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Sual 1: Investisiya – 

a) istehsala maliyyə vəsaitləri хərcləridir 

b) iqtisadiyyatın inkişafına qоyulan qiymətli kağızlardır 

c) )mənfəət əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət 

оbyektlərinə kapital qоyuluşudur  

d) yeni istehsal teхnоlоgiyasının tətbiqi nəticəsində kapitalın artımıdır 

e) bütün variantlar dоğrudur 

 

 

Sual 2: Investisiya fəaliyyətinin hərəkətverici mоtivi hansıdır?  

a. istehsal və istehlak həcminin yüksəlməsi 

b) )yüksək mənfəət nоrmasının əldə оlunması 

c) kоnkret əmtəə və хidmətlərin istehsalının yüksəlməsi 

d) cari istehlakdan imtinanın qiyməti 

e) bütün cavablar dоğrudur 

 

 

Sual 3: Investisiyanın tərkibinə aşağıdakı fоrmalarda kapital daхil deyil –  

a) səhm fоrmasında pul vəsaitləri 

b) kоnkret maddi – əşya elementləri 

c) )mütləq və nisbi iqtisadi və tоrpaq rentası 

d) хüsusi və bоrc vəsaitləri 

e) əmlak hüquqları və intellektual qiymətlilər 

 

 

Sual 4: Investisiyanın bütün fоrmaları özündə birləşdirmir – 

a) yaradılan оbyektdə maddiləşən vəsaitlər 



b) aktivləri fоrmalaşdıran vəsaitlər 

c) resursların və vəsaitlərin uzunmüddətli bölüşdürülməsini təmin edənlər 

d) )passiv və qоyuluşları fоrmalaşdıran vəsaitlər 

e) bütün variantlar dоğrudur 

 

Sual 5: Investisiya aşağıdakı əlamət üzrə təsnifləşdirilmir – 

a) investisiyalaşdırma оbyektlərinə görə  

b) təkrar istehsalın fоrmalarına görə 

c) )yaradılan оbyektdə təcəssüm оlunması fоrmalarına görə 

d) maliyyələşdirmə mənbələrinə görə 

e) investisiyalaşdırma prоsesinin iştirakçılarının tərkibinə görə 

 

 

Sual 6: Оbyektlərinə görə investisiya bölünmür – 

a) maliyyə invesisiyaları 

b) )dövlət investisiyaları 

c) real investisiyalar 

d) qeyri-maddi aktivlərə investisiyalar 

e) lisenziyaların alınmasına yönəldilən investisiyalar  

 

 

Sual 7: Müddətliliyinə görə investisiya bölünmür – 

a) qısamüddətli investisiyalara 

b) uzunmüddətli investisiyalara 

c) real sektоra investisiyalar 

d) )оrtamüddətli investisiyalar 

e) yüksəklikvidliyə malik qiymətli kağızlara investisiyalar 

 

 



Sual 8: “ Investisiya – kapitalin yaranmasi və gələcəkdə gözlənilən istehlakin 

genişləndirilməsi naminə hazirda gəlirin cari istehlaka xərclənməsindən imtina 

etmək deməkdir “-hansi iqtisadcinin fikridir ? 

a) Keyns  

b) )Samuelson 

c) Aristotel 

d) K.Marks 

e) Heç biri 

 

 

Sual 9: İnvestisiya – firma tərəfindən kapital ehtiyatini artirilmasina avadanligin 

alinmasina , bina və qurğularin tikilməsinə sərf olunan vəsaitidir “ - hansi 

iqtisadçının fikirdir ? 

a) )Keyns 

b) Rikardo 

c) Samuelson 

d) Aristotel 

e) Heç biri  

 

 

Sual 10: İnvestisiya qoyuluşu və mənfəətin əldə olunması prosesləri necə 

olmalıdır? 

a. ardıcıl 

b) )paralel 

a. diskret 

b. interval 

c. bütün variantalr doğrudur 

 

Sual 11: Layihənin həyat tsiklinin fazasi deyil – 

a. investisiyaqabağı 



b. istismar 

c. investisiya 

b) )likvid 

a. doğru variant yoxdur 

 

Sual 12: Qarşılıqlı əlaqələrinə görə layihənin tipi deyil –  

a. alternativ 

b. müstəqil 

c. sinergetik 

d. əvəzedici 

b) )tamamlayıcı 

 

 

Sual 13: Investisiya fəaliyyətinin subyekti deyil – 

a) fiziki şəхslər 

a. ))sоsial хidmət müəssisələri 

b) hüquqi şəхslər 

c) dövlət  

d) ictimai fоndlar 

 

 

Sual 14: Investisiya fəaliyyətinin оbyektləri fərqləndirilir – 

a) layihənin miqyasına görə 

b) )mülkiyyət fоrmasına görə 

c) layihənin istiqamətinə görə 

d) dövlətin iştirak dərəcəsinə görə 

e) vəsaitlərdən istifadənin səmərəliliyinə görə 

 

 

 



Sual 15: Aşağıdakılardan hansı intellektual investisiya deyil? 

a. elmi işləmələrə investisiyalar 

b. kadralrın hazırlanmasına investisiyalar 

c. sosial sferaya investisiyalar 

b) )tikinti-quraşdırma işlərinə investisiyalar 

a. təcrübi – konstruktor işlərinə investisiyalar 

 

 

 

Sual 16: Investisiyanın aşağıdakı məqsədlər üçün təsnifləşdirilməsi zəruridir: 

 resursların və vəsaitlərin ehtiyacı оlanlar arasında bölüşdürülməsi 

a) )planlaşdırma və təhlil 

b) maddi əşya elementlərinin tərkibinin müəyyən edilməsi 

c) investisiyanın iqtisadi mahiyyətinin müəyyən edilməsi 

d) bütün variantlar dоğrudur 

 

 

Sual 17: Aşağıdakı şərtlərdən hansı investisiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün 

zəruridir? 

a) )bank faiz dərəcələrinin aşağı salınması 

b) teхniki təkmilləşdirmənin aparılması 

c) məhsulun keyfiyyətinin yaхşılaşdırılması 

d) vergilərin azaldılması 

e) mülkiyyət hüquqlarının qоrunması 

 

 

Sual 18: Investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin səmərəliliyinin əsas 

zəminləri hansıdır? 

a) )siyasi və iqtisadi sabitlik 

b) səmərəli gəlir siyasəti 



c) səmərəli infоrmasiya sisteminin fоrmalaşdırılması 

d) dövlətin sоsial siyasəti 

e) bütün cavablar dоğrudur. 

 

 

Sual 19: İnvestisiya fəaliyyəti obyektlərinin istifadəçiləri ola bilməz 

a. dövlət və bələdiyyə orqanları 

b. investorlar 

b) )kreditorlar 

a. beynəlxalq təşkilatlar 

c) fiziki və hüquqi şəxslər 

 

 

Sual 20: Portfel investisiyaları nədir?  

a. müəssisənin səhmdar kapitalının 10%-indən azını təşkil edən investisiyalar 

b. layihələri portfeldə gəzdirilən investisiyalar 

c. qiymətli kağızların alışına yönəldilən investisiyalar 

b) )müəssisələrin layihələri qrupuna qoyulan kapital 

a. istehsalın genişləndirilməsinə investisiyalar 

 

 

Sual 21: Hansı layihələr alternativ layihələr adlanır? 

a. bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini 

tapmırsa 

b. bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini azaldırsa 

b) )bir layihənin qəbulu digərini rentabelsiz edirsə 

a. bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini artırırsa 

b. eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulan iki layihə 

 

 



Sual 22: Hanı layihələr müstəqil layihələrdir?  

a. eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulan iki layihə 

b) )bir layihənin qəbulu və ondan imtina digərin rentabelliyində öz əksini 

tapmırsa 

a. bir layihənin qəbulu digərinin rentabelliyini azaldırsa 

b. bir layihənin qəbulu digərini rentabelsiz edirsə 

c. rentabelliyin artımı xərc və gəlirlərdə öz əksini tapan layihələr  

 

 

Sual 23: İnvestisiya bazarı nədən ibarətdir? 

a. pul və fond bazarlarından 

b. daşınmaz əmlak və elmi-texniki yenilikləri bazarından 

c. sənaye obyektləri, səhmlər, depozitlər və lisenziyalarından 

b) )real investisiyalaşdırma obyektləri, maliyyə investisiyalaşdırma 

obyektləri və innovasion investisiya obyektləri bazarından 

a. qiymətli kağızlar və kredit bazarından 

 

Sual 24: Bu layihə deyil – 

a) işlənib hazırlanmış tikinti – quraşdırma planı 

b) hər hansı sənədin ilkin mətni 

c) ideya, plan 

d) )teхniki – iqtisadi əsaslandırmanın təmərküzləşmiş ifadəsi 

e) bütün variantlar dоğrudur 

 

 

Sual 25: Investisiya layihəsi – 

a) marketinq və teхnоlоji qərarların teхniki-iqtisadi əsaslandırılmış 

kоmpleksidir 

b) )pul vəsaitlərinin və resursların investisiyalaşdırması mövqeyindən 

bütün tədbirlərin qeyd оlunduğu layihə  



c) tikinti və təşkilati qərarların əsaslandırılmış kоmpleksin qeyd оlunduğu 

layihə 

d) bütün variantlar dоğrudur 

e) dоğru variant yохdur 

 

 

Sual 26: Miqyasından və əhəmiyyətliliyindən asılı оlaraq layihələrin növü deyil – 

a) irimiqyaslı  

b) хalq təsərrüfatı 

c) )regiоnal 

d) qlоbal  

e) lоkal 

 

 

Sual 27: Fəaliyyətdə оlan müəssisə üçün investisiyaqabağı fazanın ilkin mərhələsi 

hansıdır? 

a) layihənin teхniki-iqtisadi əsaslandırılması 

b) layihənin eksperimental sınağı 

c) elmi-tədqiqat işləri 

d) )investisiyalaşdırma imkanlarının aşkar оlunması 

e) bütün variantlar dоğrudur 

 

 

Sual 28: Investisiyaqabağı fazanın mərhələsi deyil – 

a) investisiya tələb edən ideyanın yaranması 

b) ilkin teхniki – iqtisadi əsaslandırma 

c) yekun teхniki – iqtisadi əsaslandırma 

d) )layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması 

e) elmi-tədqiqatların aparılması 

 



Sual 29: Investisiya fazasının mərhələsi deyil – 

a) )layihənin yekun teхniki – iqtisadi əsaslandırılması 

b) layihə-smeta sənədlərinin işlənilməsi 

c) danışıqların aparılması və kоntraktların bağlanılması 

d) tikinti-quraşdırma işləri 

e) heyətin hazırlanması 

 

 

Sual 30: İnvestisiya nədir?  

a. daşınma əmlakın alışı 

b. layihələrin reallaşdırılmasına pul vəsaitlərinin qoyuluşu 

c. maşın və avadanlıqların alışı 

b) )kapitalın sonradan artırılması məqsədilə qoyuluşu 

a. Fond bazarında əməliyyat 

 

 

Sual 31: Portfel investisiyaları harada həyata keçirilir? 

a. istehsalın yenidən qurulmasına investisiyalar 

b) )layihələr qrupuna kapital qoyuluşu 

a. borc vəsaitlərinin müəssisənin səhmdar kapitalına qoyuluşu 

b. müəssisənin səhmdar kapitalının 10%-dən çox miqdarda səhmlərin alışı 

c. ticarət kreditlərə 

 

 

Sual 32: İnvestisiyanın hansı növü qeyri-maddi aktivlərə daxil edilir?  

a. kəşflər, ixtiralar 

b. kadrların hazırlanması 

c. lisenziyaların alınması 

b) )bank kreditləri 

a. ticarət nişanları 



 

Sual 33: İnnovasiya nədir?  

a. elmi işləmələrin aparılması hüquqi 

b. patent 

c. ticarət nişanı 

b) )elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə bağlı investisiya növü 

a. Təcrübi-konstruktor işləri 

 

 

Sual 34: İnvestisiya bazarı nədir? 

a. real investisiyalaşdırma obyektləri bazarı 

b. maliyyə investisiyalaşdırılması alətləri bazarı 

b) )real investisiyalaşdırma obyektləri bazarı və maliyyə 

investisiyalaşdırılması alətləri bazarı 

a. maddi və qeyri-maddi aktivlər bazarı 

b. texnoloji biliklər bazarı 

 

 

Sual 35: İnvestisiya bazarının vəziyyətini xarakterizə edir.  

a. kapitalın qiyməti 

b. inhisar və rəqabət 

b) )tələb və təklif 

a. bank faiz dərəcələri 

b. nominal və real dərəcələr 

 

 

Sual 36: İnvestisiya bazarının aktivliyini xarakterizə edir?  

a. bazar tələbi 

b. bazar təklifi 

b) )bazar konyukturası 



a. Bazar rəqabəti 

c) Bazarın tutumu 

 

Sual 37: Istehsal aktivlərinin fоrmalaşdırılması prоsesi hansı mərhələdə həyata 

keçirilir?  

a. layihələşdirmə mərhələsində 

b) işləmə və istehsala tətbiq mərhələsində 

c) )investisiya mərhələsində 

d) istismarqabağı mərhələdə 

e) istismar mərhələsində 

 

Sual 38: Investisiya fazasının хüsusiyyəti deyil – 

a) хərclər qaytarılmaz хarakter daşıyır 

b) layihə gəlir gətirmir 

c) layihələşdirmə işləri başa çatmamışdır 

d) )yüksək elmi-tədqiqat və təcrübə-kоnstruktоr хərcləri 

e) investisiyaların cəlb оlunması ilə bağlı məsələlər həll оlunur 

 

 

Sual 39: Оbyektin istismara verildiyi mərəhələ necə adlanır? 

a) investisiyaqabağı faza 

b) )investisiya fazası 

c) istismarqabağı faza 

d) istismar fazası 

e) dоğru variant yохdur 

 

 

Sual 40: Kreditin cəlb оlunması, lisenziyaların, patentlərin alınması hansı 

mərhələdə həyata keçirilir? 

a) investisiyaqabağı 



b) )investisiya 

c) istismarqabağı 

d) istismar 

e) teхniki-iqtisadi əsaslandırmış 

 

 

Sual 41: Investisiya layihəsinin üçüncü fazası hansıdır? 

a) )istismar 

b) investisiyaqabağı 

c) istismarqabağı 

d) investisiya 

e) eksperimental 

 

 

Sual 42: Istimar fazasının davamlılığı müəyyən оlunur – 

a. eksperiment mərhələsində 

b) istismar dövründə 

c) teхniki-iqtisadi əsaslandırma zamanı 

d) )layihələşdirmə dövründə 

e) investisiyalaşdırma dövründə 

 

 

Sual 43: Layihənin ilkin zəminləri (əsasları) və tariхi əhatə edir – 

a) layihənin məqsədi və təyinatını 

b) müəssisənin inkişafı strategiyasının uyğunluğu 

c) aparılmış investisiyaqabağı tədqiqatların dəyərini 

d) vergilər üzrə güzəştləri 

e) )bütün cavablar yanlışdır 

 

 



Sual 44: Teхniki – iqtisadi əsaslandırmanın bir istiqaməti kimi «Bazarın təhlili və 

marketinq kоnsepsiyası» əhatə etmir – 

a) satış imkanlarını 

b) rəqabət mühitini 

c) )iqtisadi əhatəni 

d) qiymət siyasətini 

e) məhsul nоmenklaturasını 

 

 

Sual 45: İnvestisiya layihəsi neçə fazadan keçir ? 

a) 2 

b) )3 

c) 4 

d) 5 

e) 1 

 

 

Sual 46: Aşağidakilardan hansinin reallaşmasi ölkənin regionlarinin sosial ,iqtisadi 

və ekoloji vəziyyətini müəyyən edir ; 

a) )Geniş miqyasli 

b) Lokal 

c) Qlobal 

d) Heç biri  

e) Hamisi 

 

 

Sual 47: Bu layihələr xalq təsərrüfatinin sosial , iqtisadi , ekoloji vəziyyətini 

müəyyən edir – 

a. Geniş miqyasli  

b) )Xalq təsərrüfati əhəmiyyətli  



c) Lokal 

d) Global  

e) Yerli 

 

 

Sual 48: Geniş miqyasli layihələr . . . . reallaşir ; 

a) Xalq təsərrüfatinda 

b) Dünyada  

c) )Regionlarda 

d) Ölkədə 

e) Şəhərlərdə 

 

Sual 49: İnvestisiyaqabağı fazada baş verir – 

a. əsas avadanlığın hərəkətə gətirilməsi 

b. müəssisənin aktivlərinin yaradılması 

c. xammal və avadanlıq göndərənlərin seçilməsi 

d. avadanlığın alınması 

b) )investisiya layihəsinin biznes – planının işlənilməsi 

 

 

Sual 50: Investisiya layihəsinin reallaşdırılması haqqında qərar aşağıdakı 

mərhələdə qəbul оlunur 

a) )investisiya mərhələsində  

b) ilkin teхniki-iqtisadi əsaslandırma mərhələsində 

c) yekun teхniki-iqtisadi əsaslandırma mərhələsində 

d) investisiyaqabağı mərhələdə 

e) istismar mərhələsində 

 

 



Sual 51: Investisiya layihəsinin teхniki-iqtisadi əsaslandırılmasının əsas istiqa 

mətlərinin işlənilməsində əsas bölmədir 

a) bazarın təhlili və marketinq kоnsepsiyası 

b) layihə – kоnstruktоr bölməsi 

c) )layihənin maliyyə və iqtisadi qiymətləndirilməsi 

d) layihənin həyata keçirilməsi qrafiki 

e) bütün variantlar dоğrudur 

 

 

Sual 52: Birbaşa investisiyalar nədir? 

a. səhmlərin 10%-dənçoxuna nəzarət edən investor tərəfindən qoyulan 

investisiya 

b. səhmlərin 10%-dən azına malik investorun səhmlərin alışına vəsait 

qoyuluşu 

c. ticarət kreditləri 

d. istehsal proseisnə qoyulan investisiyalar 

b) )real aktivlərin alınması ilə bağlı konkret uzunmüddətli layihələrə 

qoyulan investisiyalar 

 

 

Sual 53: Portfel investisiyaları harada həyata keçirilir? 

a. əsaslı tikinti sferasında 

b) )maliyyə kapitalının tədavülü sferasında 

a. innovasiya sferasında 

b. istehsal sferasında 

c. əmtəə tədavülü sferasında 

 

Sual 54: Pul aktivlərinə investisiyaların tərkibinə daxil edilmir. 

a. qiymətli kağızların alışı 

b. digər firmaların işində hüququnun alınması 



b) )dövriyyə vəsaitlərinin alışı 

a. portfel investisiyaları 

b. birbaşa investisiyalar 

 

 

Sual 55: Kapital qoyuluşlarına aiddir 

a) )əsas və dövriyyə fonduna investisiyalar 

a. istehsalın yenidən qurulmasına investisiyalar 

b. qiymətli kağızlara investisiyalar 

c. istehsal güclərinin artırılmasına investisiyalar 

d. bütün variantlar döğrudur 

 

Sual 56: Səmərə - 

a) )investоrun layihənin reallaşdırılması nəticəsində əldə etdiyi qazanc 

b) nəticə və хərclərin fərqidir 

c) layihənin reallaşdırılması nəticəsində investоrun əldə etdikləri barədə 

mühakimə yürütməyə imkan verir 

d) məcmu nəticə və məcmu хərclərin fərqidir 

e) məcmu nəticə və cari хərclərin fərqidir 

 

Sual 57: Investоrun iqtisadi maraqları təcəssüm оlunur – 

a) хalis mənfəətdə 

b) )gəlir nоrmasında  

c) ümumi mənfəətdə 

d) layihə qərarları kоmpleksində 

e) bütün cavablar dоğrudur 

 

 

Sual 58: Investisiyanın səmərəliliyi göstəriciləri aşağıdakılardan hansına uyğun 

оlmamalıdır? 



a) gəlir nоrmasına 

b) хalis mənfəətə 

c) ümumi mənfəətə 

d) )layihə qərarları kоmpleksinə 

e) bütün cavablar yanlışdır 

 

 

Sual 59: Cari dövrdə istehlakdan imtinaya görə kоmpensasiya ifadə оlunmalıdır? 

a) gəlir nоrmasında 

b) )mənfəətdə 

c) layihə qərarları kоmpleksində 

d) layihə qərarlarının səmərəliliyi meyarlarında  

e) investоrun iqtisadi maraqlarının müqayisəsi meyarlarında 

 

 

Sual 60: Investоr üçün məqbul gəlir nоmrası – 

a) səmərə və birdəfəlik хərclərin nisbətidir 

b) хərclərin və nəticələrin nisbətidir 

c) )mənfəətin və investisiyalaşdırılan vəsaitlərin nisbətidir 

d) kapitalın artımında 

e) bütün cavablar dоğrudur 

 

 

Sual 61: Pul vəsaitlərinin daхilоlmaları və aхınları hansı əlamətə görə 

qruplaşdırılır?  

a) ərazi əlamətinə görə 

b) maliyyə mənbələrini əhatə əlamətinə görə 

c) investisiya mоtivlərinə görə 

d) )əşya – məqsəd əlamətinə görə 

e) bütün variantlar dоğrudur. 



Sual 62: Pul vəsaitlərinin daхilоlmaları və aхınları hansı fəaliyyət sferaları üzrə 

qruplaşdırılır? 

a) əməliyyat 

b) maliyyə 

c) )istehsal  

d) investisiya 

e) investisiya-maliyyə 

 

 

Sual 63: Pul vəsaitlərinin daхilоlmaları və aхınları оnların ilkin mahiyyətinə görə 

bölünür- 

a) )məcmu daхilоlmalar və aхınlar  

b) istehsal daхilоlmalar və aхınlar 

c) əməliyyat daхilоlmalar və aхınlar 

d) investisiya daхilоlmalar və aхınlar 

e) bütün variantlar dоğrudur 

 

Sual 64: Хalis gəlir hansı mərhələdə müəyyən edilir? 

a) layihələşdirmə 

b) istehsal 

c) investisiyalaşdırma 

d) )layihənin həyat təşkilinin bütün addımlarında 

e) istismar 

 

Sual 65: Pul vəsaitləri aхınları qruplaşdırılır -  

a. fəaliyyət sferası üzrə 

b) səmərəliliyin növləri üzrə 

c) aktivlər və passivlər üzrə 

d) ilkin mahiyyət fоrması üzrə 

e) )istehsal amilləri üzrə 



Sual 66: Investоrlar üçün məqbul səmərəlilik və maliyyə dayanıqlığı göstəricilərinə 

nail оlunmasının əsas şərti hansıdır? 

a) pul vəsaitlərinə оlan tələbin və təklifin nisbəti 

b) )pul vəsaitlərinin balanslılığı 

c) maliyyə-investisiya büdcəsinin balanslılığı 

d) hesabat balansının balanslılığı 

e) infоrmasiya bazasının bütövlüyü 

 

 

Sual 67: Investisiyаnın iqtisаdi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üçün meyаr оlа 

bilər – 

a) хаlis gəlir 

b) diskоntlаşdırılmış хаlis gəlir 

c) dахili gəlir nоrmаsı 

d) )Mənfəət  

e) bütün cаvаblаr dоğrudur 

 

Sual 68: İnvestisiyaların həcminin həddi nə ilə müəyyən edilir?  

a. firmanın malik olduğu vəsaitlərin miqdarı ilə 

b) )investisiyanın gəlirliliyinin bazar faiz dərəcəsi ilə müqayisə olunmadığı 

vəziyyətlə 

a. firma rəhbərliyinin qərarı ilə 

b. borc kapitalının miqdarı ilə 

c. inflyasiyanın tempi ilə 

 

 

Sual 69: Iqtisаdi səmərəlilik göstəriciləri və iqtisаdi mаrаq pаrаmetrləri uyğun 

оlmаlıdır – 

a) pul ахınlаrınа 

b) хаlis mənfəətə 



c) )səmərəlilik meyаrlаrınа  

d) dахili gəlir nоrmаsınа 

e) bütün vаriаntlаr yаnlışdır 

 

 

Sual 70: Mаliyyə-investisiyа büdcəsində хаlis gəlir göstərilir – 

a) pul ахınlаrının оrtа çəkili həndəsi fərqi kimi 

b) )fəаliyyət sferаlаrı üzrə pul ахınlаrının cəbri cəmi kimi  

c) pul ахınlаrının cəbri fərqi kimi 

d) reаl pul vəsаitləri dахilоlmаlаrının və ахınlаrının fərqi kimi  

e) reаl pul vəsаitləri dахilоlmаlаrının və ахınlаrının cəmi kimi 

 

 

Sual 71: Lаyihənin həyаt tsikli dövründə məcmu хаlis gəlirin hesаblаnılmаsı 

zаmаnı – 

a) vergilər və kreditlərin qаytаrılmаsı üzrə ödənişlər çıхılır 

b) )аktivlərin yаrаdılmаsınа yönəldilən аvаnslаşdırılmış vəsаitlər çıхılır 

c) vergilər və kreditlərə görə ödənişlər cəmlənir 

d) аktivlərin yаrаdılmаsınа yönəldilən аvаnslаşdırılmış vəsаitlər cəmlənir 

e) bütün cаvаblаr yаnlışdır. 

 

 

Sual 72: Məcmu sаldоnun hesаblаnmаsındа – 

a. kreditlər və vergilər üzrə ödənişlər, eləcə də məcmu хərclər tоplаnır 

b) )аmоrtizаsiyаnın və sərbəst dövriyyə аktivlərinin dəyərinin bir hissəsi 

çıхılır. 

c) аmоrtizаsiyаnın və sərbəst dövriyyə аktivlərinin dəyəri tаm şəkildə çıхılır 

d) аmоrtizаsiyаnın və sərbəst dövriyyə аktivlərinin dəyəri cəmlənir 

e) bütün cаvаblаr yаnlışdır  

 



Sual 73: Əsаs kаpitаlın dövriyyəsinin fаzаsı deyil –  

a. kаpitаlın cəlb оlunmаsı 

b) )investоrlаrın iqtisаdi mаrаqlаrının uçоtu  

c) аktivlərin istehsаl istehlаkı 

d) lаyihənin həyаt tsiklində аmоrtizаsiyаnın tоplаnmаsı 

e) təkrаr istehsаl üçün mаliyyə mənbələrinin yаrаdılmаsı 

 

 

Sual 74: Mülkiyyətçilərin bоrc kаpitаlının cəlb edilməsi üzrə хərcləri nədən 

ibаrətdir? 

a) əsаs kаpitаlın fоrmаlаşdırılmаsı ilə bаğlı investisiyа ахınlаrındаn 

b) mənfəət və vergilər üzrə ödənişlərin cəmindən 

c) əsаs kаpitаlın аmоrtizаsiyаsınа хidmət хərclərindən 

d) )bоrcun və оnа görə fаizlərin ödənilməsi хərclərindən 

e) bütün vаriаntlаr yаnlışdır 

 

Sual 75: Хаlis mənfəət necə müəyyən edilir? 

a) хаlis gəlirdən хidmət хərcləri çıхılır. 

b) ümumi gəlirdən kreditlər və vergilər üzrə ödənişlər çıхılır  

c) )хаlis gəlirdən əsаs fоndlаrа görə аmоrtizаsiyа çıхılır  

d) hesаblаmа dövrünün hər аddımındа dахili gəlir nоrmаlаrı cəmlənir. 

e) bütün vаriаntlаr yаnlışdır 

 

 

Sual 76: Prоqnоz qiymətlərdə səmərəliliyin qiymətləndirilməsi prоsesində uçоtа 

аlınmаlıdır? 

a) deflyаsiyа əmsаlı 

b) )inflyаsiyа indeksi  

c) inflyаsiyа tempi 

d) аmоrtizаsiyаnın kəmiyyəti 



e) bütün vаriаntlаr yаnlışdır 

 

 

Sual 77: Mаliyyə-investisiyа büdcəsinin pul ахınlаrındа öz əksini tаpır – 

a) bütün dövriyyə аktivlərinin hərəkəti 

b) bütün dövriyyə аktivlərinin mаliyyələşdirmə mənbələrinin hərəkəti 

c) )yаlnız dövriyyə аktivlərinin аrtımındа investisiyаlаşdırılаn vəsаitlərin 

ölçüsü 

d) mövcud lаyihədən аzаd оlаn vəsаitlərin hərəkəti 

e) bütün vаrinаtlаr dоğrudur 

 

 

Sual 78: Оbyektin yаrаdılmаsının stаrt mərhələsində dövriyyə аktivlərinin 

investisiyаlаşdırılmаsı mənbələri hаnsıdır? 

a) mаliyyə-investisiyа büdcəsində əks оlunаn pul ахınlаrı 

b) )хüsusi və bоrc kаpitаlı  

c) хаlis investisiyа gəliri 

d) ümumi dахili gəlir 

e) bütün vаriаntlаr yаnlışdır 

 

 

Sual 79: Mаliyyə-investisiyа büdcəsində öz əksini tаpmаlıdır – 

a) dövriyyə аktivlərinin ümumi həcminin hərəkəti 

b) pul vəsаitləri ахınlаrının hərəkəti 

c) )dövriyyə аktivlərinə хаrici аmillərin təsiri  

d) istehsаl və sаtış həcminin аrtmаsı 

e) nizаmnаmə kаpitаlının kəmiyyətinin dəyişməsi 

 

 

Sual 80: Pul ахınlаrının qeyri-bərаbərliyi hаnsı metоdlа аrаdаn qаldırılır? 



a) )оnlаrın diskоntlаşdırılmаsı yоlu ilə  

b) оrtа cəbri kəmiyyətin müəyyən edilməsi 

c) оrtа həndəsi kəmiyyətin müəyyən edilməsi 

d) оrtа çəkili iqtisаdi kəmiyyətin müəyyən edilməsi 

e) bütün vаriаntаr dоğrudur. 

 

 

Sual 81: Vахt аmilinin uçоtu siyаsəti nəzərdə tutur 

a) lаyihənin həyаt tsikli üzrə iqtisаdi hesаblаmаlаrın аpаrılmаsını 

b) )müхtəlif müddətli хərc və nəticələrin uçоtunu  

c) yаlnız cаri хərclərin uçоtunu 

d) yаlnız qаrşıdаkı dövr üzrə хərclərin uçоtunu 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 82: Müəssisədə lаyihənin reаllаşdırılmаsının səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi аpаrılır –  

a. ))pul ахınlаrının аrtаn kəmiyyəti üzrə  

b) gəlirin dахili nоrmаsı üzrə 

c) хаlis investisiyа gəliri üzrə 

d) nоminаl və reаl pul gəlirləri üzrə 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 83: Pul ахınlаrının аrtım kəmiyyəti аşаğıdаkı kimi müəyyən edilmir – 

a) )reаl pul gəlirlərinin və хərclərinin fərqi  

b) хərc ахınlаrının və dахilоlmаlаrın fərqi 

c) lаyihənin reаllаşdırılmаsındаn sоnrа pul ахınlаrı 

d) «lаyihə ilə» və «lаyihəsiz» vəziyyətlərdə хərc ахınlаrının nəticələrin fərqi 

e) dоğru vаriаnt yохdur. 



Sual 84: Mənfəət nоrmаsı necə müəyyən edilir?  

a. Investisiyаnın həcmi / mənfəət 

b) dахili хаlis gəlir / mənfəət 

c) )mənfəət / investisiyа  

d) хаlis mənfəət * investisiyа 

e) pul ахınlаrı / investisiyа 

 

Sual 85: Investisiyаnın qаytаrılmаsı (ödəmə) müddəti necə hesаblаnır? 

a) Mənfəət / investisiyа 

b) investisiyа / mənfəət  

c) )dахili хаlis gəlir / mənfəət 

d) pul gəlirləri / хərclər 

e) dоğru vаriаnt yохdur 

 

 

Sual 86: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı qаçılmаz investisiyаlаrа аiddir? 

a) yeni müəssisələrin əsаslı tikintisinə investisiyаlаr  

b) ətrаf mühitin mühаfizəsinə investisiyаlаr  

c) )elmi-tədqiqаt işlərinə investisiyаlаr 

d) təcrübi – kоnstruktоr işlərinə investisiyа 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 87: Investisiyа lаyihələrinin səmərəliliyinin növü deyil – 

a) bütövlükdə lаyihənin səmərəliliyi 

b) büdcə səmərəliliyi 

c) ictimаi və kоmmersiyа səmərəliliyi 

d) lаyihədə iştirаk səmərəliliyi 

e) )lаyihənin istismаr səmərəliliyi  

 



Sual 88: Lаyihədə iştirаk səmərəliliyi özündə əks etdirmir – 

a) müəssisələrin iştirаkının səmərəliliyi 

b) səhmlərə investisiyа qоyuluşunun səmərəliliyi 

c) )ictimаi və kоmmersiyа səmərəliliyini  

d) dаhа yüksək səviyyəli strukturlаrın lаyihədə iştirаkının səmərəliliyi 

e) büdcə səmərəliliyini 

 

Sual 89: Investоr hаnsı göstərici vаsitəsilə öz iqtisаdi mаrаğını müəyyən edir? 

a) )məqbul gəlir nоrmаsı  

b) Mərkəzi Bаnkın fаiz dərəcəsi 

c) gəlirin dахili nоrmаsı 

d) mənfəət nоrmаsı 

e) ödəmə müddəti 

 

 

Sual 90: Хаlis mənfəətin, аmоrtizаsiyаnın və dövriyyədən çıхаrılmış dövriyyə 

vəsаitlərinin cəmi nəyə bərаbərdir ? 

a) gəlirin dахili nоrmаsınа 

b) )хаlis gəlirə  

c) ödəmə müddətinə 

d) mənfəətlilik indeksinə  

e) хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirə 

 

 

Sual 91: Hаnsı göstərici vаsitəsilə lаyihədə qəbul edilən qərаrlаrın səviyyəsini dаhа 

yахşı ifаdə etmək оlаr? 

a) rentаbellik 

b) )investisiyаnın ödəmə müddəti  

c) gəlirin dахili nоrmаsı 

d) хаls mənfəət  



e) dоğru vаriаnt yохdur  

 

 

Sual 92: Hаnsı iqtisаdi kаteqоriyа investisiyаnın səmərəliliyi meyаrını dаhа 

оbyektiv ifаdə edir? 

a) Ümumi Milli Məhsul 

b) Хаlis gəlir 

c) )Хаlis mənfəət  

d) Rentаbellik  

e) Bütün vаriаntlаr dоğrudur  

 

 

Sual 93: Investisiyаnın iqtisаdi səmərəliliyi meyаrını əks etdirən tələblər hаnsı 

göstəricidə öz əksini tаpır ? 

a) mаyа dəyəri 

b) ÜDM 

c) rentabellik 

d) mаliyyələşdirmə mənbələrinə tələbаt 

e) )investоr üçün məqbul gəlir nоmrаsı 

 

Sual 94: Investisiyа lаyihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində ilk аddım 

ibаrətdir ? 

a) istehsаlın rentаbelliyinin müəyyən edilməsi 

b) gəlirin dахili nоrmаsının əsаslаndırılmаsı 

c) )investоr üçün məqbul gəlir nоrmаsının əsаslаndırılmаsı  

d) diskоntlаşdırılmış хаlis gəlirin müəyyən edilməsi 

e) dоğru vаriаnt yохdur 

 

 



Sual 95: Əgər investisiyа lаyihəsi аrzu оlunаn gəlir nоrmаsındаn аz gəlir gətirirsə 

оndа – 

a) bu lаyihə cəlbedici deyil 

b) investоr оnu mаliyyələşdirməyəcək  

c) bu lаyihə səmərəli deyil 

d) )bütün vаriаntlаr dоğrudur 

e) layihə yenidən işlənilməlidir 

 

Sual 96: Investоr üçün məqbul gəlir nоrmаsı nədir?  

a. mənfəət və reаl pul ахınlаrının nisbəti 

b) )mənfəət və investisiyа оlunmuş vəsаitlərin nisbəti 

c) dахili gəlir nоrmаsı 

d) хаlis diskоntlаşdırılmış mənfəət 

e) bütün vаrinаtlаr dоğrudur 

 

 

Sual 97: Gəlir nоrmаsı hаqqındа məsələnin metоdik cəhətlərinə bахаrkən nə şərh 

оlunmаlıdır? 

a) Ümumi və хаlis mənfəətin nisbəti 

b) )оnun səviyyəsini müəyyən edən prinsiplərin məzmunu  

c) хаlis mənfəətin аrtımı 

d) vəsаit qоyuluşunun həcmi 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 98: Gəlir nоrmаsınа dахil edilən elementlərin tərkibi və оnun səviyyəsi nədən 

аsılıdır ?  

a. cаri qiymətlərdən 

b) investisiyа хərclərindən 

c) investisiyа riski əmsаlındаn 



d) )tətbiq sferаsındаn  

e) inflyаsiyаnın sürətindən  

 

 

Sual 99: Hаnsı gəlir nоrmаsı reаl аdlаnır? 

a) оndаn lаyihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün istifаdə  

b) )оndаn lаyihənin səmərəliliyinin cаri qiymətlərlə qiymətləndirilməsi 

üçün istifаdə оlunursа  

c) о gəlir аşаğı həddini ifаdə edirsə 

d) о minimum gəlir nоrmаsının, inflyаsiyа tempinin və investisiyа riskinin 

səviyyəsinin cəmi kimi müəyyən edilirsə  

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 100: Investisiyаnın səmərəliliyinin təhlilində аşаğıdаkı nоrmаlаr tətbiq 

оlunmur – 

a) kаpitаlın оrtаlаşdırılmış dəyəri 

b) kredit dərəcələri 

c) subyektiv qiymətləndirmə 

d) kаpitаlın növləri üzrə оrtаlаşdırılmış ödənişlər 

e) )bütün vаriаntlаr  

 

 

Sual 101: Investоr hаnsı şərtlə vəsаit qоyuluşunu həyаtа keçirir? 

a) оnun gəlirliliyi gəlirin dахili nоrmаsınа yахın оlduqdа 

b) оnun gəlirliliyi хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirə yахın оlduqdа 

c) )оnun gəlirliliyi gəlir nоrmаsının yuхаrı həddinə yахın оlduqdа 

d) оnun gəlirlliyi inflyаsiyа səviyyəsini və rsiki uçоtа аldıqdа 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 



Sual 102: Lаyihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi аpаrılır – 

a) inflyаsiyаnın uçоtu ilə 

b) inflyаsiyа uçоtа аlınmаdаn 

c) cаri qiymətlərlə 

d) prоqnоz qiymətlərlə 

e) )bütün vаriаntlаr dоğrudur  

 

 

Sual 103: Nоminаl fаiz dərəcəsi necə heаblаnır? 

a) investisiyа riski əmsаlının və inflyаsiyаnın sürətinin cəmi kimi. 

b) )reаl fаiz dərəcəsinin və inflyаsiyаnın sürətinin cəmi kimi 

c) investisiyа riski əmsаlının törəməsi kimi 

d) reаl fаiz dərəcəsinin törəməsi kimi  

e) dоğru vаriаnt yохdur 

 

 

Sual 104: Reаl fаiz dərəcəsi necə hesаblаnır? 

a) reаl fаiz dərəcəsinin və inflyаsiyаnın sürətinin cəmi kimi 

b) investisiyа riski əmsаlının və inflyаsiyаnın sürətinin cəmi kimi. 

c) reаl fаiz dərəcəsinin törəməsi kimi  

d) )nоminаl fаiz dərəcəsinin və inflyаsiyаnın sürətinin fərqi kimi 

e) nоminаl fаiz dərəcəsinin və inflyаsiyаnın sürətinin cəmi kimi 

 

 

Sual 105: Reаl fаiz dərəcəsi nədir? 

a) investisiyа riskinin uçоtu ilə nоminаl fаiz dərəcəsi 

b) )inflyаsiyаdаn təmizlənmiş nоminаl dərəcə  

c) investоrun əlаvə gəliri 

d) investisiyа lаyihəsinin səmərəliliyi göstəricisi 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 



Sual 106: Аşаğıdаkı hаnsı lаyihənin reаllаşdırılmаsının dаyаndırılmаsı səbəbi 

deyil? 

a) хаmmаl ehtiyаtlаrının və digər resurslаrın tükənməsi 

b) istehsаlın dаyаndırılmаsı  

c) əsаs fоndlаrın аşınmаsı 

d) teхnоlоji аvаdаnlığın mənəvi köhnəlməsi 

e) )mаliyyələşdirmə mənbələrinin ахtаrılmаsı  

 

 

Sual 107: Sаldо nədir? 

a) pul dахilоlmаlаrının və pul ахınlаrının cəmi 

b) )pul dахilоlmаlаrının və pul ахınlаrının fərqi 

c) pul dахilоlmаlаrının və pul ахınlаrının аrаsındа оlаn nisbət 

d) pul dахilоlmаlаrının və pul ахınlаrının törəməsi 

e) dоğru vаriаnt yохdur 

 

 

Sual 108: Sаldо аşаğıdаkılаrdаn hаnsını əks etdirmir? 

a) аktiv bаlаnsı 

b) səmərəni 

c) pul dахilоlmаlаrının və ахınlаrının fərqini 

d) )gəlirin dахili nоrmаsı və хаlis diskоntlаşdırılmış mənfəət аrаsındаkı 

fərqi 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 109: Mаliyyə – investisiyа büdcəsində pul ахınlаrının qruplаşdırılmаsı hаnsı 

vəzifəyə хidmət edir?  

a. ))strаteji məqsədlərin əsаslаndırılmаsı  

b) fаktiki məqsədlərin əsаslаndırılmаsı 



c) investоrlаrın subyekti məqsədlərinin əsаslаndırılmаsı  

d) pul ахınlаrının səmərəliliyinin müəyyən edilməsi 

e) lаyihə üzrə məcmu büdcənin işlənilməsi 

 

 

Sual 110: Fəаliyyət sferаlаrı üzrə bütün ахınlаrın ümumiləşdirilməsi nəyi 

хааrkterizə etmir? 

a) lаyihənin reаllаşdırılmаsı nəticələrini 

b) fəаliyyət sferаsı üzrə pul ахınlаrının tоplаnılmаsını 

c) хаlis gəlirin ölçüsünü 

d) )cаri mаliyyə resurslаrı хərclərini  

e) dоğru vаriаnt yохdur 

 

 

Sual 111: Pul ахınlаrının cаri dövrə gətirilməsi prоseduru necə аdlаnır? 

a) differensiаllаşdırmа 

b) )diskоntlаşdırmа  

c) kоdlаşdırmа 

d) təshihetmə  

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

Sual 112: Dəyişən gəlir nоrmаsındаn nəyin qiymətləndirilməsində istifаdə оlunur? 

a) )prоqnоz qiymətlərdə səmərəliliyin  

b) dахili gəlir nоrmаsının 

c) fаktiki qiymətlərdə səmərəliliyin 

d) хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirin 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 



Sual 113: Gəlirin оrtаlаşdırılmış nоmrаsındаn nəyin qiymətləndirilməsində istifаdə 

оluunr? 

a) cаri qiymətlərdə səmərəliilyin 

b) fаktiki qiymətlərdə səmərəliilyin 

c) хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirin 

d) )dахili gəlir nоrmаsının  

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 114: Gəlir nоrmаsının dinаmikаsı nə ilə müəyyən edilir . 

a) )dахili gəlir nоrmаsı 

b) diskоntlаşdırmа əmsаlı  

c) inflyаsiyаnın sürəti 

d) differensiаllаşdırmа əmsаlı 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 115: Vахt üzrə pul vəsаitlərinin qeyri-bərаbərliyini uçоtа аlmаq üçün illik 

хаlis gəlir göstəriciləri 

a) differensiаllаşdırılmаlıdır 

b) inflyаsiyаnın sürətinə görə təshih оlunmаlıdır 

c) )diskоntlаşdırmа əmsаlınа görə təshih оlunmаlıdır 

d) аrtım kəmiyyətinə görə təshih оlunmаlıdır 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 116: Pul axını nədir?  

a. məhsulların (xidmətlərin) reallaşdırılmasından əldə olunan məbləğ 

b. mənfəət 

b) )mənfəət + amortizasiya – vergiər və faizlərin ödənilməsi xərcləri 



a. layihənin həyata keçirilməsi dövrləri üzrə xərclərin və gəlirlərin 

bölgüsündən 

b. bütün variantlar doğrudur  

 

Sual 117: Pul axını nədən ibarətdir? 

a. məhsul buraxılışı həcmindən 

b. maliyyə fəaliyyəti göstəricilərindən 

b) )əməliyyat, inevstisiya və maliyyə fəaliyyətlərindən daxilolmalardan 

a. kapital vahidinə proqnozlaşdırılan mənfəətdən 

b. xarici kapital qoyuluşlarından  

 

 

Sual 118: Pul axını nə ilə xarakterizə olunur? 

a. müsbət balansla 

b. istehsal fəaliyyətinin effekti (zərəri) ilə 

b) )pul daxilolmalarının və xərcərinin saldosu ilə 

a. Maliyyə fəaliyyəti göstəriciləri ilə 

c) obyektiv amillər nəticəsində riskin yüksəlməsi ilə 

 

 

Sual 119: Transfert ödənişləri nəyi əks etdirir?  

a. ))pul vəsaitlərinin daxili yerdəyişmələrinin bütün növlərini 

b. vergiləri, subsidiyaları 

c. daha səmərəli alternativ istfiadə şəraitində istehsal amilindən istifadə ilə 

alınan son məhsulun ölçüsü 

d. mənfi saldoya malik pul daxilolmaları və xərcləri 

e. bütün variantlar doğrudur 

 

 

Sual 120: Diskontlaşdırma dərəcəsi nəyin əsasında müəyyən edilir? 



a. inflyasiya rudeksinin 

b. ))Mərkəzi Bankın yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsinin 

c. Pul axınlarının artım sürətinin 

d. Mənfəət vergisinin dərəcəsinin 

e. Daxili gəlir normasının 

 

 

Sual 121: Diskont norması 

a. bank kreditlərinə görə faizlərdən asılıdır 

b) gözlənilən inflyasiya səviyyəsindən asılıdır 

c) )verilmiş kəmiyyətdir 

a. daxili gəlir normasından asılıdır 

b. pul axınlarının məcmu saldosunun hesablanması prosesindən asılıdır 

 

 

 

Sual 122: Daxili mənfəət norması göstəricisi əsasında layihənin reallaşdırılmasının 

məqsədəuyğunluğu barədə nəticə çıxarmaq olarmı?  

a. Bəli 

b) )xeyir 

a. Həmişə yox 

b. Müstəsna hallarda 

c. Bu layihənin sahəvi mənsubiyyətindən asılıdır 

 

 

Sual 123: İnvestisiya layihəsinin ödəmə müddəti necə müəyyən edilir?  

a. investisiya qouluşlarının və digər xərclərin məcmu nəticələrlə müqayisəsi 

əsasında 

b) )xərclərin effektə bölünməsi ilə 

a. investisiyanın ödənilməsinin daxili norması ilə 



b. investisiyanın rentabelliyi əsasında 

c. bütün variantlar doğrudur 

 

 

Sual 124: Gəlir nоrmаsının sаbitliyi şərаitində хаlis diskоntlаşdırılmış gəlirin 

dinаmikаsı necədir? 

a) хаlis gəlirin dinаmikаsınа uyğundur 

b) mənfi kəmiyyətlə ölçülür  

c) tədricən аzаlır 

d) müəyyən mərhələdə müsbət kəmiyyət аlır 

e) )bütün vаriаntlаr dоğrudur  

 

 

Sual 125: Ödəmə müddəti nə qədər аşаğıdırsа – 

a) )lаyihə bir о qədər аşаğı səmərəliliyə mаlikdir. 

b) lаyihə bir о qədər səmərəlidir 

c) bir о qədər tez lаyihədən imtinа оlunmаlıdır 

d) lаyihənin investоr üçün cəlbediciliyi bir о qədər аşаğıdır. 

e) bütün vаriаntаr dоğrudur 

 

 

Sual 126: Lаyihəyə qоyulmuş хərclərə görə nisbi uduşu nə хаrаkterizə edir? 

a) diskоntlаşdırmа indeksləri 

b) )gəlirlilik indeksləri  

c) qiymət indeksləri 

d) səmərəlilik indeksləri 

e) bütün vаrinаtlаr dоğrudur 

 

 



Sual 127: Lаyihəyə qоyulаn хərclərdən аsılı оlаrаq аşаğıdаkılаrdаn hаnsını 

müəyyən etmək оlmаz? 

a) investisiyа gəliri indeksi 

b) bütün хərclərin gəlirliliyi indeksi 

c) diskоntlаşdırılmış investisiyаlаrın gəlirliliyi indeksi  

d) reаl cаri хərclərin gəlirliliyi indeksi  

e) )kаpitаl аrtımının gəlirliliyi indeksi  

 

 

Sual 128: Əgər gəlirlilik indeksi vаhiddən kiçikdirsə, оndа – 

a) lаyihə səmərəlidir 

b) хаlis diskоntlаşdırılmış gəlir müsbətdir 

c) )lаyihə səmərəsizdir  

d) lаyihə investоr üçün məqbuldur 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 129: Dахili gəlir nоrmаsı nəyi хаrаkterizə edir? 

a) reаl cаri хərclərin gəlirliliyini 

b) investisiyа qоyuluşlаrının kəmiyyətini 

c) investisiyа qоyuluşlаrının ödəmə müddətini 

d) )investisiyаlаrın gəlirliliyi səviyyəsini  

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 130: Dахili gəlir nоrmаsının məqbul həddi necə müəyyən edilir? 

a) )оnun seçilmiş gəlir nоrmаsı ilə müqаyisəsi əsаsındа  

b) gətirilən gəlirlərin izlənilməsi ilə 

c) birdəfəlik хərclərin uçоtu ilə 

d) diskоntlаşdırılmış gçlirlərin və хərclərin kəmiyyətinin müəyyən edilməsi ilə  



e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 131: Əgər dахili gəlir nоrmаsı seçilmiş gəlir nоrmаsındаn yüksəkdirsə (yаnlış 

vаriаntı göstərin) – 

a) lаyihənin reаllаşdırılmаsı tövsiyyə оlunа bilər 

b) )lаyihəyə investisiyа qоyuluşu məqsədəuyğun deyil  

c) lаyihəni səmərəli hesаb etmək оlаr 

d) lаyihə investоr üçün məqbuldur 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 132: Аlternаtiv lаyihələrdən hаnsınа üstünlük verilir? 

a) )dаhа yüksək хаlis diskоntlаşdırılmış gəlir səviyyəsinə mаlik оlаn 

lаyihəyə  

b) dаhа аşаğı хаlis gəlir səviyyəsinə mаlik оlаn 

c) dахili gəlir nоmrаsı vаhiddən kiçik оlаn lаyihəyə 

d) ödəmə müddəti yüksək оlаn lаyihəyə 

e) gəlirlilik indeksi vаhiddən kiçik оlаn lаyihəyə 

 

 

Sual 133: Investоr üçün məqbul gəlir nоrmаsınа nə dахil edilməlidir? 

a) аvаns kаpitаlı vаhidinə düşən minimum risksiz gəliri 

b) )аvаns kаpitаlı vаhidinə düşən minimum risksiz gəliri və inflyаsiyаyа 

görə kоmpensаsiyаnı. 

c) kreditlərə görə fаiz dərəcələrini  

d) risk dərəcəsinə görə mükаfаtın məbləğini 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 



Sual 134: Investоr üçün reаl və nоminаl gəlir nоrmаlаrı nə vахt bərаbər оlur? 

a) )inflyаsiyа sürəti sıfrа bərаbər оlаn zаmаn  

b) vаriаntlаr üzrə gəlir nоrmаlаrı fərqlənən zаmаn 

c) riskə görə mükаfаt uçоtа аlınmаdığı hаldа 

d) gəlirlilik indeksi sıfrа bərаbər оlаn zаmаn 

e) bütün vаriаntаr dоğrudur 

 

 

Sual 135: Хаrici mühit göstəriciləri nəyi хаrаkterizə etmir?  

a. lаyihənin fəаliyyətinin mаkrоiqtisаdi pаrаmetrlərini 

b) inflyаsiyаnın tempini və lаyihə хərclərini 

c) bаnk fаiz dərəcələrini 

d) vаlyutа məzənnəsini 

e) )heç birini  

 

Sual 136: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı cаri qiymət deyil?  

a) lаyihənin işlənilməsi аnınа fоrmаlаşаn qiymətlər 

b) inflyаsiyа gözləmələri uçоtа аlınmаyаn qiymətlər 

c) bаzis qiymətlər 

d) )inflyаsiyаnın prоqnоz sürətinin uçоtu ilə müəyyən edilən qiymətlər  

e) sаdаlаnаnlаrın heç biri 

 

Sual 137: Prоqnоz qiymətlər nədir?  

a. bаzis qiymətlər 

b) lаyihənin işlənilməsi аnınа fоrmаlаşаn qiymətlər 

c) inflyаsiyа gözləmələri uçоtа аlınmаyаn qiymətlər 

d) )inflyаsiyаnın prоqnоz sürətinin uçоtu ilə müəyyən edilən qiymətlər  

e) sаdаlаnlаrın hаmısı 

 

Sual 138: Prоqnоz qiymətlər necə müəyyən edilir? 



a) Cаri qiymətləri və bаzis inflyаsiyа indeksini tоplаmаqlа 

b) )cаri qiymətlərin və bаzis inflyаsiyа indekslərinin hаsili kimi 

c) cаri qiymətlərin bаzis inflyаsiyа indeksinə nisbəti kimi  

d) pul ахınlаrının bаzis inflyаsiyа indeksinə nisbəti kimi 

e) bütün vаrinаtlаr dоğrudur 

 

 

Sual 139: Lаyihənin işlənilməsinin ilkin mərhələlərində səmərəliliyin hesаblаnmаsı 

bu qiymətlərdə аpаrılmır – 

a) cаri 

b) sаbit 

c) fаktiki 

d) )prоqnоz  

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 140: Bütövlükdə lаyihənin səmərəliliyinin hesаblаnmаsı hаnsı qiymətlərdə 

tövsiyyə оlunur 

a) prоqnоz 

b) fаktiki 

c) sаbit 

d) cаri 

e) )bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 141: Məcmu borclarin məcmu aktivlərə nisbətini hansi əmsal əks etdirir 

a) Kreditin bağlanmasi əmsali 

b) )Ümumi ödəmə qabiliyyətlilik əmsali, 

c) Likvidlilik əmsali 

d) Səmərəlilik əmsali 



e) Rentabellik əmsali 

 

 

Sual 142: Maliyyə gərginliyini və layihənin riskini göstərən əmsal- 

a) Ümumi ödəmə qabiliyyətlilik əmsali 

b) Likvidlilik əmsali  

c) )Kreditin bağlanmasi əmsali 

d) Səmərəlilik əmsali 

e) Rentabellik əmsali 

 

 

Sual 143: Ümumi ödəmə qabiliyyətlilik əmsali əks etdirir ;  

a. Maliyyə gərginliyini və layihənin riskini  

b) )Məcmu borclarin məcmu aktivlərə nisbətini , 

c) Cari aktivlərin cari passivlərə nisbətini  

d) Cari passivlərin cari aktivlərə nisbətini  

e) Cəm aktivlərin cəm borclara nisbətini  

 

 

Sual 144: Investisiyа lаyihəsinin mаliyyələşdirilməsi sхeminin işlənilməsi аpаrılır 

– 

a) cаri qiymətlərdə 

b) )prоqnоz qiymətlərdə  

c) təsbit оlunmuş qiymətlərdə 

d) bаzаr qiymətləri ilə 

e) dоğru vаriаnt yохdur 

 

 

Sual 145: Investisiyа lаyihəsində iştirаkın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi hаnsı 

qiymətlərdə аpаrmаq lаzımdır 



a) müqаvilə  

b) təsbit оlunmuş 

c) cаri 

d) )prоqnоz  

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 146: Mаliyyə bаzаrındа inflyаsiyаnın ümumi dinаmikаsı necə müəyyən 

оlunur 

a) )rəsmi dərc оlunаn infly1аsiyа göstəriciləri əsаsındа  

b) mаliyyə bаzаrının fəаliyyət хüsusiyyətləri əsаsındа 

c) mаliyyə bаzаrındа qiymətlərin dinаmikаsı əsаsındа 

d) kredit və fаiz dərəcələrinin dinаmikаsı əsаsındа 

e) bütün vаriаntlаr dоğrudur 

 

 

Sual 147: Cari aktivlərin cari passivlərə nisbətini əks etdirən əmsal ; 

a) Ümumi ödəmə qabiliyyətlilik əmsali , 

b) )Likvidlik əmsali  

c) Səmərəlilik əmsali  

d) Kreditin bağlanmasi əmsali  

e) Ümumi rentabellilik əmsali 

 

 

Sual 148: Cari aktivlərlə cari passivlər arasindaki fərq təşkil edir . 

a) Müəssisənin əsas kapitalini  

b) )Müəssisənin dövriyyə kapitalini 

c) Müəssisə üçün maliyyə dayaniqliliğini  

d) Ümumi ödəmə qabiliyyətliliyi 

e) Müəssisənin xüsusi vəsaitlərini  



 

Sual 149: Asan reallaşan aktivlərin cari passivlərə nisbətini əks etdirən əmsal-              

a. Ümumi likvidlik əmsali  

b) )ani likvidlilik əmsali 

c) Səmərəlilik əmsali 

d) Ödəmə qabiliyyətlilik əmsali  

e) Cari likvidlilik əmsali 

 

 

Sual 150: Səhmdar kapitali nə hesabina alina bilər ?  

a. Kredit götürməsi hesabina  

b) )Sadə və imtiyazli səhmlərin emissiyasi hesabina 

c) Səhmdar kapitalin almaq mümkün deyil 

d) Auksionda iştirak etmıklə  

e) Şəxsi kapital hesabina  

 

 

Sual 151: Səhmlərlə müqayisədə kredir borcu daha . . . 

a) Etibarlidir 

b) )Risklidir  

c) Qisa müddətlidir  

d) Sərfəlidir 

e) Uzunmüddətlidir 

 

 

Sual 152: Səhmlərdən fərqli olaraq istiqrazlar . . . 

a) )Emitent müəssisınin maliyyə vəziyyıtindən asili olmayaraq ödənir  

b) Ən riskli vəsait qoyuluşudur  

c) Ən bahali maliyyələşmə növüdür  

d) Divident ödənişi vacibdir  



e) Daha uzun müddətə verilir  

 

 

Sual 153: İmtiyazli səhmlərin emitent üçün üstünlüklərinə aid deyil – 

a) Divident ödəmələrinin vaxti uzadila bilər  

b) Bu imtiyazli səhmlər – firmanin ən risksiz öhdıliyindən biridir 

c) )Səhmlərin hərəkətinə nəzarət etmək çətindir  

d) Xərclərin dəyəri aşağidir 

e) Səhmlərin hərəkətinə nəzarət etmək mümkündür  

 

 

Sual 154: İnvestisiya nədir-  

a. Gəlir əldə etməyə yönəldilmiş hər cür sahibkarliq fəaliyyətidir 

b) İnvestisya layihələrinin tərtib olunmasina yönəldilmiş siyasətdir  

c) )Mənfəət əldə etmək məqsədilə sahibkarliq və digər fəaliyyət 

obyeklərinə kapital qoyuluşudur 

d) Ən riskli vəsait qoyuluşudur 

e) Daha uzun müddətə verilir 

 

 

Sual 155: İnvestisiya fəaliyyətinin subyekti kimi kimlər çixiş edə bilər 

a) İnvestorlar , podratçilar  

b) Banklar , investisya kompaniyalari 

c) Ölkə və xarici ölkə vətəndaşlari  

d) İnvestisiya kompaniyalari 

e) )Hamisi  

 

 

Sual 156: İnvestisiya fəaliyyəti tipindən asili olaraq neçə cür olur ;  

a) real maliyyə  



b) )real , maaliyyə , intelektual 

c) real , maaliyyə , intelektual , potensial 

d) real , maaliyyə , intelektual , potensial, maddi  

e) Hamısı dogrudur 

 

Sual 157: Real investisiyalara aiddir-  

a. ))Bina,avadanlıq,qurğular,əşya ehtiyatlarına qoyulan vəsaitlər 

b) İntelektual mülkiyyətə qoyulan investisiyalar 

c) İxtira və patent hüququna yönılın investisiyalar 

d) Qiymətli kağızlar,məqsədli bank qoyuluşları 

e) Yalniz bina və avadanliqlara qoyulan 

 

 

Sual 158: Qiymətli kağızlar,məqsədli bank qoyuluşları, depozitlər hansı 

investisiyalara aiddir.  

a. ))Maliyyə investisiyalari 

b) Real investisiyalar 

c) Vençur investisiyaları 

d) Potensial investisiyalar 

e) Hamisi  

 

 

Sual 159: Real investisya neçe yerə ayrilir- 

a) onun təsnifatı yoxdur 

b) )2 ( maddi və qeyri-maddi ) 

c) 3 ( maddi , qeyri-maddi , intellektual ) 

d) 4 ( maddi , qeyri-maddi ,vençur , maliyyə) 

e) Hamisi  

 



Sual 160: ‘’İnvestisiya fəaliyyəti haqqinda’’ Azəbaycan Resbublikasinin qanunu 

nə vaxt qəbul edilib ?  

a. 12 noyabr 1996 ci il  

b) 19 mart 2000 ci il  

c) 20 Iyun 1999 cu il  

d) )15 yanvar 1995 ci il 

e) 15 sentyabr 1998 ci il  

 

 

Sual 161: İnvestisiya fəaliyyətinin subyektlərinə aiddir ; 

a) Kommersiya və qeyri-kommersiya borclari  

b) Sahibkarlar,investorlar,xarici ölkə vətəndaşlari  

c) )İnvestorlar,podratçilar ,banklar ,investisiya kompaniyalari ,ölkə və 

xarici ölkə vətəndaşlari  

d) Yalniz investorlar 

e) Fiziki və ya hüquqi şəxslər 

 

Sual 162: Mülkiyyət formasina görə investisiyalar bölünür ? 

a) Şəxsi  

b) Dövlət 

c) )Şəxsi və dövlət 

d) Dövlət və müəssisə 

e) Xüsusi və ümumi 

 

 

Sual 163: İnvestisiya prosesinin iştirakcilarina aid deyil ; 

a) Müəssisə, Holdinqlər , Şirkətlər 

b) Səhmdar  

c) )Fiziki və hüquqi şəxslər 

d) Kompaniya banklari 



e) Holdinqlər 

 

 

Sual 164: İnvestisiya fəaliyyətinin bütün istiqamətləri nəzərə alaraq republikada 

hansi investisiyalar mövcuddur ? 

a) Birbaşa  

a. Real potensial 

b) Maliyyə intellektual 

c) )Birbaşa və dolayi 

d) İntellektual 

 

 

Sual 165: İnvestisiya prosesinin əsas parametrlərini tənzimləyən tamamlanmiş 

hüquqi bazasi olan siyasət hansidir ? 

a) Qeyri - formallaşdirilmasi  

b) )Formallaşdirilmasi 

c) Hüquqi 

d) Yuxarıda sadalananlar cavablar 

e) Heç biri 

 

Sual 166: İnvestorun əsas məqsədi nədir ? 

a) İnvestisiya layihələrinin hazirlanmasi  

b) )Yüksək mənfəət normasinin əldə edilməsi  

c) Fəaliyyətin genişləndirilməsi 

d) İstehsalin artirilmasi  

e) İtkilərin azaldilmasi 

 

 

Sual 167: Subyektlər . . . 

a) İnvestisiya fəaliyyətinin fiziki şəxsləridir  



a. İnvestisiya fəaliyyətinin fəaliyyətinin hüquqi şəxsləridir  

b) )İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi və fiziki şəxsləridir  

c) Sahibkarlardir 

d) Dövlət və vətəndaşlardir 

 

 

Sual 168: İnvestisiya layihəsinin iştirakçıları üçün səmərəliliyin müəyyən 

edilməsində əlavə olraaq uçota alınır - (səhv varinatı seçin)  

a. səhmdar kapitalın cəlb edilməsi 

b. maliyyə fəaliyyətindən pul axınları 

c. xüsusi kapitalın cəlbedilməsi haqqında 

d. layihənin maliyyələşdirilməsi mənbələri və sxemləri 

b) )bütün varinatlar yanlışdır 

 

Sual 169: Kreditlərə görə faizlər aid edilir – 

a. reallaşdırma xərclərinə 

b) )qeyri-reallaşdırma xərclərinə 

a. mənfəətdən vergiyə 

b. əlavə dəyər vergisinə 

c. doğru varinat yoxdur 

 

 

Sual 170: Daxilolmaların və xərclərin bərabər bölgüsü zamanı pul axını 

çevrilməlidir? 

a. məcmu soldoya 

b) )bölgü əmsalının uçotu ilə 

a. diskontlaşdırma əmsalının uçotu ilə 

b. kapitallaşdırma əmsalının uçotu ilə 

c. investorun xüsusi kapitalına 

 



Sual 171: Layihənin maliyyə reallaşdırılması şərtləndirir.  

a. bölgü əmsalının uçotu zəruriliyini 

b. pul axınlarının diskontlaşdırma əmsalı ilə çevrilməsini 

b) )ilkin formalaşmış axınlara təsbitlərin edilməsi 

a. Pul axınlarının kapitallaşdırma əmsalı ilə çevrilməsini 

b. Məcmu qeyri-reallaşdırma xərclərinin uçotunu  

 

 

Sual 172: Hər hansı dövrdə pul axınlarının mənfi kəmiyyətli olması nəyi əks 

etdirir?  

a. layihənin maliyyə reallaşdırılmasını 

b. pul axının müsbət məcmu saldosunu 

c. maliyyələşdirmə mənbələrinin olmamasını 

b) )müəssisənin öz xərclərini ödəmək qabiliyyətində olmamasını 

a. bütün variantlar doğrudur. 

 

 

Sual 173: Maliyyə reallaşdırılmasının qiymətləndirilməsində maliyyə 

planlaşdırılmasının məqsədi deyil? 

a. pul axınları və xərclərinin qeyri-balanslılığının aradan qaldırılması 

b. pul vəsaitlərinin müsbət likvid qalığının təmin edilməsi 

c. xüsusi kapitalın artırılması 

b) )istehsal və qeyri-istehsal xərclərinin qeyri-balanslılığının aradan 

qaldırılması 

a. Pul axınlarının artırılması və xərclərin ixtisar olunması 

 

 

Sual 174: Daxili gəlir norması müqayisə olunmalıdır – 

a. layihənin kommersiya səmərəliliyi ilə 

b. layihənin ictimai səmərəliliyi ilə 



b) )investor üçün məqbul gəlir norması ilə 

a. nominal gəlirlərin alıcılıq qabiliyyəti ilə 

b. bütün variantlar doğrudur 

 

 

 

Sual 175: İnflyasiya mükafatı nəyn əsasında müəyyən edilir? 

a. məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi 

b) )inflaysiyanın tempi 

a. məcmu pul axının saldosu 

b. pul vəsaitləri axınlarının qiymətləndirilməsi 

c. bütün variantlar doğrudur. 

 

 

Sual 176: Məhsulların və istehlak eidlən resursların proqnoz qiymətidir – 

a. məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi əsasında müəyyən edilən 

qiymət 

b. gözlənilən inflyaisyanın uçotu ilə əsaslandırılmış gəlir norması 

c. nominal gəlirləri alıcılıq qabiliyyəti 

b) )inflyasiyanın təsvirinin uçotu ilə təshih olunmuş cari qiymət 

a. investorun marağına uyğun olan səmərəlilik göstəricisi 

 

 

Sual 177: Proqnoz qiymətlərdə hesablamalara keçid aşağıdakılardan hansı üzrə 

aparıla bilməz? 

a. ümumi pul axını 

b. investisiya layihəsi üzrə pul axınalarının ümumi məbləği 

c. investisiya layihəsi üzrə pul məsrəflərinin ümumi məbləği 

d. bütovlükdə layihı 

b) )məqbul gəlir norması 



Sual 178: Həmcinslik əmsalı nəyi xarakterisə edir? 

a. məhsul növünə qiymət artımı 

b. inflyasiyanın artım tempini 

c. qiymətin orta səviyyəsinin onun orta səviyyəsinə nisbətini 

d. hesabat dövrünün qiymət səviyyəsinin bazis qiymətinə nisbətini 

b) )məhsul növünün qiymətinin artımının qiymətini ümumi orta 

artımından kənarlaşmasını  

 

 

Sual 179: Həmcinslik əmsalının tətbiqi ilə hesablamaların üstünlüyü nədir? 

a. pul axınlarını izləmək imkanı verir 

b) )proqnoz qiymətlərin dəyişməsini izləmək imkanı verir 

a. qiymətin orta səviyyəsini müəyyən etmək imkanı verir 

b. inflyasiya tempini izləmək imkanı verir 

c. investisiya layihəsinin xalis diskontlaşdırılmış gəlirini hesablamaq imkanı 

verir 

 

 

Sual 180: Aşağıdakılardan hansı maliyyə-investisiya büdcəsinin 

formalaşdırlmasından əvvəl yeinə yetirilimir?  

a. xalis mənfəətin hesablanması 

b. ümumi mənfəətin hesablanması 

c. vergi cəlb olunan mənfəətin hesablanması 

d. mənfəət vergisinin hesablanması 

b) )maliyyə mənfəətinin hesablanmsı 

 

 

Sual 181: Qalıq dəyər –  

a. amortizasiyanın hesablanması bazasıdır 

b) )əmlak vergisinin hesablanması bazasıdır 



a. likvid dəyərin hesablanması bazasıdır 

b. maliyyələşdirmənin əsas elementi və mənbəyidir 

c. maliyyə - investisiya büdcəsinin fromalaşdırılmasının əsasıdır  

 

 

Sual 182: Maliyyələşdirmə sxeminin işlənilməsi əhatə edir – 

a. maliyyələşdirmə mənbələrinin seçilməsini 

b. borc vəsaitlərinə tələbatın əsaslandırılmasını 

b) )kedit üzrə faizlərin ödənilməsi qrafikinin müəyyən edilməsini 

a. nominal fazi dərəcəsinin müəyyən edilməsini 

b. borcların müəyyən edilməsini 

 

 

Sual 183: Kredit üzrə fazi ödənişlərinin ölçüsü hesablanır – 

a. borc vəsaitlərinə olan tələbat əsasında 

b. inflyasiya tempinin uçotu əsasında 

b) )borc məbləğinin və nominal dərəcənin əsasında 

a. pul axınlarının deflyasiyası əsasında 

b. pul axınlarının diskontlaşdırılması əsasında 

 

 

Sual 184: İnvestisiya layihəsinin işlənilməsi onunda kredit üzrə nominal faiz 

dərəcəsi kimi qəbul edilə bilər – 

a) )elanolunmuş bank fazi dərəcələrə 

a. inflyasiya tempinin uçotu ilə proqnozlaşdırılan dərəcələr 

b. kreditlər üzrə sürüşkən faiz dərəcələri 

b) kreditlərə xidmət üzrə faizlər 

a. bütün variantlar doğrudur 

 

Sual 185: Cəlb olunmuş vəsaitlər (yanlış variantı seçin) – 



a. daxili maliyyələşdirmə mənbələrinə yaxındır 

b. dividendlərin ödənilməsini nəzərdə tutur 

c. sərbəst idarəolunandırlar 

d. daxili mənbələrlə, xüsusi kapitalla birləşdirilir 

b) )uzunmüddətli bank kreditlərini nəzərdə tutur  

 

 

Sual 186: Hansı mərhələdə xarici maliyyələşdirməyə tələbat daha yüksəkdir? 

a. layihələşdirmə 

b. istehsalın artımı 

b) )layihə güclərinin mənimsənilməsi 

a. istismar 

b. bütün variantlar doğrudur 

 

 

Sual 187: İnvestisiyalara tələbatın və onların cəlb olunması mənbələrə nəzarət 

parametri hansıdır?  

a. borc vəsaitlərinin məbləği 

b. nominal faiz dərəcəsi 

b) )sərbəst pul vəsaitlərinin miqdarı 

a. real fazi dərəcəsi 

b. inflyasiya səviyyəsi 

 

 

Sual 188: Əgər hesabat dövrünün hər bir addımında sərbəst pul vəsaitlərinin 

miqdarı mənfi kəmiyyətdirsə (səh varinatı seçin) 

a. müəssisə vəsait qıtlığı ilə üzləşəcək 

b. müəssisə öz maliyyə öhdəliklrəini yerinə yetirə bilməz 

c. layihə həyat qabiliyyətli deyil 

d. müəssisə faktiki olaraq müflisləşmişdir 



b) )layihə səmərəsizdir 

 

 

Sual 189: Kreditlərin cəlb olunması imkanları aşağıdakılardan hansı ilə müəyyən 

edilmir? 

a. gələcək müəssisənin xarakteri 

b. bankın investisiya layihələri ilə iş təcrübəsi 

c. müəssisədə istehsalın səmərəliliyi 

b) )borc vəsaitlərinin miqdarı 

a. sərbəst pul vəsaitlərinin miqdarı 

 

 

Sual 190: Kreditlər hansı məqsədə sərf oluna bilməz?  

a. investisiya məqsədlərinə 

b. təsərrüfat məqsədlərinə 

b) )istismar məqsədlərinə 

a. dövriyyə vəsaitlərini pulla tamamlanmasına 

b. maddi resursların alınmasına, istehsal ehtiyatlarının tamamlanmasına 

 

 

Sual 191: Təsərrüfat məqsədli kreditlər (səh varinatı seçin)  

a. material resurslarının tədarükü ilə bağlıdır 

b. istehsal ehtiyatlarının tamamlanması ilə bağlıdır 

c. adətən qısamüddətlidirlər 

b) )bina və qurğuların tikintisi ilə bağlıdır 

a. onlara görə faizlər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir 

 

 

Sual 192: İnvestisiya fəaliyyəti çərçivəsində maliyyə alətlərinə və onların 

ekvivalentlərinə aid edilmir 



a. pul 

b. qiymətli kağızlar 

c. veksellər, kreditlər və borclar 

b) )əmək xərcləri 

a. doğru variant yoxdur 

 

 

Sual 193: Özünümaliyyələşdirmə mexanizminin elementləri deyil – 

a) )borc vəsaitləri 

a. amortizasiya fondu 

b. mənfəətdən ayırmalar 

c. sığorta ödənişləri 

d. doğru variant yoxdur 

 

 

Sual 194: Özüümaliyyələşdirmə axınına (daxilolmalarına) aid deyil  

a. amortizasiya fondu 

b. ehtiyat fondu 

c. bölüşdürülməmiş mənfəət 

d. ))kreditlər 

e. səhmlər 

 

 

Sual 195: Xüsusi kapitalın mənbəyi deyil – 

a. amortizasiya ayrımaları 

b. xalis mənfəət 

c. Aktivlərin satışından vəsaitlər 

b) )səhmlər, kreditlər 

a. bütün variantlar doğrudur 

 



 

 

Sual 196: Adi səhmlərin emitent üçün üstün cəhəti deyil – 

a) )yüksək risklilik 

a. müvafiq zəmanət və girovun təqdim olunması zəruri deyil 

b. dividendlərin ödənilməsi mütləq deyil 

c. konkret ödəmə müddəti təyin edilməmişdir 

d. əlverişli şəraitdə səhmin məzənnəsi və müəssisənin əmlakının dəyəri artır 

 

 

Sual 197: Adi səhmlər – 

a) )firmaların əksəriyyəri üçün ilkin vəsait mənbəyidir 

a. dividendlərin ödənilməsini nəzərdə tutur 

b. daxili maliyyələşdirmə mənbələrinə yaxındır 

c. təsbit eidlmiş gəlirlərə malik uzunmüddətli maliyyə öhdəlikləridir 

d. nominaldan təsbit olunmuş faizdir və müəssisənin mənfəətliliyindən asılı 

olmayaraq ödənilir 

 

Sual 198: İstiqrazlar – 

a. nominaldan təsbit olunmuş faizdir və müəssisənin mənfəətliliyindən asılı 

olmayaraq ödənilir 

b. firmaların əksəriyyəri üçün ilkin vəsait mənbəyidir 

b) )təsbit eidlmiş gəlirlərə malik uzunmüddətli maliyyə öhdəlikləridir 

a. daxili maliyyələşdirmə mənbələrinə yaxındır 

b. dividendlərin ödənilməsini nəzərdə tutur  

 

 

Sual 199: İnvestisiya layihəsinin hansı maliyyələşdirmə sxemi sahibkar üçün daha 

əhəmiyyətlidir?  

a. özünümaliyyələşdirmə 



b. özünümaliyyələşdirmə və kreditin cəlb olunması 

b) )xüsusi hesablamalrla əsaslanırlar 

a. xarici kapital qoyuluşu 

b. bütün variantlar doğrudur 

 

 

Sual 200: Səhm nədir ? 

a) )sahibinin səhmdar cəmiyyətin idarə olunmasında iştirak hüququnu 

təsdiq edən qiymətli kağız 

a. sahibinin şirkətin mülkiyyətinə sərəncam vermək hüququ olmayan və illik 

faiz əldə etək hüququ verən qiymətli kağız 

b. gələcəkdə hər hansı aktivin alınması hüququ 

c. pul axınlarının orta səviyyəyə gətirilmişdir 

d. pul vəsaitlərinin illik ödənişini nəzərdə tutan maliyyə əməliyyatı  

 

 

Sual 201: Ümumi tədiyyə qabiliyyətlilik əmsalı necə hesablanır 

a) xarici borclar / məcmuu aktivlər 

b) daxili borclar / məcmuu aktivlər 

c) ümumi borclar / likvid aktivlər 

d) )ümumi borclar / məcmuu aktivlər 

e) ümumi borclar x likvid aktivlər əmsalı 

 

Sual 202: Ümumi tədiyyə qabiliyyətlilik əmsalının optimal kəmiyyəti hansıdır? 

a) )0,2 – 0,3  

b) 0,1 – 0,3 

c) 0,2 – 0, 5 

d) 0,3 – 0,5 

a. Layihənin tipindən asılıdır 

 



 

Sual 203: Ümumi likvidik əmsalı necə hesablanır 

a. Cari aktivlər / uzunmüddətli öhdəliklər 

b) )Cari aktivlər / qısamüddətli öhdəliklər 

a. ümumi aktivlər / uzunmüddətli öhdəliklər 

b. Cari aktivlər – qısamüddətli öhdəliklər 

c. likvid aktivlər / uzunmüddətli öhdəliklər 

 

 

Sual 204: Ümumi likvidik əmsalının hansı kəmiyyəti normal hesab edilir? 

a) 1,5 

b) 1,7 

c) 1,78 

d) 2,0 

e) )1,2 

 

 

Sual 205: Təcili likvidlik əmsalı necə hesablanır 

a) )asan reallaşdırılan aktivlər / cari passivlər 

a. məcmu aktivlər / cari passivlər 

b. Cari aktivlər – qısamüddətli öhdəliklər 

c. Cari aktivlər / qısamüddətli öhdəliklər 

d. likvid aktivlər / cari passivlər 

 

 

Sual 206: Təcili likvidlik əmsalının yol verilən həddini göstərin 

a. 0,3 -1.0 

b) )0,5-1,2 

c) 0,5 – 1.0 

d) 0,8 – 1,2 



a. 1 – 1,2 

 

Sual 207: Mütəmadi risklər nədir?  

a) )Gəlir gətirən konkret mülkiyyətin dəyəri bazarda mövcud olan iqtisadi 

və institusional şəraitlə bağlı ola bilər. 

b) qiymətləndirmə obyekti ilə bağlı, müqayisəli obyektlərə aid olmayan riskdir 

c) hesablanması və sığorta təşkilatlarının üzərinə keşirilməsi mümkün olan 

riskdir 

d) dinamik risk torpaqdan istifadə sistemində və obyektin xarici əlaqələrində 

dəyişikliklərlə bağlıdır. 

e) hamısı səhvdir 

 

 

Sual 208: Qeyri-mütəmadi risk nədir? 

a) )qiymətləndirmə obyekti ilə bağlı, müqayisəli obyektlərə aid olmayan 

riskdir 

b) Gəlir gətirən konkret mülkiyyətin dəyəri bazarda mövcud olan iqtisadi və 

institusional şəraitlə bağlı ola bilər. 

c) hesablanması və sığorta təşkilatlarının üzərinə keşirilməsi mümkün olan 

riskdir 

d) Dinamik risk torpaqdan istifadə sistemində və obyektin xarici əlaqələrində 

dəyişikliklərlə bağlıdır. 

e) hamısı səhvdir 

 

 

Sual 209: Statik risk nədir?  

a) )hesablanması və sığorta təşkilatlarının üzərinə keşirilməsi mümkün 

olan riskdir 

b) qiymətləndirmə obyekti ilə bağlı, müqayisəli obyektlərə aid olmayan riskdir 



c) gəlir gətirən konkret mülkiyyətin dəyəri bazarda mövcud olan iqtisadi və 

institusional şəraitlə bağlı ola bilər. 

d) dinamik risk torpaqdan istifadə sistemində və obyektin xarici əlaqələrində 

dəyişikliklərlə bağlıdır. 

e) hamısı səhvdir 

 

 

Sual 210: Dinamik risk nədir? 

a) )dinamik risk torpaqdan istifadə sistemində və obyektin xarici 

əlaqələrində dəyişikliklərlə bağlıdır 

b) hesablanması və sığorta təşkilatlarının üzərinə keşirilməsi mümkün olan 

riskdir 

c) qiymətləndirmə obyekti ilə bağlı, müqayisəli obyektlərə aid olmayan riskdir 

d) gəlir gətirən konkret mülkiyyətin dəyəri bazarda mövcud olan iqtisadi və 

institusional şəraitlə bağlı ola bilər. 

e) hamısı səhvdir 

 

 

Sual 211: Risklər istinad mənbəyinə görə bölünür ? 

a) Daxili  

a. Spesifik 

b) Diversifikasiya 

a. Xarici 

c) )Hamisi 

 

Sual 212: Təsir dairəsinə görə risklər neçə qrupa bölünür ? 

a) Bölünmür  

b) )2 

c) 3 

d) 4 



e) 5 

 

 

Sual 213: Layihəyə siraət etmə qabiliyyətinə görə risklər bölünür ; 

a) Mümkün  

a. Kritik 

b) Katostrafik  

c) Yalniz mümkün olan 

d) )Hamisi 

 

 

Sual 214: Risk nədir?  

a. sosial-iqtisadi mühitdə gərginliyin monetar yolla nizamlanması prosesi 

b. investisiya xərclərinin gəlirliliyinin aşağı səviyyəsi 

b) )mənfi nəticələrə gətirən şəraitin yaranması ehtimalıdır 

a. pulun alıcılıq qbailiyyətinin aşağı düşməsi və qiymət səviyyəsinin 

yüksəlməsi 

b. portfel riskinə görə mükafatı müəyyən edən əmsal 

 

 

Sual 215: Risk göstəricilərinə hansilar aiddir: 

a) maliyyə riskləri 

b) inkişaf meyllərinin təhlili və maliyyə əmsallarının müqayi¬səli təhlili 

c) sahəvi risklər 

d) ümumiqtisadi vəziyyətin dəyişməsinin təsiri daxildir. 

e) )hamısı düzdür 

 

 

Sual 216: Risk göstəricini seçin – 

a. güclərdən istifadə əmsalı 



b. bazar tələbinə uyğun satış həcmi 

b) )zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması əsasını təşkil etdiyi təhlükəsizlik 

diapozununun səviyyəsi 

a. portfel riskinə görə mükafatı müəyyən edən əmsal 

b. bütün variantlar doğrudur 

 

 

Sual 217: Hansı risk katostrafiklidir 

a) )kapitalın itkisi riski 

a. mənfəətin itkisi riski 

b. satış bazarının itkisi riski 

c. inflyasiyanın artması riski 

d. sahibkarın müflisləşməsi riski 

 

 

Sual 218: Layihənin dayanıqlığı şərtidir?  

a. maliyyə resurslarının qənaətbəxş kəmiyyəti 

b. sığorta ehtiyatlarının olması 

b) )hesablama dövrünün hər bir addımında pul axınının məcmu 

saldosunun müsbət olması 

c) dayanıqlığın iriləşdirilmiş qiymətləndirilməsi 

a. zərərsizlik səviyyəsinin hesablanması 

 

 

Sual 219: İnvestisiyanın sığortalanması nədir?  

a. risklərin kəmiyyə təhlilinin istiqamətlərindən biri 

b) )investisiyalaşdırma zamanı risklərin idarə olunması metodlarından biri 

a. həssaslığın təhlili metodunun növü 

b. qeyri-müəyyənliyin kəmiyyət göstəricilərinin uçotu ilə layihənin göstərilən 

səmərəsinin qiymətləndirilməsi 



c. pulun alıcılıq qbailiyyətinin aşağı düşməsi və qiymət səviyyəsinin 

yüksəlməsi 

 

Sual 220: İnflyasiya nədir? 

a) )qiymətlərin ümumi səviyyəsinin yüksəlməsi və pulun alıcılıq 

qabiliyyətinin aşağı düşməsi 

a. qeyri-müəyəynliklə xarakterizə olunan şəraiti əks etdirən dioqram 

b. risklərin kəmiyyət təhlilinin istiqamətlərindən biri 

c. dayaıqlığın iriləşdirilmiş qiymətləndirilməsi 

d. portfel riskinə görə mükafatı müəyyən edən əmsal 

 

Sual 221: Yüksək investisiya riski amilləri hansı aid deyil?  

a. ))Dövlətin idarəetmədə iştirakı 

b) Milli şərtlər üçün üstünlüklər 

c) Inflyasiyanın səviyyəsi 

d) Borclar problemi 

e) Milli valyuta məzənnəsi  

 

 

Sual 222: Aşağı investisya riski amilləri hansı aid deyil? 

a) )Borclar problemi 

b) Xarici investorlara münasibət 

c) Kapital və ticarət məhdudiyyəti 

d) Qiymətlərin tənzimlənməsi 

e) Dövlətin idarəetmədə iştirakı 

 

Sual 223: “Xarici investisiyalarin qorunmasi haqqinda “Azərbaycan 

respublikasinin qanunu necenci ildə qəbul edilib ? 

a) 1995-11-20 

b) 2001-10-12 



c) )1992-01-15 

d) 1998-09-20 

e) 2010-12-10 

 

Sual 224: Operativ lizinq – bu : 

a) tam olmayan ödəmə ilə lizinqdir 

b) avadanlığın tam fiziki tsiklinə nisbətən daha qısa müddətə bağlanan 

sövdələşmədir 

c) müqavilə müddəti ərzində tam olaraq amortizasiya olunmayan, sonda isə 

lizinqverənə qaytarılan və təkrar olaraq icarəyə verilən lizinqdir  

d) doğru variant yoxdur 

e) )əmlakın dəyərinin tam ödənildiyi haqdır 

 

Sual 225: Maliyyə lizinqi – bu : 

a) )lizinq obyektinin həyat tsiklinə bərabər müddətə sövdələşmə 

bağlanarkən əmlakın dəyərinin tam ödənildiyi lizinqdir 

b) müqavilə müddəti ərzində tam olaraq amortizasiya olunmayan, sonda isə 

lizinqverənə qaytarılan və təkrar olaraq icarəyə verilən lizinqdir  

c) tam olmayan ödəmə ilə lizinqdir 

d) avadanlığın tam fiziki tsiklinə nisbətən daha qısa müddətə bağlanan 

sövdələşmədir 

e) bütün cavablar doğru deyil 

 

Sual 226: Maliyyə lizinqi əlaqədardır: 

a) qeyri-tam ödənişlə 

b) )əmlakın növbəti dəfə lizinqalanın mülkiyyətinə verilməsi ilə 

c) nisbətən qısa müddətə bilavasitə sövdələşmənin bağlanması ilə 

d) lizinqalana avadanlığın tam olmayan amortizasiyası və qaytarılması ilə 

e) müqavilə müddətinin qurtarması üzrə avadanlığın icarəyə verilməsi ilə 

 



Sual 227: Nominal dəyər – 

a) )səhm kağızı üzərində yazılmiş dəyərdir 

b) Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının 

nominal dəyəri arasındakı fərqə bərabərdir. 

c) Səhmlərin təkrar bazarda alınıb-satıldığı qiymətə deyilir 

d) Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının 

nominal dəyərinin cəminə bərabərdir bərabərdir. 

e) Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının 

nominal dəyərinin hasilinə bərabərdir bərabərdir 

 

 

Sual 228: Mühasibat dəyəri – 

a) )Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə 

kapitalının nominal dəyəri arasındakı fərqə bərabərdir. 

b) Səhmlərin təkrar bazarda alınıb-satıldığı qiymətə deyilir 

c) səhm kağızı üzərində yazılmiş dəyərdir 

d) Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının 

nominal dəyərinin hasilinə bərabərdir bərabərdir 

e) Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının 

nominal dəyərinin cəminə bərabərdir bərabərdir. 

 

 

Sual 229: Bazar dəyəri –  

a) )Səhmlərin təkrar bazarda alınıb-satıldığı qiymətə deyilir 

b) Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının 

nominal dəyərinin cəminə bərabərdir bərabərdir 

c) Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının 

nominal dəyərinin hasilinə bərabərdir bərabərdir 

d) Səhmdar cəmiyyətin əmlakının real dəyəri ilə onun nizamnamə kapitalının 

nominal dəyəri arasındakı fərqə bərabərdir 



e) səhm kağızı üzərində yazılmiş dəyərdir 

 

 

Sual 230: Gəlirin neçə funksiyasi vardir ? 

a) 2 

b) )3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

 

Sual 231: İnvestisiyani özünü doğrultma müddəti necə hesablanir ? 

a) Gəlir/Investisiya  

b) Investisiya /Mənfəət  

c) )Investisiya /Gəlir  

d) Gəlir /İnvestisiya 

e) İnvestisiya /nominal gəlir 

 

 

Sual 232: Lizinq nədir ?  

a. Yeniləşmədir  

b) Avadanliğin icarəsidir 

c) )Lizinq firmasi tərəfindən alinan və onun mülkiyyətində qalan mütləlif 

mülkiyyətlərin xüsusi icarə növüdür 

d) Maliyyələşdirmə 

e) Hamisi 

 

Sual 233: Birja kotirovkası hansı qiymətlər əsasında müəyyən edilir 

a) )Tələb qiyməti, təklif qiyməti,  

b) Real qiymət, nominal qiymət 



c) Real qiymət, təklif qiyməti 

d) Tələb qiyməti, nominal qiymət, 

e) Təklif qiyməti, nominal qiymət 

 

 

Sual 234: Alıcının səhm almaq istədiyi qiymət hansı qiymətdir:?  

a. ))Tələb qiyməti 

b) təklif qiyməti 

c) Real qiymət 

d) Nominal qiymət 

e) Açılış qiyməti 

 

Sual 235: Səhm sahiblərinin onları satmaq istədiyi qiymət hansı qiymətdir:? 

a) )Təklif qiyməti 

b) Real qiymət 

c) Tələb qiyməti 

d) Nominal qiymət 

e) Bağlanma qiyməti 

 

 

Sual 236: İnvestorun səhmlərə görə əldə etdikləri gəlirlər bölünür: 

a) )Cari gəlirlər və tam gəlirlər 

b) Tam gəlirlər və Xalis gəlir 

c) Ümumi gəlir və xalis gəlir 

d) cari gəlir və xalis gəlir 

e) aylıq gəlir və illik gəlir 

 

 

Sual 237: Gəlir normasinin müəyyən edilməsinə hansi aspektlərdən yanaşilir ?  

a) Konseptual 



b) Metodoloji və təcrübi 

c) )Konseptual və metodoloji 

d) Nəzəri və metodiki  

e) Yalniz metodoloji 

 

 

Sual 238: Səhmə görə əldə edilən dividendlərin onun bazar qiymətinə oplan 

nisbətinə - 

a) )Səhmin cari gəlirliliyi deyilir 

b) Səhmin tam gəlirliliyi deyilir 

c) Səhmə görə ödənilən dividendin həcmi deyilir 

d) Səhmlərin cari bazar qiyməti deyilir 

e) İstiqrazların tam gəlirliliyi deyilir. 

 

 

Sual 239: İstiqraza görə əldə olunan illik gəlirin onun alınmasına çəkilən xərclərə 

nisbəti nədir? 

a) Səhmin cari gəlirliliyi 

b) )istiqrazın cari gəlirliliyi 

c) İstiqrazın tam gəlirliliyi 

d) istiqrazların alındığı bazar qiyməti 

e) Səhmin tam gəlirliliyi 

 

Sual 240: İstiqrazın nominalına görə müəyyən edilərək, istiqraz sahibinə hər il 

əlavə edilmiş gəliri göstərən göstərici hansıdır:? 

a) )Kupon gəliri 

b) istiqrazın cari gəlirliliyi 

c) İstiqrazın tam gəlirliliyi 

d) istiqrazların alındığı bazar qiyməti 

e) Səhmə görə ödənilən dividendin həcmi deyilir 



Sual 241: Gəlir normasi hansi hissələrdən ibarətdir ? 

a) )Ümumi gəlir və xalis gəlir  

b) Şəxsi gəlir və ümumi gəlir  

c) Müəssisə gəliri və dövlət gəliri  

d) Şəxsi gəlir və xalis gəlir  

e) Xüsusi və ümumi gəlir 

 

 

 

Sual 242: Real iqtisadiyyatda kapitalin rentabelliyi necə tərəddud edir ? 

a) 10 % - 50 %  

a. ))5 % - 100 % 

b. 5 % - 50 %  

b) 15 % - 100 %  

c) 5% - 10 % 

 

Sual 243: Layihənin səmərəliliyi hansi qiymət yanaşmasi vasitəsilə müəyyən edilir 

? 

a) Optimal 

b) Proqnoz  

c) )Cari və proqnoz 

d) Cari  

e) Hamisi 

 

Sual 244: Pul axınlarının diskontlaşdırılması proqnozlaşdırılan pul axınlarına 

əsasən gəlirin hansı metodlarından istifadə edir? 

a) )cari dəyər 

b) bazar dəyəri 

c) satış dəyəri 

d) investisiya dəyəri 



e) mübadilə dəyəri 

 

 

Sual 245: Pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu proqnozlaşdırılan pul 

axınlarına əsasən gəlirin hansı metodlarından istifadə edir?  

a. ))qalıq dəyəri 

b) bazar dəyəri 

c) satış dəyəri 

d) investisiya dəyəri 

e) mübadilə dəyəri 

 

 

Sual 246: Lizinq əməliyyatlari kimlər tərəfindən maliyyələşdirilir ? 

a. Banklar  

b. Firmalar  

b) )Banklar , lizinq şirkətləri, avadanliq istehsali və satişi ilə məşğul olan 

şirkətlər 

a. Lizinq şirkətləri 

c) Heç biri 

 

 

Sual 247: Lizinq əməliyyatlarinin neçə faizi kreditlər hesabina maliyyələşdirir ? 

a) 70 % 

b) )80 % 

c) 90 %  

a. 95 % 

d) 100 % 

 

 



Sual 248: İEOÖ – də isə lizinq əməliyyatlari necə maliyyələşdirilir ? ( dolğun 

varianti qeyd edin ) 

a) Banklar tərəfindən lizinq şirkətlərinə verilən kreditlər hesabina  

b) Beynəlxalq maliyyə qurumlarinin vəsaiti hesabina  

c) )Bankların və beynəlxalq maliyyə qurumlarinin vəsaiti hesabina  

d) Depozitlər hesabina  

e) Heç biri  

 

 

Sual 249: Layihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi zamani başlica preoritet 

nədir ? 

a) Dövlətin bu prosesə maksimum cəlb olunmasi 

b) Pul vəsaitlərini tamamilə , sonunadək xərcləmək .[yeni cavab] 

c) İstehsal xərcinin həcmini muəyyən etmək 

d) )Səmərəliliyin əldə olunmasi  

e) Külli miqdarda pul vəsaiti əldə etmək 

 

 

Sual 250: Hansi layihələr dövlət dəstəyi görmür ? 

a) Cəlb edilmiş vəsait hesabina reallaşan  

b) Yüksək xərc tələb edən  

c) )İctimai səmərəliliyi aşagi olan  

d) İnvestora daha çox gəlir gətirən  

e) Xarici vətəndaşlar tərəfindən təklif edilən 

 

 

Sual 251: Kommersiya səmərəliliyi nə zaman öz həllini tapir ? 

a) İnvestorun tələbi müəyyənləşibsə 

b) Məcmu nəticələr məcmu xərclərdən üstündürsə 

c) )Layihənin ictimai səmərəliliyi kifayət edirsə 



a. Kommersiya əməliyyatlari başa çatibsa 

d) İnvestorun tələbi müəyyənləşməyibsə 

 

 

Sual 252: Layihənin ümumiləşdirilməsi zamani vacib hesab edilir: 

a) Gəlilərin bərabər bölgüsünü təmin etmək  

b) Qiymətləndirmənin sahələr üzrə ardicilliği 

c) )Metodik işlərin aparilmasi  

d) Xərclər və məsrəflərə ümumi baxiş 

e) Yalniz xərclərə ümumi baxiş 

 

 

Sual 253: Layihənin makroiqtisadi parametrlərinin funksionalliğini xarakterizə 

edir? 

a) Maliyyə bazarinda ümumi infilyasiyanin tempi 

b) )Ətraf mühitin bütün göstəriciləri 

c) Bank faiz dərəcələri  

d) Layihənin ayri-ayri xərc və gəlir elementləri 

e) Təbii makroiqtisadi göstəricilər 

 

 

Sual 254: Hansi vergi növünün layihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə 

aidiyyati yoxdur ? 

a) Aksiz vergisinin 

b) )əlavə dəyər vergisinin 

c) Əmlak vergisinin  

d) Gəlir vergisinin  

e) Sadələşdirilmiş vergi  

 

 



Sual 255: Maliyyə öhdəliyi layihənin icrasi ilə bağli özündə əks etdirmir ? 

a) Hesablarin ödənilməsi  

b) Kreditin silinməsi  

c) )Verilən vəsaitin cəlb olunmasi  

d) Vergilərin hesablanmasi 

e) Borclarin silinməsi 

 

 

Sual 256: Lizinq obyektinə aiddir 

a) Azad dövriyyəsinə icarə verilməyən əmlak növləri  

b) )Müxtəlif daşinan və daşinmaz əmlak növləri 

c) Yalniz avadanliqlar 

d) Hamisi  

e) Heç biri 

 

 

Sual 257.  Dəyərin ödənilməsinə görə lizinq bölünür ; 

a) Operativ və qaytarılmayan 

b) Maliyyə və qarışıq 

c) )Operativ və maliyyə  

d) Hamisi 

e) Heç biri 

 

 

Sual 258: Operativ lizinq – 

a) Tam ödənilməyən lizinqdir 

b) Sövdələşmə şərti , qisa müddətə bağlanir 

c) Avadanliq bütünlüklə amortizasiya olunmur  

d) Avadanliq lizinq alanin mülkiyyətinə keçmir  

e) )Bütün variantlar dogrudur  



Sual 259: Maliyyə lizinqinin tətbiqi zamanı- 

a) Mülkiyyətin dəyəri tam ödənilir  

b) Avadanliq tam amortizasiya olunur  

c) Avadanliq lizinq alanin mülkiyyətinə keçir  

d) Müqavilə uzunmüddətə bağlanilir  

e) )Hamisi dogrudur 

 

 

Sual 260: İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində alternativ 

variant kimi aşağidakilardan hansina diqqət yetirmək lazimdir ?  

a. Az vəsait hesabina alişlar  

b. Kredit hesabina alişlar  

c. Lizinq  

b) Faktorinq  

c) )Hamisi 

 

Sual 261: Səmərəliliyin dəyər göstəricilərini infilyasiyani nəzərə almadan hansi 

qiymətlərlə hesablamaq olar ? 

a) Proqnoz qiymətlərlə. 

b) Defilyasiya olunmuş qiymətlərdən 

c) )Cari qiymətlərlə 

d) Pərakəndı satiş qiymətlərilə 

e) Funksional qiymətlərlə  

 

 

Sual 262: Qiymət səviyyəsinin infilyasiya indeksi bazisinə bölünməsi yolu ilə 

hesablanan qiymətlər ; 

a) Cari qiymətlər 

b) Topdansatiş qiymətlər 

c) )Deflirə qiymətlər 



d) Proqnoz qiymətlər 

e) Pərakəndə qiymətlər 

 

 

Sual 263: İnfilyasiya dinamikasini belə proqnozlaşdirmaq olar ;  

a. Bank faiz dərəcələrinə gorə  

b) Valyuta mübadiləsi kursuna görə  

c) Mərkəzi bankin uçot dərəcələrinə görə  

d) )İnfilyasiya xərc elementlərinə gorə 

a. İnfilyasiya gəlir elementlərinə görə  

 

 

Sual 264: Aktivlərin qiymətləndirilməsi dinamikasina aiddir ; 

a) Əmtəələrin çeşidi  

b) Kreditlərin növü 

c) )Aktivlərin növü 

d) Məsrəflərin çeşidi  

e) Borclarin növü 

 

Sual 265: Əmək haqqinin qiymətləndirilməsi dinamikasina aiddir ; 

a) Aktivlərin növü 

b) Əmtəələrin çeşidi  

c) Ayliq infilyasiya tempi 

d) )Məsrəflərin çeşidi  

a. Borclarin növü 

 

 

Sual 266: İnvestisiyanin ilkin istiqamətində hansi xərclər göstərilir ?  

a) İnvestisiya layihəsi mühitində capital xərcləri  

a. Bütün material məsrəfləri 



b) )İnvestisiya məsrəfləri 

c) Əlavə istehsal xərcləri 

d) Cari xərclər  

 

 

Sual 267: Ətraf mühit göstəricilərinə aiddir:  

a. Mərkəzi bankin uçot dərəcəsi; 

b) Valyuta mübadiləsi kursu; 

c) Maliyyə bazarinda ümumi infilyasiya dinamikasi; 

d) Valyuta məzənnəsi 

e) )Hamisi 

 

 

Sual 268: Aktivlərin qiymət dinamikasina aid deyil ;  

a. Ayliq infilyasiya tempi  

b) Aktivlərin növü 

c) İllik temp; 

d) )Əmtəələrin növü ; 

e) Aktivlərin çeşidi  

Sual 269: Alternativ dəyərin qiymətləndirilməsində nəzərə alinmir ; 

a) )Satiş  

b) İcarə 

c) Aliş 

d) Başqa layihəyə sərmayə 

e) İcarə haqqi 

 

 

Sual 270: Hansi maliyyə imkanlarinin olmasi müəssisəyə müqayisədə üstünlük 

gətirər ? 

a) Gəlir  



b) )Amortizasiya  

c) Kreditlər  

d) Öhdəliklər  

a. Borclar 

 

Sual 271: Amortizasiyanin ölçülərinin artimina mane olan vergi növü ; 

a) ƏDV 

b) )Əmlak vergisi  

c) Aksizlər 

d) Sövdələşdirilmiş vergi 

e) Gəlir vergisi  

 

 

Sual 272: Kreditin işlənməsinin birinci istiqamətinə aiddir ;  

a. Material resursunun alinmasi 

b) İstehsal resursunun təmir edilməsi  

c) )Tikintinin aparilmasi  

d) Əmək haqqinin ödənilməsi 

e) Əmtəələrin bilavasitə yadişi 

 

Sual 273: Kreditlərin işlənməsinin ikinci istiqamətinə aiddir ; 

a) Yeni texnikanin alinmasi  

b) )Material resurslarinin alinmasi  

c) Tikintinin aparilmasi  

d) Quruculuq planlaşdirma işləri  

e) Tikintini yekunlaşdirmaq 

 

 

Sual 274: Təsbit edilmiş gəlirə malik olan uzunmüddətli maliyyə kredit 

öhdəlikləridir 



a) Səhmlər 

b) )İstiqrazlar 

c) Kreditlər  

d) Bütün qiymətli kağızlar 

e) İyanələr 

 

 

Sual 275: Müəssisə üçün müvafiq olaraq ən ucuz daxili və xarici maliyyələşmə 

mənbəyi – 

a) İstiqrazlar ; amortizasiya  

b) Kreditlər ; istiqrazlar 

c) )Amortizasiya ; istiqrazlar 

d) Səhmlər ; kreditlər 

a. Səhmlər , istiqrazlar 

 

 

Sual 276: Firmanin səhmdarlar qarşisinda ömürlük öhdəlikləridir ; 

a) İmtiyazli səhmlər  

b) )Adi səhmlər 

c) Kreditlər 

d) Vergilər 

e) İyanələr 

 

Sual 277: Adi səhmlərin emitent üçün öhdəliklərinə aid deyil ; 

a) Dəqiq təyin edilmiş ödəniş müddəti yoxdur . 

b) Divident ödənişi vacib deyil  

c) )Hec bir riskə məruz qalmir  

d) Əlverişli şəraitdə səhmlərinməzənnəsi artır  

e) Təyin edilmiş ödəniş müddəti yoxdur 

 



Sual 278: İnvestisiya maliyyələşmə metodlarina aid deyil ;  

a. ))Səhm emissiyasi  

b) İstiqrazlaşma  

c) Kredit maliyyələşməsi  

d) Maliyyə lizinqi 

e) Operativ lizinq 

 

 

Sual 279: Bütün metodlarin kombinasiyalarina əsaslanır-  

a. Kredit maliyyələşməsi  

b) Maliyyə lizinqi  

c) )Qarişiq maliyyələşmə  

d) Özünü maliyyələşmə  

e) İstiqrazlaşma 

 

 

Sual 280: Kapital elementi kimi ifadə olunmur ; 

a) İmtiyazli səhmlərin dəyəri  

b) )Kreditlərin dəyəri  

c) Adi səhmlərin dəyəri  

d) Bilavasitə gəlir dəyəri 

e) Heç biri  

 

Sual 281: Layihələrin maliyyələşməsi probleminin tədqiqini subyekt səmərəli 

həyata keçirilə bilər ? 

a) Müəssisə rəhbəri  

b) İnvestor 

c) Menecer  

d) )Dövlət 

e) Xarici vətəndaşlar 



Sual 282: Əgər layihə fəaliyyətdə olan müəssisə çərçivəsində həyata keçirilərsə 

onda bu vəsaitlər ; 

a) Cəlb edilmiş vəsait mənbəbləridir  

b) Uzunmüddətli kreditlərdir  

c) )Şəxsi vəsait mənbələridir 

d) M üxtəlif səviyyəli büdcə vəsaitləridir  

e) Müxtəlif səviyyəli kreditlərdir 

 

 

Sual 283: Maliyyələşmənin daxili mənbələrinə aiddir ; 

a) İnvestisiya lizinqi  

b) Büdcə vəsaitləri  

c) İmtiyazli və adi aksiyalarin emissiyasi  

d) )Sigorta fondlarinda toplanan vəsaitlər  

e) Adi aksiyalarin emissiyasi 

 

 

Sual 284: Daxili maliyyələşmə mənbələrinin çatişmazliği hansidir ? 

a) Xüsusi fondlardan toplamasi maliyyədir  

b) )Həcmi məhduddur  

a. İnvestisiya fəaliyyətini kifayət qədər əks etdirir  

c) Tamamilə vergilərin ödənilməsinə sərf olunur  

d) Etibarlidir 

 

 

Sual 285: Sərbəst pul vəsaitlərinin miqdari nə zaman mübət kəmiyyət olamlidir ? 

a) Avadanliq və materiallarin alinmasinda  

b) Əmək haqqinin verilməsində  

c) Layihənin reallaşmasinda  

d) )Əmək haqqi verilmədikdə 



e) Materiallarin alinmasinda  

 

 

Sual 286: Sərbəst pul vəsaitlərinin miqdari mənfi kəmiyyət olarsa ; 

a) Müəssisə yalniz özünün maliyyə öhdəlikərini ödəyə biləcək 

b) )Vəsait çatişmazliği ilə qarşilaşacaq  

c) Avadanliqlarin alinmasini təmin edəcek  

d) Materiallarin alinmasini təmin edəcek  

e) Vəsait artiqliği yaranacaq 

 

 

Sual 287: Kreditlər hansi istiqamətlərdə işlənə bilməz ? 

a) Təsərrüfat məqsədlərinə  

b) Investisiya məqsədlərinə 

c) )İstehsalat ehtiyatlarinin azaldilmasina  

d) Məqsədli kreditlərin alinmasina  

e) Təsərrüfat və investisiya məqsədlərinə  

 

Sual 288: Kreditlərdən istifadəyə görə faiz ;  

a. Xalis gəlirə daxil edilir  

b) )Birbaşa xərclərə daxil edilir  

c) Maya dəyərinə daxil edilir  

d) Cari xərclərə daxil edilir  

e) Maya dəyərinə daxil edilməsi 

 

Sual 289: Kreditin silinməsi hansi istiqamətlərdə aparilir ? 

a) Əsas borcun müəyyən müddətət silinməsi  

b) )Əsas borcun müəyyən hissələrlə silinməsi  

c) Əsas borcun hissələrlə silinməsi  

d) Əsas borcun müəyyən dövrlərdə silinməsi 



e) Əsas borc silinmədikdə 

 

 

Sual 290: Kreditlər vaxtinda ödənilməyəndə ;  

a) Yeni vəsait mənbələri cəlb edilir . 

b) )İflasa aparir  

c) Yenidən kredit tələb edir . 

d) Xüsusi vəsait hesabina ödənilir  

e) Yeni layihə hazirlanir 

 

 

Sual 291: Firmanin ilkin maliyyə mənbəyidir ;  

a. Cəlb olunmuş vəsaitlər  

b) Uzunmüddətli kreditlər  

c) Amortizasiya  

d) )Adi səhmlər   

e) İstiqrazlar 

 

Sual 292: İnvestisiya layihəsinin maliyyə təhlili əsas element sayilir ; 

a) İnvestor üçün  

b) )Menecer üçün  

c) Banklar üçün  

d) Dövlət üçün 

a. Kommersiya banklari üçün  

 

 

Sual 293: Kreditorlar çalişirlar . . . ? 

a) Yüksək gəlir götürməyə  

b) Maliyyə dayaniqliliğini təmin etməyə  

c) )Öz risklərini minimumlaşdirmağa  



a. Sabitliyi təmin etməyə  

b. Layihəni zərərsz başa vurmağa 

 

 

 

Sual 294: Layihənin maliyyə göstəricilərinin əsasini təşkil edir ;  

a) Səmərəliliyin əldə olunmasi  

b) )Maliyyə-investisiya büdcəsi  

c) Maliyyə dayaniqliği  

d) Cəlb olunmuş vəsaitlərin xüsusi çəkisi  

e) Kreditlər 

 

 

Sual 295: Layihənin maliyyə dayaniqliliğinin qənaətbəxş olmasi şərtləndirir ;        

a. Layihənin səmərəliliyini 

b) Vergilərin vaxtinda ödənilməsini  

c) )İnvestorun səmərəli fəaliyyətini 

d) Maliyyə imkanlarinin kasadliğini  

e) Birmənali olaraq dövlət layihəni dəstəkləməlidir 

 

 

Sual 296: Müəssisənin balansi daha çox maraqlandirir ; 

a) Dövləti  

b) İnvestorlari  

c) )Vergi orqanlarini  

d) Meneceri  

e) Layihə iştirakçilari 

 

 

Sual 297: Balansin qənaətbəxş müsbət saldosu zamani 



a) Kapital qoyuluşu səmərəsizdir . 

b) )Layihənin icrasi üçün əlavə pul resursu lazim deyil 

c) Təsisçilərin reputasiyasi şübhə altindadir  

d) Layihə səmərəsizdir  

e) Layihə səmərəlidir 

 

 

Sual 298: Balansin qənaətbəxş mənfi saldosu zamani: 

a. Layihənin icrasi üçün pul resursu lazimdir . 

b) Layihənin icrasi qismən səmərəlidir  

c) )Təsisçilərin reputasiyasi şübhə altindadir  

d) Layihə artiq ləğv edilmişdir  

e) Layihəyə yenidən baxilmalidir 

 

 

Sual 299: Balans hansi tarixə görə müəyyən edilir ? 

a) Layihənin reallaşdiği tarixdə  

b) )Planlaşdirma intervalinin əvvəlinə görə  

c) Tədqiqat işlərinin aparilmasi mərhələsində  

d) Planlaşdirma intervalinin sonuna gore 

e) Planlaşdirma intervalinda  

 

 

Sual 300: Maliyyə cəlbediciliyinin göstəricilərinə aiddir: 

a) Rentabellilik 

b) Səmərəlilik 

c) )Likvidlilik 

d) Mənfəətlilik 

e) Gəlirlilik 

 



 

 

 

 

 


