal quruluєudur 

))əsaslı vəsait qoyuluєunun texnoloji quruluєudur 

əsaslı vəsait qoyuluєunun ərazi quruluєudur 

əsaslı vəsait qoyuluєunun istehsal quruluєudur 

 

 85.Yeni tikin¬tiyə, mövcud güclərin geniєləndirilməsinə, müəs¬¬¬sisənin rekonstruksiya edilməsinə, 
texniki cəhətdən silahlan¬dı¬rılmasına çəkilən xərclərin əsaslı vəsait qoyuluєunun ьmumi məb¬ləğində 
xьsusi зəkisi:    

əsaslı vəsait qoyuluєunun sahə quruluєudur 



))əsaslı vəsait qoyuluєunun təkrar istehsal quruluєudur 

əsaslı vəsait qoyuluєunun texnoloji quruluєudur 

əsaslı vəsait qoyuluєunun ərazi quruluєudur 

əsaslı vəsait qoyuluєunun istehsal quruluєudur 

 

86. Aşağıdakılardan hansı smeta hesabatınn xülasəsinə daxil edilmir?    

tikinti ərazisinin hazırlanması 

əsas istehsal obyektləri 

enerji təsərrüfatının obyektləri 

))axtarış tədqiqatlarına çəkilən xərclər 

nəqliyyat və rabitə təsərrüfatının obyektləri 

 

87. Aşağıdakılardan hansı smeta hesabatının xülasəsinə daxil edilmir?    

tikinti ərazisinin hazırlanması 

əsas və köməkзi istehsal obyektləri 

operativ heyyətin hazırlanması 

))axtarış tədqiqatlarına çəkilən xərclər 

layihə axtarış işləri 

 

88. Əsas fondların hansı dəyəri tikintinin smeta dəyərinə uyğun müəyyən olunur?    

))ilkin (balans) 

 bərpa 

qalıq 

orta illik 

layihə 

 

89. Əsaslı vəsait qoyuluєu:    



investisiyadan daha geniş anlayışdır 

tikintidən daha dar зərзivəli anlayışdır 

investisiya deməkdir 

tikinti deməkdir 

))tikintidən daha geniş anlayışdır 

 

 90.Müxtəlif avadanlıqların, alət və inventarların əldə olunmasına çəkilən xərclər əsaslı vəsait qoyuluşunun 
hansı quruluşunda əks olunur?    

sahə 

ərazi 

))texnoloji 

təkrar istehsal 

istehsal 

 

 91.Tikinti obyektlərinin layihələndirilməsində aparılan geoloji kəєfiyyat iєlərinə зəkilən xərclər əsaslı vəsait 
qoyuluşunun hansı quruluşunda əks olunur?    

sahə 

ərazi 

))texnoloji 

təkrar istehsal 

 istehsal 

 

92. Tikinti ьзьn torpaq alma, kadr hazırlama, idarə heyətinin saxlanmasına çəkilən xərclər əsaslı vəsait 
qoyuluşunun hansı quruluşunda əks olunur?    

sahə 

ərazi 

)) texnoloji 

təkrar istehsal 



istehsal 

 

93. Layihə-smeta sənədinin həyata keзirilməsi mərhələləri:    

təhlili, təsdiqi və hazırlanması 

təsdiqi, təhlili və hazırlanması 

təhlili, hazırlanması və təsdiqi 

))hazırlanması, təhlili və təsdiqi 

hazırlanması, təsdiqi və təhlili 

Bölmə: 0401 

Ad 0401 

Suallardan 21 

Maksimal faiz 21 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 94.İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin təhlilində nə lazım deyil?    

Ümumiqtisad təhlili 

Texniki təhlil 

İqtisadi təhlil 

))Sosial təhlil 

Maliyyə 

 

 95.Müxtəlif investisiya layihələrinin müqayisəsi və seзilməsində hansı göstəricilər istifadə edilmir?    

))Əmək məhsuldarlığı 

Xalis cari dəyər 



Daxili rentabellik norması 

Ödəmə müddəti 

rentabellik indeksi 

 

 96.Müxtəlif investisiya layihələrinin müqayisəsi və seзilməsində hansı nə istifadə edilmir?    

 Pul 

Məqsədli bank əmanətləri 

Kreditlər 

))İşçi qüvvəsinə зəkilən xərclər 

Paylar 

 

97. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə edilən diskont dərəcəsinə nə təsir 
göstərir?    

))riskin səviyyəsi; 

material xərcləri; 

enerji xərcləri; 

məhsulun maya dəyəri; 

əmək haqqı xərcləri. 

 

 98.Aşağıdakı alternativ investisiya layihələri variantlarından hansı seçilməlidir?    

))xalis cari dəyər sıfırdan böyükdür; 

daxili rentabellik norması diskont dərəcəsinə bərabərdir ; 

fondverimi sıfıra bərabərdir; 

istehsal gücündən istifadə əmsalı 0,5-ə bərabərdir; 

xalis cari dəyər 0-dan kiзikdir; 

 

 99.Mənfəətdən verginin aşağı salınması investisiyanın səmərəliliyinə necə təsir göstərir?    



layihənin xərclərini artırır; 

))layihənin xalis nağd axınlarını artırır; 

layihənin investisiya xərclərini artırır; 

layihənin əmək haqqı xərclərini azaldır; 

layihə зərзivəsində amortizasiya ayırmaları artır. 

 

100. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan diskontlaşdırılmış qiymətləndirməyə 
əsaslanan üsula aşağıdakılardan hansı aid deyil?    

Xalis cari dəyər; 

Rentabellik indeksi; 

İnvestisiyanın ödənmə müddəti; 

gəlirliliyin daxili norması; 

))Fondtutumu və fondverimi; 

 

101. İnvestisiya layihəsinin səmərəlilik göstəricilərinə aiddir:    

iqtisadi və sosial səmərəlilik göstəriciləri 

kommersiya (maliyyə), iqtisadi və sosial səmərəlilik göstəriciləri 

))kommersiya (maliyyə), iqtisadi və büdcə səmərəlilik göstəriciləri 

єərti-illik və müqayisəli səmərəlilik göstəriciləri 

єərti-illik və müqayisəli səmərəlilik göstəriciləri 

 

102. Alınan nəticə və xərclərin dəyər qiymətləndirilməsi üçün hansı qiymət növlərindən istifadə olunur?    

pilləvi, sabit, mövsümi 

dəqiq və dəyiєən 

azad və tənzimlənən 

))bazis, ümumdünya, proqnoz və hesablanmış qiymət növləri 

müqayisəli və hesablanmış 



 

103. Xalq təsərrüfatında ilin müəyyən anında yaranan və bütün hesabat dövründə dəyiєilməyən 
hesablanan qiymət necə adlanır?    

))bazis 

proqnoz 

hesablanmış 

pilləli 

azad 

 

104. Kapital qoyuluєunun nisbi səmərəlilik hesablanması nəyə əsaslanır?    

))gətirilmiє xərclər 

mənfəət 

diskont norması 

maya dəyari ilə kapital qoyuluşlarının fərqi 

 kapital qoyuluєları 

 

105. İnvestisiyaların qiymətləndirilməsinin ən sadə və yayılmış metodu aşağıdakılardır:    

))investisiyaların sadə ödənilmə müddəti 

investisiyaların gəlirlilik indeksi 

daxili gəlirlilik norması 

xalis cari dəyər 

diskontlaşdırmanı hesaba almaqla ödəniє mьddəti 

 

106. İnvestisiyaların qiymətləndirilməsinin diskontlaşdırmaya əsaslanan metodlarından ən məşhurları 
hansıdır:    

investisiyaların sadə ödənilmə müddəti 

investisiyaların gəlirlilik indeksi 



daxili gəlirlilik norması 

))xalis cari dəyər 

diskontlaşdırmanı hesaba almaqla ödəniє mьddəti 

 

 107.Xalis cari dəyər göstəricisi nəyi müəyyən edir?    

))illər üzrə nağd pul daxil olmalarının cari dəyəri ilə nağd pul məxaricin cari dəyəri arasındakı fərqi; 

illər üzrə material xərclərinin cari dəyərini; 

illər üzrə amortizasiya ayırmalarının cari dəyərini; 

illər üzrə məhsulun maya dəyərinin cari dəyəri ilə gəlirlərinin cari dəyəri arasındakı fərqini; 

illər üzrə əmək haqqını xərcləri və amortizasiya ayırmalarının cəminin cari dəyərini. 

 

108. İnvestisiya qoyuluşlarının optimal variantının seçilməsində əsas göstərici hansıdır?    

))xalis cari dəyər; 

kapital qoyuluşunun qaytarılma müddəti; 

maya dəyəri; 

məhsulun kapital tutumu; 

məhsulun əmək tutumu; 

 

109. Aşağıdakı alternativ investisiya layihələri variantlarından hansı seçilməlidir?    

xalis cari dəyər 100 manata bərabərdir; 

xalis cari dəyər 200 manata bərabərdir; 

xalis cari dəyər 300 manata bərabərdir; 

))xalis cari dəyər 350 manata bərabərdir; 

xalis cari dəyər 150 manata bərabərdir; 

 

110. Bu göstəricilərin hansından müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsində istifadə olunmur?    



))növbəlilik əmsalı 

xalis diskontlaşdırılmış gəlir 

daxili mənfəət norması (diskontlaşdırma əmsalı) 

sadə mənfəət norması 

layihənin maliyyə muxtariyyəti əmsalı 

 

111. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin hansı metodu diskontlaşdırmaya 
əsaslanır?    

investisiyanın geri qaytarılma dövrü (PP) 

investisiyanın gəlirlilik indeksi (Pİ) 

))daxili mənfəət norması (IRR) 

investisiyanın sadə rentabelliyi (ARR) 

investisiyanın özünü ödəmə norması (ROR) 

 

112. Nəticə olur:    

müsbət 

mənfi 

 nisbbi 

mütləq və nisbi 

))müsbət və mənfi 

 

 113.İctimai əməyəqənaət xərclərinin məbləği necə müəyyən edilir?    

canlı əməyin məbləği, material, əsaslı vəsait qoyuluєu 

))gətirilmiє xərclər üzrə 

cari və kapital qoyuluєu xərclərinin məbləği 

maya dəyərinin və kapital qoyuluєunun məbləği 

xərclərin geri qaytarılması vaxtına görə 



 

114. Effektin uyğun xərclərlə qarşılıqlı əlaqəsində hansı amil həlledici hesab edilir?    

 iqtisadi 

))vaxt amili 

mənfəətin həcmi 

effektivlik 

xərclərin geri qaytarılması müddəti 

Bölmə: 0402 

Ad 0402 

Suallardan 20 

Maksimal faiz 20 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

115. Sürətləndirilmiş amortizasiyanın tətbiqi adi amortizasiya normasının tətbiqinə (illər üzrə bərabər 
faizlə) nisbətən investisiyanın səmərəlilyinə necə təsir göstərir?    

layihə зərзivəsində fondvermini artırır; 

layihə зərзivəsində əmək məqsuldarlığını artırır; 

))xalis cari dəyəri artırır; 

layihə зərзivəsində məhsulun maya dəyərini azaldır; 

layihə зərзivəsində əmək haqqını azaldır. 

 

116. Annuitetə nə aiddir?    

səhm, istiqraz və s. qiymətli kağızlara vəsait qoyuluşları 

əsas və dövriyyə kapitala investisiya resurslarının qoyuluşu 



))sığorta və təqaüd fondlarına vəsaitlərin qoyuluєu 

qeyri-maddi aktivlərə vəsaitlərin qoyuluєu 

vençur kapitalının forması 

 

117. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyin hansı göstəriciləri onun bilavasitə iştirakçıları üçün layihənin 
realizasiyasının maliyyə uçota alınır?    

))kommersiya (maliyyə) səmərəliliyin göstəriciləri 

büdcə səmərəliliyin göstəriciləri 

iqtisadi səmərəliliyin göstəriciləri 

sosial səmərəliliyin göstəriciləri 

mütləq səmərəliliyin göstəriciləri 

 

118. İnvestisiya layihəsinin hansı göstəriciləri layihənin realizasiyası ilə bağlı olan investisiya layihəsinin 
iştirakçılarının birbaşa maliyyə maraqlarının çərзivəsindən kənarlaєan xərcləri və onların nəticələrini 
hesaba alır?    

kommersiya (maliyyə) səmərəliliyin göstəriciləri 

büdcə səmərəliliyin göstəriciləri 

))iqtisadi səmərəliliyin göstəriciləri 

sosial səmərəliliyin göstəriciləri 

mütləq səmərəliliyin göstəriciləri 

 

119. İnvestisiya layihəsinin effektivliyinin hansı göstəriciləri regional yaxud yerli büdcə ьзьn layihənin 
həyata keзirilməsinin maliyyə nəticələrini əks etdiririr?    

kommersiya (maliyyə) səmərəliliyin göstəriciləri 

))büdcə səmərəliliyin göstəriciləri 

iqtisadi səmərəliliyin göstəriciləri 

sosial səmərəliliyin göstəriciləri 

mütləq səmərəliliyin göstəriciləri 



 

120. Əsaslı kapital qoyuluşlarının müqayisəli səmərəlilik əmsalı necə müəyyən edilir?    

maya dəyərlərinin və kapital qoyuluşlarının cəminin diskont normasına vurmaqla 

))variantlar üzrə məhsulun maya dəyərinin fərqinin kapital qoyuluşlarının fərqinə nisbəti 

variantlar üzrə kapital qoyuluşlarının fərqinin məhsulun maya dəyərinə nisbəti 

mənfəətin kapital xərclərinə nisbəti 

mənfəətin artımanın bu artımı yaradan kapital qoyuluşuna nisbəti 

 

 121.İnvestisiya layihəsinin pul axını nə deməkdir?    

müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir 

mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin axınının xaric edilməsi ilə fərqlidir 

))layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili (axını) və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı 

layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır 

gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi 

 

122. Hansı halda investisiya layihəsi səmərəlidir?    

investisiyaların gəlirlilik indeksi 0-dan yüksək olan halda 

investisiyaların gəlirlilik indeksi 0-dan aşağı olan halda 

))investisiyaların gəlirlilik indeksi 1-dən yüksək olan halda 

investisiyaların gəlirlilik indeksi 1-dən aşağı olan halda 

investisiyaların gəlirlilik indeksi 1-ə bərabər olan halda 

 

123. Müxtəlif investisiya layihələrinin müqayisəsi və seзilməsi hansı göstəricilər vasitəsilə həyata keзirilir?    

məhsulun rentabelliyi; mənfəətin həcmi, daxili rentabellik norması; 

))inteqral səmərə (xalis cari dəyər), daxili rentabellik norması, ödənmə müddəti; 

istehsal olunmuє məhsulun həcmi, reallaşdırılmış məhsulun həcmi, fondverimi; 

investisiyanın ödənilmə əmsalı, mütləq səmərəlilik göstəricisi, əmək məhsuldarlığı; 



daxili rentabellik norması, əmək məhsudarlığı, materialtutumu; 

 

124. Hansı halda investisiya layihəsinin qəbul edilməsi haqında qərar verilə bilər?    

))xalis cari dəyər sıfırdan böyükdür; 

əmək məhsuldarlığı sıfıra bərabərdir; 

fondverimi sıfıra bərabərdir; 

istehsal gücündən istifadə əmsalı 0,5-ə bərabərdir; 

xalis cari dəyər 0-dan kiзikdir; 

 

125. İnvestisiya layihəsinin kommersiya (maliyyə) səmərəliliyinin göstəriciləri:    

))Layihənin bilavasitə iştirakçıları üçün onun realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir 

Regional yaxud yerli büdcə ьзьn layihənin həyata keзirilməsinin maliyyə nəticələrini əks etdiririr 

layihənin realizasiyası ilə bağlı olan investisiya layihəsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyə maraqlarının 
зərзivəsindən kənarlaєan xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr 

layihənin iştirakçılarının sosial maraqları ilə əlaqədar xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr 

dövlət büdcəsi ьзьn layihənin realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir 

 

126. İnvestisiya layihəsinin büdcə səmərəliliyinin göstəriciləri:    

Layihənin bilavasitə iştirakçıları üçün onun realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir 

))Regional yaxud yerli büdcə ьзьn layihənin həyata keзirilməsinin maliyyə nəticələrini əks etdiririr 

layihənin realizasiyası ilə bağlı olan investisiya layihəsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyə maraqlarının 
çərзivəsindən kənarlaєan xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr 

layihənin iştirakçılarının sosial maraqları ilə əlaqədar xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr 

dövlət büdcəsi ьзьn layihənin realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir 

 

127. İnvestisiya layihəsinin iqtisadi səmərəliliyinin göstəriciləri:    

Layihənin bilavasitə iştirakçıları üçün onun realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir 



Regional yaxud yerli büdcə ьзьn layihənin həyata keзirilməsinin maliyyə nəticələrini əks etdiririr 

))layihənin realizasiyası ilə bağlı olan investisiya layihəsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyə maraqlarının 
çərзivəsindən kənarlaєan xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr 

layihənin iştirakçılarının sosial maraqları ilə əlaqədar xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr 

dövlət büdcəsi ьзьn layihənin realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir 

 

128. İrimiqyaslı layihələr (єəhərin, regionun və ya bütün ölkənin maraqlarına toxunan) üçün 
qiymətləndirilməsi məcburidir:    

iqtisadi (maliyyə) səmərəliliyi 

büdcə səmərəliliyi 

))iqtisadi səmərəlilik 

sosial səmərəlilik 

tam səmərəlilik 

 

129. Pul vəsaitlərinin mədaxili nədir?    

))müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir 

mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin axınının xaric edilməsi ilə fərqlidir 

layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili (axını) və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı 

layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır 

gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi 

 

130. Pul vəsaitlərinin məxarici nədir?    

müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir 

))müəyyən addımda pul ödəniєlərinin həcmidir 

layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili (axını) və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı 

layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır 

gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi 



 

131. Pul vəsaitlərinin saldosu nədir?    

müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir 

))mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin məxarici ilə fərqlidir 

layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı 

layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır 

gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi 

 

132. İnvestisiya layihəsinin hesablaєma mьddəti nədir?    

müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir 

mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin məxarici ilə fərqlidir 

layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı 

))layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır 

gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi 

 

 133.Xalis cari dəyər nədir?    

müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir 

mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin məxarici ilə fərqlidir 

layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı 

layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır 

))gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi 

 

 134.Diskontlaşdırma nədir?    

gələcək və cari dəyər arasındakı fərq 

mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin məxarici ilə fərqlidir 

layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı 

ilkin investisiya dəyərinin mürəkkəb faiz hesablanması? 



))pul axınının dəyərinin cari dəyərə gətirilməsi 

Bölmə: 0501 

Ad 0501 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

135. Birbaєa xarici investisiya qoyuluєuna qərar verən müəssisə ölkədə satışı təєkil etmək ьзьn nədən 
istifadə edilmir?    

müəssisənin maliyyə mənbələrindən daha aktiv istifadəsi 

mal зeєidlərinin artırılması 

))əmək resurslarının tədqiqi 

yeni marketinq üsullarından istifadə 

saatış kanalların genişləndirilməsi 

 

136. İnvestisiyanın maliyyələєdirilməsi formalarına hansı aiddir?    

xüsusi və cəlb edilmiє pul vəsaitləri 

xüsusi, borc alınmış və cəlb olunmuє pul vəsaitləri 

))özünümaliyyələєdirmə, kredit maliyyələєdirilməsi, paylı (qarışıq) maliyyələєdirmə 

qısamüddətli, ortamüddətli, uzumüddətli 

milli, xarici, qarışıqlı maliyyələєdirmə 

 

 137.Normativ xidmət müddətindən əhəmiyyətli dərəcədə az olan müddətə icraçıya əmlakın verilməsi 
üzrə lizinq növü:    



))operativ 

maliyyə 

xayrinq 

rentinq 

selenq 

 

138. Əmtəə və xidmətlərin realizasiyası zamanı kommersiya kreditlərinin єərtləri əsasında kotragentlər 
arasında banka yaxud ixtisaslaşdırılmış kompaniyaya ödənilməmiş borcların (debitor borclarının) 
tələblərinin yenidən güzəєt etmələrinin aparılması maliyyələєmənin hansı formasıdır?    

lizinq 

ipoteka 

))faktorinq 

 icarə 

bank kreditləєməsi 

 

139. Maliyyələєdirilmənin ən etibarlı metodu:    

))özünümaliyyələєdirmə 

büdcə maliyyələєdirmə 

kapital bazarının mexanizmi vasitəsilə maliyyələєdirmə 

kapitalın kredit bazarından cəlb edilməsi 

investisiyaların uyğunlaşdırılmış maliyyələєdirilmə sxemi 

 

140. Normativ xidmət müddətindən əhəmiyyətli dərəcədə зox olan mьddətə icraçıya əmlakın verilməsi 
üzrə lizinq növü:    

operativ 

))maliyyə 

xayrinq 

rentinq 



selenq 

 

141. İnvestisiya maliyyələєdirilməsinin xüsusi mənbələrindən hansı əsas rola malikdir?    

))xalis mənfəət 

məcmu gəlir 

amortizasiya ayırmaları 

sabit passivlər 

kreditor borcları 

 

142. İnvestisiya maliyyələєdirilməsinin borc mənbələrindən hansı əsas rola malikdir?    

büdcə krediti 

investisiyanın vergi krediti 

))uzunmüddətli bank kreditləri 

büdcədən investisiya assiqnasiyaları 

xarici investorların vəsaitləri 

Bölmə: 0502 

Ad 0502 

Suallardan 18 

Maksimal faiz 18 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

143. Birbaєa xarici investisiya qoyuluєuna qərar verən müəssisə ölkədə satışı təєkil etmək ьзьn nədən 
istifadə edilmir?    

istehsal avadanlıqları 



))lisenziya hüquqlarından gəlirin əldə edilməsi 

texnoloji inkiєaf 

xarici texnologiyadan istifadə 

inhisara vəziyyətdən faydalanma 

 

144. Müəssisənin investisiya fəaliyyətinin həyata keзirməsi ьзьn xьsusi mənbələrə aşağıdakılardan hansı 
aiddir:    

investisiyalı vergi krediti 

hьquqi єəxslərin və firma iєзilərinin payçı və başqaüzvlük haqqlarının satışından alınan vəsaitlər 

pul formasında beynəlxalq təşkilatların və maliyyə institutlarının birbaşa qoyuluşları 

))sığorta orqanları tərəfindən qəzalardan, təbii fəlakətlərdən itkilərin əvəzini ödəmək nəvləri kimi 
ədənilən vəsaitlər 

konsernlər, assosiasiyalar və baєqa mьəssisə birləєmələrindən təkrar bцlьєdьrmə qaydasında daxil olan 
pul vəsaitləri 

 

145. Rentabellik norması yüksək olmayan qısamüddətli investisiya layihələrinin realizasiyası zamanı hansı 
maliyyələєdirmə formasından adətən istifadə olunur?    

))özünümaliyyələєdirmə 

kreditli maliyyələєdirmə 

paylı (qarışıq) maliyyələєdirmə 

investisiyaların maliyyələєdirilməsinin uyğunlaşdırılmış sxemi 

bütün sadalananlar 

 

146. Rentabellik norması yüksək olan qisa müddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində hansı 
maliyyələєdirmə formasından adətən istifadə olunur?    

özünümaliyyələєdirmə 

))kreditli maliyyələєdirmə 

paylı (qarışıq) maliyyələєdirmə 

investisiyaların maliyyələєdirilməsinin uyğunlaşdırılmış sxemi 



bütün sadalananlar 

 

147. Kommersiya kreditinin hansı formasında tədarьkзь məhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, 
qiymətini, dəyərini, tədarьkьn єərtlərini və ödənilməsinin müddətini göstərməklə faktura yazılır?    

))ödəmənin müddətini uzatmaqla kommersiya krediti 

açıq uçot üzrə kommersiya krediti 

veksellə borcunun sənədləєdirilməsilə kommersiya krediti 

konsiqnasiya formasında kommersiya krediti 

sadalananlardan heз biri 

 

148. Firmanın daimi tədarьkзьlərilə qabaqcadan danışılmış məhsulun siyahı üzrə sayı çox da böyük olmayan 
partiyalarla çoxsaylı tədarükü kommersiya kreditinin hansı formasından istifadə olunur?    

ödəmənin müddətini uzatmaqla kommersiya krediti 

))açıq uçot üzrə kommersiya krediti 

veksellə borcunun sənədləєdirilməsilə kommersiya krediti 

konsiqnasiya formasında kommersiya krediti 

sadalananlardan heз biri 

 

149. Kommersiya kreditinin hansı formasında tədarьkзь firma ticarət müəssisəsinin anbarına əmtəə yükünü 
realizə etmək tapşırığı ilə boşaldır?    

ödəmənin müddətini uzatmaqla kommersiya krediti 

açıq uçot üzrə kommersiya krediti 

veksellə borcunun sənədləєdirilməsilə kommersiya krediti 

))konsiqnasiya formasında kommersiya krediti 

sadalananlardan heз biri 

 

150. Aşağıdakıdardan hansı müəssisədə investisiya fəaliyyətinin maliyyələє¬dirilməsi mənbələrinə aid 
deyil?    



borc maliyyə vəsaitləri; 

))iєзilərin əmək haqqı və sosial sığortaya ayırmalar; 

büdcədən və büdcədənkənar fondlardan məqsədli investisiya ayırmaları; 

səhmlərin yerləєdirilməsindən cəlb edilən vəsaitləri; 

istiqrazların yerləєdirilməsindən cəlb edilən vəsaitləri; 

 

151. İnvestisiya maliyyələєdirilməsinin cəlb olunmuє mənbələrindən hansı əsas rola malikdir?    

))səhmdar kapitalının cəlb edilməsi imkanı 

borclar 

istiqrazların buraxılması 

mülkiyyətin satışından əldə olunan vəsait 

dövlət büdcəsindən investisiya assiqnasiyaları 

 

152. İnvestisiya fəaliyyətinin ən geniş yayılmış maliyyələєdirmə forması hansıdır?    

özünümaliyyələєdirmə 

kreditli maliyyələєdirmə 

))paylı (qarışıq) maliyyələєdirmə 

sadalananlardan heз biri 

sadalananlardan hər biri 

 

 153.Özünümaliyyələєdirmədən istifadə olunur:    

rentabellik norması yüksək olan uzun müddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində 

rentabellik norması yüksək olan qisa müddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində 

))rentabellik norması yüksək olmayan qısamüddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində 

rentabellik norması yüksək olmayan uzunmüddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində 

göstərilənlərdən heз bir halda 

 



154. Kreditli maliyyələєdirmədən istifadə olunur:    

rentabellik norması yüksək olan uzun müddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində 

))rentabellik norması yüksək olan qisa müddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində 

rentabellik norması yüksək olmayan qısamüddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində 

rentabellik norması yüksək olmayan uzunmüddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində 

göstərilənlərdən heз bir halda 

 

155. Maliyyələєdirmənin xarici (borc və cəlbedici) mənbələrinin xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil:    

investisiyalaєmalı kapitalın meyar üzrə mənfəətliliyin normasının qaytarılmasının aşağı olması 

müəssisənin ödəməqabiliyyətinin və müflis riskinin yüksəlmısi, onların istifadəsi zamanı 

cəlb olunmanın mürəkkəbliri və uzunmüddətliliyi 

))Müəssisənin ilkin təsisзilərinin əlində idarəetmənin tam qoruyub saxlaması 

cəlb edilmənin qeyri-məhdud həcmi, deməli investisiya fəaliyyətinin əhəmiyyətli geniєləndirilməsinin 
imkanları 

 

156. Maliyyələєdirmənin daxili (xüsusi) mənbələrinin xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil:    

cəlb edilmənin sadəliyi və sürətliliyi 

investisiyalaşdırılan kapitalın meyar üzrə mənfəətlilik normasının yüksək qaytarılması 

))xüsusi investisiya resurslarının həcmindən əhəmiyyətli dərəcədə çox olan onların mümkün qədər cəlb 
olunmasının yüksək həcmi 

müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin olmamasının və müflisliyinin riskinin, onlardan istifadə zamanı 
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsi 

müəssisənin ilkin təsisзilərinin əlində idarəetmənin tam saxlanması 

 

157. Ödəmənin müddətini uzatmaqla kommersiya kreditində:    

))tədarьkзь məhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymətini, dəyərini, tədarьkьn єərtlərini və 
ödənilməsinin müddətini göstərməklə faktura yazır 

tədarьkзь firma ticarət müəssisəsinin anbarına əmtəə yükünü realizə etmək tapşırığı ilə boşaldır 



tədarьkзь firma yьklənmiє əmtəənin dəyərini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinə yazır və o da 
göstərilən müddətdə borcunu ödəyir 

alıcı firma əmtəəni alan kimi ödənilmə müddəti göstərilən veksel yazır 

tədarьkзь ilə hesablaєma əmtəənin realizasiyasından sonra aparılır 

 

158. Açıq uçot üzrə kommersiya kreditində:    

tədarьkзь məhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymətini, dəyərini, tədarьkьn єərtlərini və 
ödənilməsinin müddətini göstərməklə faktura yazır 

tədarьkзь firma ticarət müəssisəsinin anbarına əmtəə yükünü realizə etmək tapşırığı ilə boşaldır 

))tədarьkзь firma yьklənmiє əmtəənin dəyərini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinə yazır və o da 
göstərilən müddətdə borcunu ödəyir 

alıcı firma əmtəəni alan kimi ödənilmə müddəti göstərilən veksel yazır 

tədarьkзь ilə hesablaєma əmtəənin realizasiyasından sonra aparılır 

 

159. Konsiqnasiya formasında kommersiya kreditində:    

tədarьkзь məhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymətini, dəyərini, tədarьkьn єərtlərini və 
ödənilməsinin müddətini göstərməklə faktura yazır 

))tədarьkзь firma ticarət müəssisəsinin anbarına əmtəə yükünü realizə etmək tapşırığı ilə boşaldır 

tədarьkзь firma yьklənmiє əmtəənin dəyərini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinə yazır və o da 
göstərilən müddətdə borcunu ödəyir 

alıcı firma əmtəəni alan kimi ödənilmə müddəti göstərilən veksel yazır 

tədarьkзь ilə hesablaєma əmtəənin realizasiyasından sonra aparılır 

 

160. Veksellə borcunun sənədləєdirilməsilə kommersiya kreditində:    

tədarьkзь məhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymətini, dəyərini, tədarьkьn єərtlərini və 
ödənilməsinin müddətini göstərməklə faktura yazır 

tədarьkзь firma ticarət müəssisəsinin anbarına əmtəə yükünü realizə etmək tapşırığı ilə boşaldır 

tədarьkзь firma yьklənmiє əmtəənin dəyərini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinə yazır və o da 
göstərilən müddətdə borcunu ödəyir 



))alıcı firma əmtəəni alan kimi ödənilmə müddəti göstərilən veksel yazır 

tədarьkзь ilə hesablaєma əmtəənin realizasiyasından sonra aparılır 

Bölmə: 0601 

Ad 0601 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

161. İnvestisiya siyasətinin dövlət idarəetmə alətləri hansı qruplara bölünür?    

xarici və daxili 

makroiqtisadi və mikroiqtisadi 

milli, regional, lokal 

dövlətlərarası, milli, regional 

))makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional 

 

162. İnvestisiya siyasətinin dövlət alətlərindən hansıları investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini müəyyən 
edir?    

))makroiqtisadi 

mikroiqtisadi 

institusional 

makroiqtisadi və mikroiqtisadi 

bütün sadalananlar 

 

163. İnvestisiya siyasətinin dövlət alətlərindən hansıları investisiyanın ayrı-ayrı tərkib hissələrinə yaxud ayrı-



ayrı sahələrinə təsir edir?    

makroiqtisadi 

))mikroiqtisadi 

institusional 

makroiqtisadi və mikroiqtisadi 

bütün sadalananlar 

 

164. İnvestisiya siyasətinin dövlət alətlərindən hansıları investisiya siyasətinin dövlət orqanlarını, 
sahibkarlar birliyini informasiya sistemlərini daxil edir?    

makroiqtisadi 

mikroiqtisadi 

))institusional 

makroiqtisadi və mikroiqtisadi 

bütün sadalananlar 

 

165. İnvestisiya prosesinə dövlətin təsir metodlarından hansı məlumdur?    

xarici və daxili 

))aktiv və passiv 

milli, regional, lokal 

dövlətlərarası, milli, regional 

makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional 

 

166. Azərbaycanda investisiya fəaliyyətinin dövlət tərəfindən stimullaşdırılması vasitələrinə nə aiddir?    

İşçilərin minimum əmək haqqının artırılması; 

Dövlət ünvanlı sosial yardımlarının verilməsi; 

Dövlət mülkiyyətində olan kommersiya banklarından kreditlərin verilməsi; 

Dövlət Sosial müdafiə Fondundan pensiyaların verilməsi; 



))Dövlət Sahibkarlığa Kömək Fondundan kreditlərin verilməsi. 

 

167. İnvestisiya siyasətinin makroiqtisadi alətləri:    

))investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini müəyyən edir 

investisiyanın ayrı-ayrı tərkib hissələrinə yaxud ayrı-ayrı sahələrinə təsir edir 

investisiya siyasətinin dövlət orqanlarını, sahibkarlar birliyini informasiya sistemlərini daxil edir 

ölkənin makro və mikro iqtisadi vəziyyətinə təsir edir 

investisiya siyasətinin digər alətləri ilə əlaqədar deyil 

 

168. İnvestisiya siyasətinin mikroiqtisadi alətləri:    

investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini müəyyən edir 

))investisiyanın ayrı-ayrı tərkib hissələrinə yaxud ayrı-ayrı sahələrinə təsir edir 

investisiya siyasətinin dövlət orqanlarını, sahibkarlar birliyini informasiya sistemlərini daxil edir 

ölkənin makro və mikro iqtisadi vəziyyətinə təsir edir 

investisiya siyasətinin digər alətləri ilə əlaqədar deyil 

 

169. İnvestisiya siyasətinin institusional alətləri:    

investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini müəyyən edir 

investisiyanın ayrı-ayrı tərkib hissələrinə yaxud ayrı-ayrı sahələrinə təsir edir 

))investisiya siyasətinin dövlət orqanlarını, sahibkarlar birliyini informasiya sistemlərini daxil edir 

ölkənin makro və mikro iqtisadi vəziyyətinə təsir edir 

investisiya siyasətinin digər alətləri ilə əlaqədar deyil 

 

170. Dövlətin investisiya prosesinə aktiv təsiri metodlarına nə aid deyil?    

ayrı-ayrı investisiya növləri üçün vergi imtiyazlarının verilməsi 

))iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının hazırlanması 

xüsusi sahibkarların fəaliyyətləri ьзьn əlveriєli єərait yaradılması 



dövlətin infrastruktur obyektlərinin yaradılmasında iştirakı 

iqtisadiyyatın dövlət ьзьn daha vacib olan sahələrinə qoyulan investisiyalarına zəmanət verilməsi 

Bölmə: 0602 

Ad 0602 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

 171.Dövlət investisiya siyasətinin iqtisadi tənzimlənməsinə nə aiddir?    

makroiqtisadi, mikroiqtisadi, instisional 

dövlət investisiya priqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, dotasiyalar, subsidiyalar 
formasında maliyyə pul yardımının verilməsi 

dövlət norma və standartlarına riayət edilməsinə nəzarət, antiinhisar tədbirlər, investisiya layihələrinin 
ekspertiziyası 

))vergi siyasəti, büdcə siyasəti, antiinhisar tənzimləməsi, pul-kredit siyasəti, maliyyə siyasəti, institusional 
islahatlar 

maliyyə-sənaye qrupların yaradılması, mülkityyət hüquqlarının müdafiəsi, lisenziyalaєma və kontraktlaşma 
hüquqlarının inkişafı 

 

172. Dövlətin investisiya prosesinə passiv təsiri metodlarına nə aiddir?    

ayrı-ayrı investisiya növləri üçün vergi imtiyazlarının verilməsi 

))iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının hazırlanması 

xüsusi sahibkarların fəaliyyətləri ьзьn əlveriєli єərait yaradılması 

dövlətin infrastruktur obyektlərinin yaradılmasında iştirakı 

iqtisadiyyatın dövlət ьзьn daha vacib olan sahələrinə qoyulan investisiyalarına zəmanət verilməsi 



 

173. İnvestisiya prosesinə dövlət təsirinin aktiv metodlarına nə aiddir?    

dövlətin perspektivdə ьstьnlьyьnь aєkar etməklə investisiya aktivliyinin dərəcəsinin müəyyən edilməsi 

iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının işlənib hazırlanması 

investisiya prosesini və onun ayrı-ayrı aspektlərini əks etdirən balans qurmalar sistemi 

ölkənin sosial-iqtisadi inkiєaf perspektivlərinin əsaslandırılması 

))iqtisadiyyatın dövlət ьзьn daha vacib olan sahələrinə qoyulan investisiyalarına zəmanət verilməsi 

 

 174.İnvestisiya siyasəti dedikdə:    

investisiya strategiyasının hazırlanması prosesi baєa dьєьlьr; 

investisiya layihəsinin hazırlanması prosesi başa düşülür; 

investorlara vergi güzəєtlərinin edilməsi baєa dьєьlьr; 

investorlara digər güzəєtlərinin edilməsi baєa dьєьlьr; 

))investisiya qoyuluşlarının əsas istiqamətlərini iqtisadiyyatın aparıcı sahələrində cəmləєdirilməsi üzrə 
kompleks tədbirləri müəyyən edən təsərrüfat qərarlarının məcmusu baєa dьєьlьr; 

 

 175.İnvestisiya prosesinə dövlət təsirinin passiv metodlarına nə aid deyil?    

dövlətin perspektivdə ьstьnlьyьnь aєkar etməklə investisiya aktivliyinin dərəcəsinin müəyyən edilməsi 

iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının işlənib hazırlanması 

investisiya prosesini və onun ayrı-ayrı aspektlərini əks etdirən balans qurmalar sistemi 

ölkənin sosial-iqtisadi inkiєaf perspektivlərinin əsaslandırılması 

))iqtisadiyyatın dövlət ьзьn daha vacib olan sahələrinə qoyulan investisiyalarına zəmanət verilməsi 

 

176. İnvestisiya qoyuluşlarının əsas istiqamətlərini iqtisadiyyatın aparıcı sahələrində cəmləєdirilməsi üzrə 
kompleks tədbirləri müəyyən edən təsərrüfat qərarlarının məcmusu necə adlanır?    

investisiya strategiyası 

investisiya layihəsi 



))investisiya siyasəti 

investisiya proqramı 

investisiya prosesi 

Bölmə: 0701 

Ad 0701 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

177. Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsikləri xarakterizə etmir?    

elmi tədqiqatlar 

marketinq tədqiqatları 

yeni ideya 

))hazır məhsulun satışı 

ideyanın layihələєdirilməsi 

 

178. Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsikləri xarakterizə etmir?    

layihənin sınaqdan keçirilməsi 

))hazır məhsulun satışı 

yeni məhsulun buraxılması 

məhsulun kütləvi buraxılışı 

məhsulun təkmilləєdirilməsi 

 

179. İnnovasiya fəaliyyətinə aid olan amillər qrupuna hansı daxil deyil?    



iqtisadi amil 

texnoloji amil 

))mənəvi amil 

siyasi amil 

hüquqi amil 

 

 180.İnnovasiya fəaliyyətinə aid olan amillər qrupuna hansı daxil deyil?    

təєkilati amil 

idarəetmə amili 

sosial amil 

))vergi amil 

psixoloji amil 

 

181. İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?    

investisiya layihəsinin maliyyələєdirmə vəsaitinin çatışmaması 

))rəqabətin inkişafı 

maddi və elmi-texniki bazanın zəif olması 

ehtiyat güclərinin olmaması 

texnologiyanın köhnə olması 

 

182. İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?    

))xarici texnologiyadan faydalanmaq 

patent qanunlarının ölkədə məhdud olması 

köhnəlmiє idarəetmə strukturu 

lisenziya qanunlarının ölkədə məhdud olması 

həddindən artıq mərkəzləєdirmə 

 



183. İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?    

avtoritar idarəetmə üsulu 

şaquli informasiya axınının üstünlük təєkil etməsi 

sahələrarası əlaqənin зətinlikləri 

))xammal mənbələri 

təşkilatlararası əlaqənin зətinlikləri 

 

 184.İnnovasiya fəaliyyətinə imkan yaradan amillərə hansı aid deyil?    

maddi-texniki vəsaitin olması 

maliyyə ehtiyatlarının olması 

mütərəqqi tyexnologiyanın olması 

yüksək ixtisaslı kadrlara malik olmaq 

))artıq avadanlığa malik olmaq 

 

185. Yeniliyin tipinə görə innovasiyalara hansı qruplar aid deyil?    

material-texniki 

sosial 

iqtisadi 

təєkilati 

))konservantlar 

 

186. Yeniliyin tipinə görə innovasiyalara hansı qruplar aid deyil?    

 təєkilati 

idarəetmə 

))strateji 

hüquqi 

ekoloji 
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 187.İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?    

mövcud istehsal marağının güclü olması 

 antiinhisar 

vergi 

amortizasiya 

)) patent 

 

188. İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?    

planlaşdırmanın kəskinliyi 

qısamüddətli ödəniєlərə istiqamətlənmə 

))rəqiblərin davranışı 

innovasiya prosesi iştirakçılarının uzlaşdırılmasının çətinliyi 

müəyyən dəyiєikliyə səbəb ola biləcək tədbirlər 

 

189. Yenilik dərəcəsinə və sələfi ilə müqayisəsinə görə innovasiyalara hansı qruplar daxil deyil?    

))sistemli 

 əvəzləyici 

ləğvedici 



qaytarıcı 

tamamilə eyni (analoqu olmayan) 

 

190. Yeniliyin tipinə görə innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır?    

radikal 

kombinələєdirilmiє 

))material texniki 

modifikasiya edilmiє 

texniki-texnoloji 

 

191. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı biri müəssisənin innovasiya fəaliyyətini bilavasitə səciyyələndirmir?    

yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması və hazır məhsul єəklində bazara çıxarılması 

yeni satış bazarlarının və yeni satış üsullarının tapılması 

yeni idarəetmə üsullarının tətbiqi 

istehlakçıların istəklərinin öyrənilməsi sahəsində tədqiqatlar 

))müəssisənin cari və perspektiv fəaliyyətinin planlaşdırılması 

 

192. Texnoloji parametrlərindən asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:    

idarəetmə və texnoloji innovasiyalar 

iqtisadi və təєkilati innovasiyalar 

))məhsul və proses in¬novasiyaları 

məhsul və əməliyyat innovasiyaları 

təєkilati və proses innovasiyalar 

 

193. İstehsalın texniki hazırlığının düzgün ardıcıllığını seçin.    

elmi-tədqiqat mərhələsi, texnoloji hazırlıq mərhələsi, konstruksiya mərhələsi, maddi və təşkilati hazırlıq 
mərhələsi 



elmi-tədqiqat mərhələsi, konstruksiya mərhələsi, maddi və təşkilati hazırlıq mərhələsi, texnoloji hazırlıq 
mərhələsi 

konstruksiya mərhələsi, elmi-tədqiqat mərhələsi, texnoloji hazırlıq mərhələsi, maddi və təşkilati hazırlıq 
mərhələsi 

elmi-tədqiqat mərhələsi, maddi və təşkilati hazırlıq mərhələsi, konstruksiya mərhələsi, texnoloji hazırlıq 
mərhələsi 

))elmi-tədqiqat mərhələsi, konstruksiya mərhələsi, texnoloji hazırlıq mərhələsi, maddi və təşkilati hazırlıq 
mərhələsi 

 

194. İstehsalın konstruktor hazırlığı mərhələsində:    

yeni texnoloji prosesin layihələndirilməsi həyata keзirilir 

))yeni məhsulun layihələndirilməsi həyata keзirilir 

istehsalın təkmilləєdirilməsi üzrə təkliflər hazırlanır 

əməyin təkmilləєdirilməsi üzrə təkliflər hazırlanır 

əmək, material, yanacaq və enerji məsrəflərinin normalaşdı¬rıl¬ması həyata keзirilir 

 

195. İnnovasiya layihəsi nədir?    

yeniliyin, ixtiranın təsviridir 

ixtiranın tətbiqi зertyojudur 

))konkret məkan və zaman зərзivəsində innovasiya prosesinin təєkili, problemin həlli üzrə elmi 
əsaslandırılmış məqsədlər və tədbirlər sistemini müəyyən edən sənədlər toplusudur 

yeniliyin tətbiqinin texniki-iqtisadi əsasləndırılmasıdır 

qeyd olunan bütün variantları birləєdirən sənədlər toplusudur 

 

196. Müəssisənin uğurlu innovasiya fəaliyyəti son nəticədə nəyə gətirib çıxarır?    

məhsul istehsalının artmasına və satılmayan məhsulun çoxalmasına 

))müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin güclənməsinə və mənfəətinin artmasına 

əlavə xərclərin artmasına və mənfəətin azalmasına 

müəssisənin ölkədə və xaricdə tanınmağına 



müəssisənin sənədləєmə iєlərinin artmasına 
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197. Dövlət innovasiya siyasətinin hansı variantı səhvdir?    

“texnoloji təkan” siyasəti 

sosial yönümlü siyasət 

))regional inkiєaf siyasəti 

iqtisadi stukturun transformasiyasına istiqamətləndirilmiє siyasət 

“tələbə yönəlik” siyasət 

 

198. Dövlət innovasiya siyasətinin hansı variantları fərqləndirir:    

"texnoloji təkan" siyasəti, "investisiyaya artımı" siyasəti, "sosial inkiєaf" siyasət, iqtisadi islahatlar siyasət 

))"texnoloji təkan" siyasəti, "tələbə yönəlik" siyasət, "sosial yönümlü" siyasət, iqtisadi strukturun 
transformasiyasına istiqamətlənmiє siyasət 

regional inkiєaf siyasəti, vergi güzəєtləri siyasəti, «texnoloji inkiєaf» siyasəti, elmi-texniki inkiєaf siyasəti, 
yeniliklərin tətbiqi siyasəti 

elmi-texniki inkiєaf siyasəti, yeniliklərin stimullaşdırılması siyasəti, «texnoloji inkiєaf» siyasəti, əməyin elmi 
təєkili siyasəti 

«texnoloji təkan» siyasəti, elmi-texniki inkiєaf siyasəti, yeniliklərin stimullaşdırılması siyasəti, "tələbə 
yönəlik" siyasət, "sosial yönümlü" siyasət 

 



199. Hansı ölkələr innovasiya prosesinə fəal təsir etmə siyasətinin tərəfdarıdırlar?    

))Yaponiya və Fransa 

ABЄ və Böyük Britaniya 

Almaniya və ABЄ 

Yaponiya və ABЄ 

Fransa və Böyük Britaniya 

 

200. Hansı ölkələr innovasiya prosesinə fəal təsir etməmək siyasətinin tərəfdarıdırlar?    

Yaponiya və Fransa 

))ABЄ və Böyük Britaniya 

Almaniya və ABЄ 

Yaponiya və ABЄ 

Fransa və Böyük Britaniya 

 

201. Hansı ölkələr hərbi texnologiyalara vəsait qoymaqla onların texnoloji üstünlüyünü təmin edir?    

Yaponiya və Fransa 

))ABЄ və Böyük Britaniya 

Almaniya və ABЄ 

Yaponiya və ABЄ 

 Fransa və Böyük Britaniya 

 

202. Aşağıdakılardan hansıları innovasiya sahəsində dövlətin təsiri metodlarına aiddir?    

əsas və köməkзi 

makroiqtisadi və mikroiqtisadi 

daxili və xarici 

))birbaєa və dolayı 

aktiv və passiv 



 

203. Elmi-texnki siyasətin məqsədlərinə nə aiddir?    

innovasiya fəaliyyətinin kadrlarla təmin edilməsi 

))milli elmin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi 

dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi 

innovasiya prosesləri sahəsində beynəlxalq əlaqələrin tənzimlənməsi 

innovasiya siyasətinin hüquqi bazasının yaradılması 

 

204. Dövlət elmi-texniki siyasətinin formalarına nə aid deyil?    

aktiv, mülayim və passiv 

təmkinli və bazar proseslərinə geniє imkan verən 

proteksionist və xarici elm və texnika ьзьn son həddə qədər açıq 

yüksək seleksiyalı və əhatəedici 

))iqtisadi və texnoloji innovasiya 

 

205. Hərbi-kosmik proqramların dövlət maliyyələєdirilməsi hansı ölkələrdə daha üstündür?    

))ABЄ və Böyük Britaniya 

Yaponiya və Almaniya 

Rusiya və İran 

Fransa və İtaliya 

Зin və Türkiyə 

 

206. Hansı ölkələrdə vətəndaş ETTDK-ın dövlət maliyyələєdirilməsi üstündür?    

ABЄ və Böyük Britaniya 

))Yaponiya və Almaniya 

Rusiya və İran 

Fransa və İtaliya 



Зin və Türkiyə 
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207. Dövlət müəssisələrin innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün hansı alətlərdən istifadə edilə 
bilməz?    

müəssisələrə uzun müddətli kreditin verilməsi 

vergi güzəєtləri 

patent 

müəlliflik hüquqlarının qorunması 

))rəqabətin inkiєafı 

 

208. Dövlət müəssisələrin innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün hansı alətlərdən istifadə edilə 
bilməz?    

iri innovasiya layihələrinin maliyyələєdirilməsində dövlətin payçı kimi iştirakı 

))hüquqi bazarın yaradılması 

innovasiya vergi krediti 

maliyyələєmədə dövlətin iştirakı 

müəssisələrə kreditlərin verilməsi 

 

 209.Aşağıdakılardan hansı dövlət innovasiya siyasətinin qarşısında duran vəzifələrə daxil deyil?    



dövlət innovasiya siyasətinin istiqamətlərinin, müəyyənləєdirilməsi və reallaşdırılması; 

innovasiya fəaliyyətinin infrastrukturunun yaradılması və inkiєaf etdirilməsi; 

))yerli innovasiya məhsullarının beynəlxalq bazarlarda satışının həyata keзirilməsi; 

elmi-texniki kooperasiya və innovasiya fəaliyyəti sahəsində xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı; 

innovasiya fəaliyyətinin inkişafında elm, təhsil, istehsal və maliyyə-kredit sferalarının qarşılıqlı fəaliyyətinin 
təmin edilməsi 

 

210. Aşağıdakılardan hansı dövlətin elmi-texniki və innovasiya siyasətinin istiqamətlərinə daxil deyil?    

dövlət elmi tədqiqatlarında prioritet (öncül) istiqamətlərin müəyyənləєdirilməsi; dövlət resusrlarının elmi 
tədqiqatların müxtəlif istiqamətləri arasında bölüşdürülməsi; dövlət elmi mərkəzlərində tədqiqatların 
yerinə yetirilməsi; 

özəl bölmədə elmi tədqiqatların və onların nəticələrinin tətbiqinin dövlət tərəfindən stimullaşdırılması, 
ETT-nin templəri və səmərəliliyi nöqteyi-nəzərindən zəruri rəqabət səviyyəsinin saxlanılması; 

iqtisadiyyatda innovasiya mühitini, tədqiqat və iєləmələri təmin edən infrastrukturun formalaşdırılması: 
elmi-texniki informasiya, standartlaşdırma, statistika xidmətlərinin yaradılması; xarici təcrübənin 
öyrənilməsi və beynəlxalq əməkdaşlıq; 

elmi-texniki inkişafın proqnozlaşdırılması: ümummilli elmi prioritetlər sisteminin formalaşdırılması, ETT–nin 
mümkün mənfi nəticələrinin qiymətləndirilməsi, informasiya-kommunikasiya texnologiyaların inkişaf 
perspektivləri; 

))ölkədə yoxsulluğun azaldılması və davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı. 

 

211. Aşağıdakılardan hansı dövlət innovasiya siyasətinin məqsədini əks etdirir?    

ölkədə istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin artması, elmi-texniki işləmələrin nəticələrinin 
səmərəli istifadəsi və sosial-iqtisadi inkiєaf məsələlərinin həlli 

))ölkədə istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin artmasını, elmi-texniki işləmələrin 
nəticələrinin səmərəli istifadəsini və sosial-iqtisadi inkiєaf məsələlərinin həllini təmin edən innovasiya 
fəaliyyəti ьзьn цlkədə əlveriєli iqtisadi, hьquqi və təşkilati mühitin yaradılması 

ölkəyə gətirilən malların keyfiyyətinə nəzarətin artmasını, fundamental tədqiqatların nəticələrinin 
səmərəli istifadəsini və kommersiyalaşmasını, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məsələlərinin 
həllini təmin edən əlverişli mühitin yaradılması 

yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması, sabit iqtisadi artımın təmin edilməsi, əhalinin həyat 
səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ölkənin müdafiə (hərbi), texnoloji və ekoloji təhlükəsizliyinin 



təmin edilməsi 

yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması, sabit iqtisadi artımın təmin edilməsi, əhalinin həyat 
səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatına səmərəli inteqrasiyası 

 

212. M.Porter hər bir ölkənin rəqabətli inkişafının dörd mərhələsini fərqləndirir. Aşağıdakılardan hansı bu 
mərhələlərə aid deyil?    

istehsal amillərinin üstünlüyünə əsaslanan inkiєaf 

investisiya üstünlüyünə əsaslanan inkiєaf 

))dövlətin aparıcı roluna əsaslanan inkiєaf 

innovasiyaya əsaslanan inkiєaf; 

əhalinin rifah səviyyəsinə əsaslanan inkiєaf. 

 

213. İnnovasiya proseslərini dövlət tənzimlənməsinin birbaşa metodlarına aşağıdakılardan hansılar aiddir?    

))inzibati idarəetmə və məqsədli proqram 

dövlət investisiya proqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, dotasiya, subsidiya 
formasında maliyyə pul yardımının verilməsi 

makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional 

vergi və amortizasiya qanunvericiliyinin liberallaşdırılması, sosial infrastrukturunun yaradılması, vergi və 
kredit imtiyazları 

ETTKSİ–ın maliyyələєdirilməsi, orta və ali təhsilin sisteminin maliyyələєdirilməsi və təkmilləєdirilməsi, bir 
sıra təєkili-instutusional tədbirlərin həyata keзirilməsi 

 

214. İnnovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsinin dolayı metodlarına aşağıdakılardan hansılar aiddir?    

inzibati idarəetmə və proqram məqsədli 

dövlət investisiya proqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, dotasiya, subsidiya 
formasında maliyyə pul yardımının verilməsi 

makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional 

))vergi və amortizasiya qanunvericiliyinin liberallaşdırılması, sosial infrastrukturunun yaradılması, vergi və 
kredit imtiyazları 



ETTKSİ –ın maliyyələєdirilməsi, orta və ali təhsilin sisteminin maliyyələєdirilməsi və təkmilləєdirilməsi, bir 
sıra təєkili-instutusional tədbirlərin həyata keзirilməsi 

 

215. Sadalananlardan hansı dövlət elmi-texniki siyasətinin realizasiya alətinə aiddir?    

inzibati idarəetmə və proqram məqsədli 

dövlət investisiya proqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, dotasiya, subsidiya 
formasında maliyyə pul yardımının verilməsi 

makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional 

vergi və amortizasiya qanunvericiliyinin liberallaşdırılması, sosial infrastrukturunun yaradılması, vergi və 
kredit imtiyazları 

))ETTKSİ –ın maliyyələєdirilməsi, orta və ali təhsilin sisteminin maliyyələєdirilməsi və təkmilləєdirilməsi, bir 
sıra təєkili-instutusional tədbirlərin həyata keзirilməsi 

 

 216.İnnovasiyanın dövlət tənzimlənməsinin məqsədli proqram formasına nə aiddir?    

birbaєa dotasiya maliyyələєdirilməsi 

vergi və kredit imtiyazları 

))kontrakt maliyyələєmə 

qanunvericilik normaları 

sosial infrastukturunun yaradılması 
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217. Єirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formalarına hansı aid deyil?    

))kooperativlər 

 kartel 

trest 

konqlomerat 

konsern 

 

218. Єirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formalarına hansı aid deyil?    

konsorsium 

sənaye holdinqləri 

strateji alyanslar 

))təєkilati mьəssisələr 

maliyyə sənaye qrupları 

 

219. Єirkətlərin inteqrasiyasının təєkilati formaları hansılardır?    

təktəsisзili mьəssisələr, ortaqlıqlar, cəmiyyətlər 

))konsern, kartel, trest, konqlomerat, konsorsium, sənaye holdinqləri, strateji alyanslar, maliyyə-sənaye 
qrupları 

məhdud məsuliyyətli müəssisələr, kommandit müəssisələr, səhmdar cəmiyyətləri, təsərrüfat cəmiyyətləri, 
kooperativlər 

konsern, holdinq, konsorsium, holdinqlər, əməliyyat єirkətləri, səhmdar cəmiyyətləri, maliyyə-sənaye 
qrupları 

müəssisə birlikləri, sığorta şirkətləri, alyanslar, inkubatorlar, klasterlər, texnoloji parklar 

 

220. Təşkilatların struktur tipləri aşağıdakılardır:    

xətti, funksional, xətti-funksional, ьfiqi, єaquli 

))xətti, funksional, xətti-funksional, matris (qərargah), briqada, divizional 

ьfiqi, єaquli, ierarxiya, təkbaşına rəhbərlik 



ümumi, xüsusi, istehsal, qeyri-istehsal 

xətti, xətti-funksional, qərargah, ierarxiya, єaquli, ьfiqi 

 

221. Aşağıdakılardan hansı innovasiyaları yeniliyin səviyyəsi və əhəmiyyətinə görə qruplaşdırılmasını əks 
etdirir?    

))müəssisə miqyaslı yenilik, sahə miqyaslı yenilik, ölkə miqyaslı yenilik, dünya miqyaslı yenilik 

texniki-texnoloji əhəmiyyətli yeniliklər, təєkilati-iqtisadi əhəmiyyətli yeniliklər, ictimai əhəmiyyətli 
yeniliklər 

müəssisə miqyaslı yenilik, müəssisələrarası istifadə yeniliyi, sahələrarası tətbiq yeniliyi, ölkə miqyaslı 
yenilik, regional əhəmiyyətli yenilik 

xırda yeniliklər, kompleks yeniliklər, sistemli yeniliklər, strateji yeniliklər 

radikal yeniliklər, kombinələєdirilmiє yeniliklər, uyğunlaşdırılmış yeniliklər, əvəzləyici yeniliklər 

 

222. Sadalananlardan hansı elmi və elmi-texniki təşkilatların növlərinə aid deyil?    

elmi-təıdqiqat institutları 

))injinirinq firmalar 

konstruktor büroları 

layihə-texnoloji institutlar 

dövlət layihə institutları 

 

223. Aşağıdakılardan hansılarını elmin və istehsalın inteqrasiyasının prinsipcə yeni formalarına aid etmək 
olar?    

mühəndis mərkəzləri 

ixtisaslaşmış tətbiqi təєkilatlar 

regional elmi mərkəzlər 

))maliyyə-sənaye qrupları 

elmi-istehsal birlikləri 

 



224. Aşağıdakılardan hansılarını elmin və istehsalın inteqrasiyasının prinsipcə yeni formalarına aid etmək 
olmaz?    

elmi texnoloji parklar 

kiєik innovasiya mьəssisələri 

))mühəndis mərkəzləri 

venзur təşkilatları 

maliyyə-sənaye qrupları 

 

225. Texnoparkların hansı tipləri məlum deyil?    

elmi parklar 

texnoloji parklar 

biznes-inkubatorlar 

 texnopolislər 

))konsaltinq parklar 

 

226. Texnoparkların tipinə hansı aiddir?    

mühəndis mərkəzləri 

kiзik mьəssisələr 

servis xidmətləri 

ictimai tələb 

))biznes-inkubatoru 

Bölmə: 0902 

Ad 0902 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 



 

 

 

227. İxtisaslaşdırılmış və kompleks innovasiya təşkilatları hansılardır?    

konsern, kartel, konqlomerat, konsorsium, sənaye holdinqləri, strateji alyanslar, maliyyə-sənaye qrupları 

məhdud məsuliyyətli müəssisələr, kommandit müəssisələr, səhmdar cəmiyyətləri, təsərrüfat cəmiyyətləri, 
kooperativlər 

))tədqiqat mərkəzləri, layihə-konstruktor təşkilatları, elmi parklar, maliyyə-sənaye qrupları, texnoparklar, 
texnopolislər, strateji alyanslar 

konsern, holdinq, konsorsium, holdinqlər, əməliyyat єirkətləri, səhmdar cəmiyyətləri, maliyyə-sənaye 
qrupları 

müəssisə birlikləri, sığorta şirkətləri, alyanslar, inkubatorlar, klasterlər, texnoloji parklar, təktəsisзili 
mьəssisələr, ortaqlıqlar, cəmiyyətlər 

 

228. Elm və istehsalın sıx qarşılıqlı əlaqə formaları hansılardır?    

))ərazə elm-sənaye mərkəzləri (texnopolis, texnopark), «texnoloji kooperasiya» (єirkətlərin, elmi 
mərkəzlərin və dövlətin birgə fəaliyyəti) 

elmi-tədqiqat mərkəzləri, sınaq laboratoriyaları, universitetlər 

layihə-konstruktor bölmələri, elmi araşdınma şöbələri, layihə institutları 

universitetlər, institutlar, elmi mərkəzlər 

maliyyə-sənaye qrupları, elmi parklar, inkubatorlar, klasterlər 

 

229. Aşağıdakılardan hansı texnoparkların tiplərinə aid deyil?    

))mühəndis mərkəzləri 

biznes-inkubatorlar 

texnopolislər 

elmi parklar 

texnoloji parklar 

 



230. Texnoparkların hansı tiplərində onun əsas funksiyası nəzəri, fundamental və tətbiqi tədqiqatların 
aparılmasıdır?    

texnoloji parklar 

biznes-inkubatorlar 

texnopolislər 

))elmi parklar 

bütün sadalananlar 

 

231. Əsasən axtarış – tətbiqi tədqiqatlarla, layihə konstruktor iєləmələri ilə və onların əsasında yeni 
məhsul növlərinin, texnoloji proseslərin mənimsənilmələrilə, təєkilati-idarəetmə məsələlərin həlli ilə 
məşğul olan təєkilatlar necə adlanır?    

))vençur firmaları 

texnopark 

texnopolis 

biznes-inkubator 

texnoloji park 

 

232. İnfrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işləmək məqsədi ilə komfortlu єərait yaratmaq mümkün olan 
yararlı (ölçülərinə görə elmi və sənaye mərkəzlərinə yaxın olması) ərazi necə adlanır?    

vençur firmaları 

))texnopark 

texnopolis 

biznes-inkubator 

texnoloji park 

 

233. Ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilə və onun həyat fəaliyyətini təmin edən 
єəhərin bazasında yaranmış elmi-istehsalat kompleksi necə adlanır?    

vençur firmaları 

 texnopark 



))texnopolis 

biznes-inkubator 

texnoloji park 

 

234. Kiзik mьəssisələr əmələ gətirən və onlara innovasiya xidmətləri göstərmək və heyətin 
ixtisaslaşdırılması üçün təyin olunmuє mьrəkkəb зoxprofilli kompleks necə adlanır?    

vençur firmaları 

texnopark 

texnopolis 

))biznes-inkubator 

texnoloji park 

 

235. Texnologiyaların işlənib hazırlanmasını, onların kommersiya məhsuluna зevrilməsini və istehsalata 
ötürülməsini, məhsulun sınaqdan keçirilməsini və sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmətlərini, 
texnalogiyaların ekspert qiymətləndirilməsini təmin edən elmi-istehsalat kompleksi necə adlanır?    

vençur firmaları 

texnopark 

texnopolis 

biznes-inkubator 

))texnoloji park 

Bölmə: 1001 

Ad 1001 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 



 

236. Kiзik innovasiya mьəssisələrinin üstünlüklərinə hansı aiddir?    

yeni texnologiyaların miqyaslı tətbiqi üçün daha yaxşı zəmin yaradır 

daha güclü, cəmləєmiє və mərkəzləєmiє kapital 

))iqtisadiyyatın struktur dəyiєikliklərinə operativ reaksiya verirlər 

sosial inkiєaf ьзьn daha əlverişli imkanları olur, onlar bazarda daha raqabətqabiliyyətlidirlər 

marketinq tədqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur 

 

237. Kiзik innovasiya mьəssisələrinin üstünlüklərinə hansı aid deyil?    

son istehlakçıya daha yaxın olurlar 

bazarın tələblərinə bцyьk зeviklik və uyğunlaşma göstərirlər 

))sosial inkiєaf etmək üçün daha yaxşı imkanları olur, onlar bazarda daha rəqabətqabiliyyətli olurlar 

böyuməkdə olan tələbi maksimal sürətlə hesaba alırlar 

iqtisadiyyatın struktur dəyiєikliklərinə operativ cavab verirlər 

 

238. Kiзik innovasiya mьəssisələrinin rolu nədən ibarət deyil?    

yeni iє yerlərini yaratmaq 

yeni əmtəə və xidmətlər tətbiq etmək 

iri müəssisələrin ehtiyaclarını təmin etmək 

xüsusi əmtəə və xidmətlərlə istehlakçıları təmin etmək 

))marketinq tədqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur 

 

239. Aşağıdakılardan hansı kiçik innovasiya müəssisələrinin üstünlüklərinə aid deyil?    

innovasiya prosesinin əsasən birinci mərhələlərində yerinə yetirilməsinə nisbətən əhəmiyyətli xərc tələb 
etməyən iєləmələrin həyata keçirilmısi 

bazarın tələblərinə cavab olaraq məhsulun və istehsal prosesinin texnologiyasına tez proqressiv 
dəyiєikliklər gətirmək qabiliyyəti 



))məhsul vahidinin maya dəyərinin aşağı olması 

xüsusi kapitalın nisbətən daha sürətli dövr etməsi 

daxili komunikasiyaların çevikliyi 

 

240. Venзurlu maliyyələєmə hansı formalarda həyata keзirilir?    

qiymətli kağızların, səhmlərin buraxılması 

investisiyalaşdırma və riskli layihələr 

iri korporasiyaların daxili riskli layihələri 

))adətən konversiya hüququq ilə yeni firmaların səhmlərinin əldə edilməsi və müxtəlif növlü kreditlərin 
verilməsi 

vençurlu firmaların xüsusi vəsautləri 

 

241. Venзur mьəssisələrini hansı növləri vardır?    

kommutantlar, violentlər, patientlər, eksplerentlər 

kiçik asılı olmayan müəssisələr 

banklar, sığorta kompaniyaları, təqaüd fondları 

))iri korporasiyaların riskli biznesi və daxili riskli layihələri 

 kiзik və asılı olmayan kompaniyalar 

 

 242.Riskli biznesin yayıldığı sahəyə hansı aid deyil?    

 elektrotexnika 

 informatika 

rabitə 

maşınqayırma 

))yüngül sənaye 

 

 243.Vençur sahibkarlığının üstünlüklərinə hansı aid deyil?    



зeviklik 

sürətlə axtarış istiqamətini dəyiєməsi 

yeni ideyaları tez tutmaq 

yeni ideyaları sınaqdan keçirmək 

)) mərkəzləєdirilmiє proqram 

 

 244.Vençur kapitalı nədir?    

səhmdar kapitalının formasıdır 

sığorta kapitalının bir növüdür 

annuitetin bir növüdür 

törəmə müəssisələrin kapitalıdır 

))riskli investisiyadır 

 

245. Kiзik innovasiya mьəssisələrinin üstünlüklərinə hansı aiddir?    

yeni texnologiyaların miqyaslı tətbiqi üçün daha yaxşı zəmin yaradır 

daha güclü, cəmləєmiє və mərkəzləєmiє kapital 

marketinq tədqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur 

))xüsusi kapitalın nisbətən daha sürətli dövr etməsi 

sosial inkiєaf ьзьn daha əlverişli imkanları olur, onlar bazarda daha raqabətqabiliyyətlidirlər 

Bölmə: 1002 

Ad 1002 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 



 

246. Vençur firmalarının yaradılması hansı həlqədən ibarət deyil?    

innovasiyanın ideyası 

 ictimai tələb 

sahibkar 

riskli kapital 

))rəqabətlərin mövcudluğu 

 

247. Aşağıdakılardan hansı vençur firmalarının yaranmasına imkan vermir?    

innovasiyanın ideyası 

ictimai tələb 

sahibkar 

riskli kapital 

))material resurslarının mövcudluğu 

 

248. Bazarın köhnə seqmentlərinin yeni yaxud radikal dəyiєikliklərinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalar 
necə adlanır?    

violentlər 

)) eksplerentlər 

patientlər 

kommutantlar 

 venзurlular 

 

249. Yeniliklərin bazara ötürülməsi ilə hansı firmalar məşğul olur?    

violentlər 

))eksplerentlər 

patientlər 



kommutantlar 

venзurlular 

 

250. Firma-eksplerentlər hansı adı almışlar?    

))“ilk qaranquєlar” 

“hiyləgər tülkülər” 

“ağır tərpənən begemotlar” 

“boz siзanlar” 

“qüvvətli fillər” 

 

251. Patient firmalar necə adlanır?    

“ilk qaranquєlar” 

))“hiyləgər tülkülər” 

“ağır tərpənən begemotlar” 

“boz siзanlar” 

“qüvvətli fillər” 

 

252. Kommutant firmalar necə adlanır?    

ilk qaranquєlar” 

“hiyləgər tülkülər” 

“ağır tərpənən begemotlar” 

))“boz siзanlar” 

“qüvvətli fillər” 

 

 253.Hansı firmalar bazarın dar seqmentinə iєləyirlər və dəbin, reklamın təsiri altında formalaşmış 
tələbatları təmin edirlər?    

violentlər 



eksplerentlər 

))patientlər 

kommutantlar 

venзurlular 

 

254. Hansı firmaların iri kapitalı, yüksək texnoloji mənimsəmə səviyyəsi vardır?    

))violentlər 

eksplerentlər 

patientlər 

kommutantlar 

venзurlular 

 

255. Geniє istehlak dairəsi üçün iriseriyalı və kütləvi məhsul buraxılışı ilə hansı firmalar məşğuldur?    

))violentlər 

eksplerentlər 

patientlər 

kommutantlar 

 venзurlular 

Bölmə: 1101 

Ad 1101 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 



256. İstehsal resurslarına nə aid deyil?    

əmək resursları 

kapital 

təbii resurslar 

))komersiya krediti 

texnologiya və təєəbbüskarlıq qrupları 

 

257. İnnovasiyaların hansı maliyyələєdirmə metodları mövcuddur?    

ümumdövlət, sahə, regional 

xüsusi və borc alınmış 

əsas və köməkзi 

))birbaєa və dolayı 

daxili və büdcə metodu 

 

258. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyələєdirmə mənbəyinə aiddir?    

vergi imtiyazları və güzəєtlər 

vergi krediti 

kredit imtiyazları 

xüsusi elmi avadanlıq və stendlərin lizinqi 

))innovasiya investisiyaları 

 

259. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın dolayı maliyyələєdirmə mənbəyinə aiddir?    

))xüsusi elmi avadanlıq və stendlərin lizinqi 

büdcə vəsaitləri 

innovasiya investisiyaları 

 zaminlər 

müəssisələrin xüsusi vəsaitləri 



 

260. İnnovasiyaların idarəetmə səviyyəsi üzrə maliyyələєdirmə mənbələri necə təsnifləєdirilir?    

))ümumdövlət, sahə, regional, institusional 

xüsusi və borc alınmış 

əsas və köməkзi 

birbaєa və dolayı 

daxili və büdcə metodu 

 

261. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyələєdirmə mənbəyinə aid deyil?    

vergi imtiyazları və güzəєtlər 

vergi krediti 

kredit imtiyazları 

xüsusi elmi avadanlıq və stendlərin lizinqi 

))büdcə vəsaitləri 

 

262. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyələєdirmə mənbəyinə aid deyil?    

vergi imtiyazları və güzəєtlər 

vergi krediti 

kredit imtiyazları 

xüsusi elmi avadanlıq və stendlərin lizinqi 

))müəssisələrin єəxsi vəsaitləri 

 

263. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyələєdirmə mənbəyinə aid deyil?    

))vergi imtiyazları və güzəєtlər 

büdcə vəsaitləri 

innovasiya isnvestisiyaları 

qrantlar 



müəssisələrin єəxsi vəsaitləri 

 

264. Hansı əlamətə görə innovasiyaların idarəetmə səviyyəsi üzrə maliyyələєdirmə mənbələri 
ümumdövlət, sahə, regional, institusional kimi təsnifləєdirilir?    

dövlətə məxsusluğuna görə 

mülkiyyət formalarına görə 

))idarəetmə səviyyəsinə görə 

miqyasına görə 

fəaliyyət sferasına görə 

 

 265.İstehsal resurslarına nə aid deyil?    

maliyyə resusrları 

əmək resursları 

istehsal vəsaitləri 

))kommersiya krediti 

sahibkarlıq qabiliyyəti 

Bölmə: 1102 

Ad 1102 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

266. Sadalananlardan hansıları innovasiyaların maliyyələєdirilməsi mənbələrinin ümumdövlət səviyyəsində 
aparılmasına aiddir?    



))daxili və xarici dövlət borcunun formasında borc alınmış vəsaitlər 

bank kreditləri 

innovasiya investisiyaları 

aksiyaların satışından alınan vəsaitlər 

lizinq imtiyazları 

 

267. Hansı ölkələrdə elmi tədqiqatların və iєləmələrin maliyyələєdirilməsində xüsusi sektorun payı 70-75% 
təєkil edir?    

))ABŞ, İsveçrə, Finlandiya 

Belзika, Almaniya, Fransa 

Bolqarıstan, Macarıstan, Polşa 

Rusiya, Зin, Hindistan 

ABЄ, Almaniya, Norveз 

 

268. Hansı ölkələrdə elmi tədqiqatlar və iєləmələrin dövlət maliyyələєdirilməsi üstün olmaqla model 
yayılmışdır?    

ABŞ, İsveçrə, Finlandiya 

Belзika, Almaniya, Fransa 

))Bolqarıstan, Macarıstan, Polşa 

Rusiya, Зin, Hindistan 

ABЄ, Yaponiya, Cənubi Koreya 

 

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

müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət 

müəssisənin təsisзilərinin verdiyi vəsait 

müəssisənin ehtiyat fondunun vəsaiti 

))müəssisənin əmək haqqı fondunun vəsaiti 



müəssisənin cəlb etdiyi borc vəsaitləri 

 

270. Daxili və xarici dövlət borcu formasında alınmış vəsaitlər innovasiyaların maliyyələєdirilməsi 
mənbələrinin hansı səviyyəsində aparılmasına aiddir?    

)) ümumdövlət 

 sahə 

regional 

institusional 

lokal 

Bölmə: 1201 

Ad 1201 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

271. Yeniliyin tətbiqi nəticəsində müəssisədə iєзilərin əmək və istirahət єəraiti yaxşılaşıbsa, bu hansı 
səmərə hesab olunur?    

iqtisadi səmərə 

elmi-texniki səmərə 

))sosial səmərə 

ekoloji səmərə 

bu, səmərə deyil 

 

272. Sadalananlardan nəyi elmi-texniki təşkilatların heyətinə daxil edilmir?    



elmi əməkdaєlar 

elmi-texniki heyət 

elmi-köməkзi heyət 

inzibati təsərrüfat heyəti 

))xidmətedici heyət 

 

273. Elmi-texniki təşkilatların heyəti qruplarından hansı qrupu elmi-texniki kadrların strukturasının əsas 
hissəsi sayılır?    

))elmi əməkdaєlar 

elmi-texniki heyət 

elmi-köməkзi heyət 

inzibati təsərrüfat heyəti 

xidmətedici heyət 

 

274. Elmi-texniki təşkilatların heyətinin hansı kateqoriyası elmi xidmətlə, tədqiqatlarının nəticələrinin 
realizasiyasıyla məşğul olur?    

elmi əməkdaєlar 

))elmi-texniki heyət 

elmi-köməkзi heyət 

inzibati təsərrüfat heyəti 

xidmətedici heyət 

 

275. Elmi-texniki təşkilatların heyətinin hansı kateqoriyası kəєflər etməklə və innovasiya fikirlərini təklif 
edərək yeni ideyalar irəli sürür?    

))elmi əməkdaєlar 

elmi-texniki heyət 

elmi-köməkзi heyət 

inzibati təsərrüfat heyəti 



xidmətedici heyət 

 

276. Elmi-texniki təşkilatların heyətinin hansı kateqoriyası patentli xidmətlərin, elmi-texniki və maliyyə-
kommersiya məlumat bölmələri maliyyə-iqtisadi bölmələrini, iєзilərini, laborantları daxil edir?    

elmi əməkdaєlar 

elmi-texniki heyət 

))elmi-köməkзi heyət 

inzibati təsərrüfat heyəti 

xidmətedici heyət 

 

277. Elmi kadrlara aiddir:    

elmi iєзilər, eksperimental zavodlar, sexlər, laboratoriyaların yüksək ixtisaslı kadrları 

))tədqiqatçılar, texniklər, laborantlar 

alimlər, kiзik xidmətedici heyət, novatorlar 

elmi-tədqiqat təşkilatlarının strukturu və onun зevikliyi 

tədqiqatçılar, ixtiraçılar, sexlərin rəhbərləri 

 

 278.Elmi əməkdaєlar:    

))kəєflər etməklə və innovasiya fikirlərini təklif edərək yeni ideyalar irəli sürürlər 

elmi xidmətlə, tədqiqatlarının nəticələrinin realizasiyasıyla məşğul olur 

özündə patentli xidmətlərin, elmi-texniki və maliyyə-kommersiya məlumat bölmələri maliyyə-iqtisadi 
bölmələrini, iєзilərini, laborantları daxil edir 

inzibati-təsərrüfat fəaliyyətlə məşğul olurlar 

bütün sadalananlar 

Bölmə: 1202 

Ad 1202 

Suallardan 4 



Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

279. Elmi-texniki təşkilatların təєkili təxminən hansı nisbətdə elmi iєзilər və köməkзi texniki iєзilər 
olmalıdır?    

1:1 

1:2 

2:1 

))1:2,5 

2,5: 1 

 

280. Elmi təşkilatlarda hansı tipli iş qrafiki geniş yayılmışdır?    

))зevik qrafik (cədvəl) 

cəmləєdirilmiє iє gьnь 

natamam (qismən) məşğul 

sıxılmış iş həftəsi 

sadalananlardan heз biri 

 

281. Elmi-texniki heyət:    

kəєflər etməklə və innovasiya fikirlərini təklif edərək yeni ideyalar irəli sürürlər 

))elmi xidmətlə, tədqiqatlarının nəticələrinin realizasiyasıyla məşğul olur 

özündə patentli xidmətlərin, elmi-texniki və maliyyə-kommersiya məlumat bölmələri maliyyə-iqtisadi 
bölmələrini, iєзilərini, laborantları daxil edir 

inzibati-təsərrüfat fəaliyyətlə məşğul olurlar 



bütün sadalananlar 

 

282. Elmi-köməkзi heyət:    

kəєflər etməklə və innovasiya fikirlərini təklif edərək yeni ideyalar irəli sürürlər 

elmi xidmətlə, tədqiqatlarının nəticələrinin realizasiyasıyla məşğul olur 

))özündə patentli xidmətlərin, elmi-texniki və maliyyə-kommersiya məlumat bölmələri maliyyə-iqtisadi 
bölmələrini, iєзilərini, laborantları daxil edir 

inzibati-təsərrüfat fəaliyyətlə məşğul olurlar 

bütün sadalananlar 

Bölmə: 1301 

Ad 1301 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

 

283. İntellektual mülkiyyətə nə daxil deyil?    

kəєflər 

 ixtiralar 

konsepsiyalar 

modellər 

))mülkiyyət hüququ 

 

 284.İntellektual mülkiyyətə nə daxil deyil?    

nəzəriyyələr 



proqram məhsulları 

))mal və xidmətlər 

radio və teleproqramlar 

incəsənət əsərləri 

 

 285.Azərbaycanda yeniliklərə (ixtiralara və s.) müəlliflik hüquqları harada qeydiyyata alınır?    

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyində 

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyində 

))Azərbaycan Respublikasının Müəlliflik Hüquqları Agentliyində 

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsində 

 

286. İntellektual mülkiyyətə nə aid deyil?    

nəzəriyyələr 

 kəєflər 

))mülkiyyət hüququ 

proqram məhsulları 

incəsənət əsərləri 

 

287. İntellektual mülkiyyətə nə aid deyil?    

 kəєflər 

proqram məhsulları 

))mal və xidmətlər 

nəzəriyyələr 

 ixtiralar 

 

 288.İntellektual mülkiyyətə nə aid deyil?    



konsepsiyalar 

proqram məhsulları 

ixtiralar 

kəєflər 

))mülkiyyət hüququ 

 

289. Müəlliflik hüququ aşağıdakılardan hansına şamil edilmir?    

eskiz 

kцзьrmə 

rəsm 

plan 

))fikir 

 

290. Müəlliflik hüququ aşağıdakılardan hansına şamil edilmir?    

зertyoj 

yazılı əsər 

єəkil 

rəsm 

)) fikir 

Bölmə: 1302 

Ad 1302 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 



 

291. Müəlliflik hüququ aşağıdakı formalardan hansında mövcud olan əsərlərə єamil edilmir?    

rəsm 

 eskiz 

єəkil 

))dьєьncə 

plan 

 

 292.Müəlliflik hüququ aşağıdakı formalardan hansında mövcud olan əsərlərə єamil edilmir?    

 зertyoj 

kцзьrmə 

yazılı əsər 

зəkilmiє єəkil 

))fikir 

 

 293.Patent nədir?    

))ixtiraya müəllifliyi təsdiq edən və sahibinə bu ixtira ilə bağlı müstəsna hüquqlar verən sənəddir 

məhsulun keyfiyyətini təsdiq edən sənəddir 

məhsulun gigiyenik və ya təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğnu təsdiq edən sənəddir 

müəssisənin sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmasına icazə verildiyini təsdiq edən sənəddir 

müəssisənin dövlət qeydiyyatına alındığını təsdiq edən qeydiyyat єəhadətnaməsidir 

 

 294.Resurslara münasibətinə görə texnologiyalar necə qruplaşdırılır?    

mütərəqqi, inkiєaf edən, dayanıqlı, köhnəlmiє 

))elmtutumlu, kapitaltutumlu, enerjitutumlu, enerjiyə qənaət edən, tullantısız, azəməliyyatlı 

əl əməyinə əsaslanan, mexanikləşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış, avtomatik 

yaxşılaşdırılmış, təkmilləєdirilmiє, yeniləєdirilmiє, orijinal 



radikal, tədrivi, yaradıcı, dağıdıcı 

 

295. Müəlliflik hüququ aşağıdakı formalardan hansında mövcud olan əsərlərə єamil edilmir?    

yazılı 

єifahi 

audio- və videoyazılış 

təsvir (rəsm, eskiz, єəkil, plan, зertyoj və s.) 

))dьєьncə və fikir 

 

 296.İxtiranı yaradının bu ixtiraya mülkiyyət hüququ necə qorunur?    

lisenziya əsasında 

))müəlliflik єəhadətnaməsi və ya patent əsasında 

mənєə sertifikatı əsasında 

müvafiq arayış əsasında 

keyfiyyət sertifikatı əsasında 

 

297. İntelektual mülkiyyətə nə daxildir?    

kəєflər, ixtiralar, yeniliklər, mal və xidmətlər 

lisenziyalar, mülkiyyət hüquqları, modellər 

sənaye məhsuları, xidmətlər, informasiya məhsulları (proqram məhsulları, radio və teleproqramlar) 

))kəєflər, ixtiralar, konsepsiyalar 

incəsənət əsərləri, xidmətlər, lisenziyalar 

 

298. İntelektual mülkiyyətə nə daxildir?    

kəєflər, mal və xidmətlər 

ixtiralar, mülkiyyət hüquqları 

xidmətlər, informasiya məhsulları (proqram məhsulları, radio və teleproqramlar) 



))informasiya məhsulları (proqram məhsulları, radio və teleproqramlar), incəsənət əsərləri 

ixtiralar, xidmətlər, lisenziyalar 

 

299. İntelektual mülkiyyətə nə daxildir?    

mal və xidmətlər 

mülkiyyət hüquqları, kəєflər 

ixtiralar, xidmətlər 

))konsepsiyalar, modellər 

kəєflər, mülkiyyət hüquqları 

 

300. İntelektual mülkiyyətə nə daxildir?    

mal və xidmətlər 

mülkiyyət hüquqları 

sənaye məhsulu 

))incəsənət əsərləri 

xidmətlər, lisenziyalar 

 

 

  

   


