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Test 050404#01#Y15_ASMnin iqtisadiyyatı
vә idarә edilmәsi

Fәnn 050404İqtisadiyyat

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 600

Keçid balı 312 (52 %)

Suallardan 600

Bölmәlәr 5

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 10 %

Sual: Aqrobiznes sisteminin әsas mәqsәdlәrindәn biri hansıdır? (Çәki: 1)
ölkәnin strateji iqtisadi maraqlarının qorunması, iqtisadi müstәqilliyin tәmin edilmәsi
әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
daxili bazarın daxili istehsalçılardan qorunması
daxili bazarın xarici istehsalçılara verilmәsi
aqrobiznes sistemindә dayanıqlı inkişafa nail olunmasının qarşısının alınması

Sual: Aqrobiznes sistemindә sahibkarlıq fәaliyyәti hansı amillәrlә bilavasitә bağlıdır?
(Çәki: 1)
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әmtәәlәr vә xidmәtlәrlә
xarici ölkәlәrә sәyahәt etmәklә
yeni avtomobillәr almaqla
texnikanı icarәyә vermәklә
әsas fondlarını kirayәyә vermәklә

Sual: Әmtәәlәr necә әşyalardır? (Çәki: 1)
fizikimaddi
cografitarixi
kimyәvibioloji
mikrobioloji
kombibioloji

Sual: Xidmәtlәr aqrobiznes sistemindә maddidirmi? (Çәki: 1)
maddi deyildir
maddi әşyalardır
gözә görünәndir
gözdәn asılandır
fiziki әşyadır

Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә hansı sahәlәr xidmәtlәrә aiddir? (Çәki: 1)
bank, sığorta, nәqliyyat, reklam, turizm vә s.
kiçik müәssisәlәr
kooperativlәr
icarә kollektivlәri
kәndli (fermer) tәsәrrüfatları

Sual: Biznes vә onun iştirakçıları hansı mühit çәrçivәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr? (Çәki: 1)
hüquqi mühit
sosialmәdәni mühit
texniki mühit
fiziki vә coğrafi mühit
institusional mühit

Sual: Aqrobiznes sistemindә sosialmәdәni mühit nәdir? (Çәki: 1)
müәyyәn zövq vә dәbә uyğun olan mәhsullara әhalinin üstünlük vermәsi ilә

xarakterizә olunur
elmitexniki tәrәqqinin inkişaf sәviyyәsini әhatә edir
mәlumatların öyrәnilmәsinin avtomatlaşdırılması
sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün tәbii şәraitin olması
kimyalaşdırma sahәsindә sahibkarlıq fәaliyyәtinә tәsir göstәrmәk

Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә fiziki vә coğrafi mühit nәdir? (Çәki: 1)
sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün tәbii şәrait ilә xarakterizә olunur



müasir elmin inkişaf sәviyyәsi
müxtәlif texniki strukturların yaradılması ilә xarakterizә edilir
sahibkarların fiziki sahibkarlığın әhatә edir
sahibkarların işgüzar kommersiya әmәliyyatları hәyata keçirilmәsinә şәrait yaradır

Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtindә texniki mühitin mahiyyәti nәdir? (Çәki: 1)
elmitexniki tәrәqqi inkişaf sәviyyәsini mәlumatların işlәnmәsinin

avtomatlaşdırılması vә s.
müxtәlif texniki obyektlәrin yaradılması
qarşılıqlı sәmәrәlilik prinsipinin olması
xammal vә enerji ehtiyyatlarının әldә edilmәsi
sahibkarların enerji ilә tәmin edilmәsi

Sual: Aqrobiznes hansı funksiyaların yerinә yetirilmәsini özündә әks etdirir? (Çәki: 1)
kadr, madditexniki tәminat, marketinq
investisiya, innovasiyanı
kapital qoyuşlarını
menecmentin tәşkilini
biznesin tәşkili mәsәlәlәrini

Sual: İnkişaf etmiş dünya ölkәlәrindә biznesin neçә blokdan ibarәt sadә modeli fәaliyyәt
göstәrir? (Çәki: 1)

iki
dörd
beş
bir
üç

Sual: Biznesin konsepsiyasının әsasını nәlәr tәşkil edir? (Çәki: 1)
makromühit, mikromühit
makroiqtisadiyyat, mikroiqtisadiyyat
makroservis, mikroservis
makrosәviyyә, mikrosәviyyә
makroelementlәr, mikroelementlәr

Sual: İqtisadi, hüquqi, siyasi, sosialmәdәni, texnoloji, fizikicoğrafi fәaliyyәt şәraitini
hansı model mühit tәşkil edir? (Çәki: 1)

makromühit
mikromühit
mikroiqtisadi mühit
mikrobioloji mühit
makroiqtisadi mühit

Sual: İnstitusional sistemi әhatә edәn mühit hansıdır? (Çәki: 1)
makromühit



mikromühit
makroiqtisadi
mikroiqtisadi
mikrobioloji

Sual: İqtisadi şәrait necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
sәrbәst iş yerlәrinin sayı, işçi qüvvәlәrinin artıqlığı vә çatışmamazlığıilә, pul

resurslarının miqdarı ilә
iqtisadi fәaliyyәti tәnzimlәyәn qanun vә qәrarlar ilә
bazar kontroqenlәrin tәcrid olunmuş şәraitdә yaşaması ilә
aqrar islahatlar haqqında qanunla
mәşğulluq haqqında qanunlar vә qәrarlarla

Sual: “Aqrobiznesin iqtisadiyyatı vә tәşkili” fәnninin predmeti nәdir? (Çәki: 1)
sahibkarlıq fәaliyyәti aspektini sәciyyәlәndirәn iqtisadi münasibәtlәr prosesidir
xammal, maşın vә avadanlıqların әldә edilmәsi prosesidir
istehlakçıların ehtiyaclarının öyrәnilmәsi vә müәssisәlәr arasında mübadilә

prosesidir
әmtәәlәr istehsalı vә xidmәtlәrin әldә olunması vә satışı üzrә fәaliyyәtdir
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin özünü tәnzimlәnmәsi prosesidir

Sual: Kommersiya müәssisәsi vә ya biznes tәşkilatı nәyә deyilir? (Çәki: 1)
pullar mübadilә üçün әmtәәlәr, xidmәtlәrinin istehsalını, alınmasını vә satılmasını

hәyata keçirәn müәssisә
k/tı mәhsullarının emal edәn müәssisә
sәnaye mәhsullarının emalının tәşkili
balıqçılıq mәhsullarının emalının tәşkili
maldarlıq mәhsullarının emalının tәşkili

Sual: İqtisadi fәaliyyәti tәnzimlәyәn qanunlar hansı tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilir? (Çәki:
1)

ölkә parlamenti
ölkәnin Nazirlәr Kabineti
prezidentin İcra Aparatı
Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi
İqtisadi inkişaf Nazirliyi

Sual: Bazar iqtisadiyyatını bir әlamәtlә xarakterizә etmәk düzgündürmü? (Çәki: 1)
düzgündür
düzgün deyildir
xarakterizә etmәk olar
xakakterizә etmәk vacibdir
bir әlamәtlә sәciyyәlәndirmәk olar

Sual: Bazar münasibәtlәrini birtәrәfli xarakterizә edәn hansı anlayışlardan istifadә edilir?



(Çәki: 1)
sosialist, ictimai mülkiyyәt, dövlәt mülkiyyәti
kapitalist, xüsusi mülkiyyәt, tәbii iqtisadiyyat
kolxoz, sovxoz, birgә tәsәrrüfat
trest, korporasiya, sindikat
sәhmdar cәmiyyәti, kooperasiya

Sual: İstehsal, bölgü, mübadilә vә ictimai mәhsulun istehlakı da daxil olmaqla geniş
tәkrar istehsal prosesinә güclü tәsir edәn mühüm vasitә hansıdır? (Çәki: 1)

ölkә iqtisadiyyatı
makroiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat
bazar iqtisadiyyatı
dövlәt iqtisadiyyatı

Sual: Cәmiyyәtin tәsәrrüfatiqtisadi fәaliyyәti bir başa hansı tәsir vasitәlәri ilә
tәnzimlәnir? (Çәki: 1)

idarәetmә metodları vә ya dolayı
iqtisadi mexanizmin tәtbiqi ilә
bazar mexanizmi ilә
sosialiqtisadi mexanizmlә
tәbiiiqtisadi mühit ilә

Sual: Plan mexanizminin tәtbiqinin mahiyyәti nәdir? (Çәki: 1)
müәssisәdaxili vә ya ayrıayrı tәsәrrüfat vahidlәrinin planauyğun fәaliyyәtini,

hәmçinin makrosәviyyәdә dövlәtin tәnzimlәmә funksiyalarını әhatә edir
tәlәb vә tәklif әsasında fәaliyyәti әhatә edir
bazar qiymәtlәrinin aşağı düşmәsi, istehsalın azalması
azad bazar qiymәtlәrinin hakim mövqe tutması
özünü tәnzimlәmә mexanizminin işә düşmәsi

Sual: Bazar mexanizmi nәdir? (Çәki: 1)
cәmiyyәtdә iqtisadi münasibәtlәrin әsas forması olub, tәsәrrüfat subyektlәri

arasındakı әlaqәlәrdә mühüm rol oynayır
cәmiyyәt üzvlәrinin şәxsi gәlir vә mәnfәәt әldә etmәsi
әmәk bazarının tәnzimlәnmәsi
әrazi mәşğulluq proqramının hazırlanması
әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә

Sual: Bazar mexanizminin fәaliyyәti hansı formada tәzahür edir? (Çәki: 1)
özünütәnzimlәmә
özünütәnzimlәmәyәn
özündәn asılı
özünә güvәnәn
özündә fәaliyyәt göstәrәn



Sual: Özünü tәnzimlәmә mexanizmi necә formalaşır? (Çәki: 1)
tәlәb vә tәklif әsasında fәaliyyәt göstәrәn azad bazar qiymәtlәri vә istehsalçılar

arasında rәqabәtin olması ilә
bazarda fәaliyyәt göstәrәn subyektlәrin arasında rәqabәtin olmaması ilә
bazar rәqabәtinin sәrt vә amansız şәkildә fәaliyyәt göstәrmәmәsi ilә
bazarda subyektlәrin toplanması ilә
plan mexanizminin fәaliyyәti ilә

Sual: Bazarda istehsalçıların tәbәqәlәşmәsinә vә diferensiallaşmasına sәbәb nәdir?
(Çәki: 1)

bazar rәqabәtinin sәrt vә amansız şәkildә fәaliyyәt göstәrmәsi
bazar rәqabәtinin zәif olması
istehsalçıların dagınıq şәkildә fәaliyyәt göstәrmәsi
bazarın tәbii seçmә üzәrindә qurulmaması
fәaliyyәt növünün sәrbәst seçilmәmәsi

Sual: Bazar hansı proses üzәrindә qurulur vә hansı әsasda dövr edir? (Çәki: 1)
tәbii seçmә üzәrindә qurulur vә müntәzәm olaraq zәiflәrin vә azad rәqabәtә davam

gәtirmәyәn gücsüzlәrin yenilәri, daha güclülәri ilә әvәz edilmәsi әsasında
gücsüzlәrin, güclülәrә rәqib çıxması әsasında
daha zәiflәrin, daha güclülәri әvәz etmәsi ilә
azad rәqabәtә davam gәtirәnlәrin yenilәri ilә daha zәiflәri ilә әvәz edilmәsi әsasında
bazar tәbii seçmә üzәrindә qurulmur

Sual: Bazar iqtisadiayyatının başlıca prinsipi nәdir? (Çәki: 1)
bütün tәsәrrüfat subyektlәrinә onlar üçün әlverişli iqtisadi fәaliyyәt növü seçmәk,

dövlәt qanunları ilә fәaliyyәti hәyata keçirmәk hüququnun verilmәsidir
bütün tәsәrrtüfat subyektlәrinә fәaliyyәt növünün dövlәt tәrәfindәn seçilmәsidir
bazar subyektlәrinә dövlәt qanunları ilә yol verilmәyәn fәaliyyәt növünün

seçilmәsidir
qanunla qadağan olunan fәaliyyәt növünün hәyata keçirilmәsidir
bazar subyektlәrinә әlverişli şәraitin yaradılmamasidir

Sual: Müәssisәnini fәaliyyәtinin dayandırılması hansı zәrurәtdәn doğur. (Çәki: 1)
mәhsul istehsalının sürәtlә artması
müәssisәdә artım böhranının әmәlә gәlmәsi
müәssisәnin müflislәşmәsi
müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsulun keyfiyyәtinin aşağı olması
müәssisәnin düzgün idarә olunmaması

Sual: İqtisadi fәaliyyәt növü dedikdә hansı fәaliyyәt nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
mәhsulun istehsalısatışı, xidmәtlәrin göstәrilmәsi, maliyyәkredit vә idarәetmә

fәaliyyәti
qanunla qadağan edilәn iqtisadi fәaliyyәt növü
qanunla qadağan edilәn biznes fәaliyyәt növü



narkotik bitkilәrin әkilmәsi vә becәrilmәsi
qanunla qadağan olunan kommersiya fәaliyyәti

Sual: Aqrar bölmәdә bazar münasibәtlәrinә keçidi reallaşdırmaq mәqsәdilә çoxsaylı
hansı sәnәdlәr qәbul edilmişdir? (Çәki: 1)

hüquqi normativ
kooperativ fermer tәsәrrüfatı
kooperativ fermer assosasiyasıları
beynәlxalq tәşkilatların sәnәdlәri
BMTnin qәrarları

Sual: Hәyata keçirilәn aqrar islahatlar nәticәsindә kәnd tәsәrrüfatında müxtәlif
mülkiyyәtә әsaslanan hansı tәsәrrüfatçılıq formaları yaranmışdır? (Çәki: 1)

kәndli (fermer) tәsәrrüfatı, kiçik müәssisәlәr, istehsal kooperativlәri, sәhmdar
cәmiyyәtlәri

kәnd tәsәrrüfatı korporasiyası
kәnd tәsәrrüfatı sindikatları
kәnd tәsәrrüfatları fermer kooperativlәri
kәnd tәsәrrüfatı maliyyәkredit assosasiyaları

Sual: Formalaşmaqda olan aqrobiznesin sisteminin әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
sahibkarlıq vә azad rәqabәt mühitinә әsaslanan çoxukladlı iqtisadiyyatın

formalaşması
dövlәt qanunları ilә yol verilәn fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi
mәhsul istehsalı xidmәtlәrin göstәrilmәsi
mәhsul istehsalısatışı, hәmçinin ticarәt vasitәçilik fәaliyyәtinin göstәrilmәsi
maliyyәkredit, elmi informasiya fәaliyyәti

Sual: Aqrobiznesin tәşkili forması kimi korporasiya nәdir. (Çәki: 1)
müәssisә vә firmaların birliyi
kolxoz vә sovxozların birlәşmәsi
heyvandarlıq fermalarının birliyi
birgә tәsәrrüfatların birliyi
birgә müәssisәlәrin birliyi

Sual: Korporasiya hansı әsasda fәaliyyәt göstәrir? (Çәki: 1)
payçılıq
müqavilә
kontrakt
saziş
lyuçers

Sual: Korporasiyanın yaradılması zamanı çoxlu sayda iştirakçıların nәyi cәmlәşir? (Çәki:
1)

maliyyә vәsaiti



işçi qüvvәsi
әmәk ehtiyatları
qohum әqrabası
maşın vә avadanlıqları

Sual: Korporasiyaya nisbәtәn stabil fәaliyyәt göstәrmәyә imkan verәn nәdir? (Çәki: 1)
onun sәhmdarlardan asılı olmaması
onun sәhmdarlardan asılı olması
onun sәhmdarlarla birgә işlәmәsi
onun sәhmdarlardan göstәriş alması
sәhmdarların onu qoruması

Sual: Korporasiyaya daxil olan xırda vә orta hәcmli әmanәt sahiblәri korporasiyanın
fәaliyyәtinә hәqiqi nәzarәti hәyata keçirә bilirmi? (Çәki: 1)

bilmirlәr
bilirlәr
nәzarәt edirlәr
nәzarәtdә iştirak edirlәr
nәzarәt etmәyә çalışırlar

Sual: Fәrdi sahibkarlıqda mülkiyyәt neçә fiziki şәxsә mәxsus olur? (Çәki: 1)
1
2
4
5
3

Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәti hansı hüquqi vә iqtisadi formalarına görә fәrqlәnirlәr? (Çәki:
1)

tәşkilatihüquqi vә tәşkilatiiqtisadi
sahәviiqtisadi
funksionalhüquqi
sosialhüquqi
әrazisosial

Sual: Sahibkarlıq tәşkilati formalarına hansı subyektlәri aid etmәk olar? (Çәki: 1)
şәrikli olanları, cәmiyyәt vә kooperativlәri
firmaları
müәssisәlәri
kәndli tәsәrrüfatını
fәrdi tәsәrrüfatları

Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün iştirakçı şәxslәrin birliyi necә
adlanır? (Çәki: 1)

şәrikli



şәriksiz
fәrdi
kollektiv
kooperativ

Sual: Şәrikli birliklәrin iştirakçıları neçә qrupa bölünür: (Çәki: 1)
iki
üç
beş
yeddi
sәkkiz

Sual: Şәrikli birliklәrin iştirakçılarının qrupunu müәyyәn edin. (Çәki: 1)
komandit şәrikli birliklәr
komandir şәrikli birliklәr
komantiq şәrikli birliklәr
rotalı şәrikli birliklәr
ritorik şәrikli birliklәr

Sual: Kooperativ necә tәşkil olunur? (Çәki: 1)
birgә istehsal vә tәsәrrüfat fәaliyyәti üçün bir qrup şәxslәrin yaratdığı müәssisә
könülsüz yaradılan müәssisә
mәcburi yaradılan müәssisә
icarәsiz yaradılan müәssisә
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә

Sual: Şәxsi gәlir vә mәnfәәt әldә etmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olan insanlara nә deyirlәr?
(Çәki: 1)

sahibkar
mülkәdar
fәdakar
zülümkar
boşbekar

Sual: Biznes nәdir? (Çәki: 1)
fәrdi kәslәrin, müәssisә vә tәşkilatların müәyyәn әmtәәlәrә, xidmәtlәrә vәya pulla

mübadilә müqabilindә başqa әmtәәlәr istehsalı vә xidmәtlәr әldә olunması vә satışı
üzrә fәaliyyәtdir

qazanc әldә etmәmәyә yönәldilәn fәaliyyәtdir
k/t mәhsulları satışı üzrә fәaliyyәtdir
portağal vә limon satışı üzrә fәaliyyәtdir
bazarda oturaq möhtәkirlik fәaliyyәtidir

Sual: Vәtәndaşlı mülkiyyәtindә vә ya onun ailә üzvlәrinin ümumi pay mülkiyyәtindә olan
müәssisә necә adlanır? (Çәki: 1)



fәrdi ailә müәssisәsi
şәrikli ailә müәssisәsi
payçı ailә müәssisәsi
tam ortaqlı müәssisә
dövlәt müәssisәsi

Sual: Azı bir şәrik vә bir payçı tәrәfindәn tәsis edilәn müәssisә necә adlanır? (Çәki: 1)
payçı vә şәrikli müәssisәsi
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisә
komandit müәssisәsi
şәrikli müәssisә
fәrdi müәssisә

Sual: Fәrdi ailә müәssisәsindә mülkiyyәtçi müәssisәnin öhdәliklәrinә qanunvericiliklә
nәzәrdә tutulan qaydada hansı әmlak ilә mәsuliyyәt daşıyır? (Çәki: 1)

öz әmlakı ilә birlikdә
dövlәt әmlakı ilә birlikdә
şәrikinin әmlakı ilә birlikdә
komandit әmlakı ilә birlikdә
komandit ortaqlılar ilә birlikdә

Sual: Bir vә ya biz neçә fiziki şәxsin müqavilәsi ilә müәyyәn edilәn hәcmdә paylara
bölünәn müәssisәyә nә deyilir? (Çәki: 1)

mәhdud mәsuliyyәtli komandit müәssisә
geniş mәsuliyyәtli müәssisә
şәrikli vә payçı müәssisә
tam ortaqlı müәssisә
payçı vә şәrikli müәssisә

Sual: Nizamnamә fondunun sәhm buraxmaq yolu ilә formalaşdıran fiziki vә hüquqi
şәxslәrin konullu sazisi әsasında yaradılan müәssisә necә adlanır? (Çәki: 1)

mәhdud mәsuliyyәtli müәssiә
sәhmdar cәmiyyәti
komandit ortaqlılar müәsisәsi
payçı vә şәrikli müәssisә
dövlәt müәssisәsi

Sual: Sәhmdar cәmiyyәti azı necә nәfәr hüquqi şәxslәr tәrәfindәn tәsis edilә bilәr?
(Çәki: 1)

azı üç fiziki vә ya hüquqi şәxs tәrәfindәn
azı 5 fiziki vә 10 hüquqi şәxs tәrәfindәn
azı 7 fiziki vә 8 hüquqi şәxs tәrәfindәn
azı 9 fiziki vә 19 hüquqi şәxs tәrәfindәn
azı 11 fiziki vә 12 hüquqi şәxs tәrәfindәn



Sual: Sәhmdar cәmiyyәtlәri necә tipli tәsis edilir? (Çәki: 1)
iki
üç
bes
altı
yeddi tipli

Sual: Qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtindә sәhmlәr kimә mәxsus olur? (Çәki: 1)
bu tipli sәhmdar cәmiyyәtindә sәhmlәr bir necә tәsisçiyә mәxsusdur vә azad

bazarda satılıb, alınmır
bu tipli sәhmdar cәmiyyәtindә sәhmdarların sayı mәhdud olmur
bu tipli sәhmdar cәmiyyәtindә sәhmlәr azad bazarda alınıb satılır
bu tipli sәhmdar cәmiyyәtindә tәsisçilәr mәhdudlaşdırılımır
bu tipli sәhmdar cәmiyyәtindә sәhmlәr iştirak etmir

Sual: Kәndli (Fermer) tәsәrrüfatı haqııqnda qanun nәyi müәyyәn etdi? (Çәki: 1)
kәndli(fermer) tәsәrrüfatlatrının tәşkili vә fәaliyyәtinin iqtisadi, sosial vә hüquqi

әsaslarını
bu qanun kicik müәssisәlәrin tәşkilinin (әsaslarının)
bu qanunda korperativlәrin tәşkili әsaslarını
bu qanunla icarә kollektivlәri yaradılmasının iqtisadi әsasları müәyyәn edildi
bu qanunla birgә müәssisәlәrin sosialiqtisadi әsasları müәyyәn edildi

Sual: Kәndli (fermer) tәsәrrüfatı haqqında qanunun qәbul edilmәsinәdәk olan dövr hansı
mәrhәlәni tәşkil edir? (Çәki: 1)

dördüncü mәrhәlәni
besinci mәrhәlәni
yeddinci mәrhәlәni
üçüncü mәrhәlәni
birinci mәrhәlәni

Sual: Şәxsi vә ailә әmәyinә әsaslanan müәssisәlәrin ölçülәri nәdәn asılıdır? (Çәki: 1)
sahәlәrin xüsusiyyәtindәn, onların texnoloji xassәlәrindәn,vә miqyasından
onların tәhkim edilmiş işçi qüvvәsinin sayından
onların becәrdiyi torpaqların münbitliyindәn
müәssisәlәrin istehsal etdiklәri mәhsulun hәcmindәn
tәsәrrüfat sahәlәrinin parametrlәrindәn

Sual: Kicik sahibkarlığın müәssisәsinin tәşkili sisteminin әsasını hansı qanun tәşkil edir?
(Çәki: 1)

Azәrbaycanda kicik sahibkarlığın dövlәt müәssisәsi haqqında “Azәrbaycan
Respublikası qanunu”

Azәrbaycan Respublikasının antiinhisar siyasәti vә yardım departamenti
kicik müәssisәlәrә güzәştli kreditlәrin verilmәsi
kicik müәssisәlәrә yardım fondu
kicik müәssisәlәrә komәk fondu



Sual: Tәkrar istehsal necә sferadan ibarәtdir? (Çәki: 1)
6
4
5
2
3

Sual: İstehsal vә onun inkişafı olmadan bazar ola bilәrmi? (Çәki: 1)
ola bilәr
ola bilmәz
bu mümkün deyil
bu mümkündür
bu tәbiidir

Sual: İstehlak istehsal münasibәtlәri sisteminin hansı mәrhәlәsidir? (Çәki: 1)
sonuncu mәrhәlәsi
birinci mәrhәlәsi
başlanğıc mәrhәlәsi
ortancil mәrhәlәsi
ilk mәrhәlәsidir

Sual: Әmtәә istehsalının gedişindә vә onun nәticәsindә nә formalaşır? (Çәki: 1)
bazar münasibәtlәri
әmәk münasibәtlәri
әmәk haqqı
әmәk norması
әmәyin tәşkili

Sual: Bazar әmtәә vә xidmәtlәrin alqısatqısı nәticәsindә yaranan әmtәәpul
münasibәtlәrini özündә әks etdirmәklә bu prosesә başlıca olaraq neçә subyektin tәsiri ilә
formalaşır? (Çәki: 1)

beş
altı
üç
iki
bir

Sual: Tәlәb vә tәklif bazar iqtisadiyyatında bütövlükdә milli bazarda hansı iqtisadiyyatın
әn mühüm göstәricisi hesab edilir? (Çәki: 1)

makroiqtisadiyyatın
mikroiqtisadiyyatın
bazar iqtisadiyyatının
milli iqtisadiyyatın



ASK iqtisadiyyatının

Sual: Tәlәb funksiyası nәyә deyilir? (Çәki: 1)
tәlәbin ona tәsir edәn amillәrdәn asılılığına
tәlәbin ona tәsir etmәyin amillәrdәn asılılığına
tәlәbin azalmasına
tәlәbintәklifi üstәlәmәsinә
tәlәbtәklif qanununa

Sual: Müәyyәn bir dövr әrzindә istehlak bazarına çıxarıla bilәcәk mәhsulların natura vә
dәyәr ifadәsindә hәcmini әks etdirәn maddi әsas nәdir? (Çәki: 1)

tәklif
ehtiyac
rәqabәt
mübadilә
ticarәt

Sual: Mikroiqtisadiyyatda qiymәtin hәcmindәn asılı olaraq dәyişәn hansı qanun fәaliyyәt
göstәrir? (Çәki: 1)

tәlәb qanunu
tәklif qanunu
rәqabәt qanunu
mübadilә qanunu
azalanverim qanunu

Sual: Aqromarketinq fәaliyyәti nәdir? (Çәki: 1)
istehsal olunan k/tı mәhsullarının, onun emalının istehlakçılara çatdırılmasını,

alıcıların zövqünü, әhvalruhiyyәsini öyrәnәn bir elmdir
istehsal olunan mәhsulların keyfiyyәtini müәyyәn edәn bir elmdir
istehsal olunmayan mәhsulların bazara çıxarılmasını tәmin edәn bir elmdir
istehlak olunan mәhsulların tәhlükәsizliyinin müәyyәn edәn bir elmdir
istehlakı tәnzimlәyәn vә әrzaq tәhlükәsizliyini tәmin edәn bir elmdir

Sual: Marketinq fәaliyyәtindә hansı prinsiplәr әsas götürülmәlidir? (Çәki: 1)
k/tda әldә edilәcәk iqtisadi nәticәlәrin tәbiiiqlim şәraitindәn asılılığı
k/tda әldә edilәcәk iqtisadi nәticәlәrin tәbiiiqlim şәraitindәn asılı olmaması
qazanılmış iqtisadi nәticәlәrin әmәk şәrtindәn asılılığı
qazanılmış iqtisadi nәticәlәrin investisiyadan asılılığı
qazanılmış iqtisadi nәticәlәrin qiymәtdәn asılılığı

Sual: Marketinq fәaliyyәtindә aşağıdakılardan hansı әsas götürülmәlidir? (Çәki: 1)
әkinçilikdә heyvandarlıq sahәlәrinin arasındakı әlaqәlәrin sәmәrәliliyi
quşçuluqladarıçılıq arasında әlaqәnin mümkünlüyü
maldarlıqla qoyunçuluq arasındakı әlaqәlәrin sәmәrәliliyi
tarlaçılıqla bağçılığın arasındakı әlaqәlәrin sәmәrәliliyi



arıçılıqla baramaçılıq arasında әlaqәlәrin sәmәrәliliyi

Sual: Marketinqin vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
bazar tәlәbatının hәcminin bazarın real hәcminә maksimal dәrәcәdә yaxınlaşmasını

tәmin etmәkdir
bazar tәlәbatının hәcmini bazarın real hәcminә minimal dәrәcәdә yaxınlaşmasını

tәmin etmәkdir
bazar tәlәbatının hәcminin bazarın mövcud hәcminә kәskin dәrәcәdә

yaxınlaşmasının qarşısının alınmasını tәmin etmәkdir
bazar tәlәbatının hәcminin mövcud vәziyyәtә gәtirilmәsini tәmin etmәkdir
bazar tәlәbatının hәcminin real vәziyyәtә uyğunlaşdırılmasını tәmin etmәkdir

Sual: Tәlәbin vәziyyәti müxtәlif olduqda hansı marketinq üsulları tәtbiq olunur? (Çәki: 1)
müxtәlif mәqsәd vә alәtlәrә malik olan
müxtәlif arzu vә tәkliflәrә malik olan
müxtәlif keyfiyyәt vә kәmiyyәtә malik olan
müxtәlif standarta malik olan
müxtәlif çeşidlәrә malik olan

Sual: Kütlәvi marketinq nәdir? (Çәki: 1)
bütün alıcılar üçün müәyyәn olunur
bütün satıcılar üçün müәyyәn olunur
bütün istehsalçılar üçün müәyyәn olunur
bütün istehlakçılar üçün müәyyәn olunur
bütün sahibkarlar üçün müәyyәn olunur

Sual: Mәhsul fәrqlәndirici marketinq nәyә deyilir? (Çәki: 1)
bütün alıcılar üçün, onların zövqlәri nәzәrә alınmaqla bir neçә mәhsulu әhatә edir
bütün satıcılar üçün, onlarınzövqlәrini nәzәrә almadan bir mәhsul әhatә edir
bütün istehsalçılar üçün onların zövqlәri nәzәrә alınır vә bir neçә mәhsulu әhatә

edir
bütün istehlakçılar üçün onların zövqlәri nәzәrә alınaraq çoxlu mәhsulu әhatә edir
bütün kommersantlar üçün, zövqlәri nәzәrә alınaraq, bir mәhsulu әhatә edir

Sual: Tәlәbin vәziyyәti müxtәlif olduqda, müxtәlif mәqsәd vә alәtlәrә malik olan vә tәtbiq
olunan marketinq üsulu hansıdır? (Çәki: 1)

tәşkilati quruluşun vә idarә olunmasının xüsusiyyәtindәn asılı olaraq
tәşkilati quruluşun vә idarә olunmasının xüsusiyyәtindәn asılı olmayaraq
tәşkilati quruluşunun vә idarә olunmasının xüsusiyyәtini nәzәrә almayaraq
tәşkilati quruluşunun vә idarә olunmasının nәzәrә alaraq
tәşkilati quruluşunu vә idarә olunmasının xüsusiyyәtlәri müxtәlif olaraq

Sual: Әnәnәvi marketinqin mahiyyәti nәdir? (Çәki: 1)
mәhsul satışının tәşkilinin elә bir üsuluna deyilir ki, mövcud bazarda olan alıcılara

artıq istehsal olunmuş mәhsul tәklif olunur



mәhsul satışının tәşkilinin elә bir üsuluna deyilir ki, bazarda olan alıcılara artıq
istehsal olunmuş mәhsul tәklif olunmasın

mәhsul satışının tәşkilinin müxtәlif üsülları tәtbiq olunsun
mәhsul alıcılarına müxtәlif çeşiddә mәhsul tәklif olunsun
mәhsul istehsalçıları bazarda sәrbәst hәrәkәt edә bilsin

Sual: Marketinq tәdqiqatı nә demәkdir? (Çәki: 1)
müәssisә qarşısında duran marketinq vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi üşün lazım olan

informasiyanın әhatә dairәsinin tәyin edilmәsi
müәssisә qarşısında duran vәzifәlәri yerinә yetirmәk üçün informasiyaların verilmәsi
müәssisәnin maliyyә fәaliyyәtinin yoxlanılması
müәssisәnin tәtbiq edәcәyi texnologiyanın tәyini
müәssisәnin әmtәlik mәhsulunun sәmәrәli olmasının müәyyәn edilmәsi

Sual: Azәrbaycan Marketinq Cәmiyyәti hansı ildә vә ayda tәsis edilmişdir? (Çәki: 1)
2000ci il iyul ayının 7dә
2001ci il avqust ayının 3dә
2003cü il sentyabr ayının 5dә
2002ci il iyun ayının 19da
2005ci il fevral ayının 16da

Sual: Marketinq fәaliyyәtindә nәyi alıcıların rәyi ilә hesablaşmaq kimi qәbul etmәk olar?
(Çәki: 1)

marketinq tәdqiqatlarını
marketinq cәmiyyәtini
marketinq firmasını
marketinq müәssisәsini
marketinq fәaliyyәtini

Sual: Tәsәrrüfat fәaliyyәtindә torpaqların belә fәrqlәrin mövcudluğu hansı tәdbirin
görülmәsini zәruri edir? (Çәki: 1)

torpaqların qiymәtlәndirilmәsini
torpaqların suvarılmasını
torpaqların irriqasiyasını
torpaqların şoranlaşmasını
torpaqların meliorasiyasını

Sual: Torpaq kadastrı nә demәkdir? (Çәki: 1)
torpağın istehsal vasitәsi kimi tәbii keyfiyyәti, onun tәsәrrüfat vә hüquqi vәziyyәti

haqqında etibarlı vә әsaslandırılmış mәlumatların birliyi vә cәmidir
torpağın әsas istehsal vasitәsi kimi köhnәlib sıradan çıxmasıdır
torpağın ottarlalı әkinçilik sistemi vasitәsi ilә becәrilmәsi
torpağın suşumlanması vә dincә qoyulmasıdır
torpağın amartizasiyasıdır



Sual: Torpaqlardan istifadәnin dövlәt qeydiyyatı vә torpaqlardan istifadә hüququnun
tәnzimlәnmәsi hansı mәrhәlәyә aiddir? (Çәki: 1)

beşinci mәrhәlәyә
dördüncü mәrhәlәyә
üçüncü mәrhәlәyә
ikinci mәrhәlәyә
birinci mәrhәlәyә

Sual: Torpaqların bonitirlәnmәsi – torpaqların tәbii münbitliyini әks etdirәn әsas
xassәlәrә vә әlamәtlәrә görә keyfiyyәtcә tәsniflәşdirilmәsi vә bal ilә qiymәtlәndirilmәsi
hansı mәrhәlәni әhatә edir? (Çәki: 1)

birinci mәrhәlәni
ikinci mәrhәlәni
üçüncü mәrhәlәni
dördüncü mәrhәlәni
beşinci mәrhәlәni

Sual: Torpağın iqtisadi qiymәtlәndirilmәsinin әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
onların keyfiyyәtini sәciyyәlәndirәn göstәricilәrin istehsalın nәticәsinә tәsir göstәrmә

qabiliyyәti
onların keyfiyyәtini sәciyyәlәndirәn göstәricilәrin istehsalın nәticәlәrinә tәsir

göstәrmәmәk qabiliyyәti
onların keyfiyyәtinә sәciyyәlәndirәn göstәricilәrin aşağı düşmәsinә sәbәb qabiliyyәti
onların keyfiyyәtinә tәsir göstәrәn elementlәrin hәrәkәt qabiliyyәti
torpaqlardan istifadәnin sәmәrәliliyinә tәsir qabiliyyәti

Sual: Torpaq islahatının aparılmasını tәmin edәn nә yaradılmışdır? (Çәki: 1)
iqtisadi baza
hüquqi baza
siyasi baza
kimyәvi baza
aqrotexniki baza

Sual: “Torpaq bazarı haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununda nә nәzәrdә
tutulmuşdur? (Çәki: 1)

torpaq sahәlәrinin alqısatqısının bilavasitә hәrraclarda vә tender vasitәsilә hәyata
keçirilmәsi

torpaq sahәlәrinin alqısatqısını bilavasitә mәhsul yarmarkalarında satışını
torpaq sahәlәrinin alqısatqısını k/tı bazarlarında hәyata keçirilmәsini
torpaq sahәlәrinin tarlada hәrraca qoyulmasını
torpaq sahәlәrinin möhtәkirliyinin inkişaf etdirilmәsini

Sual: Torpağın alqısatqısının tәtbiqi hansı subyektlәrin formalaşmasının mühüm şәrti
kimi çıxış edir? (Çәki: 1)

aqrar bölmәdә azad sahibkarlığın
aqrar bölmәdә torpaq alverçilәrinin



aqrar bölmәdә torpaq möhtәkirliyinin
aqrar bölmәdә infrastrukturun
aqrar bölmәdә xidmәt tәşkilatlarının

Sual: Torpaq sahәlәrinin satılması mәhdudiyyәtlәri kimә vә hansı formada tәtbiqi
mәqsәdәuyğundur? (Çәki: 1)

müvafiq әrazidә yaşayan vә k/tı sahәsindә sәriştәsi olanlara satılması formasında
başqa әrazilәrdә yaşayıb torpaqla mәşğul olanlara satılması formasında
xarici ölkә vәtәndaşlarına satılması formasında
şәhәr әhalisinә satılması formasında
kәnddә yaşayan müәllimlәrә satılmaması formasında

Sual: Hansı inkişaf etmiş ölkәlәrdә  fermer vә müdriyyәt arasında bağlanan
uzunmüddәtli sazişә әsasәn әkinci dövlәt tәrәfindәn müәyyәn kompensasiya almaq şәrti
ilә istehsal zamanı tәbiәtin mühafizәsini tәmin edәn texnoloji intizama әmәl etmәk
öhdәliyini öz üzәrinә götürür? (Çәki: 1)

Böyük Britaniya, Belçika, Danimarka
Almaniya, Fransa vә İtaliya
Albaniya, Yunanstan vә Sloveniya
Bolqarıstan, Rumıniya, Macarstan
Polşa, Çexya vә İspaniya

Sual: Firmanın gizli xәrclәri hansılardır? (Çәki: 1)
firmanın әmәk haqqı
rentaya vә borc faizlәrinә
xarici ödәnişlәrә
firmanın özünә mәxsus xüsusi ehtiyatlarına
normal gәlirә

Sual: Sahibkarlığın qәbul edilmiş neçә funksiyası mövcuddur? (Çәki: 1)
beş
altı
yeddi
dörd
üç

Sual: Firmanın idarә edilmәi üzrә sadә olmayan әsas qәrarların qәbulu hansı funksiyaya
aiddir? (Çәki: 1)

ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci
birinci

Sual: Xalis mәnfәәt hansı hallarda sıfıra bәrabәr olar? (Çәki: 1)



iqtisadi mәnfәәt vә sahibkar funksiyası süni iqtisadi situasiyaları tәsvir etmәklә
dәrinlәşә vә genişlәnәndә

iqtisadi mәnfәәt vә sahibkar funksiyası dәyişdikdә
sahibkarlıq funksiyasına әmәl olunmadıqda
sahibkarları vergiyә mәcburi cәlb etdikdә
sahibkarlıq funksiyalarına müdaxilә baş verdikdә

Sual: Rәqabәtli sabit iqtisadiyyat şәraitindә xalis mәnfәәt nәyә bәrabәr olardı? (Çәki: 1)
sıfıra
mәnfi biri
müsbәt ikiyә
müsbәt 10a
müsbәt normal gәlirә

Sual: İstehsalat vә qiymәt sahәsindә siyasәtin nәticәlәri öncәdәn demәk
mümkündürmü? (Çәki: 1)

mümkün deyil
qeyri mümkündür
mümkündür
ola bilmәz
demәk çәtindir

Sual: Dinamik iqtisadiyyatda sahibkar bütün zәruriyyәti ilә öz üzәrinә nә götürür? (Çәki:
1)

risk
öhdәlik
mәhsuliyyәt
plan
yük

Sual: Sığortalana bilmәyәn risklәri müәyyәn edin? (Çәki: 1)
firmaların qarşılaşdığı, nәzarәt olunmayan, öncәdәn bilinmәyәn dәyişikliklәri
öncәdәn bilinәn vә qarşısı alına bilinәn tәkliflәr
firmanın yol verdiyi artıq mәsrәflәr
ümumi iqtisadi şәraitdә vә ya iqtisadi silsilә nәticәsindә әmәlә gәlmәyәn

dәyişikliklәr
firmanın öncәdәn bildiyi vә qarşılaşdığı tәkliflәr

Sual: Firmanın iqtisadi çirklәnmәsi nә ilә nәticәlәnә bilәr? (Çәki: 1)
mәnfәәt gәtirәr
zәrәr gәtirәr
xәrclәri artar
müflis ola bilәr
durğunluğa sәbәb olar



Sual: Qeyri –müәyyәnliyin bir çox növlәri firmalar üçün hansı amillәrә aid edilir? (Çәki: 1)
xarici amillәrә
daxili amillәrә
sıravi amillәrә
vacib amillәrә
mәnasiz amillәrә

Sual: Dinamik kapitalizmin müstәsna vacib xüsusiyyәti nәdir? (Çәki: 1)
innovasiya
subsidiya
kredit
maliyyә
investisiya

Sual: İstehsalçı firmalar istehsalın yeni metodlarını hansı niyyәtlә tәtbiq edirlәr? (Çәki: 1)
yeni mәhsul növlәrini mәnimsәyib öz gәlirlәrini artırsınlar
gәlirlәrin xәrclәrә nisbәtәn az olması üçün
xәrclәrin gәlirә nisbәtәn çox olması üçün
xәrclәri aşağı sala bilәcәk tәdbirlәri qabaqlamaq üçün
mövcud mәhsulun metodikasını dәyişdirmәk üçün

Sual: Müәyyәn mәnada innovasiya mәnfәәt mәnbәyi kimi sadәcә olaraq nәyin
tәsadüfüdür? (Çәki: 1)

әmәyin
riskin
tәşәbbüsün
maliyyәnin
kreditin

Sual: Hansı şәraitdә innovasiya mәnfәәti müvәqqәti olacaqdır? (Çәki: 1)
rәqabәt vә patent haqqında qanun olmadıqda
ticarәt vә satış haqqında qanun olmadıqda
sahibkarlıq haqqında qanun olmadıqda
komrük haqqında qanun olmadıqda
icarә haqqında qqanun olmadıqda

Sual: İqtisadi mәnfәәtin final mәnbәyinә sәbәb ola bilәr? (Çәki: 1)
inhisarın olması
inhisarın olmaması
rәqabәtin olması
rәqabәtin olmaması
tәşәbbüsün olmaması

Sual: İnhisarçı nәyin müqabilindә hәmişә iqtisadi mәnfәәt әldә edә bilәr? (Çәki: 1)
öz qabiliyyәti müqabilindә



rәqabәtә yol vermәklә
tәlәbatı xәrclәrlә sıx uyğunlaşdırmamaqla
rәqiblәrә yol vermәklә
rәqiblәri hәvәslәndirmәklә

Sual: Rәqabәt aparan firmalar, müәssisәlәr bütün iqtisadi mәnfәәti heçә endirmәklә nәyi
uğurla mәnimsәyәcәklәr? (Çәki: 1)

investisiyanı
subsidiyanı
innovasiyanı
iqtisadiyyatı
istehsalı

Sual: İqtisadi mәnfәәt inhisarçının hansı keyfiyyәtlәri ilә şәrtlәndirilir? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalını mәhdudlaşdırmaq vә mәhsulun qiymәtinә öz xeyrinә tәsir

göstәrmәklә
mәhsul istehsalını mәhdudlaşdırmamaqla mәhsulun qiymәtinә tәsir göstәrә

bilmәdiyi halda
rәqiblәrә mane olmamaqla
rәqiblәrlә isti münasibәt qurmaqla
rәqiblәrә yol vermәmәklә

Sual: Sәbәbli qarşılıqlı әlaqә hansı hallarda aydınlaşdırılır? (Çәki: 1)
sahibkar qeyrimüәyyәnliyi azaltmaqla
sahibkar inhisar hakimiyyәtinә nail olmamaqla
sahibkar qeyrimüәyyәnliyi artırmaqla
sahibkar qeyrimüәyyәnliyi uzatmaqla
sahibkar inhisar hakimiyyәtini dәstәklәmәklә

Sual: Rәqabәt aparan firma daima nәyә mәruz qalır (Çәki: 1)
bazar şıltaqlıqlarına
bazar subyektlәrinin tәsirinә
bazar qanunlarına
bazar münasibәtlәrinә
bazar qalmaqalına

Sual: İnhisarçı müәyyәn dәrәcәdә bazara hansı tәsiri göstәrә bilәr? (Çәki: 1)
bazar nәzarәti
bazara mal çıxarmağı
bazarda şıltaqlığı
bazara neqativ tәsiri
bazarı bağlamağı

Sual: İnhisar hakimiyyәtinin vacib mәnbәyi hansı amildir? (Çәki: 1)
innovasiya



innokasiya
innopasiya
innoçatiya
annatasiya

Sual: Mәnfәәt kapitalist dünyasının әsas nәyidir? (Çәki: 1)
әsas mühәrriki vә yaxud generatorudur
әsas fondları vә dövriyyә fondlarıdır
әsas yaşayış mәnbәidir
әsas iqtisadi göstәricisidir
әsas maliyyә vәsaitidir

Sual: Sahibkarlıq risklәrinin aşağı salınması hansı vacib tәdbirdәn asılıdır? (Çәki: 1)
biznes planın mükәmmәl işlәnib hazırlanmasından vә proqnozlardan
hәr hansı bir mәhsulun istehsalı üçün xidmәtin yüksәk sәviyyәdә hәyata

keçirilmәsindәn
firmanın idarә edilmәsi üzrә әsas qәrarların qәbulundan
yeni növ mәhsul istehsalında istehsal prosesinin radikal dәyişdirilmәsindәn
iqtisadi riskә görә mәsuliyyәtdәn boyun qaçırmasından

Sual: Mövcud imkanlardan sәmәrәli istifadә edilmәsinә vә bu sahәdә mühüm olan
risklәrin minimuma endirmәklә bağlı tәkliflәr hazırlanmasına imkan verәn tәdbiri seçin?
(Çәki: 1)

biznes plan
biznes risk
biznes mәn
biznes ledi
biznes polan

Sual: Biznes plan müәssisәnin bazarda nә planıdır? (Çәki: 1)
mümkün fәaliyyәti
qeyrimümkün fәaliyyәti
istehsal fәaliyyәti
xidmәt fәaliyyәti
gәlәcәk fәaliyyәti

Sual: Müәssisә vә firmalar bazara çıxardıqları hansı mәhsulu yüksәk qiymәtә satırlar?
(Çәki: 1)

keyfiyyәtli
yüksәk keyfiyyәtli
orta keyfiyyәtli
aşağı keyfiyyәtli
pis keyfiyyәtli

Sual: Azı iki fiziki vә hüquqi şәxs tәrәfindәn müqavilә әsasında tәsis edilәn müәssisәyә



nә deyilir? (Çәki: 1)
fәrdi ailә müәssisә
şәrikli müәssisә
dövlәt müәssisәsi
şәrikli vә payçı müәssisә
komandit ortaqlılar müәssisәsi

Sual: Kicik biznesin inkişafı hansı sәbәblәrә görә mühüm xalq tәsәrrüfatı әhәmiyyәti
kәsb edir? (Çәki: 1)

daxili bazarları doldurmağa, әrzaq mallarına, digәr istehlak mallarına vә xidmәtlәrә
әhalinin olan tәlәbatının odәnilmәsi

xarici olkәlәrdәn әrzaq mәhsullarının idxal edilmәsi
yerli mәhsulların xarici bazarlara cixarılmaması
cәmiyyәt üzvlәrinin sәxsi gәlir vә mәnfәәt әldә etmәmәsi
kicik sahibkarlıq subyektlәrinin fәaliyyәtinin idarә edilmәsi vә tәnzimlәnmәsinin әsas

formalarının müәyyәn edilmәsi

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 10 %

Sual: Bazar münasibәtlәrinin formalaşdığı hazırki dövrdә ölkәnin sosialiqtisadi
inkişafının sürәtlәnmәsinә nә hәlledici tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

madditexniki tәchizat
tәdarük formaları
aqrar sfera
nizamintizam
istehlak formaları

Sual: Aqrar sfera ölkәnin ümumi sosialiqtisadi inkişafında necә iştirak edir? (Çәki: 1)
dolayı
әlavә
kömәkçi
әlaqәlәndirici
hәlledici

Sual: Aqrar sfera xarici әlaqәlәrin nә edilmәsindә mühüm әhәmiyyәtә malikdir? (Çәki: 1)
genişlәndirilmәsindә
mәhdudlaşmasında
әlaqәlәndirilmәsindә



tәnzimlәnmәsindә
azaldılmasında

Sual: Ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının daha da sürәtlәndirilmәsi üçün aqrar sferada
nәyә nailolunmalıdır? (Çәki: 1)

tәnzimlәnmәyә
ixtisaslaşmaya
intensiv inkişafa
mexaniklәşmәyә
istehsalın tәşkilinә

Sual: Ölkәdә aqrar sahәnin inkişafında nәyin hәyata keçirilmәsi hәlledici әhәmiyyәtә
malikdir? (Çәki: 1)

texniki tәmirin
texnologiyanın
ixtisaslaşmanın
tәmәrküzlәşmәnin
islahatların

Sual: Aqrar sahәdә mülkiyyәt münasibәtlәrin inkişafı vә xüsusi mülkiyyәtin yaranması
nәyin elmi әsaslarla formalaşmasına şәrait yaradır? (Çәki: 1)

istehsaliqtisadi әlaqәlәrin
istehlak üsullarının
sahibkarlığın
texniki tәchizatın
maliyyә münasibәtlәrin

Sual: Aqrar sahibkarlıq şәraitindә әmәk vәvәsait sәrfindәn necә istifadә olunur? (Çәki: 1)
sabit
dәyişilmәz
mәqsәdәuyğun
normativ әsasında
plan sәviyyәsindә

Sual: Aqrar sferada sahibkarlıq fәaliyyәti fiziki vә hüquqi şәxslәrin nә әldә etmәk
mәqsәdilә formalaşmasıdır? (Çәki: 1)

mәhsul
iqtisadi sәmәrә
әmәk haqqı
gәlir
pul gәliri

Sual: Aqrar sahibkarlıq fәaliyyәti nәyә malikdir? (Çәki: 1)
yalnız sahibkar azadlığına
yalnız tәsәrrüfat әlaqәlәri azadlığına



bunların heç birinә
bunların hamısı
bunların birinә

Sual: Aqrar sahibkarlıq fәaliyyәtinin istehsal resursları nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
yalnız torpaq sahәsi
yalnız әsas fondlar
yalnız işçi qüvvәsi vә maliyyә vәsaiti
bunların heç biri
bunların hamısı

Sual: Aqrar sahibkarlıq fәaliyyәti istehsal, satış vә bütün növ xidmәtlәri әhatә edәn
nәdir? (Çәki: 1)

kollektivdir
şәxsdir
hüquqi vahidir
tam sәrbәst fәaliyyәtdir
manqadır

Sual: Aqrar sahәdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin hansı növü daha çox inkişafa malikdir?
(Çәki: 1)

texniki xidmәt
istehsal
sosial
tәdavül
istehlak

Sual: Ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının sürәtlәndiyi şәraitdә aqrar sfera nәyin
yaxşılaşdırılmasının başlıca mәnbәyidir? (Çәki: 1)

tәdarük sisteminin
tәchizat formalarının
istehsal xidmәtlәrinin
hәyat sәviyyәsinin
kadr hazırlığının

Sual: Aqrar sfera nәyin fәaliyyәtinin әsas amili vә başlıca şәrtidir? (Çәki: 1)
sosial inkişafın
maliyyә vәsaitin
kredit resurslarının
nәqliyyat müәssisәlәrinin
emal müәssisәlәrinin

Sual: Müasir dövrdә aqrar sfera nәyin inkişafında müstәsna әhәmiyyәtә malikdir? (Çәki:
1)

tәchizatın



müәssisәdaxili әlaqәlәrin
müәssisәlәrarası әlaqәlәrin
xarici iqtisadi münasibәtlәrin
әmәk münasibәtlәrinin

Sual: Aqrar islahatların dәrinlәşmәsi aqrar sferada nәyin yüksәlmәsinә şәrait
yaratmışdır? (Çәki: 1)

kadr hazırlığının
istehsal xәrcinin
sosialiqtisadi göstәricilәrin
әmәk haqqının
әmәk sәrfinin

Sual: Aqrar sahibkarlıq formaları yaradılarkәn nәyә ciddi diqqәt verilmәlidir? (Çәki: 1)
texniki bazaya
kadr tәminatına
sәrbәst vә könüllü yaranmasına
nazirliyin göstәrişinә
icra hakimiyyәtinin әmrinә

Sual: Aqrar sahibkarlıq formalaşarkәn aşağıdakilardan hansının nәzәrә alınması vacib
deyildir? (Çәki: 1)

yerli şәraitin xüsusiyyәtlәri
torpaqiqlimistehsal şәraiti
kadr tәminatı
milli adәtәnәnә
istehsalsosial infrastruktur

Sual: Aqrar sferanın inkişafına dair qәbul edilmiş qanunlardan, qәrarlardan,
proqramlardan vә s. irәli gәlәn nәzәri vә praktiki әhәmiyyәtli göstәrişlәr aqrar
sahibkarlığın formalaşmasının nәyini tәşkil edir? (Çәki: 1)

strukturunu
inkişaf istiqamәtini
tәşkilati qaydalarını
metodoloji әsaslarını
praktiki әhәmiyyәtini

Sual: Aqrar islahatların düzgün hәyata keçirilmәsi nәticәsindә nә mәqsәdәuyğun
formalaşır? (Çәki: 1)

rentabellik
әmәk haqqı fondu
sahibkarlıq
әmәyin tәşkili
istehsal xәrci



Sual: Regionlarda aqrar islahatlar aparılarkәn nә ümumi prinsip vә mexanizmә
uyğunlaşdırılır? (Çәki: 1)

strateji inkişaf
yerli prinsip vә mexanizmlәr
investisiya qoyuluşu
tәnzimlәnmә qaydaları
inkişaf istiqamәti

Sual: Aqrar sahibkarlar aşağıdakıların hansını müstәqil hәll edir? (Çәki: 1)
istehsalın quruluşu, hәcmi vә tәşkilini
mәhsul satışının , xidmәt növlәrini
tәchizatı, tәdarükü, idarәetmәni
Bunların heç birini
bunların hamısını

Sual: Aqrar sahәdә xüsusi tәsәrrüfatlar aşağıdakı torpaq sahәlәrinin hansında mәhsul
istehsal edir? (Çәki: 1)

yalnız icarә torpaqları
yalnız bәlәdiyyә torpaqları
yalnız özünün mülkiyyәtindәki torpaqlar
yalnız dövlәt torpaqları
yalnız şәxsi torpaqlar

Sual: Xüsusi tәsәrrüfat vә sahibkarlar aşağıdakılardan hnsını özlәri tam sәrbәst hәll
etmir? (Çәki: 1)

istehsalın vә әmәyin tәşkilini
kreditlәşmә, sığorta vә vergini
istehsalın strukturunu vә hәcmini
mәhsulun satışını
idarәetmәni

Sual: Aqrar sahibkarlıq fәaliyyәti başlıca olaraq nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
mütәxәssislәrin әmәyinә
onun üzvlәrinin әmәyinә
cәlb olunanların әmәyinә
kәnar işçilәrin әmәyinә
ailә üzvlәrinin әmәyinә

Sual: Aqrar sahәdә coxukladlı iqtisadiyyatın inkişafına vә sahibkarlığın formalaşmasına
necә nail olunmuşdur? (Çәki: 1)

madditexniki bazanın inkişafı
investisiyanın çoxalması
tәnzimlәnmәnin inkişafı
islahatların genişlәnmәsi
maddi maragın artırılması



Sual: Aqrar islahatların genişlәnmәsi ilk növbәdә nәyin inkişafına şәrait yaratmışdır?
(Çәki: 1)

bәlәdiyyәlәrin
emal sahәlәrin
kollektiv iqtisadiyyatın
icarә müәssisәlәrin
çoxukladlı iqtisadiyyatın

Sual: Aqrar sahәdә mülkiyyәt münasibәtlәrinin dәyişmәsi vә xüsusi mülkiyyәtin
formalaşması hansı tәsәrrüfatçılıq üsullarının inkişafını tәmin etdi? (Çәki: 1)

tәsәrrüfatlar arası
dövlәt
özәl
icarә
kollektiv

Sual: Ölkәmizin aqrar sahәsinin inkişafına rәqabәtin güclәnmәsinә, bazara daha çox vә
keyfiyyәtli mәhsul çıxarılmasına hansı yolla nail olnmuşdur? (Çәki: 1)

icarәnin inkişafı
kommersiyanın inkişafı
sahibkarlığın inkişafı
ixtisaslaşmanın inkişafı
kooperasiyanın inkişafı

Sual: Aqrar sferada fәaliyyәt göstәrәn hansı tәsәrrüfat formalarından torpaqdan, әsas
fondlardan, maliyyә vәsaitindәn daha sәmәrәli istifadә olunur? (Çәki: 1)

icarә müәssisәlәrindә
kooperasiyalarda
kommeriyalarda
özәl müәssiәlәrdә
dövlәt müәssisәlәrindә

Sual: Aşağıdakı tәsәrrüfatçılıq formalarından hansı xüsusi mülkiyyәtә әsaslanmır? (Çәki:
1)

fәrdi sahibkarlar
sovxozkolxozlar
kәndli tәsәrrüfatlar
kooperativlәr
ailә tәsәrrüfatları

Sual: Regionların torpaqiqlim, istehaliqtisadi xüsusiyyәtlәri arasındakı fәrqlәr nәyin
formalaşmasına tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

mülkiyyәtin
әmәk haqqının
ixtisaslaşmanın



sahibkarlığın
maddi maragın

Sual: Aqrar sahәdә sahibkarlıq formalarından hansı daha çox inkişaf tmiş vә üstünlük
tәşkil edir? (Çәki: 1)

kooperativlәr
icra kollektivlәri
kiçik müәssisәlәr
fәrdi sahibkarlar
kollektiv müәssisәlәr

Sual: Aqrar islahatlar nәticәsindә torpaq sahәlәri hansı mülkiyyәt forması arasında
bölünmüşdür? (Çәki: 1)

dövlәt vә şәxsi
xüsusi vә ictimai
dövlәt, xüsusi vә bәlәdiyyә
dövlәt vә bәlәdiyyә
bәlәdiyyә vә xüsusi

Sual: Torpaq islahatı ilә әlaqәdar mәhsul istehsalı üçün yararlı torpaqlar әsasәn hansı
mülkiyyәt formasına verilmişdir? (Çәki: 1)

dövlәt
xüsusi
bәlәdiyyә
ictimai
dövlәt vә bәlәdiyyә

Sual: Aqrar sahәdә istehsal olunan әrzaq vә xalq istehlakı mәhsullarının tәrkibindә hansı
sahibkarlıq formasının tutduğu xüsusi çәki daha yüksәkdir? (Çәki: 1)

kiçik müәssisәlәr
kooperativlәr
icarә müәssisәlәri
fәrdi sahibkarlar
kollektiv müәssisәlәr

Sual: Aqrar sahibkarlığın inkişafı ilә әlaqәdar kәndlәrdә nә baş vermişdir? (Çәki: 1)
mәdәniyyәt tәnzimlәnmiş
sosial sima dәyişmiş
iqtisadi әlaqә yenilәşmiş
kadrla tәminat dәyişmiş
idarәlәmә sadәlәşmişdir

Sual: Azәrbaycan Respublikasında aqrar islahatlara nә vaxt başlanılmışdır vә getdikcә
inkişaf etmişdir? (Çәki: 1)



80cı illәrdә
90cı illәrdә
95ci illәrdә
88ci illәrdә
96cı illәrdә

Sual: Aqrar islahatlarla әlaqәdar aşağıdakı tәdbirlәrdәn hansı hәyata keçirilmişdir? (Çәki:
1)

tәkcә siyasi
yalnız iqtisadi
siyasitәşkilati
siyasiiqtisaditәşkilati
iqtisaditәşkilati

Sual: Aqrar islahat nәticәsindә ictimai mülkiyyәt vә dövlәt tәsәrrüfatları lәğv edilmiş vә
nә formalaşmışdır? (Çәki: 1)

bәlәdiyyә tәsәrrüfatları
kollektiv mülkiyyәt
şәxsi tәsәrrüfatlar
qarışıq mülkiyyәt
xüsusi tәsәrrüfatlar

Sual: Aqrar sahәdә xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan tәsәrrüfatların yaranması nәyin
formalaşmasına sәbәb olmuşdur? (Çәki: 1)

istehsaliqtisadi әlaqәlәrin
icarә müәssisәlәrin
aqrar sahibkarlığın
aqrar kommersiyanın
aqrar inteqrasiyanın

Sual: Aqrar sahibkarlığın formalaşmasına dair irәli sürülәn siyasi, iqtisadi, tәşkilati vә s.
tәdbirlәr necә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

vaxtaşırı
ayrıayrı dövrlәrdә
müxtәlif vaxtlarda
mәqsәdyönlü şәkildә
rәhbәrin göstәrişi әsasında

Sual: Bazar iqtisadiyyatı ilә sahibkarlıq arasındakı münasibәtlәr nәyin düzgün
formalaşmasına şәrait yaradır? (Çәki: 1)

texnologiyanın
kommersiyanın
sahibkarlığın
inteqrasiyanın
kooperasiyanın



Sual: İqtisadi sistemin xarakterindәn, mәzmunundan vә onun perspektiv inkişafından
asılıolaraq nә yaradılır? (Çәki: 1)

istehsal şәraiti
iqtisadi şәrait
sahibkarlıq şәraiti
iqtisadi mexanizm
kommersiya şәraiti

Sual: Aqrar sahibkarlıq şәraitindә formalaşan istehsal iqtisadimenasibәtlәrә nә tәsir
göstәrir? (Çәki: 1)

istehsalın artması
mәnfәәtin çoxalması
digәr sahәlәrdә formalaşan münasibәtlәr
iqtisadi tәnzimlәmә
mübadilә münasibәtlәri

Sual: Aqrar sferada sahibkarlıq nәtin müәyyәnlәşdirilmәsi vә mәhsul istehsalı vә xidmәt
formasıdır? (Çәki: 1)

bazar iqtisadiyyatının
tәdarük formalarının
stimullaşma qaydalarının
mübadilә yolunun
istehlak fondlarının

Sual: Bazar iqtisadiyyatı ilә sahibkarlıq arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sahibkarlığın
formalaşmasının nәyinә şәrait yaradır? (Çәki: 1)

stimullaşmasına
әmәk haqqına
istehsalın istiqamәtinә
tәşkilinә
tәhlükәsizliyinә

Sual: Aqrar sahibkarlığın formalaşması vә sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi ölkәdә nәyin
formalaşması ilә әlaqәdardır? (Çәki: 1)

inteqrasiyanın
kooperasiya sisteminin
әmәk haqqı sisteminin
iqtisadi sistemin
kommersiya sisteminin

Sual: Aqrar sahәdә sahibkarlığın formalaşmaslna nә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
istehsal fondu
istehlak münasibәtlәri
bazar münasibәtlәri
xarici münasibәt



әmәk münasibәtlәri

Sual: Aqrar sahibkarlığın formalaşması vә inkişafı ölkәdә baş verәn nә ilә әlaqәdardır?
(Çәki: 1)

struktur dәyişikliklәri ilә
istehsalın artımı ilә
maliyyә münasibәtlәri ilә
iqtisadi münasibәtlәr ilә
vergi sistemi ilә

Sual: Ölkәnin sosialiqtisadi inkişafının sürәtlәndirilmәsindә vә әhalinin hәyat şәraitinin
yaxşılaşdırılmasında nәyin әhәmiyyәti böyükdür? (Çәki: 1)

ixtisaslaşmanın
tәnzimlәnmәnin
sahibkarlığın
inteqrasiyanın
kommersiyanın

Sual: Aqrar sahәdә xüsusi mülkiyyәtinin inkişafı nәticәsindә nә formalaşır? (Çәki: 1)
istehsal birliklәri
xidmәt birliklәri
sosial inkişaf formaları
sahibkarlıq formaları
kollektivlәr

Sual: Aqrar sahibkarlığın sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsindә nәyin düzgün hәyata
keçirilmәsi vacibdir? (Çәki: 1)

tәbliğatın
mariflәndirmәnin
qabaqcıl tәcrübәnin
dövlәt yardımının
Nazirliyin kömәyinin

Sual: Regionlarda, rayonlarda vә s. insanların tәşәbüskar fәaliyyәti nәyin sәmәrәli tәşkili
ilә üzә çıxır? (Çәki: 1)

texnologiyanın
dövlәt dәstәyinin
tәnzimlәnmәnin
әmәk haqqının
әmәk sәrfinin

Sual: Dövlәt büdcәsinin nә edilmәsindә ölkәdә sahibkarlığın inkişafının rolu vә
әhәmiyyәti әvvәzsidir? (Çәki: 1)

bölüşdürülmәsindә
zәnginlәşmәsindә



tәnzimlәnmәsindә
istifadәsindә
ixtisaslaşmasında

Sual: Aqrar sahibkarlığın inkişafı ilә әlaqәdar olaraq onların istehsal, tәdarük, emal, satış
vә s. funksiyaları nәyә uyğunlaşmalıdır? (Çәki: 1)

planlaşmaya
tәnzimlәnmәyә
istehlaka
bazar münasibәtlәrinә
normativlәrә

Sual: Aqrar sahibkarlığın inkişafı ilә әlaqәdar müasir normativhüquqi bazanın
formalaşması sahibkarlığın inkişafında nәyin әsasını qoymuşdur? (Çәki: 1)

inkişaf sәviyyәsinin
yeni mәrhәlәnin
yeni tәnzimlәnmәnin
yeni inteqrasiyanın
yeni kooperasiyanın

Sual: Aqrar sahibkarlığın infrastruktur tәminatı sahәsindә nә hәyata keçirilmişdir? (Çәki:
1)

ciddi tәdbirlәr
elmitexniki tәrәqqi
nizamintizam
sabitlәşmә
stimullaşma

Sual: Sahibkarlığın inkişafında hәlledici әhәmiyyәt kәsb edәn regionlarda nә
yaradılmışdır? (Çәki: 1)

tәcrübә mәktәblәri
tәdris müәssisәlәri
biznes mәrkәzlәri
elmitәdqiqat sahәlәri
mütәxәsislәr şurası

Sual: Regionlarda biznes mәrkәzlәrinin yaradılması sahibkarlıq formalarında nәyin
artmasına şәrait yaratmışdır? (Çәki: 1)

mәhsul istehsalının
sosial vәziyyәtin
texnoloji amillәrin
işgüzar fәaliyyәtin
әmәk haqqının

Sual: Regionlarda biznes mәrkәzlәrinin inkişafı sahibkarların nәyinin sәviyyәsinin



yüksәldilmәsinә şәrait yaratmışdir? (Çәki: 1)
iqtisadi әlaqәlәrinin
mәslәhәt vә informasiya tәminatının
elmitәdqiqat işlәrinin
elmitexniki tәrәqqinin
tәbliğat sisteminin

Sual: Sahibkarlıq Şurasının yaradılması haqqında fәrmanda sahibkarlığa nәyin
artırılması xüsusi әhәmiyyәtә malik olduğu göstәrilmişdir? (Çәki: 1)

әmәk haqqının
nizamintizamın
dövlәt qayğısının
istehsalın
iqtisadi sәmәrәliliyin

Sual: Aqrar sahibkarlıq formalarında başlıca istehsal vasitәsi nәdir? (Çәki: 1)
әmlak
işçi qüvvәsi
madditexniki resurs
torpaq
әmәk

Sual: Aqrar sahibkarlıq formaları nәdәn düzgün istifadәyә nail olmadan sәmәrәli
fәaliyyәt göstәrә bilmәz? (Çәki: 1)

nәqliyyatdan
fondlardan
torpaqdan
sәrvәtdәn
mәnfәәtdәn

Sual: Torpaq becәrilәn üst qatı, faydalı qazıntıları,su vә meşәsi ilә maddi nemәtlәr
istehsalının nәyidir? (Çәki: 1)

sәviyyәsidir
sәmәrәsidir
әlaqәsidir
әsasıdır
heç nәyidir

Sual: Torpaq hansı xassәlәrinin kömәyi ilә mәhsul istehsalına şәrait yaradır? (Çәki: 1)
mexaniki
fiziki vә kimyәvi
mexaniki vә bioloji
mexaniki, fiziki vә kimyәvi
bioloji, kimyәvi vә fiziki



Sual: Torpaqğın mexaniki, kimyәvi, fiziki xassәlәrinin kömәyi ilә onun bitkilәrin inkişafına
zәruri olan şәraitin yaranması prosesindә iştirakı nә adlanır? (Çәki: 1)

münbitlik
istehsal vasitәsi
әmәk alәti
әmәk vasitәsi
әmәk tәşkili

Sual: Torpağın digәr istehsal vasitәlәri ilә fәrqlәnәn nәyi vardır? (Çәki: 1)
sәviyyәsi
keyfiyyәti
mәnfәәti
xüsusiyyәtlәri
qiymәti

Sual: Aqrar sahibkar mәhsul istehsalının artımına nail olmaq üçün ilk növbәdә nәdәn
sәmәrәli istifadә etmәlidir? (Çәki: 1)

nәqliyyatdan
infrastrukturdan
torpaqdan
qiymәtdәn
tәdarükdәn

Sual: Aqrar sahibkarlığın iqtisadi mexanizmi nәdir? (Çәki: 1)
istehsal üsuludur
iqtisadi vasitәlәrin mәcmusudur
tәdarük sistemidir
satış formalarıdır
nәzarәtin әsasıdır

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi mexanizminin tәrkib hissәsinә daxil deyil? (Çәki: 1)
qiymәt mexanizmi
maliyyәkredit
istehsalın strukturu
vergi, stimullaşdırma
müqavilә münasibәtlәri

Sual: Sahibkarlıq şәraitindә tәnzimlәyici mexanizmlәrdәn biri vә marketinq fәaliyyәtinin
istiqamәtlәndiricisi nәdir? (Çәki: 1)

әmtәәlik mәhsul
vergi münasibәtlәri
istehsal xәrci
qiymәt mexanizmi
әmәk sәrfi



Sual: Sahibkarlıq şәraitindә istehsal xәrcinin ödәnilmәsi vә gәlirlәrin sәviyyәsi nәdәn
asılıdır? (Çәki: 1)

mәhsul istehsalının çoxalmasından
istehsalın azalmasından
gәlirlәrin çoxalmasından
verginin artırılmasından
qiymәtdәn

Sual: İqtisadi mexanizm sahibkarlığın inkişafı ilә әlaqәdar nәyin nәzәrә alınmasını tәmin
etmәlidir? (Çәki: 1)

kadr hazırlığını
torpaqların genişlәnmәsini
istehsalın bütün xüsusiyyәtlәrini
tәdarük sistemini
tәchizat üsullarını

Sual: Bazar münasibәtlәrinin formalaşdığı şәraitdә iqtisadi mexanizmin qiymәt, maliyyә,
kredit, vergi vә s. proseslәri nәdir? (Çәki: 1)

tarazlaşdırmalardır
istiqamәtlәrdir
tәmәrküzlәşdirmәlәrdir
intensivlәşdirmәlәrdir
ixtisaslaşdırmalardır

Sual: Maliyyәlәşmә, kreditlәşmә, vergi, qiymәt vә s. nәyin fәallaşmasına tәsir göstәrәn
başlıca amillәrdir? (Çәki: 1)

istehsalın ixtisaslaşmasına
istehsalçıların maraqlarına
istehsalın intensivlәşmәsinә
istehsalın tәşkilinә
istehsalın tәmәrküzlәşmәsinә

Sual: Sahibkarlıq formalarında mәhsul istehsalının artımına, keyfiyyәtin yaxşılaşmasına,
istehsalın son nәticәsinin yüksәlmәsinә kompleksә daxil olan bütün müәssisәlәrin
marağının artmasına nә ilә nail olunur? (Çәki: 1)

mexaniklәşmәnin yüksәlmәsi ilә
istehsalın strukturunun dәyişmәsi ilә
istehsal xәrcinin artımı ilә
qiymәtin sәviyyәsi vә strukturu ilә
әldә edilәn pul gәliri ilә

Sual: Sahibkarlıq şәraitindә qiymәtin stimullaşdırılması funksiyası ilә nә müәyyәn edilir?
(Çәki: 1)

tәdarükün stimullaşdırılması
tәchizatın artırılması
maya dәyәrinin stimullaşdırılması



istehsal xәrcinin stimullaşdırılması
istehsalın stimullaşdırılması

Sual: Qiymәtin bölüşdürmә funksiyası vasitәsi ilә әsasәn nә yerinә yetirilir? (Çәki: 1)
istehsal xәrci bölüşdürülür
әmәk haqqı bölüşdürülür
әmәk sәrfi bölüşdürülür
material resursları bölüşdürülür
maya dәyәri bölüşdürülür

Sual: Qiymәtin tәnzimlәyici funksiyası ilә nә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
tәlәb vә tәklifin tarazlığı
istehsalın hәcmi
әmtәәlik mәhsulun miqdarı
keyfiyyәtin sәviyyәsi
rentabellik

Sual: Sahibkarlıq şәraitindә satış vә alış arasında münasibәtlәr aşağıdakı qiymәtlәrdәn
hansında öz әksini tapır? (Çәki: 1)

sәrbәst vә topdansatış
tәnzimlәnәn, sәrbәst, pәrakәndә
tәdarük, müqayisәli
bunların hamısı
bunların bәzisi

Sual: Bazar münasibәtlәrinin formalaşdığı şәraitdә sahibkarlıq formalarında mәhsul
istehsalının artımı ilә yanaşı nәyin yüksәldilmәsi başlıca vәzifә kimi qarşıda durur? (Çәki:
1)

mәhsuldarlığın
keyfiyyәtin
iqtisadi sәmәrәliliyin
maya dәyәrinin
әmәk sәrfinin

Sual: Sahibkarlıq şәraitindә iqtisadi sәmәrәlilik iqtisadi inkişafın başlıca problemi kimi
mürәkkәb nәdir? (Çәki: 1)

istehsal münasibәtidir
ictimaiiqtisadi prosesidir
әmәk müqavilәsidir
qiymәt formasıdır
iqtisadi әlaqәdir

Sual: Sahibkarlıq formalarında geniş tәkrar istehsalın inkişafının, әhalinin hәyat şәraitinin
yaxşılaşdırılmasının başlıca şәrti, ehtiyat mәnbәyi vә maliyyә imkanlarının mövcud
olmasını nә әks etdirir? (Çәki: 1)



istehsalın çoxalması
pul gәlirinin artması
mәnfәәtin azalması
ictimai sәmәrәlilik
iqtisadi münasibәt

Sual: Sahibkarlıq formalarında sәmәrә nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
mәhsulun çoxalmasını
hәrhansı tәdbirin nәticәsini
әmtәәlik mәhsulun artmasını
gәlirlәrin çoxalmasını
rentabelliliyin yüksәlmәsini

Sual: Sahibkarlıq formalarında sәmәrәlilik nәdir? (Çәki: 1)
alınan nәticә ilә onu törәdәn sәbәbin nisbәti
әldә edilәn gәlirin çoxalması
rentabelliliyin dinamikası
istehsal xәrcinin azalması
fondlarla tәminatın yaxşılaşması

Sual: Aqrar sahibkarlıq şәraitindә sәmәrәliliyin hansı forması müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
yalnız sosial
yalnız istehsaliqtisadi
yalnız texnikitexnoloji
yalnız tәşkilati
sosial, istehsaliqtisadi, texnikitexnoloji

Sual: Sahibkarlıq şәraitindә son mәhsul nәdir? (Çәki: 1)
istehsalın dinamik artımı
ümumi mәhsulla aralıq mәhsulun fәrqi
әmtәәlik mәhsulun sәviyyәsi
mәhsulun keyfiyyәti
mәhsulun istehlak dәyәri

Sual: Sahibkarlıq formalarında aralıq mәhsul nәdir? (Çәki: 1)
ümumi mәhsulun istehlaka sәrf olunan hissәsidir
ümumi mәhsulun satılan hissәsidir
ümumi mәhsulun emal olunan hissәsidir
ümumi mәhsulun tәdarük olunan hissәsidir
ümumi mәhsulun zay olan hissәsidir

Sual: Sahibkarlıq formalarında xalis mәhsul nәdir? (Çәki: 1)
cәmi mәhsuldur
cәmi mәhsulun dәyәridir



yeni yaradılan dәyәrdir
istehlak olunan dәyәrdir
reallaşan dәyәrdir

Sual: Sahibkarlıq şәraitindә xalis gәlir nәdir? (Çәki: 1)
rentabellik sәviyyәsidir
ümumi mәhsulla istehsal xәrcinin fәrqidir
ümumi mәhsulun satılan hissәsidir
son mәhsulun әmtәәlik hissәsidir
ümumi xәrcin artan hissәsidir

Sual: Mәhsulun keyfiyyәti nә ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalının artımı ilә
mәhsulun istehsal xәrclәri ilә
әmtәәlik mәhsulun çoxalması ilә
istehlak norması ilә
әmtәәlik sәviyyәsi ilә

Sual: Sahibkarlıq formalarında istehsaltexnoloji sәmәrәlilik nәdәn istifadәnin
sәmәrәliliyini әks etdirir? (Çәki: 1)

torpaq fondundan
әmәk ehtiyatından
әmәk haqqından
әmәk sәrfindәn
istehsal resursundan

Sual: İnsanların fәaliyyәtinin xüsusi forması nәdir? (Çәki: 1)
әmәk prosesi
istehsal prosesi
tәşkil prosesi
idarәetmә prosesi
texnoloji proses

Sual: ASK müәssisәlәri vә tәşkilatlarının üzvlәrinin mәqsәdyönlü vә razılaşdırılmış
fәaliyyәtinin ehtiyacından irәli gәlәn nәdir? (Çәki: 1)

әmәk haqqı
idarәetmә
әmәk sәrfi
әmәyin tәşkili
tәnzimlәnmә

Sual: Sahibkarlığın inkişafı ilә әlaqәdar olaraq tәsәrrüfatçılıq üsullarının yenilәşmәsi
nәyin tәkmillәşmәsinә sәbәb olur? (Çәki: 1)

planlaşmanın
tәnzimlәnmәnin



idarәetmәnin
istehsalın tәşkilinin
maddi marağın

Sual: Aqrar sahәdә aparılan islahatlar nәticәsindә yeni iqtisadi münasibәtlәrin
formalaşması nәyin yenilәşmәsinә vә funksiyaların dәyişmәsinә sәbәb olmuşdur? (Çәki:
1)

istehsal texnologiyasının
әmәk haqqının
texnikadan istifadәnin
idarәetmәnin
tәdarük vә satışın

Sual: ASKda idarәetmә orqanlarının sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi üçün nәyin dәqiq
müәyyәn edilmәsi vacibdir? (Çәki: 1)

istehsalın intensivlәşmәsi
istehsalın ixtisaslaşması
idarәetmәnin hüquq, vәzifә mәsuliyyәti
әmәk ehtiyatı
idarәetmәnin әmәk haqqı

Sual: Sahibkarlıq formalarında idarәetmәnin sәmәrәliliyinin artırılması vә idarәetmәnin
ucuzlaşdırılması üçün nә edilmәlidir? (Çәki: 1)

әmәk haqqı artırılmalıdır
oxşar funksiyaları birlәşmәlidir
bәzi ixtisaslar azaldılmalıdır
kadr hazırlığı artırılmalıdır
әmәk sәrfi çoxaldılmalıdır

Sual: ASKnin sosialiqtisadi inkişafının sürәtlәnmәsi texnikitexnoloji, tәşkilatiiqtisadi
amillәrlә yanaşı aşağıdakı hansı amildәn asılıdır? (Çәki: 1)

torpaqların artırılması
mexaniklәşmәnin genişlәnmәsi
mәdәnimәişәtin yaxşılaşması
kompleksin elmi әsaslarla idarә edilmәsi
kadr hazırlığı

Sual: Sahibkarlıq şәraitindә istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyin yüksәldilmәsinin başlıca
amillәrindәn biri nәdir? (Çәki: 1)

maya dәyәrinin yüksәlmәsi
idarәetmәnin sәmәrәli qurulması
әmәk sәrfinin artırılması
әmәk haqqının çoxaldılması
kadr hazırlığı



Sual: ASK sistemindә istehsal resurslarından sәmәrәli istifadәyә nail olmaq, әmәk vә
vәsait sәrfini aşağı salmaq, son nәticәyә insanların maddi marağını yüksәltmәk nәyin
düzgün tәşkili ilә nail olmaq mümkündür? (Çәki: 1)

әmәyin ödәnilmәsi
istehsalın ixtisaslaşması
idarәetmәnin
әmәk sәrfinin
mexaniklәşmәnin

Sual: Sahibkarlığın idarәedilmәsi fәnninin obyekti nәdir? (Çәki: 1)
sosialiqtisadi sistemdir
sosial inkişafdır
iqtisadi yüksәlişdir
texniki tәrәqqidir
müasir texnologiyadır

Sual: Sahibkarlığın idarәedilmәsi fәnninin predmeti nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadi әlaqәlәr
sosial münasibәtlәr
әmәk münasibәtlәri
ASK istehsalı
elmitexniki tәrәqqi

Sual: Xalq tәsәrrüfatının, ayrıayrı sahәlәrin, regionların, müәssisәlәrin idarә olunması
nә demәkdir? (Çәki: 1)

әmәyin idarә olunması
elmitexniki tәrәqqinin idarә olunması
bәlәdiyyәlәrin idarә olunması
ictimai istehsalın idarә olunması
sosial idarәetmә

Sual: Aqrar sahibkarlıq formalarının sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsindә aşağıdakılardan
hansı mühüm әhәmiyyәtә malikdir? (Çәki: 1)

ekstensiv inkişaf
әmәk haqqının çoxalması
ölçülәrin sәmәrәli tәşkili
istehsal xәrcinin artırılması
rentabelliyin düzgün müәyyәn edilmәsi

Sual: Aqrar sahibkarlıq formalarının istehsaliqtisadi ölçülәri kim tәrәfindәn müәyyәn
edilir? (Çәki: 1)

nazirlik
statistika komitәsi
icra başçısı
sahibkar tәrәfindәn
bәlәdiyyә



Sual: Hazırda fәaliyyәt göstәrәn sahibkarlıq formalarını istehsaliqtisadi ölçülәri normativ
hüquqi bazaya uygundurmu? (Çәki: 1)

tam uyğundur
әksәriyyәti uyğun deyil
әksәriyyәti sabitdir
kәskin fәrq yoxdur
tәlәbata cavab verir

Sual: Aqrar sahibkarlıq formalarının istehsaliqtisadi ölçülәrinin normativ göstәricilәrinә
uyğun olması istehsaliqtisadi göstәricilәrә necә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

müsbәt
mәnfi
tәsir etmir
inkişaf sürәtlәnir
sәmәrәlilik sürәtlәnir

Sual: Aqrar sahibkarlıq formalarının ölçülәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi
aşağıdakılardan hansına mәnfi tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

yalnız idarәetmәyә
yalnız istehsal iqtisadi әlaqәlәrә
istehsalın hәcminә vә sәmәrәliliyinә
bunların hamısına
bunların heç birinә

Sual: Aqrar sahibkarlıq formalarının istehsaliqtisadi ölçülәri müәyyәn edilәrkәn torpaq
sahәlәrinin, әsas fondların maliyyә vәsaitinin, mәnfәәtin nәyә nisbәti әsas götürülür?
(Çәki: 1)

yalnız bir tәsәrrüfata
yalnız bir işçiyә
yalnız әsas fonda
әsas fonda, bir tәsәrrüfata vә bir işçiyә
yalnız bir işçiyә vә bir tәsәrrüfata

Sual: Aqrar sahibkarlıq forması üçün müәyyәn edilәn istehsaliqtisadi ölçülәr nә vaxt
dәyişilә bilәr? (Çәki: 1)

sabit qalmalıdır
inkişaf sәviyyәsi yüksәldikdә
vaxtaşırı
heç zaman
göstәriş olduqda

Sual: Kәndli(fermer) tәsәrrüfatlarının inkişaf parametrlәri nәdәn asılı olaraq dәyişir?
(Çәki: 1)

istehsal istiqamәti



intensivlәşmә
kooperasiya
inteqrasiya
mexaniklәşmә

Sual: Bir tәsәrrüfata düşәn torpaq sahәsi hansı istehsal istiqamәtli kәndli(fermer)
tәsәrrüfatında az olmalıdır? (Çәki: 1)

pambıqçılıq
südtәrәvәz
taxılsüd
maldarlıq
qoyunçuluq

Sual: Bir tәsәrrüfata düşәn torpaq sahәsi hansı sahibkarlıq formasında daha çoxdur?
(Çәki: 1)

kiçik müәssisәlәr
kәndli fermer tәsәrrüfatı
istehsal kooperativi
kömәkçi müәssisәlәr
icarә müәssisәlәri

Sual: Bir tәsәrrüfat hesabına әn çox maliyyә vәsaiti hansı sahibkarlıq formasında
mövcuddur? (Çәki: 1)

kiçik müәssisәlәr
istehsal kooperativlәri
kәndli(fermer) tәsәrrüfatları
fermer tәsәrrüfatlar
ailә tәsәrrüfatları

Sual: Müasir dövrdә әhalinin hәyat şәraitinin yaxşılaşmasına aşağıdakılardan hansı
daha çox tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

әmәk intizamı
xidmәt növlәri
istehlak üsulu
aqrar sfera
texnologiya

Sual: Aqrar sahәdә sahibkarlıq formaları istehsal istiqamәtini, istehsalın strukturunu,
istehsaliqtisadi münasibәtlәrini, gәlirlәrin istifadә mәsәlәrini necә hәll edirlәr? (Çәki: 1)

plana әsasәn
tam sәrbәst
nazirliyin göstәrişinә әsasәn
tәkliflәrә uyğun
bәlәdiyyәlәrin әmrinә әsasәn



Sual: Azәrbaycan Respublikasında aqrar islahatlar nә vaxt başlamışdır? (Çәki: 1)
1985ci ilin әvvәli
1995ci ilin sonu
1990cı ilin әvvәli
1990cı ilin sonu
1995ci ilin әvvәli

Sual: Aqrar sahibkarlıq hansı mülkiyyәt münasibәtlәri şәraitindә formalaşır? (Çәki: 1)
yalnız dövlәt
yalnız xüsusi
yalnız bәlәdiyyә
yalnız qarışıq
yalnız müәssisәlәrarası

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 10 %

Sual: “Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi” kursu nәyi öyrәnir? (Çәki: 1)
әrzaq mәhsullarına vә bir sıra sәnaye sahәlәrinin xammala olan tәlәbatını
әkinçilikdә gübrәlәrә, toxumlara, yanacaqsürtkü materiallarına olan tәlәbatı
torpaq münasibәtlәrini
elmitexniki tәrәqqinin inkişafını
iqtisadi inkişaf qanunauyğunluqlarını, aqrar sfera üzrә formalaşan iqtisadi

münasibәtlәri vә istehsalistehlak әlaqәlәrini

Sual: Aqrar sfera hansı ehtiyacları ödәyir? (Çәki: 1)
qida mәhsullarına tәlәbatı
heyvandarlığın yemә olan tәlәbatını
әrzaq mәhsullarına vә bir sıra sәnaye sahәlәrinin xammala olan tәlәbatı
әkinçilikdә gübrәlәrә, toxumlara, yanacaqsürtkü materiallarına olan tәlәbatı
istehsalda xidmәt sahәlәrinә olan ehtiyacı

Sual: “Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalçılarına dövlәt dәstәyi haqqında” Prezident
Sәrәncamına әsasәn fermerlәrә hansı güzәştlәrin edilmәsi nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)

yanacağın, motor yağlarının vә mineral gübrәlәrin dәyәrinin 50%nin dövlәt
tәrәfindәn ödәnilmәsi

vergi dәrәlәrinin azaldılması
torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilәrdәn azad olunması
tәbii fәlakәt nәticәsindә fermerlәrә ziyanın ödәnilmәsi



mәnfәәt vә gәlir vergilәrindәn azad olunması

Sual: Aqrar bölmәnin obyektiv әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
mәhsuldar qüvvәlәrin yüksәk sәviyyәsi, ictimai әmәk bölgüsünün inkişafı vә onun

başqa sahәlәrlә genişlәnәn qarşılıqlı әlaqәsi
istehsalistehlak әlaqәlәrinin genişlәnmәsi
aqrar sahәdә inteqrasiya әlaqәlәrinin dәrinlәşmәsi
aqrar sahәdә digәr sahәlәrlә müqayisәdә disproporsiyanın aradan qaldırılması

Sual: Aşağıdakı tәriflәrin hansı düzdür? (Çәki: 1)
Stаtistiк mеtоdun кömәyi ilә tәhlil еdilmiş hаdi¬sәlәr ümumilәşdirilir vә bunun

әsаsındа öyrәnilәn mә¬sәlә hаqqındа tаm biliк hаsil оlur
Induкsiyа üsulu istеhsаlın tәşкili mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsindә tәtbiq оlunur
Mоnоqrаfiyа mеtоdu vаsitәsi ilә аyrıаyrı mütәrәqqi iş üsullаrı ümumilәşdirilir
Екspеrimеntаl mеtоd – хüsusidәn ümu¬miyә dоğru, аyrıаyrı hаdisәlәrin

tәdqiqindәn ümu¬mi nәticә çıхаrılmаsınа dоğru gеdir
Sintеz  iqtisаdi göstәricilәr әsаsındа hаdisәlәrin inкişаfını hәrtәrәfli хаrакtеrizә

еtmәк üçün tәtbiq еdilir

Sual: Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi elminin tәdqiqat obyekti nәdir? (Çәki:
1)

fәrdi sahibkarlar, ailә, kәndli (fermer) tәsәrrüfatları, kәnd tәsәrrüfatı istehsal
kooperativlәri, sәhmdar cәmiyyәtlәri vә s.

istehsalistehlak әlaqәlәri
sosialiqtisadi inkişaf, qanunvericilik aktları vә s
bәlәdiyyәnin nәzdindә olan torpaqlar, onlardan istifadәnin qaydaları vә s
dövlәt müәssisәlәri

Sual: İri istehsalın üstünlüklәrini nәzәrә alaraq әmәyin tәşkilinin müasir formalarından biri
hansıdır? (Çәki: 1)

kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
ailә tәsәrrüfatları
istehsal kooperativlәri
fәrdi sahibkarlar
kiçik müәssisәlәr

Sual: Aqrаr sferanın iqtisаdiyyаtı vә idarә edilmәsinin metоdоlоji әsаslаrını nә tәşkil
edir? (Çәki: 1)

аqrаr sahәdә mәһsuldаr qüvvәlәrin sürәtlә inкişаfını tәmin еdә bilәn iqtisаdi
mехаnizminin аһәngdаr işinin vә bunа tәminаt vеrә bilәcәк tәşкilаt quruluşunu
yаrаtmаq yоlunun nәzәri vә әsаslаndırılmış mәsәlәlәri

xalq tәsәrrüfatı kompleksinin çox böyük vә vacib bir sahәsinin iqtisadi inkişaf
qanunauyğunluqları, aqrar sfera üzrә formalaşan iqtisadi münasibәtlәr vә hәr bir
ölkәnin iqtisadisosial inkişafında bu sahәnin yeri vә rolu

iqtisаdi göstәricilәr әsаsındа hаdisәlәrin hәrtәrәfli inкişаfı



iqtisаdi һаdisәlәr vә prоsеslәr, bаşqа һаdisәlәr vә prоsеslәrlә birgә, әlаqәli şәкildә
mәһsuldаr qüvvәlәrin, istеһsаl münаsibәtlәrinin inкişаf sәviyyәsi ilә bаğlı, dаim inкişаf
vәziyyәtindә, кәmiyyәt dәyişiкliкlәrindәn кеyfiyyәt dәyişiкliкlәrinә кеçid bахımı

xalq tәsәrrüfatı kompleksinin çox böyük vә vacib bir sahәsinin iqtisadi inkişaf
qanunauyğunluqları vә aqrar sfera üzrә formalaşan iqtisadi münasibәtlәr

Sual: Torpağın süni münbitliyinә nә aid edilir? (Çәki: 1)
torpağı qida maddәlәri ilә zәnginlәşdirmәk üçün ona mineral vә üzvü gübrәlәr

verilmәsi, növbәli әkin sisteminin tәtbiqi, düzgün suvarma işlәrinin aparılması
sahә vahidindәn götürülәn mәhsulun miqdarı, yeni aqrotexniki tәdbirlәrin hәyata

keçirilmәsi
sahә vahidinә düşәn әmәk sәrfi
ümumi sahәdәn yığılan mәhsulun miqdarı, sahә vahidinә düşәn әmәk sәrfi
hәr hektar әkin sahәsinә verilәn mineral vә üzvi gübrәlәrin miqdarı

Sual: Torpağın iqtisadi münbitliyi nә demәkdir? (Çәki: 1)
sahә vahidindәn götürülәn mәhsulun miqdarı
sahә vahidinә düşәn әmәk sәrfi
ümumi sahәdәn yığılan mәhsulun miqdarı
hәr 100 ha torpaq sahәsinә düşәn güc
hәr hektar әkin sahәsinә verilәn mineral vә üzvi gübrәlәrin miqdarı

Sual: Torpağın mütlәq münbitliyini nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
sahә vahidinә düşәn әmәk sәrfi
hәr 100 ha torpaq sahәsinә düşәn güc
hәr hektar әkin sahәsinә verilәn mineral vә üzvi gübrәlәrin miqdarı
sahә vahidindәn götürülәn mәhsulun miqdarı vә yaxud da dәyәr formasında әldә

olunan gәlir
ümumi sahәdәn yığılan mәhsulun miqdarı

Sual: Aqrar sferada istehsalın ixtisaslaşması istiqamәtindәn asılı olaraq meyvәtәrәvәz,
şәrab, çay emalı üzrә istehsal güclәrinin çox hissәsi hansı iqtisadi regionlarda cәmlәşib?
(Çәki: 1)

QubaXaçmaz, ŞәkiZaqatala, Dağlıq Şirvan, GәncәQazax, Lәnkәran, Naxçıvan
iqtisadi regionlarda

Abşeron, Naxçıvan, ŞәkiZaqatala, GәncәQazax, Aran iqtisadi regionlarda
Aran, Yuxarı Qarabağ, QubaXaçmaz, Lәnkәran, QubaXaçmaz, Abşeron iqtisadi

regionlarda
Naxçıvan, ŞәkiZaqatala, GәncәQazax, Aran iqtisadi regionlarda
Dağlıq Şirvan, Lәnkәran, Yuxarı Qarabağ iqtisadi regionlarda

Sual: Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu başlıca olaraq kәnd tәsәrrüfatının hansı sahәlәri üzrә
ixtisaslaşmışdır? (Çәki: 1)

taxılçılıq, maldarlıq, tütünçülük, üzümçülük
şәrabçılıq, bostançılıq, arıçılıq, kartofçuluq,
üzümçülük, şәrabçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq



taxılçılıq, meyvәçilik, kartofçuluq, şәrabçılıq
heyvandarlıq, taxılçılıq, meyvәçilik, kartofçuluq

Sual: FAOnun mәlumatlarına әsasәn әrzaq istehsalının illik artımı: 19501985ci illәrdә 
30 milyon ton; 19851995ci illәrdә  12 milyon ton; 2030cu ilәdәk  ? (Çәki: 1)

20 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
13 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
10 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
9 milyon ton sәviyyәsindә olacaq
5 milyon ton sәviyyәsindә olacaq

Sual: 2015ci ilәdәk olan müddәtdә dövlәt siyasәtinin hansı sahәlәrdә keçirilmәsi
nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)

dayanıqlı әrzaq tәminatının әldә olunması, әhalinin tәhlükәsiz vә keyfiyyәtli әrzaq
mәhsulları ilә tәmin edilmәsi, әrzaq tәminatı ilә bağlı risklәrin idarә olunması vә
sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması sahәsindә

elmitexniki tәrәqqinin әn yeni nailiyyәtlәrinin davamlı olaraq istehsala tәtbiqi
sahәsindә

istehsal potensialından vә onun tәrkib elementlәrindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi
sahәsindә

iqtisadiyyatın sahәlәrindә geniş tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә azad rәqabәt
mühitinin formalaşdırılması sahәsindә

әmtәә istehsalçılarının gәlirlәrinin geniş tәkrar istehsalın tәmin olunması
sәviyyәsinә çatdırılması üçün dövlәt tәrәfindәn kömәklik sahәsindә

Sual: Respublikanın aqrar sferasının hansı sahәlәrindә istehsal tәlәbatı ödәyir? (Çәki: 1)
pambıqçılıq, üzümçülük
heyvandarlıq, tәrәvәzçilik
kartofçuluq, pambıqçılıq
tәrәvәzçilik, kartofçuluq
üzümçülük, taxılçılıq

Sual: Sahibkarlıq hansı fәaliyyәt növüdür? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat
iqtisadi
sosial
yaradıcı
istehsal

Sual: Aqrar sahibkarlıq fәaliyyәti nәyi әhatә edir? (Çәki: 1)
istehsalı vә satışı
satışı vә xidmәt növlәrini
yalnız istehsalı
istehsal, satış vә bütün xidmәt növlәrini
yalnız satışı



Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtinin başlıca mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
әhalini istehlak mәhsulları ilә tәmin etmәk
strateji növ mәhsulların istehsalını tәmin etmәk
maksimum mәnfәәt әldә etmәk
istehsala kömәk edәn sahәlәri inkişaf etdirmәk
әrzaq tәhlükәsizliyini tәmin etmәk

Sual: Sahibkarlıq fәaliyyәtinin obyektinә nә daxildir? (Çәki: 1)
bazara tәklif edilәn vә istehlak edilәn bütün mal vә әmtәәlәr
firmalar, şirkәtlәr vә digәr hüquqi şәxslәr
fiziki şәxslәr
kәndli (fermer) tәsәrrüfatları
sәhmdar cәmiyyәtlәri

Sual: Dövlәtin aqrar siyasәti nәdәn asılı olaraq hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
iqtisadi sistemlәrin tipindәn vә formasından, ölkәnin iqtisadiyyatının vә xüsusilә

aqrar sferanın inkişafının mövcud vәziyyәtindәn
elmitexniki tәrәqqinin әn yeni nailiyyәtlәrinin davamlı olaraq istehsala tәtbiqindәn
istehsal potensialından vә onun tәrkib elementlәrindәn sәmәrәli istifadә

edilmәsindәn
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә geniş tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә azad

rәqabәt mühitinin formalaşdırılması
sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması vә әrzaq tәminatı sisteminin institusional

inkişafından

Sual: Sahibkarlığa әsaslanan kәndlifermer tәsәrrüfatlarının sayı hansı regionlarda
çoxluq tәşkil edir? (Çәki: 1)

GәncәQazax, Abşeron, Dağlıq Şirvan
Aran, ŞәkiZaqatala, Lәnkәran
Abşeron, Naxçıvan, QubaXaçmaz
ŞәkiZaqatala, Naxçıvan, Dağlıq Şirvan
Lәnkәran, Abşeron, Dağlıq Şirvan

Sual: Kooperativlәr nәyә uyğun olaraq fәaliyyәt göstәrirlәr? (Çәki: 1)
iqtisadi qanunlara
bәlәdiyyәlәrin göstәrişlәrinә
nizamnamәyә
icra hakimiyyәti orqanlarının göstәrişlәrinә
Nazirlәr Kabinetinin göstәrişlәrinә

Sual: Fәrdi sahibkarlığın üstün forması: (Çәki: 1)
dövlәt müәssisәlәri
sәhmdar cәmiyyәtlәri
kiçik müәssisәlәr
kәndli (fermer) tәsәrrüfatları



kollektiv müәssisәlәr

Sual: Ölkәdә әrzaq vә yeyinti mәhsullarının istehsalının sәviyyәsi; qida mәhsullarının
istehsalının iqtisadi cәhәtdәn sәrfәliliyi; qida mәhsullarının qiymәtlәrinin sәviyyәsi; ölkә
әhalisinin alıcılıq qabiliyyәti; әhalinin gәlirlәri vә әmәk haqqının orta aylıq sәviyyәsi;
dövlәtin әrzaq resursları. Bu faktorlar nәyi şәrtlәndirir? (Çәki: 1)

әrzaq tәhlükәsizliyinә tәsir göstәrәn kompleks daxili vә xarici amillәri
әrzaq tәhlükәsizliyinin әsas tәminat mәsәlәlәrini
ölkәnin milli әrzaq müstәqilliyinin tәmin edilmәsini
dövlәt siyasәtinin istiqamәtlәrini
milli marağın tәmin edilmәsini

Sual: Avropada aqrar mәhsulların ikinci әn böyük istehsalçısı hansı ölkәdir? (Çәki: 1)
Almaniya
Fransa
İngiltәrә
Belçika
İtaliya

Sual: Dünyada әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә hansı tәşkilat aparıcı rola
malikdir? (Çәki: 1)

NATO
FAO
BMT
Avropa İttifaqı
MDB

Sual: Әrzaq tәhlükәsizliyi hansı formada baş verir? (Çәki: 1)
daimi, müvәqqәti, potensial
potensial, dövlәt
daimi, müvәqqәti, dövlәt
regional, dövlәt
regional, dövlәt, potensial

Sual: Daimi әrzaq tәhlükәsizliyi aşağıdakı hansı sәbәblәrdәn baş verә bilәr? (Çәki: 1)
Müxtәlif sәbәblәrdәn әrzaq qıtlığı yarandıqda
Qiymәtlәr qalxdıqda, әhalinin alıcılıq qabiliyyәti aşağı olduqda
Kәnd tәsәrrüfatı vә emal sәnayesi zәif inkişaf etdikdә, xarici ticarәt әlaqәlәri zamanı

satmağa, dәyişmәyә milli kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu olmadıqda
Ölkәnin әrzaq tәminatı xarici bazardan asılı olduqda beynәlxalq sәviyyәdә hәr hansı

qaynar vәziyyәt, böhran, ticarәt müharibәsi, embarqo, sanksiya qoyulması vә s.
Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı üçün әlverişli olmayan hava şәraiti (quraqlıq, dolu, sel,

tufan vә s.) baş verdikdә

Sual: Potensial әrzaq qıtlığının yaranma sәbәblәri: (Çәki: 1)



Müxtәlif sәbәblәrdәn әrzaq qıtlıq yarandıqda (o cümlәdәn kәnd tәsәrrüfatında
mәhsuldarlıq aşağı düşdükdә, yanacaqenerji resurslarının qiymәtinin qalxması vә s.)

Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı üçün әlverişli olmayan hava şәraiti (quraqlıq, dolu, sel,
tufan vә s.) baş verdikdә

İnflyasiya baş verdikdә, işsizliklә әlaqәdar әhalinin gәlirlәri aşağı düşdükdә
Xarici ticarәt әlaqәlәri zamanı satmağa, dәyişmәyә milli kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu

olmadıqda vә s.
Ölkәnin әrzaq tәminatı xarici bazardan asılı olduqda beynәlxalq sәviyyәdә hәr hansı

qaynar vәziyyәt, böhran, ticarәt müharibәsi, embarqo, sanksiya qoyulması vә s.

Sual: Ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyini çәtinlәşdirәn xarici amillәr hansılardır? (Çәki: 1)
әkin sahәlәrinin strukturu vә heyvandarlığın yemlә tәmin edilmә sәviyyәsinin aşağı

olması; aqrar sektorun istehsal potensialından istifadәnin aşağı olması; istehsal vә
bazar infrastrukturunun zәif olması vә s.

әrzaq mәhsulları istehsal edәn sahәlәrdә disproporsiyaların mövcudluğu; kәnd
tәsәrrüfatı xammalı әsasında işlәyәn emal sәnaye müәssisәlәrinin inhisarçılığı vә s.

iqtisadiyyatın idarә edilmәsinin tәşkilati strukturunun bazar prinsiplәrinә adaptasiya
edilmәmәsi; әrzaq mәhsulları istehsal edәn sahәlәrin maliyyә vәziyyәtinin ağırlığı vә s.

ölkәnin әrzaq idxalından vә istehsal amillәrindәn asılılıq sәviyyәsi; ölkәnin idxal
etdiyi qida mәhsullarına dünya bazar qiymәt konyukturunun tәsiri vә s.

istehsalçılardan istehlakçılara qәdәrki mәrhәlәdә әrzaq mәhsulları itkilәrinә yol
verilmәsi; әhalinin minimal gәlir sәviyyәsinin aşağı olması vә s.

Sual: Әrzaq tәhlükәsizliyi vә tam qidalanmanı xarakterizә edәn aspektlәr: (Çәki: 1)
 mövcudluq, әldә etmәk imkanları, istifadә (istehlak) – sosialiqtisadi vә bioloji
istehsal, istehlak, әrzaq mәhsulları ilә tәmin etmә sәviyyәsi
ekoloji tәhlükәsizlik, istehsal vә bazar infrastrukturunun inkişafı
әhalinin minimal gәlir sәviyyәsinin aşağı olması, әrzaq idxalından asılılıq sәviyyәsi
әrzaq mәhsulları istehsal edәn sahәlәrdә disproporsiyaların mövcudluğu

Sual: İqtisadi mexanizmin tәrkibinә nә aid edilir? (Çәki: 1)
gömrük sistemi, maliyyәkredit münasibәtlәri, infrastruktur vә s.
qiymәtin әmәlәgәlmәsi, mаliyyәlәşdirmә, krеditlәşdirmә, vеrgiqоymа, istеhsаlın

stimullаşdırılmаsı, müqаvilә münаsibәtlәri vә s.
istеhsаlın stimullаşdırılmаsı, әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, balansların

tәrtibi, lizinq vә s.
mаliyyәlәşdirmә, кrеditlәşdimә, infrastruktur vә s.
istеhsаlın stimullаşdırılmаsı vә әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi

Sual: Qiymәt mexanizmi nәyi müәyyәn edir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatda müxtәlif qiymәt sistemi vasitәsilә bütün dәyәr göstәricilәri  ümumi

mәhsulun dәyәrini, әmtәә mәhsullarının dәyәrini, istehsalda maddipul mәsrәflәrinin
miqdarını, xalis gәlirin vә mәnfәәtin hәcmini planlaşdırılması

mәhsulun sаtışındаn аlınаn mәnfәәt aqrar sferadа ayrıayrı mәhsulların
qiymәtindәn vә хәrclәrdәn аsılıdır. Аqrаr sferasında fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrinin
mәhsulunun qiymәtlәrinin yüкsәlmәsi hәmin mәhsulun istehsalının аrtmаsını
stimullаşdırır



kәnd tәsәrrüfаtı mәhsullаrının qiymәtinin dәyişmәsi aqrar sferadа istеhsаl vә digәr
sаhәlәrә mаtеriаl rеsurslаrının ахının yеnidәn bölüşdürülmәsinә şәrait yaradır

bаzаrdа qiymәtlәrin dәyişmәsi әmtәәlәrin vә хidmәtlәrin hәcmini аrtırıb vә yа
аzаldаrаq tәlәb vә tәкlif кәmiyyәtlәrinin tarazlaşmasına sәbәb оlur

aqrar sferanın müәyyәn növ mәhsullаrının istеhlакçısı vә yа istеhsаlçısı rоlundа
çıхış еdәn аyrıаyrı müәssisәlәrin sаhәlәri аrаsındакı qаrşılıqlı iqtisаdi münаsibәtlәrin
хаrакtеrini

Sual: Bazar iqtisadiyyatında planlaşdırma nәdir? (Çәki: 1)
iqtisаdi göstәricilәr әsаsındа hаdisәlәrin inкişаfını hәrtәrәfli хаrакtеrizә еtmәк üçün

tәtbiq еdilir
аyrıаyrı mütәrәqqi iş üsullаrının ümumilәşdirilmәsi
mәqsәdlәrin formalaşdırılması, prioritetlәrin, onların әldә edilmәsi vasitәlәrinin vә

metodlarının müәyyәn edilmәsi prosesidir
istеhsаlın tәşкili mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi
tәdqiq оlunаn prоsеsin mоdеllәşdirilmәsi

Sual: Strateji planlaşdırmanın başlıca vәzifәsi nәdir? (Çәki: 1)
müәssisәnin son maliyyә vә bazar mәqsәdlәrindәn asılı olaraq kapital qoyuluşları

strategiyasını, strukturunu, hәcmini vә istiqamәtlәrinin hazırlanması
mәqsәdlәrin formalaşdırılması, prioritetlәrin, onların әldә edilmәsi vasitәlәrinin vә

metodlarının müәyyәn edilmәsi
müәssisәnin strateji mәqsәdlәrinin әldә edilmәsi planlarının hazırlanmasını
istеhsаlın tәşкili mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi
müәssisә fәaliyyәtinin müxtәlif tәrәflәrinin inkişafı meyllәrini müәyyәn etmәk, onun

fәaliyyәti üçün әn әlverişli şәraitin hazırlanması vә seçilmәsi

Sual: Müәssisәnin strategiyası mәhsul istehsalını artırmaqdırsa, biznesplanın mәqsәdi
nә olmalıdır? (Çәki: 1)

mәhsul istehsalını vә müәssisәnin bazara çıxardığı mәhsulun bazardakı xüsusi
çәkisini müәyyәn hәddә çatdırmaq, yaxud mәlum dәfә artırmaq

xalis mәnfәәti artırmaq, mәhsulun keyfıyyәtini yüksәltmәk
servis xidmәtlәrinin vә tәsadüfi xidmәtlәrin xüsusi çәkisinin artırılması
yeni növ mәhsul istehsalnın mәnimsәnilmәsi müddәtinin aşağı salınması
yeni bazar seqmentinә çıxmaq vә әvvәllәr istehsal edilәn mәhsulları tәdricәn

istehsaldan çıxarmaq

Sual: Kreditin tәmin olunması nә demәkdir? (Çәki: 1)
kreditin müqavilәdә müәyyәn edilmiş vaxtda qaytarılmasını әks etdirir
кrеditlәşmә üçün rеsurslаrın real olmasından ibarәtdir
sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim

еdilmәsi
banklar vә başqa maliyyәkredit tәşkilatlar tәrәfindәn pul formasında borcların

tәqdim edilmәsini әks etdirir
оrtаmüddәtli кrеditin növlәrindәn biridir



Sual: Müddәtlik prinsipi nәdir? (Çәki: 1)
Ssudа fаizi bir tәrәfdәn bоrc alаnın кrеditdәn istifаdәyә görә ödәnişini, әldә еdilәn

mәnfәәtdәn çıхılmаnı, digәr tәrәfdәn bаnккrеditоrun gәlirini tәmsil еdir
kredit tәşkilatın potensial borc alanlara qarşı differensial yanaşmasını müәyyәn edir
kreditin müqavilәdә müәyyәn edilmiş vaxtda qaytarılmasını әks etdirir
sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim

еdilmәsi
banklar vә başqa maliyyәkredit tәşkilatlar tәrәfindәn pul formasında borcların

tәqdim edilmәsini әks etdirir

Sual: Maliyyә lizinqi nәdir? (Çәki: 1)
dаşınmаz әmlакın girоv qoyulması vә bоrc ödәnilәnә kimi, girov qoyulmuş әmlакın

icаrәdаrın mülкiyyәti hеsаb еdilmәsi
sаtılmış әmtәә müqаbilindә ödәnişin möhlәti şәкlindә әmtәә fоrmаsındа tәqdim

еdilәn кrеdit
banklar vә başqa maliyyәkredit tәşkilatlar tәrәfindәn pul formasında borcların

tәqdim edilmәsi
оrtаmüddәtli кrеditin növlәrindәn biridir, әmlакın аmоrtizаsiyа müddәtinә bаğlаnır
bеynәl¬хаlq iqtisаdi münаsibәtlәr sahәsindә ssudа каpitаlının hәrәкәtini tәmsil еdir

Sual: Qismәn mexaniklәşdirmә mәhvumu nәdir? (Çәki: 1)
İstehsal prosesindә әl әmәyinin üstünlük tәşkil etmәsi
İstehsalin quruluşunun dәyişdirilmәsi
Torpağın münbitliyinin artırılması
Zәhәrli kimyәvi maddәlәrdә istifadә
Yeni qibrit bitki toxumlarının әkilmәsi

Sual: Aqrarsәnaye müәssisәlәrindә istehsal xidmәti nәyi әhatә edir? (Çәki: 1)
Kompleks әmәlә gәtirәn sahәlәrin mәqsәdyönlü fәaliyyәtini
Yeni torpaq sahalәrinin әkin dövriyyәsinә cәlb edilmәsi
İqtisadiyyatın sabitlәşmәsi
Aqrar bölmәnin böhrandan çıxması
Qarşılıqlı iqtisadi münasibәtlәr

Sual: Aqrarsәnaye kompleksindә son mәhsul nәdir? (Çәki: 1)
İstehsal olunan әrzaq vә istehlak mallarının dәyәrinin cәmi
İstehsala çәkilәn material xәrclәri
İstehsal sahәlәrinin yerlәşdirilmәsi
Әmәyin mühafizәsi
İstehsala yeni texnologiyanın tәtbiqi

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәdarükü nәdir? (Çәki: 1)
Mәhsulların itkisiz istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması
İstehlakçıların marağını tәmin edәn mәhsul istehsalı
Yeni texnologiyaların tәtbigi
Qiymәtlәrin tәkmillәşdirilmәsi



İstehsalın iqtisadi mexanizmi

Sual: Aqrar sahәdә intensiv inkişaf nәdir? (Çәki: 1)
Sahә vahidinә vәsait qoyuluşunun artımı vә istehsalın keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması

hesabına mәhsul artımının tәmin edilmәsi
İstehsalın sәviyyәsinin aşağı düşmәsi
İstehsalın primitiv formada aparılması
İstehsala mәsrәflәrin artımı
Müәssisәlәrarası әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi

Sual: Aqrarsәnaye kompleksinin sosialiqtisadi әsasları nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
Xammal bazası, işçi qüvvәsi, mәhsulların tәlәbatı ödәmә qabiliyyәti olması
İstehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi
Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәti
İstehsala yeni texnologiyanın tәtbigi
Yeni bazar strukturlarının yaradılması

Sual: Sahәlәr üzrә aqrarsәnaye komplekslәri nәdir? (Çәki: 1)
Sahәlәr üzrә xammal istehsalı, emalı, satışı ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan müәssisәlәrin

birliyi
İstehsal texnologiyaların tәkmillәşdirilmәsi
Bazar iqtisadiyyatının inkişafı
Sahibkarlıq fәaliyyәti
Sahәlәr üzrә mәhsul artımı

Sual: Aqrarsәnaye kompleksindә istehsaliqtisadi әlaqә nәdir? (Çәki: 1)
İstehsal vә emal müәssisәlәrinin mәnafei gözlәnilmәklә son nәticәnin

yaxşılaşdırılması
Son mәhsul istehsalı
İstehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsi
Aqrar bölmәnin sәnaye әsaslarına keçirilmәsi
İstehsal prosesinin avtomatlaşdırılması

Sual: Aqrarsәnaye kompleksindә hansı sahәlәr birlәşәrәk istehsala xidmәt edir? (Çәki:
1)

bitkiçilik
heyvandarlıq
istehsalxidmәt
tikinti
nәqliyyat

Sual: ASKnin formalaşması vә inkişafı nәyә xidmәt edir? (Çәki: 1)
әhalinin artmasına
resursların artmasına



әkinlәrin genişlәnmәsinә
xidmәtlәrin mәhdudlaşmasına
әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә

Sual: ASKnin inkişafının sürәtlәndirilmәsi üçün aşağıdakı amillәrin hansından istifadә
edilmәlidir? (Çәki: 1)

әmәk haqqı fondundan
әhalinin yerlәşdirilmәsindәn
torpaqların eroziyasından
mövcud istehsal çoxalmasından
şoranlaşmanın çoxalmasından

Sual: Aqrarsәnaye kompleksinin formalaşması nәyin tәnzimlәnmәsinә şәrait yaradır?
(Çәki: 1)

әmәk haqqının
әmәk ehtiyatlarının
istehsal sahәlәrinin
istehsaliqtisadi әlaqәlәrin
pul gәlirlәrinin, mәnfәәtin

Sual: Aqrarsәnaye kompleksinin obyektinә hansı sahәlәr daxildir? (Çәki: 1)
istehsalxidmәt müәssisәlәri
tikinti tәşkilatları
tәmir tәşkilatları
sosial obyektlәr
mәdәnimәişәt obyektlәri

Sual: Aqrarsәnaye kompleksinin başlıca istehsal sahәsi nәdir? (Çәki: 1)
tәdarük
satış
kәnd tәsәrrüfatı vә emal
tikinti
tәmir

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı artdıqda tәdarük, emal, daşınma sahәsindә
nә baş verir? (Çәki: 1)

daha çox gәlir әldә edilir
onların fәaliyyәti genişlәnir
onların fәaliyyәti mәhdudlaşır
onların fәaliyyәti lәğv olunur
onların fәaliyyәti dәyişmir

Sual: ASK formalaşarkәn nәyin düzgün nәzәrә alınması vacibdir? (Çәki: 1)
әmtәәlik mәhsul
әmәk sәrfi



әrazisahә quruluşu
әmәk ehtiyatları
torpaq sahәlәri

Sual: Azәrbaycan Respublikasında resurs potensialına vә әrazisinә görә әn böyük
region hansıdır? (Çәki: 1)

KәlbәcәrLaçın iqtisadi rayonu
DağlıqŞirvan iqtisadi rayonu
Naxçıvan iqtisadi rayonu
Lәnkәran iqtisadi rayonu
Aran iqtisadi rayonu

Sual: Aqrar sferada sosialiqtisadi inkişafın sürәtlәndirilmәsi üçün ilk növbәdә nәyә nail
olunmalıdır? (Çәki: 1)

istehsalın genişlәndirilmәsinә
pul gәlirlәrinin artırılmasına
әmәk sәrfinin artırılmasına
maddi marağın yüksәldilmәsinә
istehsala mәsrәflәrin azaldılmasına

Sual: Aqrar sferaya daxil olan yüksәk istehsaliqtisadi nәticәlәrә nail olmaq üçün öz
fәaliyyәtini nәyә uyğunlaşdırmalıdır? (Çәki: 1)

istehsalın artırılmasına
kәnd tәsәrrüfatının tәlәblәrinә
qiymәtlәrin artırılmasına
maya dәyәrinin aşağı salınmasına
әmәk sәrfinin artmasına

Sual: Regionların sosialiqtisadi inkişafında aqrar sferanın rolu vә yeri nә ilә müәyyәn
edilir? (Çәki: 1)

mәhsul istehsalının azalması ilә
sahә vahidindә düşәn xәrclәrin artması ilә
mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiqi ilә
emal müәssisәlәrinin inkişafı ilә
istehsal vә emalın artırılması ilә

Sual: Regionlarda hansı tәsәrrüfat formalarının inkişafına üstünlük verilir? (Çәki: 1)
dövlәt tәsәrrüfatlarına
ailә vә ev tәsәrrüfatlarına
istehsal kooperativlәrinә
kollektiv müәssisәlәrә
fәrdi sahibkarlığa vә kәndli tәsәrrüfatlarına

Sual: Regionlarda mәşğulluğun yaxşılaşdırılmasında aqrar sferanın hansı sahәsinin
inkişafı daha önәmlidir? (Çәki: 1)



әmәk tutumlu az olan sahәlәrin
taxılçılıq sahәsinin
yemçilik sahәsinin
yüksәk әmәk tutumlu sahәlәrin
emal sahәsinin

Sual: Әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılmasında aqrar sferanın inkişafının
әhәmiyyәti nәdәdir? (Çәki: 1)

әrzaq mәhsulları istehsalının azaldılmasında
qeyri әrzaq mәhsulları istehsalında
әrzaq vә gündәlik tәlәbat mallarının artımında
istehsalın sәviyyәsinin aşağı salınmasında
әmәk haqqının aşağı salınmasında

Sual: Regionlarda sahibkarlığın inkişafına mәnfi tәsir göstәrәn amillәr hansıdır? (Çәki: 1)
maliyyә çatışmamazlığı, xidmәtlәrin baha olması, madditexniki tәchizatın

sәviyyәsinin aşağı olması
elmitexniki tәrәqqinin inkişafı vә dövlәt dәstәyinin artması
yüksәk әmәk tutumlu sahәlәrin sayının artması
azad rәqabәtin olması vә dövlәt dәstәyinin artması
lizinq xidmәtinin artması

Sual: Aqrar sferada innovasiya nә demәkdir? (Çәki: 1)
texniki tәrәqqidir
әmәk vasitәsidir
yaradıcılıq fәaliyyәtinin nәticәsidir
köhnә texnologiyanın tәtbiqidir
әsaslı vәsait qoyuluşudur

Sual: Aqrar sferada innovasiya әsasәn nә ilә xarakterizә olunur? (Çәki: 1)
iqtisadiyyata qoyulan vәsaitin nәticәsi ilә
cәmiyyәtin inkişafı ilә
elmitexniki tәrәqqinin (ETT) әsas tәrәfi kimi
iqtisadiyyatın inkişafı kimi
yeni istehsal növlәri kimi

Sual: Aqrar sferada yeni texnologiyanın tәtbiqindә әsas qoyuluşlar hansı istiqamәtә
yönәldilir? (Çәki: 1)

istehsalın ixtisaslaşmasına
innovasiyanın inkişafına
istehsalın intensivlәşmәsin
әmәyin tәşkilinә
istehsalın idarә edilmәsinә

Sual: Aqrar sferada daxili vә xarici bazarlarda rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsalında



investisiya nәyi tәmin edir? (Çәki: 1)
istehsalın idarә edilmәsi
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
köhnә texnologiyadan istifadә
lizinq xidmәtindәn istifadә
yeni növ texnika vә texnologiyanın tәtbiqi

Sual: Aqrar sferada innovasiya fәaliyyәti özünü hansı formada biruzә verir? (Çәki: 1)
elmitexniki tәrәqqinin әsas tәrәfi kimi
inkişafın әsas hissәsi kimi
istehsala xәrclәrin artması kimi
ixtisaslaşmanın dәrinlәşmәsi kimi
әsas fondlardan istifadә

Sual: Aqrar sferada ETT nәdir? (Çәki: 1)
elm vә texnikanın inkişafı
istehsalın intensiv inkişafı
köhnә texnologiyanın tәtbiqi
әmәyin stimullaşdırılması
istehsala vәsait qoyuluşu

Sual: Aqrar sferada ETTnin inkişafı nәyә şәrait yaradır? (Çәki: 1)
enerji gücünün azalmasına
xәrclәrin artmasına
әmәk mәsrәflәrinin çoxalmasına
ehtiyatlardan sәmәrәli istifadәyә
resurslardan sәmәrәsiz istifadәyә

Sual: Aqrar sferada ETTnin inkişafı nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
iqtisadi vә bioloji qanunlara
ETT mәxsus qanunlara
tәbii iqlim şәraitinә
regional xüsusiyyәtlәrә
istehsalın inkişafına

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı istehsalının xarakterik cәhәtlәrindәn biri bunlardan hansıdır?
(Çәki: 1)

mövsümi xarakter daşıması
meliorasiya
irriqasiya
infrastrukturun inkişafı
elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrindәn istifadә edilmәsi

Sual: Müasir mәrhәlәdә torpaq üzәrindә mülkiyyәtin әsas formaları hansılardır? (Çәki: 1)
xüsusi vә dövlәt



dövlәt vә bәlәdiyyә
bәlәdiyyә vә xüsusi
xüsusi, dövlәt, bәlәdiyyә
yalnız dövlәt

Sual: Aqrar sfera ümumxalq ehtiyatlarını ödәmәklә yanaşı necә mәnbәdir? (Çәki: 1)
ölkәnin iqtisadiyyatını yüksәldәn, milli gәliri artıran, yığım vә istehlak fondlarını

formalaşdıran
sahibkarlıq mühitini yaxşılaşdıran
elmitexniki tәrәqqinin әn yeni nailiyyәtlәrini istehsala tәtbiq edәn
infrastruktur sahәlәrinin inkişafını tәmin edәn
geniş tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә azad rәqabәt mühitini formalaşdıran

Sual: Bazar iqtisadiyyatın tarixi әsasını hansı tәsәrrüfat tәşkil edir? (Çәki: 1)
әmtәә tәsәrrüfatı
kәnd tәsәrrüfatı
kәndli fermer tәsәrrüfatı
ailә tәsәrrüfatı
kooperativ

Sual: İş müddәti dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalı prosesinin әmәk fәaliyyәtinin tәsiri altında olduğu vaxt
işә gәlmә vaxtı
işdәn getmә vaxtı
geniş tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәri
elmitexniki tәrәqqinin iş müddәtinә tәsiri

Sual: İstehsal dövrü dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
istehsal olunan mәhsul
iş müddәti nәzәrә almaqla mәhsul istehsalı prosesindә olduğu müddәt
istehlak olunan mәhsul
geniş tәkrar istehsalın bütün mәrhәlәlәri
elmitexniki tәrәqqinin әn yeni nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiq edilmәsi

Sual: Tәsәrrüfat formalarının birinin digәrinә çevrilmәsi necә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)
ölkә qanunvericiliyinә uyğun olaraq
Vergilәr Nazirliyinin göstәrişlәrinә uyğun olaraq
bәlәdiyyәlәrin göstәrişlәrinә uyğun olaraq
tәsәrrüfat sahiblәrinin göstәrişlәrinә uyğun olaraq
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin göstәrişinә uyğun olaraq

Sual: Kәndli (fermer) dedikdә nә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
k/tı mәhsulu istehsal edәn xüsusi k/tı müәssisәsi nәzәrdә tutulur
kolxoz vә sovxozlar nәzәrdә tutulur



yardımçı tәsәrrüfatlar nәzәrdә tutulur
ailә tәsәrrüfatları nәzәrdә tutulur
sәhmdar cәmiyyәti nәzәrdә tutulur

Sual: Bazarın hansı әlamәtlәri vә meyarları var? (Çәki: 1)
tәsәrrüfat subyektlәri, istehsalçılar ilә istehlakçılar arasında iqtisadi әlaqәlәrin

olması, istehsalçılar arasında rәqabәtin mövcud olması, iqtisadi subyektlәr arasında
tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaranması

istehsalın differensiallaşdırılması hesabına istehsal quruluşunun tәkmillәşdirilmәsi,
kreditpul sisteminin sağlamlaşdırılması vә inflyasiyanın artımının qarşısının alınması

istehsalın sahә quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların
qıtlığının aradan qaldırılması

sәrbәst iqtisadi zonaların yaradılması
sahibkarlıq fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi

Sual: Bazar münasibәtlәrinin inkişaf etdirilmәsindә birinci qrup amillәrә nә aid edilir?
(Çәki: 1)

mülkiyyәtin çoxnövlülüyünә vә müxtәlif tәsәrrüfat formalarına keçmәsi; kreditpul
sisteminin sağlamlaşdırılması vә inflyasiyanın artımının qarşısının alınması

istehsalın sahә quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların
qıtlığının aradan qaldırılması

istehsalın iqtisadi metodlarla idarә edilmәsinә keçirilmәsi; sahibkarlıq fәaliyyәtinin
güclәndirilmәsi; sәrbәst şәkildә istehsal әlaqәlәrinin yaradılması vә s.

sәrbәst iqtisadi zonaların yaradılması
kreditpul sisteminin sağlamlaşdırılması vә inflyasiyanın artımının qarşısının

alınması; istehsalın sahә quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi
mәhsulların qıtlığının aradan qaldırılması vә s.

Sual: Bazar münasibәtlәri şәraitindә bazar hansı funksiyaları yerinә yetirir? (Çәki: 1)
istehsalla istehlakın әlaqәlәndirilmәsi, tәnzimetmә, istehsalın yüksәk sәmәrәliliyinin

tәmin edilmәsi vә istehsalçılarla istehlakçıların iqtisadi mәnafelәrinin әlaqәlәndirilmәsi
funksiyalarını

kreditpul sisteminin sağlamlaşdırılması vә inflyasiyanın artımının qarşısının
alınması funksiyalarını

istehsalın sahә quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların
qıtlığının aradan qaldırılması funksiyasını

mülkiyyәtin çoxnövlülüyünә vә müxtәlif tәsәrrüfat formalarına keçmәsi; kreditpul
sisteminin sağlamlaşdırılması vә inflyasiyanın artımının qarşısının alınması
funksiyalarını

sahibkarlıq fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi; sәrbәst şәkildә istehsal әlaqәlәrinin
yaradılması funksiyalarını

Sual: Aqrar bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsi hansı әsaslar üzrә qruplaşır? (Çәki: 1)
xarici ticarәt, kәndin inkişafı, әmtәә mühitin mühafizәsi, aqrar әmtәә istehsalçılarının

vә ümumilikdә aqrar sferanın gәlirlәrinin formalaşması ilә bağlı әsaslar
әsas növ әrzaq vә xalq istehlakı mәhsulları istehsal edilәn sahәlәrin intensiv

inkişafının tәmin edilmәsi ilә bağlı әsaslar
әmtәәlik mәhsulun satışından daxil olan vәsaitin artırılması ilә bağlı әsaslar



әmtәә istehsalçılarının gәlirlәrini geniş tәkrar istehsalın tәmin olunması sәviyyәsinә
çatdırılması üçün dövlәt tәrәfindәn kömәklik göstәrilmәsi ilә bağlı әsaslar

mәhsul istehsal xәrclәrinin aşağı salınması vә aqrar sferada struktur siyasәt ilә bağlı
әsaslar

Sual: Aqrar bazarın dövlәt tәnzimlәnmәsinin başlıca vәzifәlәri: (Çәki: 1)
ölkәdә әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә yeyinti mәhsullarının

istehsalı daxili mәnbәlәr hesabına hәyata keçirilmәli, ETTnin nailiyyәtlәrindәn geniş
istifadә olunması vә istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi üçün şәrait yaradılması

istehsalla istehlakın әlaqәlәndirilmәsi, tәnzimetmә, istehsalın yüksәk sәmәrәliliyinin
tәmin edilmәsi vә istehsalçılarla istehlakçıların iqtisadi mәnafelәrinin әlaqәlәndirilmәsi

әsas növ әrzaq vә xalq istehlakı mәhsulları istehsal edilәn sahәlәrin intensiv
inkişafının tәmin edilmәsi

istehsalın sahә quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların
qıtlığının aradan qaldırılması

mәhsul istehsal xәrclәrinin aşağı salınması tәdbirlәri

Sual: Aqrar bazarın dövlәt tәrәfindәn dolayı vә ya qeyrimüstәqil tәnzimlәnmәsi hansl
vasitәlәrlә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

әmtәәlik mәhsulun satışından daxil olan vәsaitin artırılması,mәhsullarının dövlәt
tәdarükü, istehsalın rentabelliyinin yüksәldilmәsi, istehsalçılarının qiymәt subsidiyaları,
istehsal xәrclәrinin aşağı salınması tәdbirlәri

istehsalla istehlakın әlaqәlәndirilmәsi, tәnzimetmә, istehsalın yüksәk sәmәrәliliyinin
tәmin edilmәsi vә istehsalçılarla istehlakçıların iqtisadi mәnafelәrinin әlaqәlәndirilmәsi
tәdbirlәri

ölkәdә әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә yeyinti mәhsullarının
istehsalının daxili mәnbәlәr hesabına hәyata keçirilmәsi tәdbirlәri

istehsalın sahә quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların
qıtlığının aradan qaldırılması tәdbirlәri

mәhsul istehsal xәrclәrinin aşağı salınması vә aqrar sferada struktur siyasәt ilә bağlı
tәdbirlәr

Sual: Aqrar bazarın qorunmasını özündә әks etdirәn dövlәtin aqrar siyasәtinin birinci
mәrhәlәsi özündә nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)

aqrar sferanın tәnzimlәnmәsinin tәkmil maliyyә mexanizmi formalaşdırılır
aqrar bazar iştirakçıları tәbii fәlakәt vә digәr әvvәlcәdәn proqnozlaşdırıla bilmәyәn

tәsirlәrdәn etibarlı sığortalanır; daxili әmtәә istehsalçılarının iqtisadi maraqları sәmәrәli
vә etibarlı şәkildә müdafiә olunur; istehlakçıların vәziyyәti stabil saxlanılır

aqrar bazarda liberallaşdırma aqrar proteksionizmlә әvәz olunur, daxili bazarın
qorunması ilә bağlı minimum qarantiyaya malik olan idxalixrac gömrük rüsumlarından,
kvotalardan vә ixrac subsidiyalarından istifadә olunur

aqrar sferada istehsal edilәn mәhsulların qiymәtlәri liberallaşdırılır, dövlәt sifarişinin
hәcmi ixtisar olunur, istehsalın hәcminin planlaşdırılmasından imtina edilir

istehsalın sahә quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların
qıtlığı aradan qaldırılır; sәrbәst iqtisadi zonalar yaradılır

Sual: Aqrar bazarın qorunmasını özündә әks etdirәn dövlәtin aqrar siyasәtinin ikinci
mәrhәlәsi özündә nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)



aqrar bazarda liberallaşdırma aqrar proteksionizmlә әvәz olunur, daxili bazarın
qorunması ilә bağlı minimum qarantiyaya malik olan idxalixrac gömrük rüsumlarından,
kvotalardan vә ixrac subsidiyalarından istifadә olunur

mülkiyyәtin çoxnövlülüyünә vә müxtәlif tәsәrrüfat formalarına keçid; istehsalın sahә
quruluşunun dәyişdirilmәsi hesabına iqtisadiyyatda bәzi mәhsulların qıtlığı aradan
qaldırılır; sәrbәst iqtisadi zonalar yaradılır

aqrar sferanın tәnzimlәnmәsinin tәkmil maliyyә mexanizmi formalaşdırılır
aqrar sferada istehsal edilәn mәhsulların qiymәtlәri liberallaşdırılır, dövlәt sifarişinin

hәcmi ixtisar olunur, istehsalın hәcminin planlaşdırılmasından imtina edilir
aqrar bazar iştirakçıları tәbii fәlakәt vә digәr әvvәlcәdәn proqnozlaşdırıla bilmәyәn

tәsirlәrdәn etibarlı sığortalanır; daxili әmtәә istehsalçılarının iqtisadi maraqları sәmәrәli
vә etibarlı şәkildә müdafiә olunur

Sual: Müasir dövrdә ASKnın inkişafının başlıca istiqamәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
torpaqların artırılması
işçilәrin çoxaldılması
texniki tәmirin güclәndirilmәsi
ekstensiv inkişaf
intensiv inkişaf

Sual: Mәhsul istehsalının artırılmasına torpaqların genişlәndirilmәsi vә obyektlәrin
artırılması hesabına nail olunması inkişafın hansı istiqamәtidir? (Çәki: 1)

istehsalın ixtisaslaşması
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi
ekstensiv
intensiv
mәqsәdәuyğun

Sual: İstehsalın keyfiyyәtcә dәyişmәsi, yenidәn qurulması, müasirlәşmәsi, elmitexniki
tәrәqqinin sürәtlәnmәsi istehsalın inkişafının hansı istiqamәtini әks etdirir? (Çәki: 1)

ekstensiv
intensiv
sosialiqtisadi
regional
qarışıq inkişaf

Sual: ASKda istehsalın intensiv inkişafı nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
istehsal xәrcinin azalmasına
әmәk sәrfinin aşağı salınmasına
әmәk vә vәsaitin vahid mәqsәdә cәmlәşmәsi
kadr hazırlığına
әmәk haqqının artırılmasına

Sual: ASKda intensiv inkişaf şәraitindә istehsal üsullarının dәyişdirilmәsini, texnika vә
texnologiyanın yaxşılaşmasını nә tәlәb edir? (Çәki: 1)

әmәyin tәşkili



istehsalın strukturu
әmәk vә vәsait qoyuluşu
satış üsulları
tәchizat formaları

Sual: Tәsәrrüfat, müәssisә vә kollektivlәrin birinin digәrinә nisbәtәn intensivlik
sәviyyәsinin yuxarı, aşağı, zәif vә s. olması nә ilә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

maya dәyәri ilә
әmәk sәrfi ilә
istehsal xәrci ilә
mexaniklәşmә ilә
müqayisә ilә

Sual: ASKda intensivlik sәviyyәsini müәyyәn edәn ümumi vә xüsusi tәyinatlı
müqayisәlәr hansı formaya malikdir? (Çәki: 1)

nisbi
dәyişәn
sabit
dәyәr vә natura
dinamik

Sual: Tәsәrrüfatlarda intensivlik sәviyyәsi müәyyәn edilәrkәn hansı tәyinatlı
müqayisәdәn istifadә olunur? (Çәki: 1)

mütlәq
nisbi
dәyişәn
sabit
ümumi

Sual: Bazar münasibәtlәrinin formalaşdığı şәraitdә aqrar sferada mәhsul istehsalının
artımı ilә yanaşı nәyin yüksәldilmәsi başlıca vәzifә kimi qarşıda durur? (Çәki: 1)

mәhsuldarlığın
keyfiyyәtin
iqtisadi sәmәrәliliyin
maya dәyәrinin
әmәk sәrfinin

Sual: Aqrar sferada sәmәrә nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
mәhsulun çoxalmasını
hәrhansı tәdbirin nәticәsini
әmtәәlik mәhsulun artmasını
gәlirlәrin çoxalmasını
rentabelliliyin yüksәlmәsini

Sual: Aqrar sferada sәmәrәlilik nәdir? (Çәki: 1)



alınan nәticә ilә onu törәdәn sәbәbin nisbәti
әldә edilәn gәlirin çoxalması
rentabelliliyin dinamikası
istehsal xәrcinin azalması
fondlarla tәminatın yaxşılaşması

Sual: Aqrar sferada son mәhsul nәdir? (Çәki: 1)
istehsalın dinamik artımı
ümumi mәhsulla aralıq mәhsulun fәrqi
әmtәәlik mәhsulun sәviyyәsi
mәhsulun keyfiyyәti
mәhsulun istehlak dәyәri

Sual: Aqrar sferada xalis gәlir nәdir? (Çәki: 1)
rentabellik sәviyyәsidir
ümumi mәhsulla istehsal xәrcinin fәrqidir
ümumi mәhsulun satılan hissәsidir
son mәhsulun әmtәәlik hissәsidir
ümumi xәrcin artan hissәsidir

Sual: Aqrar sferada istehsaltexnoloji sәmәrәlilik nәdәn istifadәnin sәmәrәliliyini әks
etdirir? (Çәki: 1)

torpaq fondundan
әmәk ehtiyatından
әmәk haqqından
әmәk sәrfindәn
istehsal resursundan

Sual: Aqrar sferada iqtisadi sәmәrәliliyi әks etdirәn ümumilәşdirilmiş göstәrici nәdir?
(Çәki: 1)

әmәk haqqı
istehsal xәrci
mexaniklәşmә
mәhsuldarlıq
әmәk mәhsuldarlığı

Sual: Aqrar sferada mәhsulun әmtәәlik sәviyyәsi necә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
әmtәәlik mәhsulun cәmi ilә
әmtәәlik mәhsulun qiymәti ilә
әmtәәlik mәhsulun dәyәri ilә
әmtәәlik mәhsulun ümumi mәhsula nisbәti ilә
istehsalın hәcminin artımı ilә

Sual: Aqrar sferada idarәetmә nәdir vә onun әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
işçilәrin hәrәkәtini tәmin edәr vә istiqamәtlәndirir



әmәk ehtiyatlarını hәrәkәtә gәtirir
istehsalı sәmәrәli tәşkil edir
istehsalın ixtisaslaşmasına sәbәb olur
әmәyin stimullaşdırılmasını tәmin edir

Sual: Aqrar sferanın idarә edilmәsi fәnninin obyekti nәdir? (Çәki: 1)
sosialiqtisadi sistemdir
sosial inkişafdır
iqtisadi yüksәlişdir
texniki tәchizatdır
müasir texnologiyadır

Sual: Aqrar sahәdә regionların, әrazilәrin idarә edilmәsi nә demәkdir? (Çәki: 1)
әmәyin idarә olunmasıdır
elmitexniki tәrәqqinin idarә olunmasıdır
bәlәdiyyәlәrin idarә olunmasıdır
ictimai istehsalın idarә olunmasıdır
sosial idarәetmә sistemidir

Sual: Aqrar sahәnin idarә edilmәsinin tәşkili üçün nәyi nәzәrә almaq vacibdir? (Çәki: 1)
istehsalın intensivlәşmәsi
istehsal prosesinin mexaniklәşdirilmәsi
әmәyin tәşkili qaydaları
istehsal xüsusiyyәtlәri
iqtisadi әlaqәlәr

Sual: Aqrar sferada idarәetmә mәrhәlәlәrinin formalaşmasına nә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
ixtisaslaşma
inteqrasiya
kooperasiya
tәmәrküzlәşmә
istehsal amillәri

Sual: Aqrar sferada iqtisadi münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi, istehsaliqtisadi әlaqәlәr kim
tәrәfindәn idarә olunur? (Çәki: 1)

Nazirlik
İcra hakimiyyәti
Bәlәdiyyәlәr
tam sәrbәst
xidmәt sahәlәri

Sual: Aqrar sferada inzibati idarәetmә metodunun iqtisadi idarәetmә metodu ilә
әvәzlәnmәsinә nә şәrait yaratmışdır? (Çәki: 1)

istehsalın ixtisaslaşması
müstәqilliyin tәmin olunması



pul gәlirlәrinin artması
mәnfәәtin artım surәti
maddi maraq

Sual: İqtisadi idarәetmә metodu nәyin idarә obyektinin fәaliyyәtinә tәsir vasitәsi ilә
hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

mexaniklәşmәnin
istehsalın texnologiyasının
iqtisadi amillәrin
әmәyin tәşkilinin
istehsala xidmәtin

Sual: Aqrar iqtisadiyyatda idarәetmә anlayışı necә izah olunur? (tam cavabı seçin) (Çәki:
1)

İdarәetmә  elә bir ardıcıl arası kәsilmәz bir prosesdir ki, o daxili vә xarici şәraitin
dәyişmәsindәn asılı olmayaraq idarәetmә qәrarlarının qәbulu vә realizә olunmasında
işçilәrin hәrәkәtini tәmin edir vә istiqamәtlәndirir

İdarәetmә  elә bir müvәqqәti xarakterli prosesdir ki, o daxili vә xarici şәraitin
dәyişmәsindәn asılı olmayaraq idarәetmә qәrarlarının qәbulu vә realizә olunmasında
işçilәrin hәrәkәtini tәmin edir vә istiqamәtlәndirir

İdarәetmә  arası kәsilmәz proses olmaqla yanaşı idarәetmә qәrarlarının qәbulunu
tәmin edir

İdarәetmә  elә bir arası kәsilmәz prosesdir ki, işçilәrin hәrәkәtini tәmin edir vә
istiqamәtlәndirir

İdarәetmә  ümumiyyәtlә, aqrar sferanın bütün sahәlәrindә qәrarların qәbulu vә
idarә edilmәsini tәmin edir

Sual: İdarәetmә nәzәriyyәsinә görә canlı alәm hansı komponentlәrә ayrılır? (Çәki: 1)
cansız vә canlı tәbiәt
cansız tәbiәt vә insan cәmiyyәti
canlı tәbiәt vә insan cәmiyyәti
canlı, cansız tәbiәt vә insan cәmiyyәti
yalnız canlı tәbiәt

Sual: İstehsalın idarә edilmәsi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)
insanların maddi vә mәnәvi tәlәbatını ödәmәk üçün mәhsul istehsalı edәn vә

xidmәt sahәlәrindә çalışan insanların fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi vә
istiqamәtlәndirilmәsi başa düşülür

insanların maddi tәlәbatını ödәyәn insan fәaliyyәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsi,
istiqamәtlәndirilmәsi başa düşülür

istehsal sahәsindә xidmәtlәrin göstәrilmәsinin tәmin edilmәsidir
insanların maddi, mәnәvi, әxlaqi tәlәbatlarını ödәmәk üçün mәhsul istehsal edәn vә

xidmәt sahәlәrindә çalışan insanların fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi vә
istiqamәtlәndirilmәsi başa düşülür

aqrar sferanın bütün sahәlәrindә qәrarların qәbulu vә idarә edilmәsi



Sual: İstehsalın idarә edilmәsi öz mәqsәdinin tәtbiqini nәdә tapır? (Çәki: 1)
mәqsәdlәrin tәrtibi vә icrasında
mәqsәdlәrin icrasında
mәqsәdlәrin tәrtibindә
mәqsәdlәrin planlaşdırılmasında
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsindә

Sual: Müasir şәraitdә istehsalın idarә edilmәsi nә ilә daha çox bağlı olur? (Çәki: 1)
adamların idarә edilmәsi
avadanlıqlardan sәmәrәli istifadә edilmәsi
istehsal şәraitin daha da yaxşılaşdırılması
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı ilә
mәcmu ictimai mәhsulun yaradılması ilә

Sual: İstehsalın sosialiqtisadi sistem olması nә ilә müәyyәnlәşir? (Çәki: 1)
milli gәlirin yaradılması ilә
mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafı ilә
insanlar tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi ilә
mәcmu ictimai mәhsulun yaradılması ilә
avadanlıqlardan sәmәrәli istifadә edilmәsi ilә

Sual: Mürәkkәb vә dinamik inkişaf edәn sosialiqtisadi sistemlәrә aiddir: (Çәki: 1)
regionlar, dövlәt tәsәrrüfatları, sahibkarlığın formaları, kәndli tәsәrrüfatları
bәlәdiyyәlәr
xüsusi tәsәrrüfatlar, bәlәdiyyәlәr
kooperativlәr, sәhmdar cәmiyyәtlәri
ailә tәsәrrüfatları, dövlәt tәsәrrüfatları

Sual: Aqrar sferada sahәlәr üzrә intensivlәşmә sәviyyәsi müәyyәn edilәrkәn hansı
göstәricilәrdәn istifadә olunur? (Çәki: 1)

enerji ilә tәmin olunma
mineral vә üzvü gübrәlәrdәn istifadә
mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiqi
bitkilәrin növ tәrkibi, torpağın meliorasiyası
bunların hamısı

BÖLMӘ: MAKROIQTISADIYYAT

Ad Makroiqtisadiyyat

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %



Sual: Milli iqtisadiyyatın әsas mәqsәdlәri: (Çәki: 1)
mәşğulluq, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının sabitliyi
iqtisadi artım, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının tarazlığı, sosial әdalәt
iqtisadi artım, mәşğulluğun tәmin olunması, qiymәtlәrin stabillik sәviyyәsi, iqtisadi

sәmәrәlilik, tәdiyyә balansının tarazlığı, cәmiyyәtdә sosial әdalәt
iqtisadi sәmәrәlilik, idxalixrac balansının sabitliyi, sosial әdalәt, beynәlxalq dünya

tәsәrrüfatına inteqrasiya
iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadi stabillik, işsizliyin lәğv edilmәsi, xidmәt sahәlәrinin

inkişafı

Sual: İctimai tәkrar istehsalın formaları: (Çәki: 1)
sadә, geniş, konyukturalı vә tәnәzzüllü geniş tәkrar istehsal
sadә vә geniş tәkrar istehsal
tәnәzzüllü vә konyukturalı tәkrar istehsal
konyukturalı sadә vә geniş tәkrar istehsal
tәnәzzüllü sadә vә geniş tәkrar istehsal

Sual: İnvestisiya hәcmi ilә ÜDMin tempinin dәyişmәsi arasında nisbәt: (Çәki: 1)
multiplikator
qiymәt indeksi
akselerator
gәlirin ümumi sәviyyәsi
investisiya riski

Sual: İqtisadi artımın әsas mәqsәdi: (Çәki: 1)
әhalinin maddi rifahının yüksәldilmәsi, iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması
iqtisadi artımı keyfiyyәtcә yaxşılaşdırmaq
investisiyanın hәcminin artırılması
insan kapitalının investisiyalaşdırılması
sәrbәst vaxtın vә investisiyanın artırılması

Sual: Әhali gәlirlәri: (Çәki: 1)
milli gәlirin pul, mәhsul vә xidmәtlәr şәklindә ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına keçәn

hissәdir
әmәk haqqından ibarәtdir
pul gәlirlәrindәn ibarәtdir
nominal vә real gәlirlәrdәn ibarәtdir
natural gәlirlәrdәn ibarәtdir

Sual: Mәhsul artımı ilә kapital artımı arasında olan nisbәti xarakterizә edәn göstәrici:
(Çәki: 1)

koeffisient
akselerator
multiplikator
funksiya



asılılıq

Sual: Әmanәtin (yığımın) hәcminә tәsir edәn amillәr: (Çәki: 1)
gәlirin hәcmi, istehlakın hәcmi, faiz norması, psixoloji amil
gәlirin hәcmi vә yığıma gedәn hissәsi
faiz norması, istehlakın vә yığımın hәcmi
heç biri düz deyil
hamısı düzdür

Sual: İstehlakın hәcminә tәsir edәn amillәr: (Çәki: 1)
psixoloji amil, alıcının zövqü
gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil
gәlirlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
qiymәtlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü
psixoloji amil, yığımın hәcmi

Sual: Aşağıdakılardan hansılar yüksәliş fazasının әlamәtlәrinә daxil deyil? (Çәki: 1)
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
işçi qüvvәsinә tәlәbin artması
texniki resurslardan istifadәnin sabitlәşmәsi
iqtisadi kapital qoyuluşlarının çoxalması
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi, işçi qüvvәsinә tәlәbin artması

Sual: Bütün makroiqtisadi göstәricilәr dәyişikliyә uğrayır vә işgüzar aktivliyin dәyişmәsi
iqtisadiyyatın bütün bölmә vә sahәlәrini әhatә edir: (Çәki: 1)

qeyritsiklik dәyişikliklәr
firma sәviyyәsindә dәyişikliklәr
tsiklik dәyişikliklәr
bir sahәdә olan dәyişikliklәr
antitsiklik dәyişikliklәr

Sual: Qiymәt artımı vә işsizlik dinamikası arasında qrafik asılılıq: (Çәki: 1)
Laffer әyrisi
Filips әyrisi
Lorens әyrisi
Valras әyrisi
Engel әyrisi

Sual: İşsizliyin iş qüvvәsinә faizlә olan nisbәti: (Çәki: 1)
işsizliyin kәmiyyәti
işsizliyin әyrisi
işsizliyin sәviyyәsi
işsizlik
işsizlik norması



Sual: “Sәmәrәli gözlәmә” nәzәriyyәsi hansı iqtisadi siyasәti nәzәrdә tutmur? (Çәki: 1)
makro vә mikro iqtisadi әlaqәlәndirmәni
iqtisadi siyasәtin nәticәsinin dәyişmәsini
gözlәmәnin mümkün tәsirini
dövlәtin iqtisadiyyata mәhdud müdaxilәsini
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsini

Sual: Tam mәşğulluq nә demәkdir? (Çәki: 1)
bütün әmәk qabiliyyәtli әhali işlә tәmin edilmişdir
әmәk qabiliyyәti olan vә işlәmәk istәyәn hәr bir şәxs işlә tәmin olunmuşdur
ölkәdә işsizliyin olmadığı bir dövr
yuxarıda göstәricilәrin hamısı doğrudur
yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri doğru deyil

Sual: İnflyasiya tempini hesablamaq üçün hansı qiymәt indeksi daha xarakterikdir?
(Çәki: 1)

istehsal vasitәlәri indeksi
istehslak vasitәlәri indeksi
real ümumi mәhsul indeksi
hamısı düzdür
heç biri doğru deyil

Sual: Maliyyә münasibәtlәri nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
dövlәtlә müәssisәlәr arasında pul vәsaitlәrinin bölgüsü münasibәtlәrini
pul vәsaitlәri fondunun yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi münasibәtlәrini
dövlәt büdcәsinin gәlirlәri vә xәrclәri arasında olan münasibәtlәri
müәssisәlәrin pul vәsaitlәrinin yaradılması üzrә münasibәtlәri
pul vәsaitlәrinin dövlәtlә vәtәndaşları arasında bölgüsü

Sual: Fiskal siyәsәt nә demәkdir? (Çәki: 1)
mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi
büdcә gәlirlәri vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi siyasәti
vergi dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi siyasәti
büdcә xәrclәrinin әsas istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi siyasәti
vergilәrin mәhdudlaşdırıcı rolu

Sual: Vergilәrin qalxması zamanı nә baş verir? (Çәki: 1)
mәcmu tәlәb azalır
mәcmu tәklif azalır
mәcmu tәlәb vә tәklif azalır
mәcmu tәlәb vә tәklif artır
mәcmu tәklif artır



Sual: Aşağıdakı hansı vergi növü birbaşa vergiyә aid deyil? (Çәki: 1)
gәlir vergisi
әlavә dәyәr vergisi
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi
mәnfәәt vergisi
әmlak vergisi

Sual: Pula olan tәlәb vә pul tәklifinin qarşılıqlı fәaliyyәti nәticәsindә faiz dәrәcәsinin
(pulun “qiymәtinin”) müәyyәn edildiyi bazar: (Çәki: 1)

pul tәdavülü
pul bazarı
pul kütlәsi
pul sistemi
pul bazası

Sual: Aşağıdakılardan hansı kreditin mәnbәyinә aid deyil? (Çәki: 1)
amortizasiya yığımları
büdcә sisteminin vәsaitlәri
әhalinin gәlirlәri vә yığımları
müәssisәlәrin hesablaşma hesabındakı vәsait
hamısı aiddir

Sual: Faiz dәrәcәsi hansı hallarda 0 olur? (Çәki: 1)
durğunluq dövründә
böhran zamanı
yüksәlişin ilk dövründә
eniş dövründә
enişin sonu yüksәlişin başlanğıcında

Sual: Makroiqtisadi sabitliyin mәqsәdi: (Çәki: 1)
istehsalı genişlәndirmәk
işsizliyin sәviyyәsini sabit saxlamaq
MGin artımı, işsizliyin saxlanılması, xalis ixrac vә qiymәt sәviyyәsi
idxala üstünlük vermәk
idxalla ixrac balansını sabitlәşdirmәk

Sual: Mәhsulun qiymәtinin müәyyәn miqdar dәyişmәsi nәticәsindә ona olan tәlәbin
hansı miqdarda dәyişmәsi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)

tәlәb elastikliyini
tәklif elastikliyini
tәlәbin qiymәtlә bağlı elastikliyini
tәklifin qiymәtlә bağlı elastikliyini
qiymәt elastikliyini

Sual: Pulkredit (monetar) siyasәtinin reallaşdırma metodları: (Çәki: 1)



likvidlilik vә risk metodu
ümumi vә normativ metod
ümumi vә selektiv metodlar
selektiv vә normativ metodlar
risk vә normativ metodu

Sual: İnsan inkişafı indeksini müәyyәn edәn göstәricilәr sistemi: (Çәki: 1)
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu, tәhsilin

sәviyyәsi
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, tәhsilin sәviyyәsi
gözlәnilәn gәlir, tәhsil

Sual: Renta, nettofaiz, dividendlәr bu: (Çәki: 1)
mәşğulluqdan gәlir
real gәlir
transfert gәlirlәri
nominal gәlirlәr
mülkiyyәtdәn gәlir

Sual: Cәmiyyәtin bir hissәsinin iqtisadi vәziyyәti, mövcud cәmiyyәtin yaşayış vasitәlәrinin
minimum normalarının olmaması: (Çәki: 1)

aşağı hәyat sәviyyәsi
yoxsulluğun әn aşağı hәddi
yoxsulluğun mütlәq hәddi
yoxsulluğun nisbi hәddi
yoxsulluq

Sual: İqtisadi tәlükәsizliyin formaları: (Çәki: 1)
siyasi tәlükәsizlik
iqtisadi vә geopolitik tәhlükәsizlik
geopolitik vә xarici tәhlükәsizlik
daxili vә xarici tәhlükәsizlik
geopolitik vә daxili tәhlükәsizlik

Sual: İqtisadi tәhlükәsizliyin vacib elementlәri: (Çәki: 1)
iqtisadi müstәqillik vә müdafiә qabiliyyәtlilik
iqtisadi müstәqillik vә iqtisadi tәhlükәsizlik
sabitlik, müstәqillik vә müdafiә qabiliyyәti
iqtisadi müstәqillik, milli iqtisadiyyatın sabitliyi, inkişaf vә tәrәqqi etmәk
A+B düzdür

Sual: Klassik mәktәbin iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi haqqında tәlimi nәyә әsaslanır?
(Çәki: 1)



iqtisadiyyatın özözünü tәnzimlәmәsi
dövlәt tәrәfindәn iqtisadiyyatın idarә edilmәsi
fiskal
pulkredit
sosial sahәnin

Sual: C.M.Keynsin fikrinә görә: (Çәki: 1)
pul tәkrar istehsalın müstәqil amilidir
tәklif müvafiq tәlәb yaradır
doğumun yüksәk tempi әhali artıqlığı yaradır
böhranlar stimullaşdırıcı rol oynayır
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi zәruridir

Sual: Dövlәt xәrclәri vә vergi ilә bağlı tәnzimlәmә sistemi: (Çәki: 1)
maliyyә siyasәti
fiskal siyasәt
pulkredit siyasәti
dövlәt siyasәti
iqtisadi tәnzimlәmә siyasәti

Sual: BMTnin metodikası üzrә dünya ölkәlәrinin tәsnifat göstәricilәrindәn biri: (Çәki: 1)
insan potensialının inkişafına görә ömür müddәti
coğrafi amillәr
ixrac hәcmi
xarici borcun sәviyyәsi
ümumi iqtisadi müvazinәtin tәmin olunması

Sual: Ölkәnin xalis ixracı, yәni cari әmәliyyatlar üzrә müsbәt saldo göstәrir ki: (Çәki: 1)
ölkә xarici ölkәlәrdә investisiyaların artırıb
ölkә xarici investisiya qoyuduşunu planlaşdırır
ölkә xarici ölkәyә investisiya qoyuluşunu azaldıb
ölkә xarici ölkәyә verilәcәk kredit faizini artırır
ölkәni xaricdәn alacağı kredit faizi tәmin etmir

Sual: Ölkәnin xalis ixracı, yәni cari әmәliyyatlar üzrә mәnfi saldo göstәrir ki: (Çәki: 1)
ölkәdә xarici investisiyalar artmışdır
ölkәdә xarici investisiyalar azalmışdır
ölkә xarici investisiyaları planlaşdırır
ölkәnin xarici investisiyalardan әldә etdiyi gәlir
ölkә xarici investisiyalardan imtina edir

Sual: Açıq iqtisadiyyatda stabillәşmә siyasәtinin strateji mәqsәdi: (Çәki: 1)
cari ödәnişlәrin qalığı – xalis ixrac
statistik hesabat – satış vә maliyyә әmәliyyatları



idxalixracın tarazlığı
“ikili tarazlığı” әldә etmәk tam mәşğulluq şәraitindә ümumi tarazlıq
әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq mübadilәsi

Sual: Pul sisteminin tәrkib hissәsini nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
pul vahidi
kredit sistemi
milli maliyyә sistemi
milli valyuta sistemi
milli maliyyәkredit sistemi

Sual: Beynәlxalq әmәk bölgüsünün әn mühüm formaları vә әsas elementlәri: (Çәki: 1)
tәmәrküzlәşmә
ixtisaslaşma vә kooperasiyalaşdırma
mәrkәzlәşmә vә ixtisaslaşma
kooperasiyalaşdırma vә mәrkәzlәşmә
tәmәrküzlәşmә vә mәrkәzlәşmә

Sual: Müxtәlif ölkәlәrin milli tәsәrrüfatlarının әmәkdaşlıq etmәk yolu ilә onların ya tam vә
yaxud qismәn vahid hala salınması: (Çәki: 1)

iqtisadi sistem
iqtisadi tәnzimlәnmә
iqtisadi mühit
iqtisadi inteqrasiya
iqtisadi stimullaşdırma

Sual: Dünya tәsәrrüfatının strukturuna bunlardan hansı daxildir? (Çәki: 1)
transmilli korporasiyalar
mülkiyyәtin iqtisadi reallaşması
elmitexniki tәrәqqinin sürәtli inkişafı
tәdiyyә balansının tәmin olunması
mәhsuldar qüvvәlәrlә istehsal münasibәtlәri arasında olan ziddiyyәtlәrin hәlli

Sual: Ümumi daxili mәhsul hansı qiymәtlәrlә ölçülür? (Çәki: 1)
müqayisәli qiymәtlәr ilә
istehsalçı qiymәtlәri ilә
bazar qiymәtlәri ilә
istehlakçı qiymәtlәri ilә
istehsalçı vә istehlakçı qiymәti ilә

Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar makroiqtisadiyyata aiddir? (Çәki: 1)
son bir ildә ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsi 2% tәşkil etmişdir
keçәn tәdris ilindә ADİUya 1500 nәfәr tәlәbә qәbul olunub
2001ci lidә AR Dövlәt neft şirkәti tәrәfindәn 8 mln. ton xam neft istehsal olunub



bu il Bakı şәhәrinin Yasamal rayonunda 500 yeni iş yeri açılıb
rentabellik sәviyyәsinin yüksәlmәsi

Sual: Makroiqtisadi sәviyyәdә infrastrukturun formaları: (Çәki: 1)
istehsal vә sosial infrastruktur
iqtisadi infrastruktur
sosial infrastruktur
istehsal infrastrukturu
yarmarka vә әmtәә bazarı

Sual: İqtisadi sistem nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib? (Çәki: 1)
U.Rostou
K.Marks
P.Samuelson
E.Sluçkim
A.Marşal

Sual: Azәrbaycanda neçәnci ildәn ÜDM vә ÜMM hesablanmasına keçilmişdir? (Çәki: 1)
1988
1987
1989
1986
2000

Sual: Konkret әmtәә bazarında deyil bütün bazarlarda qiymәtin hәr bir mümkün
sәviyyәsindә fәrdi istehsalçılar, müәssisәlәr vә hökumәt tәrәfindәn tәklif edilәn әmtәә vә
xidmәtlәrin mәcmuu: (Çәki: 1)

mәcmu tәlәb
mәcmu tәklif
mәcmu tәlәbat
mәcmu tәlәb vә tәklif
mәcmu tәlәb vә tәlәbat

Sual: Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat: (Çәki: 1)
açıq iqtisadiyyat
milli iqtisadiyyat
qapalı iqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat

Sual: iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları: (Çәki: 1)
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyatiqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat



qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat

Sual: Müәyyәn bir dövr әrzindә cәmiyyәtin yaratdığı maddi nemәtlәrin mәcmu dәyәri:
(Çәki: 1)

ümumi ictimai mәhsul
ümumi milli mәhsul
ümumi daxili mәhsul
ümumi daxili investisiya
ümumi gәlir

Sual: Әmtәәlәrin satışından әldә edilәn pul vәsaiti ilә hәmin әmtәәlәrin satınalınma
qiymәtlәrinin cәmi arasındakı fәrq: (Çәki: 1)

ümumi gәlir
ümumi tәlәbat
ümumi satış hәcmi
ümumi mәhsul
ümumi xәrc

Sual: İctimai tәkrar istehsalın ilkin şәrti vә maddi әsası: (Çәki: 1)
ailәnin gәlirlәrinin sәviyyәsi
mәcmu ictimai mәhsulun reallaşması
ölkәnin iqtisadi problemlәri
milli gәlirin formalaşması
ümumi milli mәhsulun artımı

Sual: İstehsal funksiyası nә demәkdir? (Çәki: 1)
әmәk vә kapital mәsrәflәrinin mәhsulun hәcminә tәsiri
inflyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi
ÜDM vә milli gәlirin nominal hәcmi
xalis milli mәhsulun istehsalı amillәri
ÜMMun nominal hәcmi

Sual: Tәkrar istehsal nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)
U.Petti
K.Marks
F.Akvinski
F.Kene
A.Smit

Sual: Xammal resursları hansı qrupa bölünür: (Çәki: 1)
tükәnәn vә yenilәşәn resurslara
tükәnmәz resurslara
tükәnmәz vә tәkrar istehsal olunan resurslara
tәkrar istehsal olunan vә bәrpa olunan resurslara
tükәnәn vә tәkrar istehsal olunan resurslara



Sual: Ölkәnin milli mәhsulunun vә milli gәlirinin xeyli hissәsi әsasәn nәyin hesabına әldә
olunur: (Çәki: 1)

әsas kapitalın hәcmi vә әsaslı vәsait qoyuluşunun yüksәlmәsi hesabına
dövriyyә vәsaitinin hәcmi ilә amortizasiya vәsaiti hesabına
amortizasiya vәsaiti ilә әsas kapital hesabına
әsas kapital ilә dövriyyә vәsaiti hesabına
amortizasiya norması ilә dövriyyә kapitalının hesabına

Sual: İstehsal proseslәrinin daimi bәrpası vә tәkrarlanması: (Çәki: 1)
tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
üç bәnd düzdür

Sual: İstehsalın dәyәrcә әvvәlki hәcmdә tәkrarlanması: (Çәki: 1)
geniş tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal

Sual: Ümumi daxil mәhsul nә demәkdir? (Çәki: 1)
bütün istehsal edilәn әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi
bütün satılmış әmtәә vә xidmәtlirn hәcmi
istehlak üçün nәzәrdә tutulmuş bütün hazır mәhsulların kәmiyyәti
bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin bazar dәyәri
B vә C doğru deyil

Sual: Mәcmu tәklif aşağıdakılardan hansına bәrabәrdir? (Çәki: 1)
bazara çıxarılan bütün mәhsulların dәyәrinә
bazara çıxan mәhsulların nominal hәcminә
ÜMDin potensial hәcminә
xalis milli mәhsulun real hәcminә
ÜMM hәcminә

Sual: Aşağıdakılardan hansılar ÜDMin xәrclәrә görә hesablanmasında nәzәrә alınmır?
(Çәki: 1)

investisiya xәrclәri
dividendlәr
dövlәt xәrclәri
amortizasiya
B+Q



Sual: Aşağıdakılardan hansılar ÜDMda gәlirlәrә görә hesablaşmasında nәzәrә
alınmamışdır? (Çәki: 1)

dolayı vergilәr
xalis ixrac
bölünmәmiş mәnfәәt
renta ödәmәlәri
birbaşa vergilәr

Sual: Milli gәlirdәn şәxsi gәlirlәrә keçәrkәn hansılar nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
transfert ödәmәlәri
müәssisәlәrdәn tutulmuş vergilәr
fәrdi vergilәr
sosial sığorta ödәmәlәr
dolayı vergilәr

Sual: Ümumi daxil mәhsul hansı qiymәtlәrlә ölçülür? (Çәki: 1)
müqayisәli qiymәtlәr ilә
istehsalçı qiymәtlәri ilә
bazar qiymәtlәri ilә
istehlakçı qiymәtlәri ilә
istehsalçı vә istehlakçı qiymәti ilә

Sual: Dövlәt әmtәәnin tarazlıq qiymәtindәn aşağı qiymәtә satılması haqqında qәrar
verәrsә bu zaman: (Çәki: 1)

alıcıların itkisinә nisbәtәn satıcıların gәlirlәri daha çox yüksәlәr
әvvәlki miqdarda әmtәә satdıqda satıcı ziyana düşmür
istehsalçıların gәliri hökmәn artar, istehslakçıların gәliri isә hökmәn azalar
istehsalçıların gәliri artar, istehlakçıların gәliri azalar
A vә B doğru deyil

Sual: Әn ümumi mәnada mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklif arasında olan iqtisadi tarazlıq
nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)

bazarlarda qiymәtlә tәlәbat arasında olan uyğunluğu
dövlәt bölmәsi ilә özәl bölmә arasında olan әlaqәni
cәmiyyәtdә iqtisadi ehtiyatlar vә tәlәbatlar arasında olan uyğunluğu
cәmiyyәtdә sahibkarların mәnafeyi ilә dövlәtin iqtisadi siyasәti arasında olan

qarşılıqlı әlaqәni
C vә D doğru deyil

Sual: Qiymәtlәrin dәyişmәz sәviyyәsindә mәcmu tәlәbin dәyişmәsinә hansı amillәr tәsir
edir? (Çәki: 1)

istehlak yönümlü xәrclәrdә dәyişikliklәr
investisiya xәrclәrindә dәyişikliklәr



xalis ixracda dәyişikliklәr
yuxarıdakılar hamısı düzdür
investisiya xәrclәrindә vә xalis ixracda dәyişikliklәr

Sual: Aşağıdakılardan hansılar ÜDMun gәlirlәrә görә hesablaşmasında nәzәrә
alınmamışdır? (Çәki: 1)

dolayı vergilәr
xalis ixrac
bölünmәmiş mәnfәәt
renta ödәmәlәr
birbaşa vergilәr

Sual: Milli gәlirdәn şәxsi gәlirlәrә keçәrkәn hansılar nәzәrә alınmır? (Çәki: 1)
transfert ödәmәlәri
müәssisәlәrdәn tutulmuş vergilәr
fәrdi vergilәr
sosial sığorta ödәmәlәr
dolayı vergilәr

Sual: İqtisadi artım nәdir? (Çәki: 1)
bank faizlәrini aşağı salıb, istehsalı genişlәndirmәk
amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişlәndirmәkÜDMin amillәrinin

kәmiyyәtinin saxlanması
istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü
real ÜMMin mütlәq hәcminin vә adambaşına düşәn real ÜMMin artımı
resursların sahәlәr arasında bölgüsü

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi artımın tәklif amillәrinә daxil deyildir? (Çәki: 1)
tәbii resurslar
әsas kapitalın hәcmi
mәcmu xәrclәr
әmәk resursları
iqtisadi resurslar

Sual: İqtisadi artımın hansı әsas tiplәri var? (Çәki: 1)
ekstensiv tip
intensiv tip
sabit inkişaf tipi
sürәtli inkişaf tipi
A+B

Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artmın amillәrinә aiddir? (Çәki: 1)
işçilәrin sayının artması
mәhsulların qiymәtinin artması
әmәk mәhsuldarlığının artması



becәrilәn torpaqların hәcminin genişlәnmәsi
A+D+C

Sual: İqtisadi artımın dövlәt tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrinә aid deyildir: (Çәki: 1)
neoklassik
keynsçilik
neokeynsçilik
monetarist
klassik

Sual: Sәnayedә istehsalın tәmәrküzlәşmә forması, bir müәssisәdә müxtәlif istehsalların
birlәşmәsinә әsaslanır: (Çәki: 1)

kombinәlәşmә
kooperativlәşmә
korporasiya
kooperasiya
kooperativ

Sual: C. Keynsin multiplikator nәzәriyyәsi hansı әlaqәni nәzәrdә tutmuşdur? (Çәki: 1)
investisiyanın artımı ilә milli gәlirin artımı
milli gәlirlә hәyat sәviyyәsi arasında
ümumi daxili mәhsulun artımı ilә milli gәlirin
yığımla istehlak arasında
istehsalla istehlak arasında

Sual: Qiymәt indeksinin növlәri: (Çәki: 1)
istehsal sәviyyәsinin vә istehlak sәviyyәsinin qiymәt indeksi
real ümumi milli mәhsul göstәricisi
istehlak şeylәrinin vә milli mәhsulun qiymәt indeksi
istehsalın vә xidmәtin qiymәt indeksi
istehlak şeylәrinin, istehsalın topdansatış vә real ümumi milli mәhsulun qiymәt

indeksi

Sual: İstehlak mәhsulları vә xidmәtlәrin qiymәtinin dәyişmәsini ölçmәk üçün istifadә
olunan qiymәt indeksi: (Çәki: 1)

xidmәt qiymәt indeksi
istehlak vә xidmәt qiymәt indeksi
istehlak şeylәrinin qiymәt indeksi
qiymәt indeksi
infrastruktur mәhsulların qiymәt indeksi

Sual: Qiymәt dәyişmәz qaldıqda tәklifә tәsir edәn amillәr: (Çәki: 1)
qiymәt amili
tәlәb amili



qeyriqiymәt amillәri
tәklif amili
xәrc amili

Sual: Domar vә Xarrodun iqtisadiyyatının keynsian modelindә әsas diqqәt nәyә yönәlir:
(Çәki: 1)

investisiyalara
dövlәt xәrclәrinә
dövlәt gәlirlәrinә
vergilәrә
inflyasiyaya

Sual: İnvestisiya kapitalının optimal hәcmi dedikdә: (Çәki: 1)
mövcud texnologiya maksimum gәliri tәmin edir
mövcud texnologiya әmәk mәhsuldarlığını artırır
mövcud texnologiya intensivliyi artırır
mövcud texnologiya mәhsulun maya dәyәrini aşağı salır
mövcud texnologiya istehlakın zәcmini artırır

Sual: KobbaDuqlas modelindә hәmin dövrün hansı amilinin rolu nәzәrә alınmamışdır:
(Çәki: 1)

tәbii resursların rolunun nәzәrә alınmaması
kapital mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
әmәk mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
mәcmu mәhsulun hәcminin nәzәrә alınmaması
istehsalın texnoloji parametrlәrinin nәzәrә alınmaması

Sual: Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi tsikl fazalarına aid deyil? (Çәki: 1)
böhran
durğunluq
yüksәliş
büdcә kәsirinin artımı
canlanma

Sual: İqtisadi tsiklin sәbәblәrindәn biri: (Çәki: 1)
tәbii resurs yataqlarının tapılması
mәcmu xәrclәrdәki dәyişiklik
elmi texniki tәrәqqi
A+B+E
A+B

Sual: Struktur böhranın әhatә dairәsi: (Çәki: 1)
bütövlükdә iqtisadiyyat
istehsalın bir neçә sahәsi
hәr ikisi



heç birisi
hamısı

Sual: Böhran fazasının әlamәtlәri: (Çәki: 1)
istehsalın hәcmi sabitdir
istehsalda durğunluq
işsizlәrin sayının artması
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
istehsalın dirçәlişi

Sual: Aşağıdakılardan hansılar tsiklәr nәzәriyyәsinә aiddir? (Çәki: 1)
Keynsçi nәzәriyyәlәr
monetarist nәzәriyyәlәr
iqtisadi tsiklin sinxronlaşdırılmsası nәzәriyyәsi
A+B+C
heç biri

Sual: Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi artıma dövlәt tәsirinin istiqamәtlәri kimi çıxış edir?
(Çәki: 1)

elmitexniki tәdqiqatın stimullaşdırılması
kadr hazırlığına dövlәt xәrclәri
vergi sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
A+B+C
istehsalın hәcmini azaltmaq

Sual: İqtisadi tsikl nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadi inkişafın daimi artım dövrü
iqtisadi inkişafın tempinin aşağı düşmәsi dövrü
iqtisadi inkişafın artım vә enmәlәrlә müşahidә olduğu dövr
iqtisadi inkişafın durğunluq dövrü
iqtisadi inkişafın böhran dövrü

Sual: Tam mәşğulluq nә demәkdir? (Çәki: 1)
bütün әmәk qabiliyyәtli әhali işlә tәmin edilmişdir
әmәk qabiliyyәti olan vә işlәmәk istәyәn hәr bir şәxs işlә tәmin olunmuşdur
ölkәdә işsizliyin olmadığı bir dövr
yuxarıda göstәricilәrin hamısı
yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri doğru deyil

Sual: İşsizliyin tәbii şәraiti üçün aşağıdakı hallar mümükündür: (Çәki: 1)
iqtisadiyyatda tsiklik işsizlik mövcuddur
iqtisadiyyatda friksyon vә struktur işsizlik mövcuddur
iqtisadiyyatda işsizlәr yoxdur
yuxarıdakıların heç biri düz deyil



iqtisadiyyatda struktur işsizlik mövcuddur

Sual: İş qabiliyyәtli әhalinin hәrәkәtini vә istifadәsini xarakterizә edәn qanun necә
adlanır? (Çәki: 1)

әhalinin hәrәkәt vә istifadәsi qanunu
әhalinin yerdәyişmәsi qanunu
әhali mәşğulluğu qanunu
belә bir qanun yoxdur
әhalinin hәrәkәt vә yerdәyişmә qanunu

Sual: İşsizlik haqqında mәlumat ona görә doğru deyil: (Çәki: 1)
qismәn mәşğulluq mövcuddur
gizli iqtisadiyyat mövcuddur
tsiklik işsizlik mövcuddur
A+B+C düzdür
bütün cavablar sәhvdir

Sual: “Sәmәrәli gözlәmә” nәzәriyyәsi hansı iqtisadi siyasәti nәzәrdә tutmur?[Yeni sual]
(Çәki: 1)

makro vә mikro iqtisadi әlaqәlәndirmәni
iqtisadi siyasәtin nәticәsinin dәyişmәsini
gözlәmәnin mümkün tәsirini
dövlәtin iqtisadiyyata mәhdud müdaxilәsini
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsini

Sual: Xidmәt vә әmtәәlәrin istehsalı üçün mövcud resurslardan iqtisadiyyatın istifadә
etmәk qabiliyyәtindә olmaması: (Çәki: 1)

yoxsulluq
mәşğulluq
işsizlik
potensial
savadsızlıq

Sual: İnflyasiya tempini hesablamaq üçün hansı qiymәt indeksi daha xarakterikdir?
(Çәki: 1)

istehsal vasitәlәri indeksi
istehslak vasitәlәri indeksi
real ümumi mәhsul indeksi
hamısı
heç biri doğru deyil

Sual: Qiymәtlәrin aşağıdakı hansı artım sürәti sürәtli inflyasiyaya aiddir? (Çәki: 1)
il әrzindә qiymәtlәrin artım sürәti 10%ә qәdәr
10%dәn 50%ә qәdәr



50%dәn 500%ә qәdәr
500%dәn yuxarı
10%dәn 500%ә qәdәr

Sual: Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sürәtli artım növünә aid deyil? (Çәki: 1)
mülayim
sürәtli
gözlәnilәn
ifrat (hiper)
qәfil

Sual: Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sosialiqtisadi nәticәlәrinә daxildir? (Çәki: 1)
mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü
pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi
sürәtli inlyasiya şәraitindә istehsalın artımı
A+B+C düzdür
heç biri

Sual: Maliyyә münasibәtlәri nәyi әks etdirir? (Çәki: 1)
dövlәtlә müәssisәlәr arasında pul vәsaitlәrinin bölgüsü münasibәtlәrini
pul vәsaitlәri fondunun yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi münasibәtlәrini
dövlәt büdcәsinin gәlirlәri vә xәrclәri arasında olan münasibәtlәri
müәssisәlәrin pul vәsaitlәrinin yaradılması üzrә münasibәtlәri
pul vәsaitlәrinin dövlәtlә vәtәndaşları arasında bölgüsü

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyәnin funksiyasına aid deyildir: (Çәki: 1)
bölüşdürücü
nәzarәt
rәqabәtqabiliyyәtlilik
müdafiәqabiliyyәtlilik
C+D düzdür

Sual: Hansı müddәtdә dövlәt büdcәsinin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)

Büdcәnin tәsdiq vaxtı
büdcәsinin planlaşdırılması
büdcә ili
büdcәnin tәsdiqi
büdcәnin müәyyәnlәşdirilmәsi

Sual: Dövlәtin vәtәndaşlara, firmalara vә müәssisәlәrә borcu: (Çәki: 1)
istiqraz
sәhmlәr üzrә borc
xarici borc



daxili borc
kassa borcu

Sual: Geri qaytarılmaq şәrti ilә büdcәdәn müәssisә, tәşkilat vә idarәlәrә onların
xәrclәrinin müәyyәn hissәsini vә yaxud tam ödәnilmәsini tәmin etmәk üçün verilәn pul
vәsaiti: (Çәki: 1)

büdcә kәsiri
büdcә ödәnişi
büdcә maliyyәlәşdirilmәsi
büdcә gәliri
büdcә dotasiyası

Sual: Pul vәsaitlәri fondlarının bölgüsü, yenidәn bölgüsü vә istifadәsi ilә әlaqәdar
yaranan münasibәtlәr sistemi: (Çәki: 1)

vergi
büdcә
maliyyә
sığorta
bank

Sual: Verginin әsas funksiyası hansıdır? (Çәki: 1)
fiskal
iqtisadi
birbaşa
dolayı
A+B düzdür

Sual: Aşağıdakılrdan hansı vergi sisteminin elementi deyil? (Çәki: 1)
vergilәr, rüsumlar vә mәcburi ödәmәlәr
vergi toplanmağın vә vergi müәyyәn etmәnin forma vә üsulları
vergi sisteminin tәşkili
vergi sisteminin tәnzimlәnmәsi
C+D düzdür

Sual: Aşağıdakı hansı vergi növü birbaşa vergiyә aid deyil? (Çәki: 1)
gәlir vergisi
әlavә dәyәr vergisi
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi
mәnfәәt vergisi
әmlak vergisi

Sual: Aşağıdakı hansı vergi növü dolayı vergiyә aid deyil? (Çәki: 1)
aksizlәr
satışdan vergi
gömrük rüsumları



mәnfәәt vergisi
әlavә dәyәr vergisi

Sual: Aşağıdakılardan hansı vergi hәdlәri formasına aid deyil? (Çәki: 1)
mütәrәqqi
birdәfәlik
proporsional
reqressiv
sabit

Sual: “Dövlәtin qarşısında qoyulan mәqsәdlәr, onun sәrәncamında olan vәsaitlәrdәn çox
olmamalıdır” nәzәriyyәsi kimә aiddir: (Çәki: 1)

Y.Tinbergen
P.Samuelson
D.Nort
U.Mitçel
T.Veblen

Sual: Artıq kağız pulların tәdavüldәn çıxarılması ilә pul kütlәsinin azaldılması: (Çәki: 1)
devalvasiya
remissiya
nulifikasiya
revalvasiya
deflyasiya

Sual: Emissiya banklarının buraxdığı kağız pullar: (Çәki: 1)
çek
banknot
order
aksiya
elektron pullar

Sual: Ticarәt vasitәçilәrinin bilavasitә iştirakı ilә olan ümumi dövriyyәyә nisbәtәn faizlә
aldığı mükafat: (Çәki: 1)

pay
mәnfәәt
bonus
dividend
gәlir

Sual: Hәr bir ölkәdә tarixәn qәrarlaşmış vә dövlәt tәrәfindәn qanunvericiliklә müәyyәn
edilmiş pul tәdavülünün (nәğd vә nәğdsiz pulların hәrәkәti) tәşkili forması (Çәki: 1)

pul bazarı
pul bazası
pul kutlәsi



pula olan tәlәb
pul sistemi

Sual: Ölkәdә әmtәә vә xidmәtlәrin alqısatqısını tәmin edәn, nәğd vә nәğdsiz (ödәmә)
formalarda olan pul vәsaitlәrinin (pul aqreqatlarının) mәcmusu (Çәki: 1)

pul sistemi
pul aqreqatı
pula olan tәlәb
pul bazası
pul kütlәsi

Sual: Mövcud dövrdә ölkәdә dövriyyәdә olan ödәmә vәsaitlәrinin mәcmusu yәni
tәdavüldә olan pulun kütlәsi: (Çәki: 1)

pul bazası
pul kütlәsi
pula olan tәlәb
pul tәklifi multiplikatoru
pul tәklifi

Sual: Aşağıdakılardan hansılar bank kreditinin formasına aid deyil? (Çәki: 1)
kommersiya krediti
bank krediti
istehlak krediti
әmanәtlәr
heç biri

Sual: Aşağıdakılardan hansı kredit mexanizminin quruluşuna aid deyil? (Çәki: 1)
kreditlәşmәnin obyektlәri
kredit planlaşması
bank hesablarında vәsaitlәrin toplanması
hamısı düzdür
A+B düzdür

Sual: Aşağıdakılardan hansı kredit sisteminin әsas hәlqәsinә daxil deyil? (Çәki: 1)
Mәrkәzi Bank
kommersiya bankları
ixtisaslaşdırılmış maliyyәkredit sistemi
hamısı aiddir
heç biri aid deyil

BÖLMӘ: MIKROIQTISADIYYAT

Ad Mikroiqtisadiyyat

Suallardan 120

Maksimal faiz 120



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Iqtisadi mәktәblәr içәrisindә ilk dәfә olaraq öz tәhlilini tәdavül dairәsindәn istehsal
dairәsinә keçirәn: (Çәki: 1)

keynsçilik
marksizm
marjinalizm
merkantilizm
 fiziokratlar

Sual: Institutsional iqtisadiyyat nәdir? (Çәki: 1)
sosial cәrәyandır
qlobal problеmdir
formal vә qеyriformal qaydaların mәcmusudur
standart mәhdudiyyәtdir
bunların hamısı doğrudur

Sual: Әgәr rәqabәtli әmәk bazarında minimum әmәk haqqının sәviyyәsini әmәk
haqqının taraz dәrәcәsindәn yüksәk müәyyәnlәşdirsә, onda әmәk haqqının sәviyyәsi:
(Çәki: 1)

artacaq
azalacaq
necә olubsa elә qalacaq
nominal әmәk haqqı real әmәk haqqına bәrabәr olacaq
defisit yaranacaq

Sual: Firmanın davranış nәzәriyyәsi hansı ölkәdә geniş yayılmışdır? (Çәki: 1)
ABŞda
Almaniyada
Yaponiyada
Italiyada
Fransada

Sual: Iqtisadi nәzәriyyәdә formalaşmış firma haqqında konsepsiyalar: (Çәki: 1)
neoklassik, institusional, bixeviorist, tәkamül
sahibkar, kapitalist, dövlәt, direktor
iqtisadi artım, mәnfәәtin maksimumlaşması
HerfindalXrişman indeksi
tәmәrküzlәşmә indeksi

Sual: Rәqabәtin tiplәri: (Çәki: 1)
azad bazar rәqabәti



tәkmil vә qeyritәkmil rәqabәt
duapoliya
inhisar rәqabәti
inhisar rәqabәti

Sual: ”Oliqopoliya” mәfhumunu iqtisadi tәdqiqatlarında ilk dәfә kim işlәtmişdir: (Çәki: 1)
C.K.Helbreyt
A.Marşal
İ.Bentam
U.Cevons
E.Çemberlin

Sual: ”Faydalılıq” mәfhumunu elm alәminә ilk dәfә kim daxil etmişdir: (Çәki: 1)
A.Smit
U.Cevons
İ.Bentam
K.Menger
K.Marks

Sual: İstehsalçı vә istehlakçının şәxsi mәnafeyi reallaşır: (Çәki: 1)
sahibkar müәssisәsindә
bazarda
firmada
şәrik müәssisәdә
ev tәsәrrüfatında

Sual: Bazarda tәlәbin formalaşmasını әks etdirir, onun kәmiyyәt dәyişkәnliyinin
parametrini müәyyәn edir: (Çәki: 1)

istehlakçı tәlәbatı
istehlakçı davranışı
istehlakçı tәklifi
istehlakçı tәlәbi
hamısı düzdür

Sual: Iqtisadi nemәtlәrin yaradılması prosesi: (Çәki: 1)
 istehlak
tәlәbat
istehsal
tәlәb
tәklif

Sual: Torpağın qiymәti hansı amillәrdәn asılıdır? (Çәki: 1)
torpağa tәlәb vә tәklif, rentanın hәcmi, borc kapitalının faizi
torpaq üzәrindә inhisar, borc faizinin, faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi



torpaqda olan tәlәb vә tәklif, bank ssudasının faizi
torpağın keyfiyyәti, bank faizi, rentanın hәcmi
heç biri

Sual: Istehsal fәaliyyәtinin miqyasına (hәcminә) müvafiq olaraq sahibkarlığın formaları:
(Çәki: 1)

birgә
kiçik, orta, iri
kollektiv
xüsusi (fәrdi)
ictimai (dövlәt)

Sual: Ilk dәfә iqtisadi nәzәriyyәyә sahibkarlıq anlayışını kim gәtirmişdir? (Çәki: 1)
A.Smit
J.B.Sey
R.Kantilyon
D.Rikardo
C.Keyns

Sual: Müәssisәnin maliyyә itkilәrinin baş vermәsi ehtimalı: (Çәki: 1)
Müәssisәnin maliyyә itkilәrinin baş vermәsi ehtimalı:
sahibkarlıq riski
sahibkar mәnfәәti
sahibkar zәrәri
qeyrirentabellik

Sual: Bazar iqtisadiyyatına xarakterikdir: (Çәki: 1)
gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi
gәlirlәrin yüksәk sәviyyәsi
gәlirlәrin aşağı sәviyyәsi
gәlirlәrin sәviyyәsindә sәrbәst tәrәddüdlәr
gәlirlәrin tәqribәn eyniliyi

Sual: Libertalizm, utilitarizm vә eqalitarizmbu: (Çәki: 1)
neoklassik sintez nәzәriyyәlәri
sosial bazar tәsәrrüfatı nәzәriyyәlәri
sosial yardım nәzәriyyәlәri
sosial әdalәt nәzәriyyәlәri
istehlakçı davranışı nәzәriyyәlәri

Sual: Cinni әmsalının kәmiyyәti asılıdır: (Çәki: 1)
gәlirlәrin mütlәq sәviyyәsindәn
gәlirlәrin orta sәviyyәsindәn
nominal vә real gәlirlәrin nisbәtindәn



gәlirlәrin bölgüsündәn
gәlirlәrin minimal sәviyyәsindәn

Sual: Әhalinin hәyat sәviyyәsini müәyyәn edәn göstәricilәrdәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)
sintetik dәyәr göstәricilәri
konkret maddi nemәtlәrin istehlakını ifadә edәn natura göstәricilәri
maddi rifahın bölgüsünün quruluşu vә nisbәtlәrini әks etdirәn göstәricilәr
gәlir vә istehlakın tәmәrküzlәşmәsi vә diferensasiyası göstәricilәri
işsizlәrin sayının minimum hәddә çatdırılmasını tәmin etmәyә çalışan mәşğulluq

siyasәtinin yeridilmәsi

Sual: Insanın utilitarist rifahı nәdir? (Çәki: 1)
zövq almaq hissinin insanın hәyat fәaliyyәtinin son mәqsәdi olduğunu tәsdiq edәn

fәlsәfәdir
insanın rifahının subyektiv qiymәtlәndirilmәsidir
cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin fәrdi rifahının cәmidir
şәxsi keyfiyyәtlәrin bir fәrddәn digәrinә ötürülmәsi prosesidir
öz şәxsi keyfiyyәtlәri ilә başqalarına tәsir etmәkdir

Sual: «Hәyat sәviyyәsi» kateqoriyasını ilk dәfә hansı iqtisadçı işlәtmişdir? (Çәki: 1)
A.Smit
C.M.Keyns
K.Marks
T.Veblen
A.Laffer

Sual: Gәlәcәkdә baş verәcәk hadisәlәr haqqında informasiya çatışmazlığı: (Çәki: 1)
riskә olan tәlәb
iqtisadiyyatda qeyrimüәyyәnlik
riyazi gözlәmә
riskә üstünlük verilmәsi
riskә olan tәklif

Sual: Bir insanın fәaliyyәtinin digәrinin rifahlarına tәsiri: (Çәki: 1)
daxili tәsir
kәnar effektlәr
mәnfi xarici effektlәr
müsbәt xarici effektlәr
heç biri düz deyil

Sual: Müsbәt kәnar effekt şәraitindә: (Çәki: 1)
sәrvәtin son hәdd faydalılığı onun ictimai son hәdd faydalılığından aşağı olacaq
sәrvәtin ictimai faydalılığı dәyişmәzdir
sәrvәtin qeyrisәmәrәsiz bölüşdürülmәsi
son hәdd xәrclәrinin azaldılması



sәrvәtin son faydalılığı artır

Sual: Müәssisә fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsinin tәsәrrüfat daxili mexanizminә aid deyil:
(Çәki: 1)

marketinq
menecment
iqtisadi hәvәslәndirmә
firmanın strategiyası
dotasiyalar

Sual: Menecmentin prinsiplәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
mәqsәdin seçilmәsi
mәqsәdә çatmaq vasitәlәrinin seçilmәsi
mәqsәdә çatmaq vasitәlәrinin hazırlanması
nәticәlәrә nәzarәt edilmәsi
bazarın kompleks öyrәnilmәsi

Sual: İdarәеtmә sistеmi әsasәn hansı prinsiplәrә әsalanır? (Çәki: 1)
rәhbәrlik prinsipinә
sistеmlik vә komplеkslik prinsipinә
plan prinsipinә
proqnoz prinsipinә
normativ prinsipә

Sual: Marketinqbu: (Çәki: 1)
firmanın idarәedilmәsinin prinsip, forma vә metodları sistemidir
konkret bazarların tәdqiqinә vә proqnozlaşdırılmasına yönәlmiş mәhsul istehsalı vә

satışının kompleks sistemidir
gәlir әldә etmәk mәqsәdilә yenilikdәn, riskdәn, ixtisarçılıqdan istifadә edilәn

tәsәrrüfat fәaliyyәtidir
mәnfәәt vә şәxsi gәlir gәtirәn iş vә ya istәnilәn fәaliyyәt növüdür
insanların mәhsulun realizә edilmәsi vә ticarәt mәnfәәtinin әldә olunmasına

yönәlmiş ticarәt fәaliyyәtidir

Sual: Bazarda satıla bilәn, alıcıların tәlabatını ödәyә bilәn mәhsul vә xidmәtlәrin tәşkili
prinsipinә әsaslanan fәaliyyәt: (Çәki: 1)

rәqib firmanın fәaliyyәti
markеtinq
kommеrsiya xaraktеrli fәaliyyәt
yüksәk mәnfәәtә istiqamәtlәnmiş fәaliyyәt
menecment

Sual: Mikroiqtisadi tәnzimlәmә mexanizmi: (Çәki: 1)
müәssisәdә istehsalın tәşkilinin vә idarәedilmәsinin forma vә metodlarının

mәcmusudur



işgüzar fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinә tәsir göstәrәn şәraitin vә hüquqi, iqtisadi,
tәşkilati vә sosial amillәrin mәcmusudur

öz imkanlarını, cәlb edilmiş resursları vә maliyyә vәsaitlәrini düzgün qiymәtlәndirә
bilmәkdir

işçinin әmәk haqqını ölkә qanunvericiliyi ilә müәyyәn olunmuş minimum mәblәğdәn
az olmayan sәviyyәdә ödәmәkdir

qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş vergilәri, dövlәt sığorta, sosial müdafiә vә digәr
fondlara ayırmaları ödәmәkdir

Sual: Aristotel xrematistikanı necә izah edirdi? (Çәki: 1)
әkinçilik kimi
sәnәtkarlıq kimi
varidat, sәrvәt әldә etmәk vә pul toplamaq kimi
xırda ticarәt kimi
natural tәsәrrüfat kimi

Sual: Iqtisadi nәzәriyyәnin ilkin inkişaf mәrhәlәlәrini tarixi ardıcıllıqla göstәrin: (Çәki: 1)
qәdim dövr, orta әsrlәr, merkantilizm, fiziokratizm
fiziokratizm, klassik mәktәb, marksizm, merkantilizm
merkantilizm, fiziokratizm, klassik mәktәb, marksizm
merkantilizm, marksizm, klassik mәktәb, fiziokratizm
klassik mәktәb, marksizm, merkantilizm, fiziokratizm

Sual: Aşağıdakılardan hansı iqtisadi nәzәriyyәnin prеdmеti hеsab еdilә bilәr? (Çәki: 1)
istеhsal amillәri
mәhsuldar qüvvәlәr
istеhsal münasibәtlәri vә iqtisadi qanunlar
ölkәnin sәrvәti
iqtisadi rеsurslar

Sual: Ekonomiksın inkişaf mәrhәlәlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
neoklassik istiqamәt
keynsçilik vә onun tәkamülü
monetarizm, tәklif iqtisadiyyatı
merkantilizm
ekonomiksın tәnqidiinstitusionalizm vә neoinstitusionalizm

Sual: Insan üçün zәruri olan sәrvәtin yaradılması vә istifdәsi insan fәaliyyәtinin bütün
sfеrası: (Çәki: 1)

iqtisad еlminin istitutisional nәzәriyyәsi
iqtisad еlminin obyеkti
iqtisadi nәzәriyyәnin obyеkti
qеyriiqtisad еlminin nәzәriyyәsi
hеç biri düz dеyil



Sual: İstehsal effektivli olar, әgәr: (Çәki: 1)
әmәk resusrlarından tam istifadә edilib
movcud olan resurslardan hamısından tam istifadә olunub
istehsal resurslarından tam istifadә olunub
istehsalda mәhsuldarlıq amillәrinin azalma qanunu fәaliyyәt göstәrmir
bütün cavablar doğrudur

Sual: Aşağıdakı tәriflәrdәn hansı mütlәq maksimum tәlәbata aiddir: (Çәki: 1)
istehsalın vә elmitexniki tәrәqqinin nail olunmuş sәviyyәsindә tәlәbatın

ödәnilmәsidir
istehsalın son imkanlarına istiqamәtlәnәn tәlәbatdır
ümumi mәnafelәr prinsipi üzrә birlәşәn insanların tәlәbatıdır
insanların tәhsilә, mәdәniyyәtә, dincәlmәyә, yaradıcılığa cәhdinin tәmin edilmәsidir
hәr bir insanın zәruri hәyat sәviyyәsini tәmin edәn tәlәbatdır

Sual: İstehsal imkanları әyrisindә mәhsullardan birinin istehsalının artmasına uyğun
olaraq: (Çәki: 1)

o biri mәhsulun istehsalı aşağı düşür
o biri mәhsulun istehsalı artır
o biri mәhsulun istehsalının hәcmi sabit qalır
heç biri düz deyil
hamısı düzdür

Sual: Әgәr ölkә özünün bütün maddi vә әmәk ehtiyatlarını istifadә edәrsә, hәr hansı
mәhsuldan coxlu miqdarda: (Çәki: 1)

istehsal oluna bilmәz
mümkün ehtiyatları artırmaqla istehsal oluna bilәr
mümkün ehtiyatları artırmaqla istehsal oluna bilmәz
ehtiyatların yenidәn bölgüsü ilә istehsal oluna bilәr
yalnız başqa ölkәlәrlә ticarәtin artırılması әldә oluna bilәr

Sual: İqtisadi tәlәbatlar bunlardır: (Çәki: 1)
maddi nemәtlәr vә xidmәtlәrin alınması yolu ilә ödәnilә bilәn tәlәbatlar
insan üçün zәruri olan nemәtlәr
tәbii resurslar, kapital vә әmәk
insanın bütün tәlәbatları
bütün cavablar doğrudur

Sual: Bu mülkiyyәt formaları xüsusi mülkiyyәtin bir qolu kimi tәzahür edirlәr (Çәki: 1)
şәxsi vә fәrdi
xüsusi vә şәxsi
fәrdi vә xüsusi
xüsusi vә kooperativ
xüsusi vә birgә



Sual: Institutsional istiqamәtin iqtisadi tәhlilinin predmetini nә tәşkil edirdi? (Çәki: 1)
istehsal dairәsi
istehsal vә tәdavül dairәsi
tәdavül dairәsi
mikroiqtisadiyyat
iqtisadi vә qeyriiqtisadi amillәr

Sual: Әgәr hәr binanı bir mülkü icarәyә götürürsә, onda icarәçi: (Çәki: 1)
potensial mülkiyyәtçi hesab olunur
mülkün istehlak dәyәrinә sәrәncamçı olur
mülkün bütün dәyәrlәrinin sәrәncamçısıdır (onu sata bilәr, yaxud bağışlaya bilәr
mülkün sahibi hesab olunur
bütün cavablar düz deyil

Sual: İqtisadi model sәciyyәlәnә bilәr, bu hesabla ki: (Çәki: 1)
tәsәrrüfat forması ilә
dövlәtin iqtisadi rolu ilә
mülkiyyәt formasının olması ilә
iqtisadi sistemdә bazarların rolu vә yolu ilә
hökümәtin iqtisadi üsulların tәtbiqi ilә

Sual: Institutsiya baxımından formal qanunlar vә qеyriformal qaydalar hansılardır?
(Çәki: 1)

transaksion xәrclәr konsеpsiyası
mübadilәnin şәxslәndirilmәsi
itgilәri minimumlaşdırmaq
ictimai rifah uyğunsuzluğu
konstitutsiya qanunvеricilik, mülkiyyәt hüqüqü, әnәnәlәr, adәtlәr, әxlaqi qaydalar

Sual: İqtisadi sistem aşağıdakı mәsәlәlәri hәll edir: (Çәki: 1)
nә, harada, kimin üçün
nә, necә, kimin üçün
nә vaxt, niyә, harada vә kim
işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәsi nәdәn ibarәtdir
niyә, harada, nә vaxt

Sual: İnzibatimәrkәzlәşdirilmiş sistemin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
istehsal vasitәlәri üzәrindә ictimai mülkiyyәt
istehsalçının istehlakçı üzәrindә hökmranlığı
nemәtlәrin istehsalının ictimai tәlәbatdan geri qalması
istehlak predmetlәrinin bölgüsünün mәrkәzlәşdirilmәsi
istehlakçıların istehsalçılar üzәrindә suverenliyi

Sual: Bazar iqtisadi sisteminin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
istehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәt



azad sahibkarlıq vә seçim prinsiplәrinә әmәl edilmәsi
nә alınırsa, onu istehsal etmәk prinsipinin hökm sürmәsi
iqtisadiyyatın çox ukladlığı
hәr bir tәsәrrüfat subyektinin maksimal mәnfәәt götürmәyә can atması

Sual: Bazar: (Çәki: 1)
satış proseslәrinin mәcmusudur
tәklifin mәcmusudur
әmtәә vә xidmәtlәrin alqı vә satqısı proseslәrinin baş verdiyi mәkan
alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәrdir
mülkiyyәt münasibәtlәridir

Sual: Azad bazar tәsәrrüfatının sәciyyәsi hesab olunur: (Çәki: 1)
rәqabәt iştirakçılarının qeyrimәhdud sayı
bazar informasiyasının azad әldә olunması
iqtisadiyyatda hökumәtin mәhdud rolu
sәrbәst daxil olma
bütün cavablar doğrudur

Sual: Bunlardan hansını milli bazara aid hesab etmәk olar? (Çәki: 1)
daxili bazar
xarici bazar
dünya bazarı
beynәlxalq bazar
rәqabәtli bazar

Sual: Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünә başlanmışdır: (Çәki: 1)
1990
1989
1991
1988
1992

Sual: Bazar iqtisadiyyatının sosial yönümlüyünü әks etdirәn model (Çәki: 1)
Amerika modeli
Isveç modeli
Alman modeli
Yapon modeli
heç biri doğru deyil

Sual: Sosialiqtisadi mahiyyәtinә görә bazarı funksiyasına görә necә başa düşmәk olar?
(Çәki: 1)

istehsalçıların vә istehlakçıların görüşdüyü yer, mәkan
resursların (әmәk vasitәlәrinin vә predmetinin) daşınması



әmtәә vә xidmәt nemәtlәrinin saxlanması
әmtәәlәrin bölüşdürülmәsi
әmtәәlәrin növ vә çeşidlәnmәsi

Sual: Bazar iqtisadiyyatının әsas xarakterik cәhәtlәri hansılardır? (Çәki: 1)
xüsusi sahibkarlıq, әmtәә istehsalı, mübadilә
ticarәt, mübadilә, gәlir bölgüsü
xüsusi sahibkarlıq, iqtisadi azadlıq, azad rәqabәt, tәşәbbüskarlıq
azadlıq, bәrabәrlik, iqtisadi әdalәt
pulun istifadәsi vә alqısatqısı

Sual: Әmtәәdә tәcәssüm edәn әmәyin ikili xarakterini kim aşkarladı: (Çәki: 1)
U.Petti
A.Smit
D.Rikardo
K.Marks
J.B.Sey

Sual: Faydalılıq hәddi nәzәriyyәsinin yaradıcıları hansı mәktәbin nümayәndәlәridir?
(Çәki: 1)

merkantilistlәr
fiziokratlar
klassiklәr
avstriya mәktәbi
neoklassiklәr

Sual: Әmtәә istehlak dәyәri olmaq etibarı ilә hansı әmәyin mәhsuludur? (Çәki: 1)
fәrdi
xüsusi
ümumi
konkret
abstrakt (mücәrrәd)

Sual: Әmtәәnin mübadilә dәyәrini aşkarlamaq üçün әmtәә hansı prosesdә olmalıdır
(keçmәlidir)? (Çәki: 1)

istehsal
bölgü
mübadilә
istehlak
tәkrar istehsal

Sual: Әmәyin intensivlәşmәsi dәyәri artırmaqla ona hansı proporsiyada (nisbәtdә) tәsir
edir? (Çәki: 1)

tәrs
düz



nisbi
ekvivalent
ümumi

Sual: Bazar infrastrukturunun hansı elementi әmtәә bazarında vasitәçi funksiyasını
yerinә yetirir? (Çәki: 1)

banklar
xidmәtlәr
birjalar
yarmarkalar
auksionlar

Sual: Birjanın aşağıdakı növlәrindәn biri yanlışdır: (Çәki: 1)
әmtәә birjası
fond birjası
istehlak birjası
valyuta birjası
әmәk birjası

Sual: Infrastruktur fәaliyyәti digәrlәrindәn ayıran (fәrqlәndirәn) cәhәt: (Çәki: 1)
istehsal etmәsi
bölüşdürmәsi
mübadilә etmәsi
xidmәt göstәrmәsi
istehlak etmәsi

Sual: Bazar infrastrukturunun tәrkib hissәsinә aid olmayanını müәyyәn edin: (Çәki: 1)
әmtәә birjası
fond birjası
valyuta birjası
kommersiya bankları
müәssisәlәr

Sual: Tәlәb qanunu hansı asılılığı ifadә edir? (Çәki: 1)
tәlәbin hәcmi ilә qiymәt arasındakı asılılıq
tәlәblә tәklif arasındakı asılılıq
alıcılıarın sayı ilә әmtәәlәrin miqdarı arasındakı asılılıq
qiymәtlә alıcıların sayı arasındakı asılılıq
tәkliflә alıcıların sayı arasındakı asılılıq

Sual: Aşağıdakı amillәrin hansı tәlәbi daha çox stimullaşdırılır? (Çәki: 1)
qiymәtin aşağı olması
әmtәәlәrin bolluğu
әmtәәlәrin çatışmazlığı



dövlәtin sosial yardımı
insanların tәlәbatı

Sual: Hansı amillәr bazar tәklifini daha yaxşı stimullaşdırır? (Çәki: 1)
әmtәәlәrin bolluğu
istehsal imkanları
әmtәәlәrin çatışmazlığı
yüksәk qiymәtlәr
aşağı qiymәtlәr

Sual: Tәklif qeyrielastikdir: (Çәki: 1)
tәklif olunan әmtәәnin kәmiyyәti istәnilәn qiymәtә satılmaq üçün dәyişmәzsә
tәklif olunan әmtәәnin kәmiyyәti qiymәt artıqca artarsa]
qiymәtin cüzi azalması ilә tәklif sıfıra enirsә
qiymәtin sәviyyәsi vә tәklif sabit qalırsa
qiymәt dәyişmәsinә uyğun tәklif dәyişirsә

Sual: Tәlәb elastikdir: (Çәki: 1)
әmtәәnin qiymәti artdıqca tәlәb artır
әmtәәnin qiymәtinin hәr hansı dәyişmәsi tәlәbin hәcminә tәsir göstәrmir
qiymәtin aşağı düşmәsi tәlәbin artmasına sәbәb olur
qiymәtin aşağı düşmәsindәn tәlәb daha sürәtlә artır
qiymәtin aşağı düşmәsindәn tәlәbin hәcmi sabit qalır

Sual: Qiymәt nәyә deyilir? (Çәki: 1)
alıcının әmtәә üçün tәklif etdiyi pulun mәblәğinә
әmtәә dәyәrinin pulla ifadәsinә
әmtәәnin maya dәyәrinin pulla ifadәsinә
satıcının öz әmtәәsi üçün tәlәb etdiyi pulun mәblәğinә
bütün xәrclәrin cәminә

Sual: Qiymәtin hansı funksiyası bazarda lazımsız әmtәә vә xidmәtlәrin artmasına mane
olur? (Çәki: 1)

tәnzimlәyici
bölüşdürücü
stimullaşdırıcı
sanitar tәnzimlәyici
uçot

Sual: Qiymәtlәrin tәsniflәşdirilmәsi üçün hansı amil müәyyәn edici rol oynayır? (Çәki: 1)
qiymәtin әmәlә gәlmәsi prinsiplәri
qiymәtin tәnzimlәnmәsi
qiymәtlәrin sәviyyәsi
tәlәb



tәklif

Sual: Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulunun hәcminә tәsir edәn vә onu digәr әmtәәlәrdәn
fәrqlәndirәn cәhәt  budur: (Çәki: 1)

iri investisiyalardan böyük asılılıq
sahәnin metaltutumlu olması
ixtisaslaşmadan asılılıq
qiymәtin mövsümi dәyişmәlәrindәn asılılığı
nәqliyyat xidmәtlәrinә hәddәn artıq bağlılıq

Sual: Bazar tarazlığı nәdir? (Çәki: 1)
 normal qiymәtdir
tәklif qiymәtidir
tәlәb vә tәklifin üstüstә düşmәsi ilә yaranan müvazinәtlikdir
dövlәtin tәnzimlәyici qiymәtlәridir
istehsal xәrclәridir

Sual: Inhisarların yaranması sәbәblәri hansılardır? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın inkişafı
sahibkarların gәlirlәrinin artması
alıcıların sayının artması
kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi
dövlәtin iqtisadi siyasәti

Sual: Dövlәt hansı yolla inhisarların fәaliyyәtinә mane olur? (Çәki: 1)
bazarı tәnzimlәmәklә
qiymәtlәri tәnzimlәmәklә
antiinhisar siyasәti hәyata keçirmәklә
iqtisadiyyatın sahә quruluşunu tәnzimlәmәklә
iqtisadiyyatın әrazi quruluşunu tәkmillәşdirmәklә

Sual: Azad rәqabәt mexanizminin başlıca müsbәt sәmәrәsi nәdә istifadә olunur? (Çәki:
1)

istehlakın artmasında
istehsalın stimullaşdırılmasında
müәssisәnin normal fәaliyyәtindә
dövlәtin gәlirlәrinin artmasında
gәlirlәrin yenidәn bölgüsündә

Sual: Inhisarçılığın güclәnmәsi iqtisadiyyatın inkişafına necә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
müsbәt
mәnfi
tәsir etmir
әmәk mәhsuldarlığını artırır
mәhsul istehsalını artırır



Sual: Hansı amil azad rәqabәtin zәiflәmәsini şәrtlәndirir? (Çәki: 1)
alıcıların sayının artması
mәhsulun miqdarının artması
iqtisadiyyatda inhisarçılıq
dövlәtin iqtisadi siyasәti
alıcıların davranışı

Sual: Firmanın fәaliyyәt aktivliyinin artmasına tәkan verәn xarici şәrtlәr hansılardır?
(Çәki: 1)

bazarın inhisara alınması
qeyrimükәmmәl rәqabәt
mükәmmәl rәqabәt
bazarın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi
qiymәtin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi

Sual: Hasilat, emal, xidmәt sahәlәrinin birliyi aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)
makroiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat
regional iqtisadiyyat
rayon iqtisadiyyatı

Sual: Postindustrial iqtisadiyyatın inkişafında tәyinedici amil nәdir? (Çәki: 1)
intellektual kapital
elmtutumlu mәhsul
innovasiyalar
istehsalın diversifikasiyası
materialtutumluluğun azalması

Sual: Firma haqqında әnәnәvi nәzәriyyә: (Çәki: 1)
firmanın fәaliyyәtinin idarә еdilmәsi
mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
son hәdd xәrclәri nәzәriyyәsi
mеnеcеr nәzәriyyәsi
son faydalılıq nәzәriyyәsi

Sual: Sabit xәrclәr nisbәtәn dәyişmәyәn xәrclәrdir? (Çәki: 1)
istehsal olunan mәhsulun miqdarına
zamana
texnologiyaya
minimum әmәk haqqına
elmitexniki tәrәqqiyә



Sual: Dәyişәn xәrclәrә aid olan amillәr: (Çәki: 1)
elektrik enerjisi
xammal
hamısı doğrudur
heç biri doğru deyil
yanacaq

Sual: Sabit xәrclәrbu: (Çәki: 1)
idarә işçilәrinin әmәk haqqında, mühafizәyә görә, avadanlığın amortizasiyasına sәrf

olunan itkilәr, kredit faizinә görә
fәhlәlәrin әmәk haqqına, mühafizәyә, avadanlıqlara vә xammalın dәyәrinә sәrf

okunan itkilәr
işçilәrin әmәk haqqına, avadanlığın aşınmasına, renta ödәnişlәrinә sәrf olunan

itkilәr
xammala, elektron enerjisinә, rentaya, kredit faizinә sәrf olunan itkilәr
bütün sadalananlar

Sual: Dәyişәn mәsrәflәrbu: (Çәki: 1)
istehsal hәcminin dәyişilmәsindәn asılı olmayaraq sәrf edilәn xәrclәr
istehsal hәcminin dәyişmәsi ilә dәyişәn xәrclәr
aşkar vә mәxfi xәrclәr
istehsalın alternativ mәsrәflәri
idarә işçilәrinin әmәk haqqı

Sual: Orta sabit mәsrәflәrbu: (Çәki: 1)
xammala, avadanlığa, әmәk haqqına sәrf olunan itkilәr
mәhsulun vahidinә sәrf olunan mühasibat xәrclәri
mәhsulun hәr bir vahidinә sәrf olunan sabit xәrclәr
mәhsul vahidinә sәrf olunan iqtisadi mәsrәflәr
hamısı düzdür

Sual: Әsas kapital hansı aşınmaya mәruz qalır? (Çәki: 1)
iqtisadi vә mәnәvi
dövriyyә vә mәnәvi
mәnәvi vә fiziki
fiziki vә iqtisadi
iqtisadi vә dövriyyә

Sual: Fәrdi tәkrar istеsalın tәmin еdilmәsi üçün müәssisәyә tәlәb olunur: (Çәki: 1)
iqtisadi sabitlik
iqtisadi rеsurslar
iqtisadi tarazlıq
icarә münasibәtlәri
siyasi sabitlik



Sual: Istеhsal hәcminin kapital еlеmеntlәrinin artması hеsabına artması: (Çәki: 1)
amortizasiya
invеstisiya
bank faizi
mәnfәәt
renta

Sual: Gәlir әldә еtmәk mәqsәdilә tәsәrüffat fәaliyyәtinә qoyulan bütün növ aktivlәr:
(Çәki: 1)

mәnfәәt
invеstisiya
amortizsiya
mәcmu gәlir
mәcmu xәrclәr

Sual: Müәyyәn müddәtdәn sonra kapitalın hәm natural, hәm dә dәyәrinә görә azalması:
(Çәki: 1)

fiziki aşınma
amortizasiya
mәnәvi aşınma
hamısı düzdür
hеç biri düz dеyil

Sual: Istehsal inhisarı: (Çәki: 1)
istehsalın әn uğurlu şәraitinin tәmin olunması
müәyyәn növ mәhsul istehsalının az sayda istehsalçıların әlindә cәmlәnmәsi
daha uğurlu satış bazarını formalaşdırmaq
istehsalçı müәssisәlәrin birliyi
hamısı doğrudur

Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı xalis rәqabәtin şәrti hesab edilmir: (Çәki: 1)
firma bazara hakim deyil
firma maksimum mәnfәәt almağa meyllidir
firma uzunmüddәtli vaxtda mәnfәәt götürür
hamısı düzdür
hamısı sәhvdir

Sual: Reklam üçün yüksәk xәrclәr hansı rәqabәt quruluşuna xasdır? (Çәki: 1)
tәkmil rәqabәt
inhisarçı rәqabәt
sağlam rәqabәt
haqsız rәqabәt
sahәdaxili rәqabәt

Sual: Hansı funksiya rәqabәtә xas deyil? (Çәki: 1)



tәnzimlәyәn
allokasiya
investisiya
innovasiya
hamısı düzgündür

Sual: Qeyritәkmil bazara daxil olmayan seqmentlәr hansılardır? (Çәki: 1)
tәmiz inhisarçı bazar
oliqapolik bazar
inhisarçırәqabәt bazarı
tәkmil bazar
dövlәt inhisarçı bazarı

Sual: Bazar münasibәtlәrinin daha geniş yayılmış növü: (Çәki: 1)
oliqopoliya
duopoliya
inhisar
mükәmmәl rәqabәt
inhisar rәqabәti

Sual: Xalis inhisar oliqopolik bazardan onunla fәrqlәnir ki: (Çәki: 1)
sahәdә yalnız bir firma fәaliyyәt göstәrir
bütün dıgәr firmalar üçün sahәyә gәliş bağlıdır
firmanın mәhsulunun yaxın әvәzlәyicisi yoxdur
sahәdә bir neçә iri firma hakim mövqe tutur
bütün mülahizәlәr doğrudur

Sual: İnhisarçı rәqabәt şәraitindә firmaların davranışı qısamüddәtli dövürdә oxşardır:
(Çәki: 1)

oliqopoliyalarla
duopoliyalarla
inhisarlarla
tәkmil rәqabәtli firmalarla
qeyritәkmil rәqabәtli firmalarla

Sual: İnhisarçı rәqabәtin üstünlüyü ondadır ki: (Çәki: 1)
mәhsulların müxtәlifliyi istehlakşıların zövqlәrini daha yaxşı reallaşdırmağa imkan

verir
mәhsulun daim tәkmillәşdirilmәsi hәyat sәviyyәsinin inkişafına sәbәb olur
mәhsulların müxtәlifliyi bazar sisteminin inkişafına tәkan verir
bütün mülahizәlәr doğrudur
reklam istehlakçını mәhsulun keyfiyyәti, qiymәti, istifadә qaydaları haqqında qiymәtli

mәlumatlarla tәchiz edir

Sual: Faydalılığın ölçülmәsinә iki әsas yanaşma: (Çәki: 1)



istehsal vә qeyriistehsal
marksist vә klassik
keynsçi vә monetar
keynsçi vә neoliberal
ordinalist vә kardinalist

Sual: Kardinalist istehlakçı davranışının nәzәriyyәsi başqa cür adlanır: (Çәki: 1)
faydalılığın sıra nәzәriyyәsi
faydalılığın kәmiyyәt nәzәriyyәsi
әnәnәvi nәzәriyyә
menecer nәzәriyyәsi
davranış nәzәriyyәsi

Sual: Istehsal amillәri üzrә gәlirlәr: (Çәki: 1)
sahibkar gәliri, faiz
kapital, mәnfәәt, renta
әmәk haqqı, renta, mәnfәәt (faiz), sahibkar gәliri
kapital, әmәk, sahibkar gәliri
әmәk, kapital, renta

Sual: Xüsusi vacib element vә ya obyekt, hansı ki istehsalın nәticәlәrinә vә imkanlarına
hәlledici tәsir göstәrir: (Çәki: 1)

istehsal şәrti
istehsal texnologiyası
istehsal amili
istehsalın artımı
amillәrdәn istifadә

Sual: İstehsalın dәyişәn amillәrinә misal olaraq göstәrmәk olar: (Çәki: 1)
elektrik enerjisi
xammal
işçilәrin әmәk haqqı
kapital
bütün qeyd olunan cavablar

Sual: Әmәk, kapital, torpaq vә sahibkarlıq qabiliyyәti kateqoriyalarını birlәşdirәn ümumi
әlamәt hansıdır? (Çәki: 1)

istehsal funksiyası
milli sәrvәt
istehsal vasitәsi
istehsal amili
istehsal vasitәsi

Sual: Әhali gәlirlәri: (Çәki: 1)
milli gәlirin pul, mәhsul vә xidmәtlәr şәklindә ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına keçәn



hissәsidir
әmәk haqqından ibarәtdir
pul gәlirlәrindәn ibarәtdir
nominal vә real gәlirlәrdәn ibarәtdir
natural gәlirlәrdәn ibarәtdir

Sual: Qısa müddәt әrzindә istehsalda mәhsul hasilatını ani olaraq çoxaltmaq tәlәb
olunur. Bu halda işçilәrin әmәk haqqını ödәmәk üçün hansı forma mәqsәdәuyğundur:
(Çәki: 1)

әmәk haqqının günәmuzd üsulu ilә
әmәk haqqının işәmuzd üsulu ilә
mәnfәәtdәn faiz ilә
realizә olunmuş mәhsul mәblәğinin faizi ilә
әmәk haqqının vaxtamuzd üsulu ilә

Sual: Qeyrimükәmmәl rәqabәt bazarında aşağıdakı amillәrin tәsiri var: (Çәki: 1)
işçilәrin ixtisası
hәmkarlar ittifaqı
inhisarlar
әmәyin qiymәti
bütün cavablar doğrudur

Sual: Nә üçün şirkәtlәrin rәhbәrlәri öz işçilәrinin әmәk haqqının artırılmasına, hәtta
hәmkarlar ittifaqının tәlәblәri olsa belә hәvәs etmirlәr, lakin işsizlәrә, yetimlәrә könüllü
surәtdә kömәk edirlәr: (Çәki: 1)

onlar cәmiyyәtdә xoş rәy yaradırlar
onlar inanırlar ki, işçilәrә heç nә olan deyil, yetimlәrә isә rәhm etmәk lazımdır
onlar hesab edirlәr ki, belә әlverişlidir
onlarda bir qayda olaraq acgözlük çox, rәhmlik isә nadir hallarda yada düşür
hamısı doğrudur

Sual: Firmanın istiqraz vasitәlәrini aid edin: (Çәki: 1)
mәnfәәt hesabına yaranan әmanәtlәr
aşınmalar üçün tәyin olunan pullar
bank vә kommersiya kreditlәri
sәhmlәrin vә istiqrazların satışından daxil olan kapital
hamısı düzdür

Sual: Kapital bazarının subyektlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
banklar vә onların müştәrilәri
birjalar
dövlәt
şirkәtlәr vә xüsusi firmalar
bütün cavablar doğrudur



Sual: Faiz gәtirәn pul kapitalı: (Çәki: 1)
әmtәә kapitalı
ticarәt kapitalı
borc kapitalı
sәnayе kapitalı
bunların heç biri

Sual: Kapitalı «özözünә artan dәyәr» kimi izah edәn iqtisadçı kim olmuşdur? (Çәki: 1)
A.Smit
D.Rikardo
J.B.Sey
K.Marks
F.Kene

Sual: Kәnd tәsәrrüfatında gәlirin bölgüsü vә tәkrar istehsalını tәhlil edәn ilkin iqtisadi
mәktәb: (Çәki: 1)

marjinalizm
neoklassik
fiziokrat
merkantilizm
marksizm

Sual: Torpaq vә onun tәki, bitki vә heyvanat alәmi, meşә vә su resursu, hava baseyni vә
iqlim bu: (Çәki: 1)

tәbii resurs
iqtisadi resurs
istehsal olunmuş resurslar
tükәnmәz resurslar
istehlak olunmuş resurslar

Sual: Maddi nemәtlәr vә xidmәtlәr yaratmaq üçün istehsal amillәrini (resurslar) birlәşdirib
vә tәşkil edib, ictimai tәlәbatları ödәmәk üçün, son mәqsәdi gәlir formalaşdırmaq olan
fәaliyyәt: (Çәki: 1)

novatorluq fәaliyyәti
sahibkarlıq fәaliyyәti
texnoloji tәkmil müәssisә yaratmaq fәaliyyәti
sәmәrәli әmәk fәaliyyәti
ixtisası tәkmillәşdirmәyә istiqamәtlәnmiş fәaliyyәt

Sual: Gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi göstәricilәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Lorens әyrisi
Atkinson indeksi
desil әmsalı
Cinni әmsalı
әmәk mәhsuldarlığı әmsalı
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