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TEST: 050404#01#Y15_İQTISADI HUQUQ
Test 050404#01#Y15_İqtisadi huquq

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 6

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: MALIYYӘ HÜQUQU
Ad maliyyә hüququ

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Maliyyә nәzarәtinin mәzmununu müәyyәn etmәk üçün maliyyә hüquq normaları ilә
tәnzim edilәn münasibәtlәrdә qarşıya qoyulan vәzifәlәrә aşağıdakılardan hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

müәssisәlәrin vә vәtәndaşların dövlәt qarşısında maliyyә öhәdliklәrinin yerinә
yetirilmәsini yoxlamaq

hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin,büdcә vәsaitlәrinin,
bank ssudalarının, xüsusi vәsaitlәrin onlar tәrәfindәn mәqsәdәuyğun surәtdә
istifadәsini yoxlamaq

pul vәsaitlәrinin iqtisadi agentlәr arasında bölgüsünü tәmin etmәk vә onların
fәaliyyәtini stimullaşdırmaq

maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinә obyektiv olaraq qiymәt vermәk
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istehsal vә kommersiya fәaliyyәtinin yüksәldilmәsindә daxili ehtiyatlarını aşkar
etmәk

Sual: Müәssisә, idarә, tәşkilatlar vә vәtәndaşlar tәrәfindәn dövlәtin pul vәsaitlәrinin
tәşkili, bölgüsü vә istifadә edilmәsi qaydalarına vә göstәrişlәrinә dәqiqliklә vә dönmәdәn
әmәl olunması hesab edilir? (Çәki: 1)

maliyyә sistemi
maliyyә qanunvericiliyi
maliyyә ehtiyatı
maliyyә intizamı
maliyyә resursları

Sual: Nazirliklәr vә idarәlәr, yerli özünüidarә orqanlarının nәzarәttәftiş şöbәlәri
tәrәfindәn onlara tabe olan müәssisә vә idarәlәrә münasibәtdә hәyata keçirilәn maliyyә
nәzarәti hansıdır? (Çәki: 1)

tәsәrrüfatdaxili, birgә, kollektiv nәzarәt
ümumdövlәt nәzarәti
bәlәdiyyә, dövlәt, sahibkar nәzarәti
idarә nәzarәti
müstәqil, şәxsi, fәrdi nәzarәt

Sual: Ölkәnin sosialiqtisadi inkişafı mәqsәdilә dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin pul fondlarının
tәşkili, bölüşdürülmәsi vә istifadә edilmәsi sahәsindә hәrәkәtlәrin qanunauyğun vә
mәqsәdyönlü olması üzәrindә nәzarәt hesab edilir? (Çәki: 1)

maliyyә sistemi
maliyyә qanunvericiliyi
maliyyә nәzarәti
maliyyә intizamı
maliyyә resursları

Sual: Yerli Büdcәnin vәsaitinin bәlәdiyyәnin mülkiyyәti hesab edilmәsi hansi mәcәllә ilә
tәsbit olunmuşdur? (Çәki: 1)

Torpaq Mәcәllәsi
Mülkü Prossesual Mәcәllәsi
Cinayәt Mәcәllәsi
Mülki Mәcәllә
Konstitusiya Mәcәllәsi

Sual: Qanunvericilikdә müәyyәn edilәn xüsusi qaydada işlәnib hazırlanan vә dövlәt
hakimiyyәtinin nümayәndәli orqanı tәrәfindәn qәbul olunan aşağıdakılardan hansıdır?
(Çәki: 1)

parlament büdcәsi
bәlәdiyyә büdcәsi
prezident büdcәsi
dövlәt büdcәsi
ailә büdcәsi



Sual: İstәr dövlәt, istәrsә dә bәlәdiyyә büdcәlәri hesab edilir? (Çәki: 1)
müәssisә maliyyәsinin tәrkib hissәsi
firma maliyyәsinin tәrkib hissәsi
dövlәt maliyyәsinin tәrkib hissәsi
yerli maliyyәnin tәrkib hissәsi
beynәlxalq maliyyәnin tәrkib hissәsi

Sual: Dövlәt vә bәlәdiyyә büdcәlәrinin yaradılması vә onların xәrclәnmәsi ilә әlaqәdar
geniş münasibәtlәr dairәsi әmәlә gәlir ki, onlar da xüsusi normalarla nizamlanır. Belә
normaların mәcmusu maliyyә hüququnun әsas bölmәsini, yәni.....? (Çәki: 1)

maliyyә hüququnu formalaşdırır
vergi hüququnu formalaşdırır
sığorta hüququnu formalaşdırır
büdcә hüququnu formalaşdırır
bank hüququnu formalaşdırır

Sual: Dövlәt Büdcәsinin vәsaitinin Azәrbaycan Respublikasının mülkiyyәti hesab
edilmәsi Mülki Mәcәllәnin hansı maddәsinәdә tәsbit olunmuşdur? (Çәki: 1)

125.3cü maddәsinәdә
145.3cü maddәsinәdә
155.3cü maddәsinәdә
185.3cü maddәsinәdә
115.3cü maddәsinәdә

Sual: Dövlәt Büdcәsinin vәsaitinin Azәrbaycan Respublikasının mülkiyyәti hesab
edilmәsi hansi mәcәllә ilә tәsbit olunmuşdur? (Çәki: 1)

Mülki Mәcәllә
Mülkü Prossesual Mәcәllә
Cinayәt Mәcәllәsi
Torpaq Mәcәllәsi
Konstitusiya Mәcәllәsi

Sual: Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 156cı maddәsinәdә müәyyәn
edilir ki, Yerli Büdcәsinin vәsaiti bәlәdiyyәnin.....? (Çәki: 1)

әsasıdır
mülkiyyәtidir
hüquqi tәminatıdır
iqtisadi bazasıdır
maliyyә sistemidir

Sual: Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinin 155.3cü maddәsinәdә müәyyәn
edilir ki, Dövlәt Büdcәsinin vәsaiti Azәrbaycan Respublikasının.....? (Çәki: 1)

әsasıdır
iqtisadi bazasıdır
hüquqi tәminatıdır



mülkiyyәtidir
maliyyә sistemidir

Sual: Azәrbaycan Respublikasında dövlәt büdcәsi hüquq qüvvәsi qazanır? (Çәki: 1)
Prezident fәrmanından sonra
Büdcә qanunu qәbul olunduqdan sonra
Nazirlәr Kabinetinin sәrәncamından sonra
Parlament Komitәlәrinin müzakirәsindәn sonra
Maliyyә Nazirliyi tәsdiq edәndәn sonra

Sual: Azәrbaycan Respublikasında dövlәt büdcәsi hansı formada tәsdiq olunur? (Çәki:
1)

fәrman şәkilindә
qanun şәklindә
sәrәncam şәklindә
konvensiya şәklindә
kontrakt şәklindә

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә hüququnun alt sahәsidir? (Çәki: 1)
inzibati hüquq
vergi hüququ
mülkü hüquq
ğömrük hüququ
konstitusiya hüququ

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyә hüququnun alt sahәsidir? (Çәki: 1)
inzibati hüquq
ğömrük hüququ
mülkü hüquq
büdcә hüququ
konstitusiya hüququ

Sual: Büdcә sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzim edәn normalar iki qrupa bölünür vә
onlar aşağıdakı kimi fәrqlәndirilir? (Çәki: 1)

texniki vә prosesual büdcә hüquq normaları
maddi vә qeyrimaddi büdcә hüquq normaları
cari vә proqnoz büdcә hüquq normaları
mexaniki vә texniki büdcә hüquq normaları
maddi vә prosesual büdcә hüquq normaları

Sual: Büdcә hüququ spesifik tәnzimetmә predmetinә malikdir vә onun predmetinә
aşağıdakı hansı münasibәt daxil deyildir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının büdcә quruluşunun müәyyәn edilmәsi vә büdcә
sisteminin yaradılması ilә әlaqәdar münasibәtlәr

büdcә sisteminә daxil olan büdcәlәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәr



Azәrbaycan Respublikası, Naxçıvan MR vә ayrıayrı inzibati әrazi vahidlәrinin büdcә
sahәsindә sәlahiyyәtlәrinin bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr

Azәrbaycan Respublikasında pul siyasәtinin müәyyәn edilmәsi vә zәruri pul
kütlәsinin emissiyası ilә әlaqәdar münasibәtlәr

respublikanın dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәr üzrә strukturunun müәyyәn
edilmәsi, habelә büdcәlәr arasında onların bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr

Sual: Hüquq әdәbiyyatında büdcәlәrin bir neçә növü müәyyәn olunur. Aşağıdakılardan
hansı hәmin tәsnifat qrupuna aid deyil? (Çәki: 1)

adi büdcәlәr
fövqәladә büdcә
minimal büdcә
universal büdcә
birlәşmiş (vahid) büdcә

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanun layihәsinin müzakirәsi vә
tәsdiqi harda hәyata keşirilir? (Çәki: 1)

Ambudsman Aparatında
Milli Mәclisdә
Nazirlәr Kabinetindә
Maliyyә Nazirliyindә
Konstitusiya Mәhkәmәsindә

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanun layihәsinin müzakirәsi vә
tәsdiqi hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

Nazirlәr Kabinetinin Daxili Nizamnamәsinә uyğun olaraq
Ambudsman Aparatının Daxili Nizamnamәsinә uyğun olaraq
Konstitusiya Mәhkәmәsinin Daxili Nizamnamәsinә uyğun olaraq
Milli Mәclisinin Daxili Nizamnamәsinә uyğun olaraq
Maliyyә Nazirliyinin Daxili Nizamnamәsinә uyğun olaraq

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanun layihәsi digәr sәnәdәlәrlә
birlikdә oktyabrın 15dәn gec olmayaraq, Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109cu maddәsinin 2ci bәndinә müvafiq olaraq, Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
tәrәfindәn hansı orqana göndәrilmәlidir? (Çәki: 1)

Nazirlәr Kabinetinә
Maliyyә Nazirliyinә
Ambudsman Aparatına
Milli Mәclisә
Konstitusiya Mәhkәmәsinә

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә dövlәt büdcәsi haqqında qanun layihәsi digәr sәnәdәlәrlә
birlikdә oktyabrın 15dәn gec olmayaraq, Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109cu maddәsinin 2ci bәndinә müvafiq olaraq kim tәrәfindәn Milli Mәclisin
müzakirәsinә vә tәsdiqinә tәqdim edilir? (Çәki: 1)

Maliyyә Naziri



Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
Parlament Sәdri
Ali Mәhkәmә
Mәrkәzi Bankın Sәdri

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә «Dövlәt büdcәsi haqqında» qanuna әsasәn aşağıdakı
göstәricilәrdәn hansı tәsdiq olunmur? (Çәki: 1)

funksional vә iqtisadi tәsnifatın uyğun olaraq paraqraflar sәviyyәsindә xәrclәrin
mәblәği

büdcә kәsirinin yuxarı hәddinin mәblәği
Naxçıvan MRnın büdcәsinә vә yerli büdcәlәrә verilәn dotasiyaların, subsidiyaların,

subvensiyaların mәblәği
beynәlxalq öhdәliklәr, daxili vә xarici borclar üzrә öhdәliklәr, daxili vә xarici borclar

üzrә ödәnişlәr
büdcә mәdaxilinin aşağı hәddinin mәblәği

Sual: Növbәti büdcә ili üzrә «Dövlәt büdcәsi haqqında» qanuna әsasәn aşağıdakı
göstәricilәrdәn hansı tәsdiq olunmur? (Çәki: 1)

büdcә gәlirlәrinin ümumi mәblәği
büdcәyә verilәcәk ianәlәrin mәblәği
mәdaxil mәnbәlәri üzrә gәlirlәrin mәblәği
ayrıayrı vergilәrdәn dövlәt büdcәsinә ayırmaların normativlәri
xәrclәrin ümumi mәblәği

Sual: Müәyyәn olunmuş qaydada subsidiyaların verilmәsini tәmin edәn, beynәlxalq
tәşkilatlara üzvlük haqlarını, dövlәtin daxili vә xarici borclrı üzrә birbaşa xәrclәri hәyata
keçirәn aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

Mәrkәzi Bank
Әyyar Palatası
Baş Dövlәt Xәzinәdarlığı
Vergilәr Nazirliyi
Hesablama Palatası

Sual: Maliyyә nәzarәtinin vәzifәlәrinin reallaşması nәticәsindә möhkәmlәnir? (Çәki: 1)
icra intizamı
vergi intizamı
maliyyә intizamı
nәzarәt intizamı
mülki intizam

Sual: Maliyyә nәzarәtinin hәyata keçirilmәsindә aşağıdakılardan hansı vәzifә hesab
edilmir? (Çәki: 1)

müәssisәlәrin vә vәtәndaşların dövlәt qarşısında maliyyә öhәdliklәrinin yerinә
yetirilmәsini yoxlamaq

maliyyә intizamının pozulması hallarının qarşısını almaq vә onları xәbәrdaretmәk
hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin mәnimsәnilmәsi



maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinә obyektiv olaraq qiymәt verәmәk
dövlәt büdcәsinә daxilolmlarınartırılmasını tәmin etmәk

Sual: Maliyyә nәzarәtini hәyata keçirәn orqanların dairәsinә görә nәzarәtin aşağıdakı
növü yoxdur? (Çәki: 1)

parlamentnәzarәti
prezident nәzarәti
yerli icra hakimiyyәtinin nәzarәti
maliyyәkredit orqanlarının nәzarәti
auditor nәzarәti

Sual: Maliyyә münasibәtlәrindә maliyyә fәaliyyәtinin funksiyasına görә aşağıdakı qrupu
yoxdur? (Çәki: 1)

pul vәsaitlәri fondunun sәfәrbәr olunması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsinin formalaşdırılması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә ehtiyatlarının hәrәkәtlәri üzәrindә nәzarәt ilә әlaqәdar münasibәtlәr
dövlәtin maliyyә resurslarının bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar münasibәtlәr
maliyyә ehtiyatlarından istifadә olunmasıilә әlaqәdar münasibәtlәr

Sual: Maliyyә hüququnda maddi normaların daha çox tәtbiq olunduğu hüquq sahәsi
hansıdır? (Çәki: 1)

sığorta hüququ
maliyyә hüququ
büdcә hüququ
vergi hüququ
bank hüququ

Sual: Dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirilәn bütün tәdbirlәrin, idarә vә tәşkilatların
xәzinәdarlıqdan keçәn әmәliyyatların müvafiq uçot standartlarına uyğun olaraq uçotunu
aparmaq hansı qrumun başlıca funksiyasıdır? (Çәki: 1)

Mәrkәzi Bankın
Әyyar Palatasının
Vergilәr Nazirliyinin
Baş Dövlәt Xәzinәdarlığının
Hesablama Palatasının

Sual: Dövlәt büdcәsi layihәsi ilә birlikdә bir sıra mühüm sәnәdlәr dә hazırlanır. Onlar bir
qayda olaraq dövlәt büdcәsinin icra edilmәsi ilә bağlı olduğu üçün hazırlanır.
Aşağıdakılardan hansı hәmin sәnәdrә aid deyil? (Çәki: 1)

cari ilin dövlәt büdcәsinin icrasının vәziyyәti barәdә hesabat
növbәti büdcә ili üzrә Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi haqqında qanun

layihәsi
Azәrbaycan Respublikasının növbәti büdcә ili üzrә iqtisadi vә sosial inkişaf

konsepsiyası vә proqnoz göstәricilәri
Azәrbaycan Respublikasının növbәti ili üzrә enerji balansı



büdcә vә vergi siyasәtinin әsas istiqamәtlәri

Sual: Dövlәt büdcәsi layihәsi ilә birlikdә bir sıra mühüm sәnәdlәr dә hazırlanır. Onlar bir
qayda olaraq dövlәt büdcәsinin icra edilmәsi ilә bağlı olduğu üçün hazırlanır.
Aşağıdakılardan hansı hәmin sәnәdrә aid deyil? (Çәki: 1)

dövlәt büdcәsinin vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilmәsi nәzәrdә tutulanmәqsәdli
proqramlar

Azәrbaycan Respublikasının әrazi üzrә Vahid (Toplu) Maliyyә Balansı
Azәrbaycan Respublikasının Tәdiyyә Balansı
növbәti il üzrә icmal büdcәnin layihәsi
dövlәt borcları vә dövlәt zәmanәti ilә digәr öhdәliklәrә dair mәlumat

Sual: Büdcәlәrin tәrtib olunması, baxılması vә tәsdiq olunması, onların icrası, habelә
büdcәlәrin icrasına dair hesabatın tәrtib vә tәsdiq olunması ilә әlaqәdar dövlәtin
prosesual txarakterli büdcә hüquq normaları ilә nizama salınan fәaliyyәti hesab edilir?
(Çәki: 1)

büdcә hüququ
büdcә tәrtibi
büdcә quruculuğu
büdcә prosesi
büdcә nәzarәti

Sual: Büdcә sistemi haqqında» qanuna әsasәn mәrkәzi büdcәdәn yerli büdcәlәrә
aşağıdakı formada ayırma hәyata keçirilә bilmәz? (Çәki: 1)

dotasiya
subsidiya
transfert
subvensiya
transaksiya

Sual: Büdcә prosesinin hәyata keçirilmәsi zamanı aşağıdakılardan hansı prinsip hesab
edilmir? (Çәki: 1)

büdcә prosesi mәrhәlәlәrinin tәkrarlığı
dövlәt hakimiyyәtinin nümayәndәli vә idarәçilik orqanlarının büdcә prosesi

mәrhәlәlәrindәki fәaliyyәtlәrindә hakimiyyәt bölgüsü
büdcә tәsnifatına uyğun olaraq büdcә göstәricilәrinin ixtisaslaşdırılması
maliyyә ehtiyatlarının tamlığı
aşkarlıq

Sual: Büdcә prosesi hәyata keçirilәrkәn aşağıdakılardan hansı büdcә quruluşu prinsipi
hesab edilmir? (Çәki: 1)

vahidlik
tamlıq
reallıq
birdәfәlik
müstәqillik



Sual: «Büdcә sistemi haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 2 iyul 2002ci il tarixli
Qanununun 18ci vә 19cu maddәlәrinә әsasәn dövlәt büdcәsinin icrası hәyata keçirilir?
(Çәki: 1)

Vergilәr Nazirliyi vasitәsilә
Baş Dövlәt Xәzinәdarlığı vasitәsilә
Mәrkәzi Bank vasitәsilә
Әyyar Palatası vasitәsilә
Hesablama Palatası vasitәsilә

Sual: «Büdcә sistemi haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu hesab edilir?
(Çәki: 1)

texniki xarakterli
maddi xarakterli
prosesual xarakterli
mexaniki xarakterli
icra xarakterli

Sual: «Büdcә sistemi haqqında» qanuna әsasәn mәrkәzi büdcәdәn hәyata keçirilәn
ayırmalardan hansı qaytarılan hesab edilir? (Çәki: 1)

büdcә ssudası
subsidiya
transfert
subvensiya
qrant

Sual: «Büdcә sistemi haqqında» qanuna әsasәn mәrkәzi büdcәdәn hәyata keçirilәn
ayırmalardan hansı nәzәrdә tutulan tәdbir reallaşdırılmadığı tәqdirdә geri
qaytarılmalıdır? (Çәki: 1)

büdcә ssudası
subsidiya
transfert
subvensiya
qrant

Sual: «Büdcә sistemi haqqında» qanuna әsasәn mәrkәzi büdcәdәn yerli büdcәlәrә
aşağıdakı formada ayırma hәyata keçirilә bilmәz? (Çәki: 1)

büdcә ssudası
subsidiya
konsiqnasiya
subvensiya
qrant

Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcә kәsirinin azalmasına nail olmaq üçün Azәrbaycan
Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» 2 iyul 2002ci il tarixli qanununda müәyyәn



edilmiş tәdbir deyil? (Çәki: 1)
büdcә kәsiri mәblәğinin müәyyәn edilmәsi
kredit ehtiyatlarından istifadә edilmәsi
dövlәt büdcәsinin müdafiә olunmuş maddәlәri istisna olmaqla bütün xәrclәrin

proporsional qaydada ixtisarı mexanizmi – sekvestr tәtbiq edilmәsi
büdcә kәsirinin UDMin 50%lik nisbәti ilә әlaqәlәndirilmәsi
dövlәtin qısamüddәtli öhdәliklәrinin, yәni dövlәt istiqrazlarının buraxılması vә

yayılmasından әldә olunan vәsailәrdәn istifadә edilmәsi

Sual: Azәrbaycan Respublikası Kontitusiyasına әsasәn Azәrbaycan Respublikasının
büdcә sisteminin 1ci sәviyyәsi hesab edilir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi vә bәlәdiyyә büdcәlәri
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi vә Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәsi
Bәlәdiyyә büdcәlәri vә Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәsi
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәsivә

bәlәdiyyә büdcәlәri
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi

Sual: Azәrbaycan Respublikası Kontitusiyasına әsasәn Azәrbaycan Respublikasının
büdcә sisteminin 2ci sәviyyәsi hesab edilir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi vә bәlәdiyyә büdcәlәri
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi vә Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәsi
bәlәdiyyә büdcәlәri
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi, Naxçıvan MRnın dövlәt büdcәs vә

bәlәdiyyә büdcәlәri
Azәrbaycan Respublikasının dövlәt büdcәsi

Sual: Azәrbaycan Respublikasında hәr növbәti il üçün qәbul edilәn Dövlәt Büdcәsi
haqqında qanunu ibarәtdir? (Çәki: 1)

texniki normalardan
maddi normalardan
proqnoz normalardan
mexaniki normaları
prosesual normalardan

Sual: Azәrbaycan Respublikasının «Büdcә sistemi haqqında» qanununa әsasәn büdcә
dövrünün birinci mәrhәlәsi hesab edilir? (Çәki: 1)

büdcәnin müzakirәsi vә tәsdiq edilmәsi
büdcәnin tәrtib edilmәsi, baxılması vә tәsdiq edilmәsi
büdcәnin tәrtib edilmәsi vә tәsdiq edilmәsi
büdcәnin sekvestri, tәrtib edilmәsi, baxılması vә tәsdiq edilmәsi
büdcәnin qanun formasına salınması vә tәsdiq edilmәsi

Sual: Azәrbaycan Respublikasının hәr növbәti il üçün tәsdiq edilәn dövlәt büdcәsi
haqqında qanunları ibarәtdir? (Çәki: 1)

maddi normlardan



prosessual normlardan
stimullaşdırıcı normlardan
tәnzimlәyici normlardan
imperativ normlardan

Sual: Azәrbaycan Respublikasının hәr növbәti il üçün tәsdiq edilәn dövlәt büdcәsinin
hazırlanıb tәsdiq olunmasını müәyyәn edәn normalar ibarәtdir? (Çәki: 1)

tәnzimlәyici normlardan
prosessual normlardan
stimullaşdırıcı normlardan
imperativ normlardan
maddi normlardan

Sual: Azәrbaycan Respublikasının pul vәsaiti fondları vә onlara müvafiq olan hüquq
institutlarına aşağıdakı daxil deyil? (Çәki: 1)

dövlәt maliyyәsi
maliyyә fondu
müәssisәlәrin, idarәlәrin vә tәşklatların maliyyәsi
kredit fondu
sığorta fondu

Sual: Büdcә hüququnun predmetinә aşağıdakı münasibәt daxil deyildir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının büdcә sisteminin yaradılması ilә әlaqәdar münasibәtlәr
respublikanın dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәr üzrә strukturunun müәyyәn edilmәsi

ilә әlaqәdar münasibәtlәr
vergi tәtillәrinin verilmәsi ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr
büdcә sisteminә daxil olan büdcәlәr arasında qarşılıqlı münasibәtlәr
respublikanın gәlir vә xәrclәrinin büdcәlәr arasında bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar

münasibәtlәr

Sual: Mulki qanunvericiliyә әsasәn nizamnamә fondu balansın .......... aid edilir? (Çәki: 1)
aktivlәrinә
balansarxası hesaba
müxbir hesaba
passivlәrinә
alternativ hesaba

Sual: Malların (işlәr vә xidmәtlәrin) satışından vә ya әmlakın satışından, yaxud da başqa
әmәliyyatlardan әldә olunan gәlirlәr ilә çәkilәn xәrclәr arasında fәrq hesab edilir? (Çәki:
1)

xüsusi mәnfәәt
xalis mәnfәәt
ümumi mәnfәәt
daimi mәnfәәt
tәmiz mәnfәәt



Sual: Müәssisәlәrin (tәşkilatların) maliyyә fondu hansı hüquq sahәsinin tәnzimetmә
obyektidir? (Çәki: 1)

vergi hüququnun
inzibati hüququn
tәsәrrüfat hüququnun
maliyyә hüququnun
mülkü hüququn

Sual: Müәssisәlәrin maliyyә fondunun rolu ondadır ki, bilavasitә maddi istehsal
prosesindә ölkәnin...? (Çәki: 1)

rәqabәtqabiliyyәtliliyi formalaşır
milli gәliri yaranır
iqtisadiyyatında tarazlıq olur
iqtisadi strukturu meydana çıxır
tәhlükәsizliyi tәmin edilir

Sual: Müәssisәnin әmlakının aktivlәr vә passivlәrindәn ibarәt olması tәsbit olunmuşdur?
(Çәki: 1)

Mülki Mәcәllәdә
Müәssisә haqqında qanunda
Konstitusiyada
Rәqabәt Mәcәllәsindә
Sahibkarlıq qanununda

Sual: Müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsulun (iş vә xidmәtlәrin) maya dәyәrini әmәl
gәtirәn xәrclәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

maddi xәrclәr
әmәyin ödәnilәmәsi ilә bağlı olan xәrclәr
әsas fondların amortizasiyası
sosial ehtiyaclar üçün ayırmalar
dövlәt investisiyası

Sual: Müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsulun (iş vә xidmәtlәrin) maya dәyәrini әmәl
gәtirәn xәrclәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

maddi xәrclәr
әmәyin ödәnilәmәsi ilә bağlı olan xәrclәr
әsas fondların amortizasiyası
sosial ehtiyaclar üçün ayırmalar
dövlәt investisiyası

Sual: Müәssisәnin maliyyә ehtiyatlarının ilkin mәnbәyini müәssisәnin ............ fondu
tәşkil edir? (Çәki: 1)

nizamlama
әsasnamә
nizamnamә



ilkin kapital
stabillәşmә

Sual: Müәssisәnin maliyyә fondu maddi mәnada onun...? (Çәki: 1)
iqtisadi ehtiyatlarıdır
pul ehtiyatlarıdır
resurs ehtiyatlarıdır
illik ehtiyatlarıdır
istehsal ehtiyatlarıdır

Sual: Müәssisәnin maliyyә mәnbәyi hesab edilәn mәnfәәt aşağıdkı kimi fәrqlәndirilir?
(Çәki: 1)

daimi vә müvәqqәti
birdәfәlik vә dövrü
daxili vә xarici
ümumi vә xalis mәnfәәt
pul vә maddi

Sual: Nizamnamә kapitalı müәssisәnin nizamnamәyә әsasәn fәaliyyәtini tәmin etmәk
üçün mülkiyyәtçilәr tәrәfindәn müәssisәnin әmlakına qoyulmuş ilkin vәsaitdir vә onun
mәblәği dәqiq müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

müәssisәnin balansında
müәssisәnin tәşkilati formasında
müәssisәnin tәsis sәnәdlәrindә
müәssisәnin ticarәt markasında
müәssisәnin mülkiyyәtindә

Sual: Müәssisәnin mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq qanuna müvafiq yaradılan vә
ictimai tәlәbatın ödәnilmәsi vә mәnfәәt alması mәqsәdilә mәhsul istehsal edәn vә satan,
işlәr görәn vә xidmәtlәr göstәrәn, hüquqi şәxs olan müstәqil tәsәrrüfat subyekt olması
hansı aktla müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

Müәssisә haqqında qanun
Konstitusiya
Mülki Mәcәllә
Sahibkarlıq qanunu
Rәqabәt Mәcәllәsi

Sual: Müәssisәnin әmlakının әmәlә gәlmәsi mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

bank kreditlәri vә digәr kreditlәr
kapital qoyuluşu vә büdcәdәn dotasiyalar
qanunvericiliklә qadağan olunmayan digәr mәnbәlәrdәn daxil olan vәsaitlәr
bütün subvensiyalar
hüquqi vә fiziki şәxslәrin verdiklәri xeyriyyә vәsaitlәri



Sual: Müәssisәnin әmlakının әmәlә gәlmәsi mәnbәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

tәsisçilәrin pul vә maddi payları
әsasnamә kapitalı
qiymәtli kağızların satışından әldә edilәn gәlir
mәhsul satışından, görülәn işlәrdәn, göstәrilәn xidmәtlәrdәn alınan gәlir
bank kreditlәri vә digәr kreditlәr

Sual: Müәssisәlәrin maliyyә fondu....? (Çәki: 1)
birdәfәlik fonddur
mәrkәzlәşdirilmiş fonddur
cari fonddur
tәsәrrüfat fondudur
mәrkәzlәşdirilmәmiş fonddur

Sual: Müәssisәlәrin maliyyә fondu aşağıdakılardan hansı üçün zәruri mәnbә hesab
edilir? (Çәki: 1)

yol fondu
xarici borc fondu
sosial müdafiә fondu
stabillәşmә fondu
Neft Fondu

Sual: Müәssisәlәrin maliyyә fondu aşağıdakılardan hansı üçün zәruri hesab edilir? (Çәki:
1)

Prezidentin Ehtiyat fondu
büdcәdәnkәnar fondlar
xarici borc fondu
Neft Fondu
stabillәşmә fondu

Sual: Müәssisә maliyyәsi aspektindәn maddi xәrclәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
(Çәki: 1)

hazırlanan mәhsulun tәrkibinә daxil olan xammal vә materialların dәyәri
qablaşdırma mәmulatlarının vә taranın dәyәri
yarımfabrikatların dәyәri
istehsal ehtiyacları üçün sәrf olunan әmәyin dәyәri
komplekslәşdirici mәmulatların dәyәri

Sual: Müәssisә maliyyәsi aspektindәn әmәyin ödәnilmәsi ilә bağlı xәrclәrә
aşağıdakılardan hansı daxil edilmir? (Çәki: 1)

faktiki görülәn işә görә әmәk haqqı
növbәti vә әlavә mәzuniyyәtlәrin ödәnilmәsi
artıq (gecә növbәsindә) görülәn işә görә әmәk haqqına әlavәlәr
müәssisәnin ştatında olmayan işçinin mülkihüquqi müqavilәlәr әsasında yerinә

yetirilmiş işә görә әmәk haqqının ödәnilmәsi



müәssisәnin ştatında olan işçinin övladlarına verilәn sosial müavinәt

Sual: Әlavә kapital – müәssisәnin әlavә işlәrlә әldә etdiyi ehtiyatlardır. Hüquq
әdәbiyyatında belә vsaitlәrin alınması mәnbәlәrinin aşağıdakı istiqamәti mövcud
deyildir? (Çәki: 1)

başqa müәssisәlәrin fәaliyyәtindә paylı iştirakdan әldә olunan gәlirlәr
sanksiya vә ziyanın ödәnilmәsi formasında әldә olunan mәblәğlәr
әmlakın icarәyә verilmәsindәn әldә olunan gәlirlәr
tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlir
sәhm, istiqraz vә digәr qiymәtli kağızların satışından әldә olunan gәlirlәr (dividend

vә faizlәr)

Sual: Büdcә hüququ, vergi hüququ, kreditlәşdirmә, hesablaşmalar, valyuta hüququ vә s.
müәyyәn edir? (Çәki: 1)

müәssisәlәrin tәşkilatihüquqi formalarını
müәssisәlәrin tәsәrrüfat mexanizminin hüquqi rejimini
müәssisәlәrin infrastrukturunun hüquqi rejimini
müәssisәlәrin maliyyә fondunun hüquqi rejimini
müәssisәlәrin istehsl imkanlarının hüquqi rejimini

Sual: Müәssisә әldә etdiyi gәlirin bölüşdürülmәsi ilә dövlәt qarşısında yerinә yetirmәlidir
(Çәki: 1)

inkişaf planlarını
investisiya qoyuluşunu
әmәk haqqı ödәnişini
büdcәdәnkәnar sosial fondlara ayırmaları
sosial transfertlәri

Sual: Müәssisә әldә etdiyi gәlirin bölüşdürülmәsi ilә dövlәt qarşısında yerinә yetirmәlidir?
(Çәki: 1)

inkişaf planlarını
investisiya qoyuluşunu
әmәk haqqı ödәnişini
vergi öhdәliklәrini
sosial transfertlәri

Sual: Konstitusiyanın 94cü maddәsinә görә respublikamızda maliyyә fәaliyyәtinin, vergi
vә rüsumların ümumi әsaslarının müәyyәn edilmәsi sәlahiyyәti mәxsusdur? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr nazirliyinә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә nazirliyinә
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinә
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә

Sual: Dövriyyә hәcminin sәviyyәsinә görә, regionlar üzrә fәrqlәnәn vergi növü hansıdır?



(Çәki: 1)
әlavә dәyәr vergisi
sadәlәşdirilmiş vergi
mәnfәәt vergisi
aksizlәr
diferensial vergi

Sual: Vergi sisteminә daxil olan ödәmәlәrin hüquqi formasına görә aşağıdakı növü
yoxdur? (Çәki: 1)

vergilәr
rüsumlar
yığımlar
reze vergilәr
kvazivergilәr

Sual: Vergiqoyulmanın bütün vergilәr üçün әhәmiyyәtli olan әsas müddәalarını nә
müәyyәn edir? (Çәki: 1)

vergi hüququnun xüsusi hissәsi
vergi hüququnun ümumi hissәsi
vergi hüququnun birinci hissәsi
vergi hüququnun qanunvericilik hissәsi
vergi hüququnun ümumi hissәsi

Sual: Vergilәrin konkret növlәrinin seçilmәsini, onların әlaqәsi vә әhәmiyyәtini
şәrtlәndirәn ümumiqtisadi (makroiqtisadi) faktorlardan asılı olaraq bazis xarakterli
müxtәlif vergi sistemi modellәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

anqlosakson modeli
avrokontinental modeli
latınamerikan modeli
şәrqi asiya modeli
qarışıq model

Sual: Verginin ödәnilmәsinin üsullarına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)
deklarativ üsulla verginin ödәnilmәsi
sifariş üzrә verginin ödәnilmәsi
gәlir mәnbәyindә verginin ödәnilmәsi
kadastr üsulu ilә verginin ödәnilmәsi
bildiriş üzrә verginin ödәnilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı Mәrkәzi Bankın funksiyası deyil? (Çәki: 1)
dövlәtin pul vә valyuta siyasәtini müәyyәn edir
dövlәt büdcәsinin layihәsini tәrtib edir
manatın mәzәnnәsinә mütәmadi olaraq nәzarәt edir
valyuta tәnzimini hәyata keçirir, beynәlxalq qızılvalyuta ehtiyatlarını saxlayır
bank sisteminә nәzarәti hәyata keçirir



Sual: Bank әmәliyyatları xüsusiyyәtinә görә bank hüquq münasibәti deyil? (Çәki: 1)
passiv bank әmәliyyatları
direktiv bank әmәliyyatları
vasitәçi bank әmәliyyatları
yardımçı bank әmәliyyatları
аktiv bank әmәliyyatları

Sual: Bank hüquq münasibәtlәrinin yaranmasına sәbәb kimi aşağıdakılardan hansı çıxış
edә bilmәz? (Çәki: 1)

mәcburi ehtiyatın yaradılmlası
lisenziyanın verilmәsi vә onun geri götürülmәsi
әmanәt yerlәşdirmәyә mәcburetmә
zәrәr vurulması
müqavilә vә ya birtәrәfli әqd

Sual: Bank Mәrkәzi Bankdan aldığı lisenziya әsasında aşağıdakı fәaliyyәt növü ilә
mәşğul ola bilmәz? (Çәki: 1)

tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin (әmanәtlәrin) vә digәr qaytarılan vәsaitlәrin cәlb
edilmәsi

dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşdırılması üçün pul vәsaitlәrin
tәmәrküzlәşdirilmәsi

klirinq, hesablaşmakassa xidmәtlәri, pul vәsaitinin, qiymәtli kağızların vә ödәniş
vasitәlәrinin köçürülmәsi üzrә xidmәtlәr göstәrilmәsi

ödәniş vasitәlәrinin (o cümlәdәn kredit vә debet kartları, yol çeklәri vә bank
köçürmә veksellәri) buraxılması

fiziki vә hüquqi şәxslәrin hesablarının, o cümlәdәn bankların müxbir hesablarının
açılması vә aparılması

Sual: Bank Mәrkәzi Bankdan aldığı lisenziya әsasında aşağıdakı fәaliyyәt növü ilә
mәşğul ola bilmәz? (Çәki: 1)

qiymәtli metalların әmanәtә cәlb edilmәsi vә yerlәşdirilmәsi
maliyyә müşaviri, maliyyә agenti vә ya mәslәhәtçisi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt
dövlәt әmlakının reyistri ilә bağlı zәruri bazanı formalaşdırmaq
kreditlәrә vә kredit qabiliyyәtinin yoxlanılmasına dair informasiya verilmәsi vә

xidmәtlәr göstәrilmәsi

Sual: Bankların formaları özlәrini әsasәn hәr bir ölkәnin iqtisadi sisteminin әsas
hәlqәlәrindәn biri olan ........ sistemindә biruzә verir? (Çәki: 1)

malyyә sistemindә
bank sistemindә
kredit sistemindә
valyuta sistemindә
sığorta sistemindә



Sual: Subyektlәr baxımından aşağıdakı bank hüquq münasibәtlәri mövcud deyil? (Çәki:
1)

bank vә müştәri arasında
Mәrkәzi bank vә banklar arasında
Mәrkәzi bank ilә sahibkar arasında
Mәrkәzi bank ilә hökumәt arasında
bank әmәliyyatının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq iki bank arasında

Sual: «Valyuta tәnzimi haqqında» qanuna әsasәn cari әmәliyyatlara aşağıdakılardan
hansı aid deyil? (Çәki: 1)

180 gündәn artıq olmayan müddәtә maliyyә kreditәrinin alınması vә verilmәsi
respublikaya vә ya respublikadan kәnara qeyriticarәt xarakterli köçürmәlәr, o

cümlәdәn, әmәk haqqı, pensiya, aliment vә miras mәblәğlәrinin köçürülmәsi
әmanәtlәr, investisiyalar, kreditlәr vә kapitalın hәrәkәti ilә bağlı başqa әmәliyyatlar

üzrә faizlәrin, dividendlәrin vә s. gәlirlәrin respublikaya vә ya respublikadan kәnara
köçürülmәsi

ölkәlәr arasında kredit sazişlәrinin әsasüında mütәmadi valyuta ağınlarlnın tәmin
edilmәsı vә nәzarәt

malların, işlәrin vә xidmәtlәrin ixracı vә idxalı üzrә hesablaşmaların, elәcә dә ixrac
idxal әmәliyyatlarının 180 gündәn artıq olmayan müddәtә kreditlәş¬di¬ril¬mә¬si ilә
әlaqәdar hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi üçün xarici respublika¬ya vә ya
respublikadan köçürülmәsi

Sual: «Valyuta tәnzimi haqqında» qanuna әsasәn, «rezidentlәr» dedikdә,
aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulmur? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasında daimi yaşayış yeri olan, o cümlәdәn respublikadan
kәnarda müvәqqәti qalan fiziki şәxslәr

Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә görә yaradılmış hüquqi şәxslәr
Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda yerlәşәn respubli¬kanın

diplomatik vә digәr rәsmi nümayәndәliklәri
qeyrirezidentlәrin respubikadan kәnarda yerlәşәn filialları vә nümayәndәliklәri
Azәrbaycan Respublikasında yerlәşәn vә respublika qanunvericiliyinә görә

yaradılmış, lakin hüquqi şәxs olmayan müәssisә vә tәşkilatlar

Sual: Beynәlxalq valyuta hesablaşmalarında aşağıdakı hesablaşma formalarından hansı
istifadә olunmur? (Çәki: 1)

sәnәdli akkreditiv
inkasso
klirinq hesablaşmalar
nәğd hesablaşma
köçürmә

Sual: Kapitalın hәrәkәti ilә bağlı valyuta әmәliyyatlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
(Çәki: 1)

birbaşa investisiyalar, yәni gәlir әldә etmәk vә müәssisәnin idarә edilmәsindәiştirak
etmәk hüququna malik olmaq mәqsәdi ilә müәssisәnin nizamnamә kapitalına sәrmayә
qoyuluşu

qeyrirezidentlәrin ölkәdәki mülkiyyәtinin әldә olunması mәqsәdilә maliyyә



resurslarından istifadә

qiymәtli kağızların әldә edilmәsi
müvәkkil banklar tәrәfindәn valyuta vәsaitәlrinin 180 gündәn artıq müddәtә depozitә

cәlb edilmәsi
malların, işlәrin vә xidmәtlәrin ixracı vә idxalı üzrә 180 gündәn artıq müddәtә ödәniş

möhlәtinin verilmәsi vә alınması

Sual: Mәrkәzi Bankın valyuta tәnzimlәnmәsinin әsas orqanı kimi «Valyuta tәnzimi
haqqında» qanuna müvafiq olaraq funksiyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki:
1)

Azәrbaycan Respublikasında xarici valyutanın vә xarici valyutada qiymәtli kağızların
tәdavülü sahәsini vә qaydasını müәyyәn edir

xarıcı valyutanın emissiyasını vә tәdavülә buraxılması ilә bağlı tәdbirlәri hәyata
keçirir

valyuta әmәliyyatları üzrә uçotun vә hesabatın, sәnәdlәşmә vә statistikanın vahid
formalarını vә qaydalarını müәyyәn edir

valyuta әmәliyyatlarını aparmaq üçün banklara lisenziya verilmәsinin ümumi
qaydalarını müәyyәn edir vә bu mәqsәdlә lisenziya verir

valyuta әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsinә dair normativ aktlar qәbul edir

Sual: Valyuta hüquq münasibәtlәrinin digәr iştirakçıları «qeyrirezidentlәr» adlanır vә
onlara aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda daimi yaşayış yeri olan, o
cümlәdәn Azәrbaycan Respublikasında müvәqqәti qalan fiziki şәxslәr

qeyrirezidentlәrin Azәrbaycan әrazisindә yerlәşәn filial, büro vә agentliklәri
xarici dövlәtlәrin qanunvericiliyinә görә yaradılmış, Azәrbaycan Respublikası

hüdudlarından kәnarda yerlәşәn hüquqi şәxslәr vә hüquqi şәxs olmayan müәssisә vә
tәşkilatlar

rezidentlәrin respubikadan kәnarda yerlәşәn filialları vә nümayәndәliklәri
Azәrbaycan Respublikasında yerlәşәn xarici diplomatik vә digәr rәsmi

nümayәndәliklәr, habelә beynәlxalq tәşkilatlar, onların filial vә nümayәndәliklәri

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdә tәhsil xәrclәrinә aid edilәn tәşkilatların әmәk haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı



Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
dövriyyәyә daxil edilәn dövlәt istiqrazlara görә ödәnilmәli faizlәr
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Maliyyә Nazirliyinin Mәrkәzi Bankdan aldığı kredit
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Nәqliyyat Nazirliyinin verdiyi sifarişlәrә görә yaranan borc
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Sosial sığorta pensiyalarına görә yaranan borc
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Müdafiә Nazirliyinin aldığı әrzaq mәhsullarına görә yaranan borc
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı



müxtәlif formada cәlb edilәn әmanәtlәr
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
icarәyә götürülmüş obyektlәrә ödәnilәn haqq
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankından maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankına üzvülük haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
Dünya Bankına üzvülük haqqı

Sual: Aşağıdakılardan hansı xarici dövlәt borcu hesab edilir? (Çәki: 1)
bәldiyyә büdcәsindәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
xarici mәnbәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
transmilli korporasiyalardan maliyyәlәşәn tәşkilatların әmәk haqqı
MDByә üzvlük haqqı

Sual: Azәrbaycan Respublikasında sığorta fәaliyyәti ilә bağlı lisenziyanı aşaöıdakılardan
hansı verir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Neft Fondu
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi

Sual: Azәrbaycan Respublikasının xarici dövlәt borcunun uçotunu aparır? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi



Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi

Sual: Dövlәt krediti hesab edilir? (Çәki: 1)
bәlәdiyyә maliyyәsinin tәrkib elementi
müәssisә maliyyәsinin tәrkib elementi
xarici dövlәt maliyyәsinin tәrkib elementi
dövlәt maliyyәsinin tәrkib elementi
hökumәt maliyyәsinin tәrkib elementi

Sual: Dövlәt kreditinin bank kreditindәn başlıca fәrqli xüsusiyyәti hansıdır? (Çәki: 1)
faiz dәrәcәlәrindәki fәrq
sahә üzrә ixtisaslaşma
kreditin miqdarı
kreditin müqabilindә tәlәb edilәn girov
kreditә görә qoyulan әlavә şәrtlәr

Sual: Maliyyә sisteminin elementi kimi sığorta aşağıdakı kimi tәsnilәşdirilir? (Çәki: 1)
sığorta fondu
sığorta bazası
sığorta maliyyәsi
sığorta krediti
sığorta sistemi

Sual: Sığorta fәaliyyәti zamanı müqavilә subyektlәri qismindә iştirak edir? (Çәki: 1)
maliyyә konsultantı vә şirkәt
sığorta orqanı vә nazirlik
sığorta polisi vә sığorta edәn
sığorta edәn vә sığortalı
sığorta obyekti vә sığortalı

Sual: Sığorta fәaliyyәtinin ümumi prinsiplәrini müәyyәn edir? (Çәki: 1)
“Sığorta pensiyası haqqında” qanun
“Sığorta fәaliyyәti haqqında” qanun
“Tәkrar sığorta fәaliyyәti haqqında” qanun
“Sığorta polisi haqqında” qanun
“Sosial siğorta haqqında” qanun

Sual: Sığorta tәşkilatlarının tәklif etdiyi xidmәtlәrin hüquqi әsasını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)
sığorta fәaliyyәti ilә bağlı Mәrkәzi Bankıın lisenziyası
sığorta fәaliyyәti ilә bağlı Vergilәr Nazirliyinin lisenziyası
sığorta fәaliyyәti ilә bağlı Maliyyә Nazirliyinin lisenziyası
sığorta fәaliyyәti ilә bağlı Sığorta Komitәsinin lisenziyası



sığorta fәaliyyәti ilә bağlı Әdliyyә Nazirliyinin lisenziyası

Sual: Azәrbaycan Respublikasında valyuta әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsini tәmin edәn
normativ akt aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

“Manat haqqında” qanun
“Valyuta tәnzimi haqqında» qanun
“Valyuta mübadilәsi haqqında” qanun
“Maliyyә Nazirliyinin” әsasnamәsi
“Valyuta birjasının” әsasnamәsi

Sual: Azәrbaycanda valyuta münasibәtlәri özünәmәxsus formada, yәni....? (Çәki: 1)
qiymәtli kağızlar münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
maliyyә münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
bank münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
sığorta münasibәtlәri tәrkibindә inkişaf edir
xarici iqtisadi әlaqәlәr tәrkibindә inkişaf edir

Sual: Hәr hansı bir dövlәtin qızıl ehtiyyatı aşağıdakılardan hansının tәminatı qismindә
çıxış edir? (Çәki: 1)

kredit qoyuluşlarının
sosial inkişafın
rәqabәtqabiliyyәtliliyin
bank emissiyalarının
insan kapitalının

Sual: Qızıl vә valyuta ehtiyatları rәsmi ehtiyatı hesab edilir? (Çәki: 1)
Mәrkәzi icra hakimiyyәtinin
Parlamentin
Mәrkәzi Bank vә Xәzinәdarlığın
Ambudsmanın
Vergilәr nazirliyinin

Sual: Sәrbәst dönәrli valyuta elә ölkәlәrin valyutasıdır ki, bu ölkәlәrdә....? (Çәki: 1)
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri tәtbiq olunur
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri kvotalaşdırılır
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri emissiya ilә tәmin olunur
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri lәğv olunur
cari әmәliyyatlar üzrә valyuta mәhdudiyyәtlәri embarqosu tәtbiq edilir

BÖLMӘ: ӘMӘK HÜQUQU
Ad әmәk hüququ

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: İstehsalın vә әmәyin tәşkilindә dәyişikliklәr edilmәsi zәruriyyәti olduqda әmәk
şәraitinin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsinә yol verilirmi? (Çәki: 1)

işçinin peşәsi, ixtisası vә vәzifәsi üzrә işi davam etdirmәklә yol verilir
yol verilir, bir şәrtlә ki, hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığı alınmış olsun
işçinin razılığı vә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının rәyi ilә yol verilә bilәr
işçinin razılığı vә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının rәyi olmadan yol verilir
işçinin әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulmayan başqa peşә, ixtisas vә vәzifә üzrә

işi davam etdirmәklә yol verilir

Sual: İşәgötürәn әmәk şәraitinin şәrtlәrini (AR ӘMin 55ci maddәsindә nәzәrdә tutulan
şәrtlәrdәn başqa) dәyişdirmәzdәn öncә hansı hüquqi hәrәkәtlәri etmәlidir? (Çәki: 1)

azı bir ay әvvәl işçini yazlı mәlumatı vә ya әmri (sәrәncamı)ilә xәbәrdar etmәlidir
işçinin razılığını almalıdır
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının rәyini almalıdır
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığını almalıdır
işçini şifahi mәlumatlandırmalıdır

Sual: Әmәk şәraitinin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi ilә әlaqәdar işçi yeni әmәk şәraiti ilә işi
davam etdirmәyә razılıq vermirsә..... (Çәki: 1)

o, başqa vәzifәyә keçirilmәli, bu mümkün olmadıqda isә әmәk müqavilәsinә xitam
verilmәlidir

ona aşağı az maaşlı iş tәklif olunmalıdır
işçiyә orta әmәk haqqı saxlanılmaqla başqa iş tәklif olunmalıdır
işçi aylıq әmәk haqq; 85 manatdan az olmayan başqa vәzifәyә keçirilmәlidir
әmәk müqavilәsinә heç bir araşdırılma aparılmadan dәrhal xitam verilmәlidir

Sual: İşçinin әmәk funksiyasının hәcmini müәyyәn edәn sәnәd necә adlanır? (Çәki: 1)
vahid tarif–ixtisas sorğu kitabçası
әmr
sәrәncam
qәrar
akt

Sual: Әmәk funksiyasının dәyişdirilmәsinә yol verilirmi? (Çәki: 1)
Ancaq әmәk müqavilәsi tәrәflәrinin qarşılıqlı razılığı ilә yol verilir
yol verilmir
işәgötürәnin icazәsi ilә yol verilir
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığı ilә yol verilir
işәgötürәnin vә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının birgә icazәsi ilә yol verilir

Sual: Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsi neçә maddәdәn ibarәtdir ? (Çәki: 1)



317
272
318
319
320

Sual: Fәaliyyәt qabiliyyәti olmayan şәxs hesab edilmiş şәxslә әmәk müqavilәsi
bağlanılmasına yol verilirmi? (Çәki: 1)

xeyr, yol verilmir
bilәr, yol verilir
mәhkәmәnin qәrarından asılıdır
AR Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin qәrarı ilә bağlanıla bilәr
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin qәrarı ilә bağlanıla bilәr

Sual: Tam fәaliyyәt qabiliyyәti olmayan şәxs işәgötürәn ola bilәrmi? (Çәki: 1)
ola bilmәz
ola bilәr
ancaq mәhkәmәnin qәrarı ilә ola bilәr
dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin qәrarından asılıdır
ola da bilәr, olmaya da

Sual: Әmәk müqavilәsi bağlanılarkәn işçidәn aşağıdakı sәnәdlәr tәlәb olunmur? (Çәki:
1)

hәrbi bilet, ailә tәrkibi barәdә arayış vә pensiya vәrәqәsi
şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd
әmәk kitabçası
dövlәt sosial sığorta şәhadәtnamәsi
pensiya vәsiqәsi

Sual: Әmәk kitabçası tәqdim edilmәdәn kimlәrlә әmәk müqavilәsi bağlanıla bilәr? (Çәki:
1)

mәcburi köçkün, onlara bәrabәr tutulan şәxs vә ya qaçqın statusu olan, habelә
Azәrbaycan Respublikasında ilk dәfә әmәk fәaliyyәtinә başlayan işçilәrlә, әcnәbilәrlә
vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrlә

mәcburi köçkün statusu olanlarla
mәcburi köçkün vә onlara bәrabәr tutulan şәxslәrlә
qaçqın statusu olanlarla

Sual: Әmәk müqavilәsi nә vaxt qüvvәyә minir? (Çәki: 1)
әmәk müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, tәrәflәrin imzaladığı gündәn
ertәsi gün
imzalandığı gün
tәsdiq olunduğu gün
әmәk müqavilәsindә müәyyәnlәşdirildiyi gün



Sual: Sınaq müddәtinә daxil edilmir? (Çәki: 1)
işçinin әmәk qabiliyyәtini müvәqqәti itirdiyi, habelә iş yeri vә orta әmәk haqqı

saxlanılmaqla işdә olmadığı dövrlәr
işçinin әmәk qabiliyyәtini müvәqqәti itirdiyi dövrlәr
 işçinin iş yeri saxlanılmaqla işdә olduğu dövrlәr
işçinin orta әmәk haqqı saxlanılmaqla işdә olmadığı dövrlәr
işçinin iş yeri vә orta әmәk haqqı saxlanılmaqla işdә olmadığı dövrlәr

Sual: Dövlәt qulluğu haqqında ARnın Qanununa әsasәn stajı әmәk müqavilәsi bağlayıb
dövlәt qulluğuna qәbul edilәrkәn sınaq müddәti hansı müddәtә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)

6 ay müddәtinә
3 ay müddәtinә
4 ay müddәtinә
5 ay müddәtinә
7 ay müddәtinә

Sual: Әmәk müqavilәsi bağlanılarkәn sınaq müddәti müәyyәn edilmir? (Çәki: 1)
mәcburi köçkün, onlara bәrabәr tutulan şәxs vә ya qaçqın statusu olan şәxslәrә
yaşı 18dәn az olan şәxslәrә
müsabiqә yolu ilә vәzifәni tutanlarla
hamilә vә 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadınlara, habelә üç yaşınadәk uşağını

tәkbaşına böyüdәn kişilәrә
tәhsil müәssisәlәrini bitirdiyi ildә ixtisası (peşәsi)üzrә ilk dәfә işә götürәn şәxslәrә

Sual: Sınaq müddәtindә özünü doğrultmamış işçinin әmәk müqavilәsinә AR ӘM hansı
maddәsi ilә xitam verilir? (Çәki: 1)

AR ӘMin 70ci maddәsinin «d» bәndi ilә
AR ӘMin 68ci maddәsinin birinci hissәsinin «d» bәnd ilә
AR ӘMin 69cu maddәsinin birinci hissәsi ilә
AR ӘMin 70ci maddәsinin «a» bәndi ilә
AR ӘMin 70ci maddәsinin «ç» bәndi ilә

Sual: Әmәk şәraitinin şәrtlәrinin pislәşmәsinә sәbәb olan dәyişikliklәr aparılarkәn
işәgötürәn bu barәdә hansı müvafiq icra hakimiyyәti orqanına rәsmi mәlumat vermәlidir?
(Çәki: 1)

 Baş Mәşğulluq İdarәsi vә onun yerli orqanlarına
Azәrbaycan Hәmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinә
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinә
Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinә

Sual: Әmәk funksiyasının hәcmi işәgötürәn tәrәfindәn müәyyәn edilә bilәrmi? (Çәki: 1)
edilә bilәr
edilә bilmәz
yuxarı orqanın qәrarı olduqda edilә bilәr
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı ilә birgә edilә bilәr



yalnız Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin icazәsi olduğu tәqdirdә edilә bilәr

Sual: Әmәk şәraitinin şәrtlәri birtәrәfli qaydada dәyişdirilә bilәrmi? (Çәki: 1)
AR ӘMdә müәyyәn olunmuş hallar istisna edilmәklә, dәyişdirilә bilmәz
dәyişdirilә bilәr
dәyişdirilә bilәr dә, bilmәz dә
AR ӘMdә müәyyәn olunmuş hallar istisna edilmәklә, dәyişdirilә bilәr
işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır

Sual: İş vaxtı әrzindә әvәzçilik üzrә işlәmәk üçün işәgötürәnin razılığı tәlәb edilirmi?
(Çәki: 1)

tәlәb edilir
tәlәb edilmir
işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır
mәhkәmә qәrarından asılıdır
dövlәt әmәk müfәttişliyinin qәrarından asılıdır

Sual: Müәyyәn sәbәbdәn iş yerindә olmayan işçinin әmәk funksiyasının icrasına yol
verilirmi? (Çәki: 1)

ancaq tәrәflәrin razılığı ilә
ancaq işçinin razılığı ilә
ancaq işәgötürәnin razılığı ilә
ancaq işәgötürәnin vә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığı ilә
yalnız Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin razılığı ilә mümkündür

Sual: Boş vәzifә üzrә әmәk funksiyasının icrasının hәvalә edilmәsinә.... (Çәki: 1)
tәrәflәrin razılığı ilә yol verilir
yol verilmir
işәgötürәnin razılığı ilә yol verilir
işәgötürәnin vә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığı ilә yol verilir
ancaq işçinin xahişi vә işәgötürәnin razılığı ilә yol verilir

Sual: Aşağıdakı hansı işçilәrin attestasiyası keçirilә bilәr? (Çәki: 1)
şәkәrli diabet xәstәliyinә tutulmuş işçilәr
hamilә qadınların
vәtәn müdafiәsi, azadlığı vә әrazi bütövlüyü uğrunda hәrbi әmәliyyatlarda xәsarәt

(yaralanma, travma, kontuziya)almış vә әlil olmuş işçilәr
bir vәzifәdә (peşәdә)beş ildәn az müddәtdә çalışan mәcburi köçkün vә qaçqın

statusu olan işçilәr
yaşı 18dәn az olan işçilәr

Sual: İşçilәrin sayı azaldıqda vә ya ştatları ixtisar olunduqda işәgötürәn әmәk
müqavilәsini lәğv etmәzdәn әvvәl işçini hansı müddәtә rәsmi xәbәrdar etmәlidir? (Çәki:
1)

әn azı iki ay әvvәl



әn azı bir hәftә әvvәl
әn azı iki hәftә әvvәl
әn azı bir ay әvvәl
әn azı üç ay әvvәl

Sual: Müәssisәnin mülkiyyәtçisinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar әmәk müqavilәsinә xitam
verildikdә işәgötürәn işçiyә hansı miqdarda müavinәt ödәyir? (Çәki: 1)

orta aylıq әmәk haqqının azı üç misli miqdarında
ödәnilmir
işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığı ilә bir aylıq orta әmәk haqqı miqdarında ödәnilir
orta әmәk haqqının azı iki misli miqdarında

Sual: İşçinin peşәkarlıq sәviyyәsini kim müәyyәn edir? (Çәki: 1)
ARsı Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi
Mәhkәmә ekspertiza mәrkәzi
Kriminalistekspertlәr
Hәmkarlar ittifaqı tәşkilati
işәgötürәn

Sual: Әmәk müqavilәsinin lәğv edilmәsi haqqında әmrin mәzmununda aşağıdakı
mәlumatlar göstәrilmir? (Çәki: 1)

 әmәk müqavilәsinin müddәti
müәssisәnin adi, hüquqi ünvanı, әmrin (sәrәncamın, qәrarın)sıra nömrәsi, tarixi vә

onu imzalayan işәgötürәnin vәzifәsi, adi, atasının adi vә soyadı
işçinin adi, atasının adi vә soyadı
әmәk müqavilәsinin lәğv edilmәsinin әsasi
әmәk müqavilәsinin lәğv edildiyi gün, ay vә il

Sual: Әmәk müqavilәsinin şәrtlәri birtәrәfli qaydada dәyişdirilә bilәrmi? (Çәki: 1)
Әmәk Mәcәllәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, dәyişdirilә bilmәz
dәyişdirilә bilәr
qismәn dәyişdirilә bilәr
Әmәk Mәcәllәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, dәyişdirilә bilәr
işәgötürәnin vә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının birgә qәrarından asılıdır

Sual: Әmәk müqavilәsinin nüsxәlәri kimdә vә ya harada saxlanılır? (Çәki: 1)
bir nüsxәsi işçidә, digәr nüsxәsi isә işәgötürәndә saxlanılır
yalnız işәgötürәnin arxivindә saxlanılır
ancaq işçidә saxlanılır
bir nüsxәsi işçidә, bir nüsxәsi işәgötürәndә, bir nüsxәsi dә hәmkarlar ittifaqı

tәşkilatında saxlanılır
AR Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyindә saxlanılır

Sual: 15 yaşına çatmamış şәxslәrlә bağlanan әmәk müqavilәsi etibarlıdırmı? (Çәki: 1)



xeyr, etibarsız sayılır
bәli, etibarlıdır
valideynlәrin razılığı ilә etibarlı hesab edilir
qanunla valideynlәri әvәz edәn şәxslәrin razılığı ilә etibarlı hesab edilir
ayrılıqda tәrtib edilib tәsdiqlәnir

Sual: İşçi AR ӘMnin tәlәblәri pozularaq yazılı әmәk müqavilәsi olmadan, lakin
әvvәlcәdәn işәgötürәnin razılığı (tapşırığı)ilә faktiki olaraq işә başlamışsa, hәmin
andan... (Çәki: 1)

müqavilә bağlanmış hesab edilir vә bu halda әn geci 3 gün müddәtindә yazılı әmәk
müqavilәsi tәrtib edilmәlidir

müqavilә bağlanmış hesab edilә bilmәz
müqavilә bağlanmış hesab edilir
müqavilә bağlanmış hesab edilir, lakin әn geci 5 tәqvim günü müddәtindә yazılı

әmәk müqavilәsi tәrtib edilmәlidir
müqavilә bağlanmış hesab edilir, lakin әn geci 15 tәqvim günü müddәtindә yazılı

әmәk müqavilәsi tәrtib edilmәlidir

Sual: Sınaq müddәti әrzindә işçiyә әmәk qanunvericiliyi şamil edilirmi? (Çәki: 1)
tam şamil edilir
qismәn şamil edilir
işәgötürәnin istәsә tam, istәsә qismәn şamil edә bilәr
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı razılıq verdikdә qismәn şamil edilir
mәhkәmәnin qәrarından asılıdır

Sual: Vahid Tarif – İxtisas Sorğu Kitabçası hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikası Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
mәhkәmәlәr

Sual: Birtәrәfli qaydada әmәk funksiyasının dәyişdirilmәsinә, onun dairәsinin
azaldılmasına vә ya artırılmasına yol verilә bilәrmi? (Çәki: 1)

yol verilir
ancaq hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığı ilә yol verilir
yuxarı idarәçilik orqanın razılığı ilә yol verilә bilәr
yol verilmir
mәhkәmәnin qәrarı ilә yol verilmir

Sual: İş vaxtından sonra әvәzçilik üzrә әlavә iş yerlәrindә işlәmәyә әsas iş yeri üzrә
işәgötürәnin razılığı tәlәb edilirmi? (Çәki: 1)

tәlәb edilmir
tәlәb edilir
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığı tәlәb edilir
dövlәt әmәk müfәttişliyinin razılığ tәlәb edilir



işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır

Sual: Әvәzçilik üzrә әmәk müqavilәsi bağlanan iş yeri necә adlanır? (Çәki: 1)
әlavә iş yeri
әsas iş yeri
xüsusi iş yeri
zәruri iş yeri
әvәzetmә

Sual: Әgәr işçi әsas iş yerindә zәrәrli, tәhlükәli vә insanın sağlamlığına mәnfi tәsir
göstәrәn amillәr olan әmәk şәraitindә işlәyirsә onun eyni әmәk şәraitli әlavә iş yerindәn
әvәzçilik üzrә işlәmәsinә yol verilirmi? (Çәki: 1)

yol verilmir
yol verilir
işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır
yol verilә dә bilәr, verilmәyә dә
dövlәt әmәk müfәttişliyinin qәrarı ilә verilir

Sual: İşçi onun razılığı olmadan müvәqqәti başqa işә keçirmә müddәti.... (Çәki: 1)
bir aydan çox ola bilmәz
1 tәqvim hәftәsindәn çox ola bilmәz
21 tәqvim günündәn çox ola bilmәz
iki aydan çox ola bilmәz
üç aydan çox ola bilmәz

Sual: İşәgötürәnin tәşәbbüsü ilә müvәqqәti başqa işә keçirmә zamanı işçinin aşağı
ixtisaslı işә keçirilmәsinә yol verilirmi? (Çәki: 1)

keçirilә bilmәz
keçirilә bilәr
iki ay müddәtinә keçirilә bilәr
üç ay müddәtinә keçirilә bilәr
keçirilә dә bilәr, keçirilmәyә dә

Sual: Müәyyәn sәbәbdәn iş yerindә olmayan işçinin әmәk funksiyasının icrasına yol
verilirmi? (Çәki: 1)

ancaq tәrәflәrin razılığı ilә
ancaq işçinin razılığı ilә
ancaq işәgötürәnin razılığı ilә
ancaq işәgötürәnin vә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının razılığı ilә
yalnız Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin razılığı ilә mümkündür

Sual: İşdәn kәnar vaxt әrzindә işçinin әmәk haqqı verilirmi? (Çәki: 1)
verilmir
qismәn verilir
tam verilir



verilә dә bilәr, verilmәyә dә bilәr
vәzifә maaşının 2/3 hissәsi mәblәğindә ödәnilir

Sual: İş yerlәrinin attestasiya komissiyasının tәrkibinә aşağıdakılardan kimlәr daxil
edilmir? (Çәki: 1)

mülkiyyәtçi
hәmkarlar ittifaqı tәşkilatının nümayәndәsi
işçilәr
әmәyin mühafizәsi xidmәtinin nümayәndәsi
әmәyin tәşkili üzrә peşәkar mütәxәssislәr

Sual: İşәgötürәn attestasiya komissiyasının üzvü ola bilәrmi? (Çәki: 1)
ola bilmәz
ola bilәr
istәsә ola da bilәr, olmaya da
ancaq yuxarı tәşkilatın razılığı ilә ola bilәr
onun arzusundan asılıdır

Sual: Attestasiya komissiyası әn azı neçә nәfәrdәn ibarәt olmaqla yaradılır? (Çәki: 1)
әn azı 5 nәfәrdәn ibarәt olmaqla yaradılır
әn azı 3 nәfәrdәn ibarәt olmaqla yaradılır
әn azı 4 nәfәrdәn ibarәt olmaqla yaradılır
әn azı 6 nәfәrdәn ibarәt olmaqla yaradılır
әn azı 7 nәfәrdәn ibarәt olmaqla yaradılır

Sual: Әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә
haqqı ödәnilәn işә cәlb edilә bilәrmi? (Çәki: 1)

fәrdi icazә verildikdәn sonra cәlb edilә bilәr
natamam iş günü ilә işә cәlb oluna bilәr, tam iş günü ilә cәlb edilә bilmәz
ancaq Dövlәt Әmәk Müfәttişliyinin razılığı ilә cәlb edilә bilәr
mәhkәmәnin qәrarı ilә cәlb edilә bilәr
cәlb edilә bilmәz

Sual: Әmәk hüququnda diferensiallıq nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
diferensiallığı
xüsusiliyi
ümumiliyi
lokal normaları
ümumiliyi vә xüsusiliyi

Sual: Әmәk hüququnda vahidlik nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)
diferensiallığı
xüsusiliyi
ümumiliyi
lokal normaları



ümumiliyi vә xüsusiliyi

Sual: Әmәk hüququnun predmetini tәşkil edәn ictimai münasibәtlәrә tәsirinin
istiqamәtlәri nәyi ifadә edir? (Çәki: 1)

әmәk hüququnun funksiyalarını
әmәk hüququnun predmetini
әmәk hüququnun metodunu
әmәk hüququnun subyektlәrinin vәzifәlәrini
әmәk hüququnun әhatә etdiyi obyektlәrin dairәsini

Sual: Aşağıdakılardan hansı әmәk şәraitinin differensasiyasını özündә әks etdirir? (Çәki:
1)

sahәvi diferensasiya
subyekt diferensasiyası
әrazi diferensasiyası
güzәştlәr vә mәhdudiyyәtlәr
sahәvi diferensasiya, subyekt diferensasiyası, әrazi diferensasiyası

Sual: Azәrbaycan Respublikası Әmәk Mәcәllәsi hansı ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyir?
(Çәki: 1)

yalnız işçilәrlә işәgötürәnlәr arasında yaranan әmәk münasibәtlәrini
işçilәr, işәgötürәn vә yerli icra hakimiyyәti orqanları arasında yaranan münasibәtlәr
işçilәr, işәgötürәnlәr, yerli icra hakimiyyәti vә bәlәdiyyә orqanları arasında yaranan

münasibәtlәr
hüquqi şәxslәr arasında yaranan әmlak münasibәtlәrini
işçilәrlә işәgötürәnlәr arasında yaranan әmәk münasibәtlәrini, habelә onlarla

müvafiq dövlәt hakimiyyәti orqanları, hüquqi şәxslәr arasında hәmin münasibәtlәrdәn
törәyәn digәr hüquq münasibәtlәrini

Sual: Hansı hallarda mәcburi әmәyә yol verilir? (Çәki: 1)
hәrbi vә ya fövqәladә vәziyyәtlә әlaqәdar müvafiq qanunvericilik әsasında, habelә

qanuni qüvvәyә minmiş mәhkәmә hökmlәrinin icrası zamanı müvafiq dövlәt
orqanlarının nәzarәti altında yerinә yetirilәn işlәrdә

yalnız hәrbi vәziyyәtlә әlaqәdar
yalnız hәrbi vә ya fövqәladә vәziyyәtlә әlaqәdar
yalnız qanuni qüvvәyә minmiş mәhkәmә hökmlәrinin icrası zamanı
yalnız Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanı vә Azәrbaycan Respublikası

Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә yol verilir

Sual: Lokal normativ akt nәdir? (Çәki: 1)
işәgötürәnin öz sәlahiyyәti çәrçivәsindә qәbul etdiyi normativ akt
işçinin öz sәlahiyyәti çәrçivәsindә qәbul etdiyi normativ akt
hәmkarlar ittifaqının öz sәlahiyyәti çәrçivәsindә qәbul etdiyi normativ akt
işәgötürәnin vә hәmkarlar ittifaqının qәbul etdiyi normativ akt
heç biri



Sual: Müddәt axınının başlanması tәqvim üzrә müәyyәn edilmiş vaxtın ..... (Çәki: 1)
ertәsi günündәn hesablanır
birinci gündәn hesablanır
birinci hәftәsindәn hesablanır
sonuncu gündәn hesablanır
işçinin vә işәgötürәnin mülahizәsindәn asılıdır

Sual: Normativ hüquqi aktın mәkana görә qüvvәsi nәyi müәyyәn edir? (Çәki: 1)
normativ hüquqi aktın aid edildiyi әraziyә görә
normativ hüquqi aktın nә vaxtadәk qüvvәdә olmasını
normativ hüquqi aktın nә vaxt qüvvәdәn düşmәsini
normativ hüquqi aktın aid edildiyi sәlahiyyәtli dövlәt orqanına görә
normativ hüquqi aktın aid edildiyi respublika әrazisindә yerlәşәn xarici hüquqi şәxsә

görә

Sual: Normativ hüquqi aktın zamana görә qüvvәsi nәyi müәyyәn edir? (Çәki: 1)
normativ hüquqi aktın nә vaxt qәbul olunmasnı
normativ hüquqi aktın nә vaxt qüvvәyә minmәsini
normativ hüquqi aktın nә vaxtadәk qüvvәdә olmasını
normativ hüquqi aktın nә vaxt qәbul olunmasnı, nә vaxt qüvvәyә minmәsini vә nә

vaxtadәk qüvvәdә olmasını
nә vaxt dәrs olunmasını

Sual: Normativ hüquqi aktlar nә vaxt qüvvәyә minir? (Çәki: 1)
qәbul olunduğu gün
dәrc edildiyi gün
3cü oxunuşdun keçdikdәn sonra
Prezident imzaladıqdan sonra
Milli Mәclis tәsdiq etdiyi gün

Sual: Sosial tәrәfdaşlıq prinsipi nәyi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
işçilәrin vә işәgötürәnlәrin qarşılıqlı fәaliyyәtini
sosial tәrәfdaşlığı
mәcburi әmәyin qadağan edilmәsini
әdalәtli әmәk şәraitinin tәmin edilmәsiniәmәyin azdlığı, hüquq bәrabәrliyini
әmәyin azdlığı, hüquq bәrabәrliyini

Sual: Tәrbiyәvi (ideloji) vә sosial (müdafiә) funksiya әmәk hüququnun hansı fuksiyasına
aiddir? (Çәki: 1)

xüsusi funksiyasına
ümumi funksiyasına
tәrbiyәvi (ideloji) funksiya
sosial (müdafiә) funksiya



mühafizәedici funksiya

Sual: AR ӘMnin 207ci maddәsi nәyәi nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)
işçilәrin hüquqlarını
işçilәrin vәzifәlәrini
işçilәrin sağlam vә tәhlükәsiz şәraitdә işlәmәk hüququnu
әmәk haqqının ödәnilmәsi qaydalarını
әmәk müqavilәsinin lәğv edilmәsi qaydalarını

Sual: Aşağıdakılardan hansı işçinin şәxsi qeyriәmlak hüququna aiddir? (Çәki: 1)
әmәk hüququ
istirahәt hüququ
minimum әmәk haqqından aşağı olmayan әmәk haqqı almaq huququ
normal әmәk şәraitindә işlәmәk hüququ
bütün cavablar düzdür

Sual: Hansı әsaslar olduqda maddi mәsuliyyәt yaranır? (Çәki: 1)
ziyanın hәqiqәtәn vurulduğu aşkar olduqda
tәqsirkarın әmәli qanuna zidd olduqda
tәqsirkarın qanuna zidd әmәli ilә bu әmәlin nәticәsi arasında sәbәbli әlaqә olduqda
әmәl qәsdәn vә ya ehtiyatsızlıqla törәdildikdә
bütün cavablar düzdür

BÖLMӘ: MÜLKI HÜQUQ
Ad mülki hüquq

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Tәsәrrüfat ortaqlıqları vә cәmiyyәtlәri hansı halda başqa tәsәrrüfat ortaqlığına vә
cәmiyyәtinә çevrilә bilәr (Çәki: 1)

müşahidә şürasınnın qәrarı ilә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanının qәrarı ilә
mәhkәmәnin qәrarı ilә
tәsisçilәrin vәkil etdiklәri orqanın qәrarı ilә
iştirakçılarının ümumi yığıncağının qәrarı ilә

Sual: Kreditor nә zaman icranı gecikdirmiş sayılır ? (Çәki: 1)
icra müddәti çatmış öhdәliklәr üzrә müddәt bitdikdәn beş iş günü әrzindә lazımi icra

hәrәkәtlәri yerinә yetirilmәdikdә
vaxtı çatmış vә ona tәklif olunmuş icranı qәbul etmirsә vә ya borclunun öz öhdәliyini



icra edә bilmәk üçün ondan gözlәdiyi hәrәkәtlәri yerinә yetirmәdikdә
vaxtı çatmış vә ona tәklif olunmuş icranı qәbul etsәdә, onun dәyәrini ödәmәdikdә
 icra müddәti çatmış öhdәliklәr üzrә müddәt bitdikdәn yeddi iş günü әrzindә lazımi

icra hәrәkәtlәri yerinә yetirilmәdikdә
kreditor öldükdә vә ya ölmüş elan olunduqda

Sual: Öhdәliklәrin icrasının tәmini üsulları hansılardır ? (Çәki: 1)
girov, tutma, dәbbә pulu, borclunun әmlakının saxlanması, zaminlik, qarantiya, beh

ilә vә Mülki Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan digәr üsullar
girov, dәbbә pulu, borclunun әmlakının saxlanması, zaminlik, qarantiya, beh ilә vә

Mülki Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan digәr üsullar
girov, dәbbә pulu, borclunun әmlakının saxlanması, müsadirә, zaminlik, qarantiya,

beh ilә vә Mülki Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan digәr üsullar
girov, dәbbә pulu, borclunun әmlakının saxlanması, zaminlik, qarantiya
girov, dәbbә pulu, borclunun әmlakının saxlanması, zaminlik, qarantiya, müsadirә,

rekvizisiya

Sual: Öhdәliyin icrasının tәmin edilmәsi barәdә razılaşmanın etibarsızlığı (Çәki: 1)
әgәr müqavilәdә nәzәrdә tutulubsa, әsas öhdәliyin etibarsızlığına sәbәb olur
әsas öhdәliyin etibarsızlığına sәbәb olur
әsas öhdәliyin etibarsızlığına sәbәb olmur
әgәr müqavilәdә başqa qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, әsas öhdәliyin etibarsızlığına

sәbәb olmur
әsas öhdәliyin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsinә sәbәb olur

Sual: Öhdәliyin icrasının tәmini üsullarından hansı әsas öhdәlikdәn asılı deyildir ? (Çәki:
1)

zaminlik
girov
qarantiya
 dәbbә pulu
beh

Sual: Dәbbә pulu dedikdә nә başa düşülür ? (Çәki: 1)
dәbbә pulu müqavilәsinә әsasәn bank, digәr kredit idarәsi vә ya sığorta tәşkilatı

digәr şәxsin (prinsipalın) xahişi ilә prinsipalın kreditoruna (benefisiara) dәbbә pulu
öhdәliyinin şәrtlәrinә uyğun olaraq benefisiar pul mәblәğinin ödәnilmәsi barәdә yazılı
tәlәb tәqdim etdikdә, ödәmәli olduğu pul mәblәği

borclu dәbbә ilә tәmin edilmiş öhdәliyi icra etmәdikdә vә ya lazımınca icra
etmәdikdә, әgәr Mülki Mәcәllәdә vә ya dәbbә pulu müqavilәsindә borclunun subsidiar
mәsuliyyәti nәzәrdә tutulmayıbsa, ödәmәli olduğu pul mәblәği

borcluya vә ya borclunun göstәrdiyi şәxsә verilmәli әmlak әgәr borclu hәmin әmlakı
ödәmәk vә ya kreditora bununla bağlı xәrclәrin vә digәr zәrәrin әvәzini ödәmәk
öhdәliyini vaxtında icra etmәzsә, kreditorun hәmin әmlakla әlqәdar ödәmәli olduğu pul
mәblәği

müqavilә ilә müәyyәnlәşdirilәn, öhdәliyin icra edilmәdiyi vә ya lazımınca icra
edilmәdiyi, o cümlәdәn icranın gecikdirildiyi halda borclunun kreditora ödәmәli olduğu
pul mәblәği



dәbbә pulu müqavilәsinә әsasәn bank, digәr kredit idarәsi vә ya sığorta tәşkilatı
digәr şәxsin (prinsipalın) xahişi ilә prinsipalın kreditoruna (benefisiara) dәbbә pulu
öhdәliyinin şәrtlәrinә uyğun olaraq benefisiar pul mәblәğinin ödәnilmәsi barәdә yazılı
tәlәb tәqdim etdikdә, ödәmәli olduğu pul mәblәği

Sual: Öhdәliyә tamamilә vә ya qismәn xitam verilmәsi әsasları hansılardır ? (Çәki: 1)
icra, depozitә qoyma, qarşılıqlı әvәzlәşdirmә, borcu dәyişdirmә, qaytarma, müddәtin

keçmәsi nәticәsindә vә Mülki Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan digәr
әsaslar

icra, depozitә qoyma, tәlәbi güzәst etmә, dәyişdirmә, bağışlama, qarşılıqlı
әvәzlәşdirmә,borcu bağışlama, müddәtin keçmәsi nәticәsindә vә Mülki Mәcәllәdә vә
ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan digәr әsaslar

icra, depozitә qoyma, qaytarma, qarşılıqlı әvәzlәşdirmә, borcu bağışlama, müddәtin
keçmәsi nәticәsindә vә Mülki Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan digәr
әsaslar

icra, depozitә qoyma, ipoteka, zaminlik, qarşılıqlı әvәzlәşdirmә, borcu bağışlama,
müddәtin keçmәsi nәticәsindә vә Mülki Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan
digәr әsaslar

icra, depozitә qoyma, qarşılıqlı әvәzlәşdirmә, borcu bağışlama, müddәtin keçmәsi
nәticәsindә vә Mülki Mәcәllәdә vә ya müqavilәdә nәzәrdә tutulan digәr әsaslar

Sual: Lәngitmә hüququ nәdemәkdir? (Çәki: 1)
mülki mәcәllәyә görә borclunun kreditor barәsindә hüququ tәlәbi varsa öhdәlik icra

edilәnәdәk borclunun öz öhdәliyinin icrasından imtina etmәsi;
müqavilәyә görә borclunun kreditor barәsindә ödәniş müddәti çatmış tәlәbi

varsa,öhdәlik icra edilәnәdәk borclunun öz öhdәliyinin icrasından imtina etmәk;
qarşılıqlı öhdәliyin icrasınadәk borclunun öhdәliyi icra etmәkdәn imtina etmәsi;
MMә vә ya müqavilәyә görә borclunun kreditor baarәsindә hüququ vә ya bununla

bağlı ödәniş müddәti çatmış tәlәbi varsa,öhdәlik icra edilәnәdәk borclunun
özöhdәliyinin icrasından imtina etmәsi;

hüququ pozulmuş borclunun әmlakı vermәyi lәngitmәsi;

Sual: Lәngitmә hüququ hansı halda istisna edilir? (Çәki: 1)
borclu qanunvericiliyin tәlәbini pozduqda;
borclu icranı gecikdirdikdә;
lәngitmә predmeti qanunsuz әldә edildikdә;
borclu hüququ tәlәbin icrasını gecikdirdikdә;
borclu ödәniş müddәti çatmış tәlәbin icrasını gecikdirdikdә

Sual: Ailә,әmәk münasibәtlәri, tәbii ehtiyatlardan istifadә,әtraf mühitin
mühafizәsi,müәlliflik hüququ vә әlaqәdar hüquqlar ilә bağlı müna sibәtlәr hansı hallarda
mülki qanunvericilik ilә tәnzimlәnir (Çәki: 1)

sadalanan münasibәtlәri tәnzimlәyәn xüsusi qanunvericilikdә ayrı qayda nәzәrdә
tutulmayıbsa

heç bir halda
hәr bir halda
mülki mәcәllәdә nәzәrdә tutulduqda



konstitusiyada nәzәrdә tutulduğu halda

Sual: Azәrbaycan Respublikası mülki hüquq münasibәtlәrindә (Çәki: 1)
әdliyyә nazirliyindә qeydiyyatdan keçdikdәn sonra iştirak edir
 iştirak edir
iştirak etmir
eynilә digәr hüququ şәxslәr kimi iştirak edir
tәsis edildikdәn vә nizamnamәsinin hazırladığı andan iştirak edir

Sual: Bәlәdiyyәlәr mülki hüquq münasibәtlәrindә (Çәki: 1)
bәlәdiyyә üzvülәri vasitәsilә iştirak edirlәr
yalnız yaratdıqları hüquqi şәxslәr vasitәsilә iştirak edirlәr
yalnız müvafiq icra hakimiyyәtinin icazәsi olduqdan sonra iştirak edә bilәr
iştirak edә bilmәz
eynilә digәr hüquqi şәxslәr kimi iştirak edә bilәr

Sual: İnsanın özgәninkilәşdirilmәyәn hüquq vә azadlıqlarının digәr qeyrimaddi
nemәtlәrin gerçәklәşdirilmәsi vә müdafiәsi ilә bağlı münasibәtlәr hansı halda mülki
qanunvericilik vә başqa hüquqi aktlarla tәnzimlәnir (Çәki: 1)

әgәr bu münasibәtlәrin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlinirsә
heç bir halda
sadalanan münasibәtlәri tәnzimlәyәn xüsusi qanunvericilik aktlarında ayrı qayda

nәzәrdә tutulmayıbsa
mülki qanunvericilikdә nәzәrdә tutulubsa
bu münasiöәtlәrin iştirakçıları özlәri tәlәb edәrsә

Sual: Müqavilә azadlığı prinsipi nәyi ehtiva edir (Çәki: 1)
mülki hüquqi müqavilә bağlayıb bağlamamaqda, vahid iqtisadi mәkanın müәyyәn

olunmasında, müqavilә növünü seçmәkdә sәrbәstliyi
müqavilә şәrtlәrinin sәrbәst müәyyәn etmәk,müqavilәdәn irәli gәlәn hüquqlar

pozulduğu tәqdirdә mәhkәmәyә müragiәt etmәk hüququnu, müqavilә üzrә sәrbәst
kontragent seçimini

mülki hüquqi müqavilәlәri bağlayıb bağlamamaqda, müqavilә üzrә kontragent
seçimindә, müqavilә şәrtlәrini müәyyәn etmәklә müqavilә növünü seçmәkdә tәrәflәrin
hüququnu

mülkihüquqi müqavilәlәrdәn irәli gәlәn hüquqları mәneәsiz hәyata keçirmәkdә,
müqavilә növünü seçmәk, müqavilәlәrdәn irәli gәlәn hüquqlar pozulduqda mәhkәmәyә
müraciәt etmәk hüququnu

müqavilә tәrәflәrinә şәrtlәri müәyyәn etmәkdә bәrabәr imkanlar yaratmaq,
müqavilәnin icrasından bir tәrәfli imtinanın yolverilmәzliyini, müqavilә növünü
seçmәkdә sәrbәst seçim imkanlarını

Sual: Mülki hüquq münasibәtlәrindә Azәrbaycan Respublikasının sәlahiyyәtlәrini (Çәki:
1)

onun hüquqi şәxslәr olan orqanları hәyata keçirir
nazirlәr kabineti hәyata keçirir



onun nazirliklәri hәyata keçirir
onun hüquqi şәxslәr olmayan orqanları hәyata keçirir
yerli icra hakimiyyәti orqanları hәyata keçirir

Sual: Ümumi vә xüsusi hüquq bölgüsü aşağıda sadalanan hansı hüquq sistemiә aiddir?
(Çәki: 1)

romangekrman hüquq sisteminә
anqlosakson hüquq sisteminә
sosialist hüquq sisteminә
müsәlman hüquq sisteminә
diniәnәnәvi hüquq sisteminә

Sual: Vacib әhәmiyyәtli yanılmanın tәsiri altında bağlanmış әqdi mübahisәlәndirәn tәrәf
özünә dәymiş real zәrәrin әvәzini ödәmәyi digәr tәrәfdәn nә zaman tәlәb edә bilәr
(Çәki: 1)

әqd predmetinin dәyәri müәyyәnlәşdirilmәdikdә
şәxs bağlamağı arzüladığı әqdin mәzmunu barәsindә sәhv etmişdirsә
mübahisәlәndirәn tәrәf yanılmanın digәr tәrәfin tәqsiri üzündәn әmәlә gәldiyini

sübuta yetirәrsә
yanılma hәr iki tәrәfin tәqsiri üzündәn baş verdikdә
tәrәf yanılmanın digәr tәrәfin tәqsiri üzündәn әmәlә gәldiyini iddia etdikdә

Sual: Yalnız görünüş üçün bağlanmış әqd (Çәki: 1)
yalnız görüş üçün bağlanmış әqd
uydurma әqddir
qeyriciddi әqddir
etibarsız әqddir
konversiya olunmalı әqddir

Sual: [Әşyanı tapan şәxs әşyanı öz mülkiyyәtinә keçirmәkdәn imtina edәrsә tapıntının
taleyi hansı formada hәll edilir? (Çәki: 1)

xeyriyyә fondlarına verilir
sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn konkret şәxsә satılır
sәlahiyәtli orqana әvәzsiz verilir
sәlahiyyәtli orqan tәrәfindәn auksionda satılır
dövlәtә verilir

Sual: Girovla tәmin edilmiş öhdәlik icra edilmәdikdә girov qoyulmuş әşyanın realizәsi
hansı qaydada hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

әşyanı istәdiyi şәxsә satın vә satış pulunu mәnimsәyir
әşyanı girov saxlayan özünün mülkiyyәtinә keçirir
әşya ixtisaslaşdırılmış tәşkilatlar tәrәfindәn yalnız açıq hәrracda satılır
әşya banklara tәhvil verilir vә әvәzindә girov saxlayan pul alır
әşyanı girov qoyan özü satır



Sual: Kreditor müqavilә bağlanmazdan әvvәl verilәn aşağıda sadalanan hansı pul
mәblәği beh sayılır? (Çәki: 1)

alınacaq әmlaka görә әvvәlcәdәn verilәn pul mәblәği
müqavilәni bağlamaq üçün müәyyәn hәrәkәtlәrin yerinә yetirilmәsinә görә

tәrәflәrdәn birinin digәr tәrәfә әvvәlcәdәn verilәn pul mәblәği
müqavilәnin balanmasını tәsdiq etmәk vә icrasını tәmin etmәk mәqsәdilә ödәniş

hesbına verilәn pul mәblәğ
alınacaq әmlaka görә әvvәlcәdәn verilәn pul mәblәği
müqavilәnin bağlanması tәsdiq etmәk üçün verilәn pul mәblәği

Sual: Qeyrimüәyyәn şәxslәr dairәsinә ünvanlanmış reklam oferta hesab edilirmi? (Çәki:
1)

reklamda ayrı qada nәzәrdә tutulmayıbsa, reklam ofertaya dәvәt sayılır
reklam konkret şәxsә ünvanlanmışsa oferta hesab edilir
 reklam olunan mәhsulun satış ünvanını vә çeşidini göstәrәn reklam oferta hesab

edilir
reklam olunan mәhsulun qiymәtini vә keyfiyyәtini әks etdirәn, lakin qeyrimüәyyәn

şәxslәrә ünvanlanan reklam oferta hesab edilir
heç bir halda hesab edilmir

Sual: Müqavilәnin bağlanması üçün verilәn tәklif nә zaman oferta hesab edilir? (Çәki: 1)
bir vә ya bir neçә şәxsә ünvanlanmış bu tәklifdә onu vermiş şәxsin razılıq olduqda,

öz tәklifinin icrasına hazır olduğu ifadә edildikdә
müqavilәnin bağlanması üçün edilәn hәr bir tәklif
müqavilәnin bağlanması üçün konkret şәxsә ünvanlanan hәr bir tәklif
müqavailәnin bağlanması üçün konkret şәxsә ünvanlanan, lakin özündә

müqavilәnin mühüm şәrtlәrini әks etdirmәyәn tәklif
әvvәlcәdәn razılaşdırılmış tәkliflәr

Sual: Müqavilәnin bağlanması üçün verilәn tәklif nә zaman oferta hesab edilir? (Çәki: 1)
bir vә ya bir neçә şәxsә ünvanlanmış bu tәklifdә onu vermiş şәxsin razılıq olduqda,

öz tәklifinin icrasına hazır olduğu ifadә edildikdә
müqavilәnin bağlanması üçün edilәn hәr bir tәklif
müqavilәnin bağlanması üçün konkret şәxsә ünvanlanan hәr bir tәklif
müqavailәnin bağlanması üçün konkret şәxsә ünvanlanan, lakin özündә

müqavilәnin mühüm şәrtlәrini әks etdirmәyәn tәklif
әvvәlcәdәn razılaşdırılmış tәkliflәr

Sual: Ümumi paylı mülkiyyәtdә olan әmlak üzәrindә sahiblik vә ondan istifadә sәlahiyyәti
necә hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

hәr bir payçının öz mülahizәsinә әsasәn
bütün payçıların razılığı әsasında
sәlahiyyәtli dövlәt orqanının müәyyәn etdiyi qaydada
digәr payçılara bildirmәklә tәkbahına payçı tәrәfindәn
icra hakimiyyәti orqanının qәrarı ilә



Sual: Zәruri müdafiә vәziyyәtindә vurulan ziyan hansı halda ödәnilmәlidir? (Çәki: 1)
zәruri müdafiә vәziyyәtindә edilәn hәrәkәt qanuna zidd deyilsә onun nәticәsindә

vurulan ziyan ödәnilmәmәlidir
zәruri müdafiә vәziyyәtindә vurulan ziyan hәr bir halda ödәnilmәlidir
zәruri müdafiә vәziyyәtindә vurulan ziyan hәr bir halda ödәnilmәmәlidir
zәruri müdafiә vәziyyәtindә vurulan ziyan ödәnilmәlidir
mәhkәmәnin qәrarı ilә müәyәn edilәn hallarda

Sual: . Hüquqi şәxsin adından çıxış edәn şәxs tәmsil etdiyi hüquqi şәxsә vurduğu zәrәri
ödәmәlidirmi? (Çәki: 1)

hәr bir halda ödәmәlidir;
heç bir halda ödәmәli deyil;
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa ödәmәlidir;
tәsisçilәr birgә mәsuliyyәt daşıyırlar;
hüquqi şәxs subsidiyar mәsuliyyәt daşıyır.

Sual: Başqa tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri vә tәsәrrüfat ortaqlıqları sәhmdar cәmiyyәtin
iştirakçısı ola bilәrlәrmi? (Çәki: 1)

bir hal istisna olmaqla, ola bilәrlәr. SCnin yeganә iştirakçısı bir şәxsdәn ibarәt
başqa tәsәrrüfat cәmiyyәti ola bilmәz;

SCnin yeganә iştirakçısı bir şәxsdәn ibarәt tәsәrrüfat ortaqlığı ola bilmәz;
SCnin yeganә iştirakçısı bir şәxsdәn ibarәt başqa tәsәrrüfat cәmiyyәti ola bilmәz;
istisnasız olaraq bütün tәsәrrüfat ortaqlıqlari vә başqa tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri SCnin

tәsisçilәri ola bilәrlәr;
Nizamnamәdә nәzәrdә tutulan hallarda tәsәrrüfat ortaqlıqları vә başqa tәsәrrüfat

cәmiyyәtlәri SCnin tәsisçilәri ola bilәrlәr.

Sual: Hansı bölmә hüquqi şәxsin filialı sayılır ? (Çәki: 1)
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn,hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil

edәn vә hüquqi şәxsin funksiyalarının yalnız bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn ,hüquqi mәnafelәrini tәmsil edәn vә

onun funksiyalarının yalnız bir hissәsini,o cümlәdәn nümayәndәlik fuksiyalarını hәyata
keçirәn ayrıca bölmә;

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, hüquqi şәxsin mәnafelәrini müdafiә
edәn vә hüquqi şәxsin funksiyalarının yalnız bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onun funksiyalarının hamısını vә
ya bir hissәsini,o cümlәdәn nümayәndәlik funksiyalarını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә nümayәndәlik funksiyaları istisna
olmaqla,onun funksiyalarının hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә.

Sual: . Hüquqi şәxsin adından çıxış edәn şәxs tәmsil etdiyi hüquqi şәxsә vurduğu zәrәri
ödәmәlidirmi? (Çәki: 1)

hәr bir halda ödәmәlidir;
heç bir halda ödәmәli deyil;
müqavilәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa ödәmәlidir;
tәsisçilәr birgә mәsuliyyәt daşıyırlar;
hüquqi şәxs subsidiyar mәsuliyyәt daşıyır.



Sual: Başqa tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri vә tәsәrrüfat ortaqlıqları sәhmdar cәmiyyәtin
iştirakçısı ola bilәrlәrmi? (Çәki: 1)

bir hal istisna olmaqla, ola bilәrlәr. SCnin yeganә iştirakçısı bir şәxsdәn ibarәt
başqa tәsәrrüfat cәmiyyәti ola bilmәz;

SCnin yeganә iştirakçısı bir şәxsdәn ibarәt tәsәrrüfat ortaqlığı ola bilmәz;
SCnin yeganә iştirakçısı bir şәxsdәn ibarәt başqa tәsәrrüfat cәmiyyәti ola bilmәz;
istisnasız olaraq bütün tәsәrrüfat ortaqlıqlari vә başqa tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri SCnin

tәsisçilәri ola bilәrlәr;
Nizamnamәdә nәzәrdә tutulan hallarda tәsәrrüfat ortaqlıqları vә başqa tәsәrrüfat

cәmiyyәtlәri SCnin tәsisçilәri ola bilәrlәr.

Sual: Hansı bölmә hüquqi şәxsin filialı sayılır ? (Çәki: 1)
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn,hüquqi şәxsin mәnafelәrini tәmsil

edәn vә hüquqi şәxsin funksiyalarının yalnız bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;
hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn ,hüquqi mәnafelәrini tәmsil edәn vә

onun funksiyalarının yalnız bir hissәsini,o cümlәdәn nümayәndәlik fuksiyalarını hәyata
keçirәn ayrıca bölmә;

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn, hüquqi şәxsin mәnafelәrini müdafiә
edәn vә hüquqi şәxsin funksiyalarının yalnız bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә;

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә onun funksiyalarının hamısını vә
ya bir hissәsini,o cümlәdәn nümayәndәlik funksiyalarını hәyata keçirәn ayrıca bölmә;

hüquqi şәxsin olduğu yerdәn kәnarda yerlәşәn vә nümayәndәlik funksiyaları istisna
olmaqla,onun funksiyalarının hamısını vә ya bir hissәsini hәyata keçirәn ayrıca bölmә.

Sual: Hüquqi şәxs başqa hüquqi şәxsә qoşulduqda qoşulan hüquqi şәxsin hüquq vә
vәzifәlәri hansı hüquqi şәxsә keçir? (Çәki: 1)

tәhvil aktına uyğun olaraq qoşulan hüquqi şәxsә keçir;
qoşulma balansına uyğun olaraq әvvәlki hüquqi şәxsә keçir;
tәhvil aktına uyğun olaraq әvvәlki hüquqi şәxsә keçir;
tәhvil aktına uyğun olaraq әvvәlki vә qoşulan hüquqi şәxsә keçir;
mәhkәmә qәrarı әsasında әvvәlki hüquqi şәxsә keçir.

Sual: Hüquqqi şәxs başqa hüquqi şәxsin ona qoşulması şәklindә yenidәn tәşkil
edilәrkәn,hansı andan o yenidәn tәşkil edilmiş sayılır (Çәki: 1)

qoşulan hüquqi şәxsin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında qeydin hüquqi şәxslәrin
dövlәt reyestrinә daxil edildiyi andan;

әvvәlki hüquqi şәxsin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında qeydin hüquqi şәxslәrin
dövlәt reyestrinә daxil edildiyi andan;

әvvәlki hüquqi şәxsin yenidәn tәşkil edilmәsi barәdә qeydin hüquqi şәxslәrin dövlәt
reyestrinә daxil edildiyi andan

qoşulan hüquqi şәxsin başqa hüquqi şәxsә qoşulması barәdә qәrar qәbul etdiyi
andan;

qoşulan hüquqi şәxsin fәaliyyәtinә xitam verilmәsi haqqında mәhkәmә qәrarı qәbul
edildiyi andan.

Sual: İmtiyazlı sәhm sahiblәrinin sәhmdar cәmiyyәtinin işlәrinin idarә olunmasında iştirak



etmәk hüququ varmı? (Çәki: 1)
imtiyazlı sәhmlәrin sahiblәri cәmiyyәtin işlәrinin idarә olunmasında digәr

sәhmdarlarla eyni hüquqlara malikdirlәr vә bu hüququn mәhdudlaşdırılmasına yönәlәn
nizamnamә müddәası etibarsızdır;

imtiyazlı sәhm sahiblәri cәmiyyәtin işlәrinin idarә olunmasında iştirak etmәk hüququ
vardır;

imtiyazlı sәhm sahiblәrinin cәmiyyәtin işlәrinin idarә olunmasında iştirak etmәk
hüququ yoxdur;

nizamnamәdә ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, yoxdur;
imtiyazlı sәhmlәrin sahiblәrinin cәmiyyәtin işlәrinin idarә olunmasında iştirak etmәsi

onun hәm hüququ, hәm dә vәzifәsidir.

Sual: Lәğvetmә komissiyası hüquqi şәxsin lәğv edilmәsi vә kreditorlarının tәlәblәrinin
bildirmәsi qaydası vә müddәti haqqında mәlumatı hansı mәtbuat orqanında dәrc
etdirmәlidir? (Çәki: 1)

qanunvericilikdә bu barәdә göstәriş olmadığı üçün, bu, lәğvetmә komissiyasının
vәzifәsi yox, hüququdur

hüquqi şәxsin dövlәt qeydiyyatı haqqında mәlumatın dәrc edildiyi mәtbuat
orqanlarında;

rәsmi mәtbuat orqanlarında;
xarici mәtnuat orqanalrında;
istәnilәn mәtbuat orqanlarında.

Sual: Tam ortaqlığın xalis aktivlәrinin dәyәri şәrikli kapitalın miqdarından az olarsa bu,
hansı hüquqi nәticәlәr doğurur? (Çәki: 1)

xalis aktivlәrin dәyәri artıb nizamnamә kapitalının miqdarını örtәnәdәk götürülәn
mәnfәәtin yalnız on faizi onun iştirakçıları arasında bölüşdürülür;

bu mәsәlә tam ortaqlığın nizamnamәsindә nәzәrdә tutulan qaydada hәll edilir;
qanunvericilik bununla bağlı heç bir qayda müәyyәn etmәyib;
xalis aktivlәrin dәyәri artıb nizamnamә kapitalının miqdarını örtәnәdәk tam

ortaqlığın götürdüyü mәnfәәt onun iştirakçıları arasında bölüşdürülmür;
tam ortaqlığın xalis aktivlәrin dәyәri nizamnamә kapitalının dәyәrindәn az olduqda,

ortaqlıq nizamnamә kapitalının mәblәğinin azaldığını elan etmәyә vә
müәyyәnlәşdirilmiş qaydada qeydә aldırmağa borcludur

Sual: Tam ortaqlığın iştirakçısı başqa iştirakçıların qәrarı ilә ortaqlıqdan çıxarıla bilәrmi?
(Çәki: 1)

ortaqlığın iştirakçısı yalnız özü ortaqlığın iştirakçılığından çıxa bilәr;
ortaqlığın iştirakçılarının yekdil qәrarı ilә vә bunun üçün ciddi әsaslar olduqda;
ortaqlığın iştirakçılarının yekdil qәrarı ilә  iştirakçı öz vәzifәlәrini kobudcasına

pozduqda vә ya onun işlәri ağılla aparmağa qadir olmadığı aşkara çıxdıqda o
mәhkәmә qaydasında ortaqlıqdan çıxarıla bilәr;

iştirakçı yalnız öz vәzifәlәrini kobud surәtdә pozduqda ortaqlıq iştirakçılarının yekdil
qәrarı ilә mәhkәmә qaydasında ortaqlıqdan çıxarıla bilәr;

iştirakçı yalnız onun işlәri ağılla aparmağa qadir olmadığı aşkara çıxdıqda ortaqlıq
iştirakçılarının yekdil qәrarı ilә mәhkәmә qaydasında ortaqlıqdan çıxarıla bilәr.

Sual: Tam ortaqlıq iştirakçısının neçә sәsi ola bilәr? (Çәki: 1)



ortaqlığın işlәrinin aparılması tapşırılmış iştirakçının üç sәsi vardır
nizamnamәdә sәslәrin sayını müәyyәnlәşdirmәyin başqa qaydası yoxdursa, tam

ortaqlığın hәr iştirakçısının bir sәsi var;
iştirakçıların sәslәrinin miqdarı onların nizamnamә kapitalındakı payları ilә müәyyәn

olunur;
ortaqlığın işlәrinin aparılması tapşırılmış iştirakçıların iki sәsi vardır;
hәr iştirakçının bir sәsi var;

Sual: Yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin kreditorlarının yenidәn tәşkil edilәn hüquqi
şәxsin borclu olduğu öhdәliklәrlә bağlı hansı tәlәb hüququ yaranır (Çәki: 1)

yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin borclu olduğu öhdәliklәrә xitam verilmәsini vә ya
onların vaxtından әvvәl icra olunmasını tәlәb etmәk;

yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin borclu olduğu öhdәliklәrin vaxtından әvvәl icra
olunmasını tәlәb etmәk;

yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin borclu olduğu öhdәliklәrә xitam verilmәsini vә ya
onalrın vaxtından әvvәl icra olunmasını vә zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsini tәlәb etsin;

yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsin borclu olduğu öhdәliklәrin vaxtından әvvәl icra
olunmasını vә zәrәrin ödәnilmәsini tәlәb etsin;

yenidәn tәşkil edilәn hüquqi şәxsdәn zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsini tәlәb etsin.

Sual: Müәssisәlәrin (tәşkilatların) maliyyә fondu hansı hüquq sahәsinin tәnzimetmә
obyektidir? (Çәki: 1)

vergi hüququnun
inzibati hüququn
tәsәrrüfat hüququnun
maliyyә hüququnun
mülkü hüququn

Sual: Müәssisәlәrin maliyyә fondunun rolu ondadır ki, bilavasitә maddi istehsal
prosesindә ölkәnin...? (Çәki: 1)

rәqabәtqabiliyyәtliliyi formalaşır
milli gәliri yaranır
iqtisadiyyatında tarazlıq olur
iqtisadi strukturu meydana çıxır
tәhlükәsizliyi tәmin edilir

Sual: Müәssisәnin istehsal etdiyi mәhsulun (iş vә xidmәtlәrin) maya dәyәrini әmәl
gәtirәn xәrclәrә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

maddi xәrclәr
әmәyin ödәnilәmәsi ilә bağlı olan xәrclәr
әsas fondların amortizasiyası
sosial ehtiyaclar üçün ayırmalar
dövlәt investisiyası

Sual: Müәssisәnin maliyyә fondu maddi mәnada onun...? (Çәki: 1)
iqtisadi ehtiyatlarıdır



pul ehtiyatlarıdır
resurs ehtiyatlarıdır
illik ehtiyatlarıdır
istehsal ehtiyatlarıdır

Sual: Müәssisәnin maliyyә mәnbәyi hesab edilәn mәnfәәt aşağıdkı kimi fәrqlәndirilir?
(Çәki: 1)

daimi vә müvәqqәti
birdәfәlik vә dövrü
daxili vә xarici
ümumi vә xalis mәnfәәt
pul vә maddi

Sual: Әqdlәrdә tәmsilçilik: (Çәki: 1)
bir şәxsin (tәmsilçinin) yalnız etibarnamәyә vә qanunun göstәrişinә әsaslanan

sәlahiyyәtlәrә görә başqa şәxs (tәmsil edilәn) adından bağladığı әqd tәmsil edilәnin
mülki hüquq vә vәzifәlәrini bilavasitә yaradır, dәyişdirir vә onlara xitam verir;

bir şәxsin (tәmsilçinin) etibarnamәyә, qanunun göstәrişinә vә ya buna vәkil edilmiş
dövlәt vә ya bәlәdiyyә orqanının aktına әsaslanan sәlahiyyәtlәrә görә başqa şәxs
(tәmsil edilәn) adından bağladığı әqd tәmsil edilәnin mülki hüquq vә vәzifәlәrini
bilavasitә yaradır, dәyişdirir vә onlara xitam verir;

bir şәxsin (tәmsilçinin) etibarnamәyә, qanunun göstәrişinә vә ya buna vәkil edilmiş
dövlәt vә ya bәlәddiyә orqanının aktına әsaslanan sәlahiyyәtlәrә görә öz adından
bağladığı әqd tәmsil edilәnin mülki hüquq vә vәzifәlәrini bilavasitә yaradır, dәyişdirir vә
onlara xitam verir;

bir şәxsin (tәmsilçinin) etibarnamәyә, qanunun göstәrişinә vә ya buna vәkil edilmiş
dövlәt vә ya bәlәdiyyә orqanının aktına әsaslanan sәlahiyyәtlәrә görә başqa şәxs
(tәmsil edilәn) adından bağladığı әqd tәmsilçinin mülki hüquq vә vәzifәlәrini bilavasitә
yaradır, dәyişdirir vә onlara xitam verir;

bir şәxsin (tәmsilçinin) yalnız qanunun göstәrişinә vә ya buna vәkil edilmiş dövlәt vә
ya bәlәdiyyә orqanının aktına әsaslanan sәlahiyyәtlәrә görә başqa şәxs (tәmsil edilәn)
adından bağladığı әqd tәmsil edilәnin mülki hüquq vә vәzifәlәrini bilavasitә yaradır,
dәyişdirir vә onlara xitam verir.

Sual: Borclu saxlanmağa verdiyi predmeti tәlәb edә bilәrmi? (Çәki: 1)
tәlәb edә bilәr
tәlәb edә bilmәz
kreditora bildiriş vermәklә tәlәb edә bilәr
kreditor qәbul edәnә qәdәr tәlәb edә bilәr
kreditor qәbul edәnә qәdәr tәlәb edә bilәr, bu şәrtlә ki, o әvvәldәn qaytarmaqdan

imtina etmәsin

Sual: Borcun әsas borcluya bağışlanması zamini dә azad edirmi? (Çәki: 1)
bәli
xeyr
qismәn azadedir
müqavilәdә ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa, azad edir



müqavilәdә ayrı hal nәzәrdә tutulmayıbsa, azad etmir

Sual: Depozitә qoyma nәticәsindә borclu kreditor qarşısında öhdәlikdәn azad edilirmi?
(Çәki: 1)

 bәli
xeyr
tam azad etmir
MMdә vә ya tәrәflәrin razılaşmasında ayrı qayda nәzәrdә tutulmayıbsa, azad edilir
MMdә vә ya tәrәflәrin razılaşmasında ayrı qaydanәzәrdә tutulmayıbsa, azad

edilmir

Sual: Kreditor borclunu onun üzәrinә düşәn vәzifәdәn azad edә bilәrmi? (Çәki: 1)
 bәli
xeyr
bir şәrtlә ki, hәmin hәrәkәt başqa şәxslәrin hüquqlarını pozmasın
bir şәrtlә ki, hәmin hәrәkәt razılaşma ilә әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulsun
digәr borcların razılığı ilәazad edә bilәr

Sual: Mәhkәmә qәrarına әsasәn әmәlә gәlәn tәlәb hansı müddәtdәn sonra qüvvәsini
itirir? (Çәki: 1)

qırx ildәn sonra
otuz ildәn sonra
iyirmi ildәn sonra
on beş ildәn sonra
on ildәn sonra

Sual: Ohdәliyin xitamı üçün әsas olmuş dövlәt vә ya bәlәdiyyә orqanının aktı etibarsız
sayıldıqda öhdәlik bәrpa edilirmi? (Çәki: 1)

xeyr
bәli
tәrәflәrin razılaşmasından vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә,

bәrpa edilir
tәrәflәrin razılaşmasından vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә,

bәrpa edilir
tәrәflәrin razılaşmasından vә ya öhdәliyin mahiyyәtindәn ayrı qayda irәli gәlmirsә vә

kreditorun icraya marağı itmәyibsә, bәrpa edilir

Sual: Öhdәlik predmeti olan daşınar әşya tez xarab olduğuna vә ya saxlanılması
tәnasübsüz surәtdә yüksәk xәrclәrlә bağlı olduğuna görә depozitә qoyulmaq üçün
yararlı deyildirsә: (Çәki: 1)

borclu bu barәdә kreditora dәrhal bildiriş verir
notarius onu öhdәliyin icra yerindә hәrracdan satır, satış pulunu isә öz depozitinә

götürür
mәhkәmә onu öhdәliyin icra yerindә hәrracdan satır, satış pulunu isә öz depozitinә

götürür
borclu onu öhdәliyin icra yerindә hәrracdan satır, satış pulunu isә depozitә qoyur



borclu onu yaşadığı yerdә hәrracdan satır, satış pulunu isә depozitә qoyur

Sual: Öhdәliklәrin xitamı üçün müddәtin axımı nә vaxtdan başlayır? (Çәki: 1)
tәlәbin yarandığı müddәtin çatması ilә vә bu müddәt hesablanarkәn müddәtin

başlandığı gün nәzәrә alınır
tәlәbin icra müddәtinin çatması ilә vә bu müddәt hesablanarkәn müddәtin

başlandığı gün nәzәrә alınır
tәlәbin yarandığı müddәtin çatması ilә vә bu müddәt hesablanarkәn müddәtin

başlandığı gün nәzәrә alınır
tәlәbin icra müddәtinin çatması il әvә bu müddәt hesablanarkәn müddәtin

başlandığı gün nәzәrә alınır
 tәlәbin icra müddәtinin çatması ilә

Sual: Pullar vә qiymәtli kağızlar hansı orqanın depozit hesabına qoyulur? (Çәki: 1)
kreditorun
borclunun
notariusun
mәhkәmәnin
mәhkәmәnin vә ya notariusun

Sual: Aşağıdakılardan hansı vergi hüquq münasibәtlәrinin subyekti deyil? (Çәki: 1)
vergi ödәyicilәri
dövlәt orqanları
vergilәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәli şәxslәr
bәlәdiyyә orqanları
әdliyyә orqanları

Sual: Hansı vergi sistemi modeli fiziki şәxslәrdәn alınan birbaşa vergilәrә üstünlük verәn
modeldir? (Çәki: 1)

anqlosakson modeli
avrokontinental modeli
latınamerikan modeli
şәrqi asiya modeli
qarışıq model

Sual: Hansı vergi sistemi modelinә dövlәt büdcәsindә dolayı vergilәrin payının çox
olması ilә xarakterikdir? (Çәki: 1)

anqlosakson modeli
avrokontinental modeli
latınamerikan modeli
şәrqi asiya modeli
qarışıq model

Sual: Ödәyici daimi rentanı satın ala bilәrmi? (Çәki: 1)
ala bilәr



ala bilmәz
müqavilәdә bu hüquqdan ödәyicinin imtinası nәzәrdә tutulmayıbsa, ala bilәr
yalnız müvafiq icra hakimiyyәtinin razılığı ilә ala bilәr
mәhkәmәnin qәrarı әsasında ala bilәr

Sual: Torpaq sahәsinin dövlәt ehtiyyacları üçün alınması haqqında qırarı kim qәbul edir?
(Çәki: 1)

Azәrba ycan Respublikası Nazirlәr Kabineti
Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı
İqtisadi inkişaf nazirliyi
Yerli icra hakimiyyәti orqanı
Dövlәt әmlakının idarә edilmәsi üzrә Dövlәt Komitәsi

BÖLMӘ: İQTISADIYYATIN HÜQUQI TӘNZIMLӘNMӘSI
Ad İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsinin mәnbәlәri formalaşır...? (Sürәt 08.04.2015
17:37:52) (Çәki: 1)

dövlәtin yaranması zamanı
beynәlxalq tәşkilatlara üzv olduqda
dövlәt orqanlarının hüququyaratma fәaliyyәti nәticәsindә
valyuta әmәkdaşlığında
iqtisadi sistem transformasiya edildikdә

Sual: Konstitusiyaya әsasәn әmәk haqqı az ola bilmәz? (Sürәt 08.04.2015 17:37:56)
(Çәki: 1)

dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi maksimum әmәk haqqı miqdarından
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi minimum pensiya miqdarından
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi yaşayış minimumundan
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi minimum әmәk haqqı miqdarından
dövlәtin müәyyәnlәşdirdiyi ehtiyac meyarından

Sual: Konstitusiyaya әsasәn Azәrbaycan Respublikasının pul vahidi...? (Çәki: 1)
 dollardır
qәpikdir
rubldur
manatdır
 tәngәdir



Sual: Amerikan modelinә aiddir? (Sürәt 08.04.2015 17:39:24) (Çәki: 1)
xusüsi investisiyaların vergi vasitәsi ilә stimullaşdırılması
xüsusi layihәlәrin dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi
xüsusi investorların fәaliyyәtinin razılaşdırılması vә nöqsanlar koordinasiya
hec biri
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

Sual: İnvestisiya inkişaf modellәrinә aiddir? (Çәki: 1)
xusüsi investisiyaların vergi vasitәsi ilә stimullaşdırılması
xüsusi layihәlәrin dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi
xüsusi investorların fәaliyyәtinin razılaşdırılması vә nöqsanlar koordinasiya

olunması
hec biri
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

Sual: Tayvan modelinә aiddir? (Sürәt 08.04.2015 17:39:31) (Çәki: 1)
xusüsi investisiyaların vergi vasitәsi ilә stimullaşdırılması
xüsusi layihәlәrin dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi
xüsusi investorların fәaliyyәtinin razılaşdırılması vә nöqsanlar koordinasiya

olunması
hec biri
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

Sual: Yapon modelinә aiddir? (Sürәt 08.04.2015 17:39:34) (Çәki: 1)
xusüsi investisiyaların vergi vasitәsi ilә stimullaşdırılması
xüsusi layihәlәrin dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi
xüsusi investorların fәaliyyәtinin razılaşdırılması vә nöqsanlar koordinasiya
hec biri
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

Sual: Asılı sәhmdar cәmiyyәti ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Sürәt
08.04.2015 17:40:28) (Çәki: 1)

Hüquqi statusuna görә asılı tәsәrrüfat cәmiyyәti kommersiya tәşkilatının müstәqil
tәşkilati hüquqi forması deyildir.

Asılı tәsәrrüfat cәmiyyәti vәziyyәtinә yalnız mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt düşә
bilәr.

Qanuna әsasәn tәsәrrüfat cәmiyyәti o halda asılı cәmiyyәt sayılır ki, mәhdud
mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının 20%dәn çoxu vә ya sәhmdar
cәmiyyәtinin sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrinin 20%dәn çoxu digәr (üstün, iştirakçı)
ortaqlığa vә ya cәmiyyәtә mәnsub olur.

Asılı tәsәrrüfat cәmiyyәti vәziyyәtinә mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt vә sәhmdar
cәmiyyәt düşә bilәr.

Azәrbaycan Respublikası MMin 68.1ci maddәsindә asılı tәsәrrüfat cәmiyyәtinin
anlayışı vә әsas әlamәtlәri müәyyәnlәşdirilmişdir.



Sual: Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı Azәrbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qiymәtli
Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsinin Әsasnamәsindә bu komitәnin funksiyası kimi öz әksini
tapmamışdır? (Sürәt 08.04.2015 17:40:32) (Çәki: 1)

Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi qiymәtli kağızlarla fәaliyyәt sahәsindә dövlәt
idarәetmәsinin tәşkilini, dövlәt tәnzimlәnmәsi vә nәzarәtini, әlaqәlәndirmә fәaliyyәtini
hәyata keçirir;

Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi qiymәtli kağızların vә qiymәtli kağızların
emissiya prospektlәrinin qeydiyyat qaydalarını tәsdiq edir vә onların qeydiyyatını
hәyata keçirir;

Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi qeydiyyata alınmış qiymәtli kağızların vahid
dövlәt reyestrinin aparılmasına qoyulan tәlәblәri müәyyәn edir vә hәmin reyestrin
aparılmasını tәmin edir;

Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi emitentlәr tәrәfindәn qiymәtli kağızların
buraxılması vә tәdavülü şәrtlәrinә riayәt edilmәsinә nәzarәt edir;

Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi emitentlәr tәrәfindәn qiymәtli kağızların
buraxılması vә tәdavülünün tәşkil edilә bilinmәsi üçün lisenziyalar tәqdim edir.

Sual: Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır? (Sürәt 08.04.2015 17:40:36) (Çәki: 1)
Fondun Himayәçilik Şurası fondun nәzarәt orqanıdır vә fondun fәaliyyәtinә, fondun

başqa orqanları tәrәfindәn qәrarların qәbul edilmәsinә vә onların yerinә yetirilmәsinin
tәmin edilmәsin hәyata keçirir

Fondun Himayәçilik Şurası fond vәsaitinin istifadә edilmәsinә, fondun fәaliyyәtinә
nәzarәti hәyata keçirir

Fondun Himayәçilik Şurası nizamnamәyә dәyişikliklәr edilmәsi, lәğvetmә vә ya
yenidәn tәşkiletmә haqqında qәrarın qәbulunu hәyata keçirmәk sәlahiyyәtinә malik
deyil.

Fondun Himayәçilik Şurası öz fәaliyyәtini ictimai әsaslarla hәyata keçirir.
Fondun Himayәçilik Şurasının formalaşma vә fәaliyyәt qaydası fondun tәsisçilәri

tәrәfindәn tәsdiq edilmiş fondun nizamnamәsindә müәyyәn edilir.

Sual: Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır? (Sürәt 08.04.2015 17:40:39) (Çәki: 1)
Hüquqi şәxslәrin ittifaqlarının iştirakçıları özlәrinin müstәqilliyini vә hüquqi şәxs

hüquqlarını itirirlәr.
İttifaqın tәsisçilәrinin (iştirakçılarının) ona verdiklәri әmlak ittifaqın mülkiyyәtidir.
Bu әmlakdan ittifaq onun nizamnamәsindә müәyyәnlәşdirilmiş mәqsәdlәr üçün

istifadә edir.
İttifaqın adında onun iştirakçılarının fәaliyyәtinin әsas predmeti, habelә «ittifaq»

sözu göstәrilmәlidir
İttifaq lәğv edildikdә onun әmlakı ittifaqın nizamnamәsindә göstәrilmiş mәqsәdlәrә,

bu mümkün olmadıqda isә dövlәt büdcәsinә yönәldilir

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğru deyil? (Sürәt 08.04.2015 17:40:43) (Çәki: 1)
Fәrdi sahibkarlıq sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәşkilinin әn sadә formalarından olub fiziki

şәxslәrin hüquqi şәxs yaratmadan müstәqil surәtdә öz riski ilә hәyat keçirdiyi, әsas
mәqsәdi әmәk istifadәsindәn, әmtәә satışından, işlәr görülmәsindәn mәnfәәt
götürülmәsi olan fәaliyyәtdir.

Sahibkarlıq fәaliyyәtinin subyekti kimi fiziki şәxslәr 3 qrupa bölünürlәr: fәaliyyәt
qabiliyyәti olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşları, әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı
olmayan şәxslәr.



“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” qanuna әsasәn sahibkarlıq fәaliyyәti ilә bağlı
mәsәlәlәrin hәllini vә ya bu fәaliyyәtә nәzarәti hәyata keçirәn dövlәt orqanlarının
vәzifәli şәxslәri vә mütәxәssislәri sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul ola bilәr.

“Sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanununun 4cü
maddәsinә әsasәn, Azәrbaycan Respublikasıda sahibkarlığın qanun çәrçivәsindә
hәyata keçirilәn bütün formalarına icazә verilir.

Mülkiyyәt vә tәşkilatı hüquqi formasından asılı olmayaraq sahibkarlığın bütün
formaları bәrabәr hüquqludur.

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur? (Sürәt 08.04.2015 17:40:46) (Çәki: 1)
Tәsәrrüfat ortaqlıqları vә cәmiyyәtlәri tәsisçilәrinin (iştirakçılarının) paylarına

bölünmüş nizamnamә (şәrikli) kapitalı olan qeyrikommersiya tәşkilatlardır.
Tәsәrrüfat ortaqlıqları heç bir halda bir şәxs tәrәfindәn yaradıla bilmәz
Tәsәrrüfat cәmiyyәti mәhdud mәsuliyyәyli cәmiyyәt, әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt vә

sәhmdar cәmiyyәt formasında yaradıla bilәr.
Tәsәrrüfat ortaqlıqların vı cәmiyyәtlәrinin iştirakçıları kimi dövlәt orqanları vә yerli

özünüidarә orqanları çıxış edә bilәrlәr.
Tәsәrrüfat cәmiyyәtlәrinin iştirakçıları vә kommandit ortaqlıqlarının maya qoyanları

yalnız fiziki şәxslәr ola bilәrlәr.

Sual: Aşağıdakılardan hansı fiziki şәxs barәsindә icra sәnәdi icra olunarkәn tәlәbin
yönәldilmәsinә yol verilmәyәn әmlak növlәrinin siyahısına aid deyildir? (Sürәt
08.04.2015 17:40:51) (Çәki: 1)

borclu vә onun ailәsinin sanitariya normaları çәrçivәsindә birgә yaaşamalarını tәmin
edәcәk mәnzil, ev vә ya onun ayrıayrı hissәlәri, hәmçinin onların altında olan
hәyәtyanı torpaq

әsas mәşğuliyyәti kәnd tәsәrrüfatı olan borclu vә onun ailәsi üçün 1,0 hektaradәk
kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaq sahәsi

ailәlәrin hәrәkәti üçün xüsusi nәqliyyat vasitәlәri
borclunun peşә fәaliyyәtinin davam etdirilmәsi üçün zәruri olan avadanlıq, o

cümlәdәn ixtisas üzrә kitablar vә vasitәlәr
düzgün cavab yoxdu

Sual: Aşağıdakılardan hansı qiymәtli kağızların konvertasiyasının izahıdır? (Çәki: 1)
bir emitentin bir növ investisiya qiymәtli kağızlarını digәr növlü investisiya qiymәtli

kağızlara vә ya digәr emitentin qiymәtli kağızlarına әvәzsiz dәyişdirilmәsidir.
bir növdәn olan bütün qiymәtli kağızların bir buraxılış daxılındә bütün

mülkiyyәtçilәrdә olan qiymәtli kağızların sayının mütәnasib azaldılması yolu ilә
dәyişdirilmәsidir.

sәhmin isitiqraza dәyişdirilmәsidir
bir qiymәtli kağızın nominal dәyәrinin mütәnasib bölünmәsi yolu ilә eyni növlü bir

neçә qiymәtli kağıza çevrilmәsidir.
düzgün cavab yoxdu

Sual: Qanuna әsasәn mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının vә ya
sәhmdar cәmiyyәtinin sәsvermә hüququ verәn sәhmlәrinin neçә faizdәn çoxu digәr
(üstün, iştirakçı) ortaqlığa vә ya cәmiyyәtә mәnsub olarsa hәmin tәsәrrüfat cәmiyyәti
asılı cәmiyyәt sayılar? (Sürәt 08.04.2015 17:41:09) (Çәki: 1)
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Sual: Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası
haqqında fikirlәrdәn biri yanlışdır (Sürәt 08.04.2015 17:41:16) (Çәki: 1)

Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası
hәmin qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi zamanı emitent tәrәfindәn cәlb edilmiş
vәsaitlәrin miqdarının dәyişdirilmәsinә sәbәb olmur.

Emitentin yerlәşdirilmiş qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi)
vә konvertasiyası haqqında qәrarı müvafiq icra hakimiyyәti orqanında qanunvericiliklә
müәyyәn edilmiş qaydada qeydiyyata alınmalıdır.

Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası vә
ödәnilmәsi bu qiymәtli kağızların әvvәlki sertifakatlarının lәğv olunması ilә müşayiәt
olunur.

Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası
hәmin qiymәtli kağız sahiblәri tәrәfindәn әlavә xәrclәr çәkilmәklә hәyata keçirilir.

Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә konvertasiyası
qaydaları Azәrbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt
Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn edilir

Sual: Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin tәsis yığıncağında aşağıdakılardan hansı tәsisçilәr
tәrәfindәn yekdilliklә qәbul edilmәlili olan qәrarlar sırasına daxil deyil? (Sürәt 08.04.2015
17:41:19) (Çәki: 1)

Cәmiyyәtin tәsis edilmәsi ilә bağlı qәrar
Cәmiyyәtin yaradılması zamanı nizamnamә kapitalına ödәnilәn pul olmayan

әmanәtlәrin dәyәrinin tәsdiq edilmәsi ilә bağlı qәrar
Cәmiyyәtin nizamnamәsinin tәsdiq edilmәsi ilә bağlı qәrar
İdarәetmә orqanlarının formalaşdırılması barәdә qәrar
cәmiyyәtin fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilmiş xalis mәnfәәtin iştirakşılar arasında

bölüşdürülmәsi

Sual: Mülki Mәcәllәnin 107835 maddәsinә әsasәn fond birjası ilә bağlı aşağıda
deyilәnlәrdәn hansı doğru deyil? (Sürәt 08.04.2015 17:41:22) (Çәki: 1)

fond birjası açıq sәhmdar cәmiyyәti formasında yaradılan ticarәt tәşkilatçısıdır
fond birjası öz üzvlәri arasında qiymәtli kağızlarla ticarәti tәşkil edәn ticarәt

tәşkilatçısıdır
fond birjası öz üzvlәri arasında bağlanmış әqdlәrin icrasını tәmin edәn ticarәt

tәşkilatçısıdır
fond birjası yalnız adi adlı sәhm emissiya edә bilәr
fond birjasının sәhmdarlarının hәr biri birjanın sәhmlәrinin sayının iyirmi faizindәn

çox olmamaqla sәhmlәrin sahiblәri ola bilәrlәr

Sual: Sәhmә aid aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Sürәt 08.04.2015 17:41:29)
(Çәki: 1)

sәhmin emitenti yalnız sәhmdar cәmiyyәti ola bilәr



sәhm adi vә ya imtiyazlı növündә buraxıla bilәr
adi sәhm sahibinә emitentin mәnfәәtinin bir hissәsini divident şәklindә almaq,

emitentin fәaliyyәtinin idarә olunmasında iştirak etmәk vә emitentin lәğvindәn sonra
qalan әmlakının bir hissәsini әldә etmәk hüququnu verәn sәhm növüdür.

sәhm qiymәtli kağız olub, sәhmdar cәmiyyәtindә üzvlüyü vә sahibinin sәhmdar
cәmiyyәti mәnfәәtinin bir hissәsini dividentlәr şәklindә almaq, sәhmdar cәmiyyәti
işlәrinin idarә olunmasında iştirak etmәk hüququnu vә cәmiyyәtin lәğvindәn sonra
qalan әmlakın bir hissәsinә hüququnu tәsdiqlәyir

cәmiyyәt bir neçә eyni növlü sәhmi bir sәhmdә birlәşdirә vә bir sәhmi bir neçә
hәmin növ sәhmә dәyişdirmә yolu ilә xırdalaya bilmәz

Sual: Sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması zamanı keçirilәn tәsis yığıncağı
aşağıdakılardan hansını hәyata keçirmir? (Sürәt 08.04.2015 17:41:36) (Çәki: 1)

sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması zamanı yerlәşdirilәn sәhmlәrin ödәnilmәsinә
yönәldilәn pul olmayan әmlakın dәyәrini tәsdiq edir.

sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması barәdә qәrarı qәbul edir vә onun nizamnamәsini
tәsdiq edir.

Mülki Mәcәllә vә sәhmdar cәmiyyәtinin nizamnamәsi ilә nәzәrdә tutulmuş sәhmdar
cәmiyyәtinin idarәetmә, nәzarәt vә icra orqanlarını tәşkil edir.

sәhmdar cәmiyyәtinin yaradılması vә cәmiyyәtin fәaliyyәtinin başlanılması ilә
әlaqәdar Mülki Mәcәllә, digәr qanunvericilik aktlarıan vәtәsisçilәr arasında bağlanılmış
müqavilәyә zidd olmayan digәr mәsәlәlәri hәll edir

düzgün cavab yoxdur

Sual: Tam ortaqlıqla bağlı aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır? (Sürәt 08.04.2015
17:41:40) (Çәki: 1)

Tam ortaqlığın fәaliyyәti bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilә idarә edilir.
Tam ortaqlığın nizamnamәsindә qәrarın iştirakçıların sәs çoxluğu ilә qәbul olunduğu

hallar nәzәrdә tutula bilmәz.
Ortaqlığın hәr bir iştirakçısı ortaqlığın işlәrini aparmağa vәkil edilibedilmәmәsindәn

asılı olmayaraq işlәrin aparılmasına dair bütün sәnәdlәrlә tanış ola bilәr.
Ortaqlığın iştirakçıları onun işlәrini birlikdә apararkәn hәr bir әqdin bağlanması üçün

ortaqlığın bütün iştirakçılarının razılığı tәlәb edilir.
Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq mәqsәdilә yaradılması tam ortaqlığın

sәciyyәvi keyfiyyәt xüsusiyyәtlәrindәn biridir.

Sual: Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır? (Sürәt 08.04.2015 17:53:23) (Çәki: 1)
birja hüquqi vә (vә ya) fiziki şәxslәrin könüllü birliyi әsasında yaradılır vә

müәyyәnlәşdirilmiş qaydada dövlәt qeydiyyatından keçmәlidir
birjanın tәsisçilәri eyni zamanda onun üzvlәri sayılmır.
birjanın hәr bir tәsisçisinin payı onun nizamnamә fondunun 20 faizindәn çox

olmalıdır
birja üzvlüyünә qәbul vә onun tәrkibindәn çıxma qaydası әmtәә birjasının

nizamnamәsi ilә tәnzimlәnir.
birja üzvlәri birjanın fәaliyyәti ilә bağlı mәsәlәlәrin hәllindә iştirak etmәk, onun

rәhbәr orqanlarını seçmәk vә ora seçilmәk

Sual: Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır? (Sürәt 08.04.2015 17:53:25) (Çәki: 1)



dövlәt müәssisәsi Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyә uyğun olaraq dövlәt
әmlakını idarә etmәyә vәkil edilәn dövlәt orqanları tәrәfindәn yaradılır.

dövlәt müәssisәsinin әmlakı Azәrbaycan Respublikasının dövlәt mülkiyyәtidir.
dövlәt müәssisәsi öz öhdәliklәrinә görә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada

müәssisәnin әmlakı ilә mәsuliyyәt daşıyır.
dövlәt müәssisәsinin öhdәliklәrinә görә dövlәt mәsuliyyәt daşıyır.
müәssisә dövlәtin öhdәliklәrinә görә mәsuliyyәt daşımır.

Sual: Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı yanlışdır? . Hüquqi şәxs kimi fond birjası öz
fәaliyyәtini Azәrbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn verilәn xüsusi
razılıq әsasında hәyata keçirilir 2. Fond birjası açıq sәhmdar cәmiyyәti formasında
yaradılır. 3. Fond birjasının qulluqçuları qiymәtli kağızlar bazarının peşәkar
iştirakçılarının tәsisçilәri vә istirakçıları ola bilmәzlәr 4. Fond birjasının üzvü Azәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyә uyğun olaraq, qiymәtli kağızlar bazarının peşәkar
iştirakçısı olan hüquqi vә fiziki şәxslәr ola bilәr. 5. Fond birjasının üzvü qiymәtli kağızlar
bazarının peşәkar iştirakçısı kimi fәaliyyәtinә xitam verdikdә vә o, fond birjasında üzvlük
hüququnu itirir. (Sürәt 08.04.2015 17:53:29) (Çәki: 1)

1,2
1,3
2,4
3,4
1,5

Sual: Aşağıdakılar birjanın üzvü ola bilmәzlәr: 1. rәhbәrlәri birjanın qulluqçuları olan
müәssisә vә tәşkilatlar; 2. ali vә yerli dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanları; 3.
transmilli korporasiyalar vә transmilli maliyyәsәnaye qrupları 4. banklar, kredit vә sığorta
tәşkilatları; 5. siyasi partiyalar, hәmkarlar ittifaqları, ictimai birliklәr, dini vә xeyriyyә
tәşkilatları vә fondları; (Sürәt 08.04.2015 17:53:32) (Çәki: 1)

1,2,3,5
1,3,4,5
1,2,4,5
2,3,4,5
hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı “Әmtәә birjası haqqında”Azәrbaycan Respublikasının
qanununa әsasәn birja müqavilәlәrinin növlәrinә daxil deyil (Sürәt 08.04.2015 17:53:36)
(Çәki: 1)

real malın alğısatqısına dair bağlanan әqdlәr;
forvard әqdlәri
faktorinq әqdlәri
fyuçers әqdlәri
opsion әqdlәri

Sual: aşağıdakılardan hansı birjanın növlәri sırasIna daxil deyil? (Çәki: 1)
әmtәә birjası
xidmәtlәr birjası
fond birjası



әmәk birjası
valyuta birjası

Sual: Aşağıdakılardan hansı Mәrkәzi Bankın funksiyası deyil? (Sürәt 08.04.2015
17:54:11) (Çәki: 1)

dövlәtin pul vә valyuta siyasәtini müәyyәn edir
dövlәt büdcәsinin layihәsini tәrtib edir
manatın mәzәnnәsinә mütәmadi olaraq nәzarәt edir
valyuta tәnzimini hәyata keçirir, beynәlxalq qızılvalyuta ehtiyatlarını saxlayır
bank sisteminә nәzarәti hәyata keçirir

Sual: Bank әmәliyyatları xüsusiyyәtinә görә bank hüquq münasibәti deyil? (Sürәt
08.04.2015 17:54:15) (Çәki: 1)

passiv bank әmәliyyatları
direktiv bank әmәliyyatları
vasitәçi bank әmәliyyatları
yardımçı bank әmәliyyatları
аktiv bank әmәliyyatları

Sual: Bank hüquq münasibәtlәrinin yaranmasına sәbәb kimi aşağıdakılardan hansı çıxış
edә bilmәz? (Sürәt 08.04.2015 17:54:19) (Çәki: 1)

mәcburi ehtiyatın yaradılmlası
lisenziyanın verilmәsi vә onun geri götürülmәsi
әmanәt yerlәşdirmәyә mәcburetmә
zәrәr vurulması
müqavilә vә ya birtәrәfli әqd

Sual: Bank lisenziyasının qüvvәyә mindiyi gündәn necә ay müddәtindә bank
lisenziyasına müvafiq olaraq fәaliyyәtә başlamadıqda vә ya Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
bankın necә ay müddәtindә depozitlәr vә ya digәr qaytarılan vәsait cәlb etmәdiyi vә ya
kreditlәr vermәdiyi müәyyәn edildikdә lisenziyazı lәğv edilә bilәr? (Sürәt 08.04.2015
17:54:22) (Çәki: 1)

müvafiq olaraq 12 ay vә 6 ay
6 ay vә 3 ay
18 ay vә 12 ay
8 ay vә 4 ay
6 ay vә 12 ay

Sual: Bank Mәrkәzi Bankdan aldığı lisenziya әsasında aşağıdakı fәaliyyәt növü ilә
mәşğul ola bilmәz? (Sürәt 08.04.2015 17:54:25) (Çәki: 1)

qiymәtli metalların әmanәtә cәlb edilmәsi vә yerlәşdirilmәsi
maliyyә müşaviri, maliyyә agenti vә ya mәslәhәtçisi xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
qiymәtli kağızlar bazarında peşәkar fәaliyyәt
dövlәt әmlakının reyistri ilә bağlı zәruri bazanı formalaşdırmaq
kreditlәrә vә kredit qabiliyyәtinin yoxlanılmasına dair informasiya verilmәsi vә

xidmәtlәr göstәrilmәsi



Sual: Bank Mәrkәzi Bankdan aldığı lisenziya әsasında aşağıdakı fәaliyyәt növü ilә
mәşğul ola bilmәz? (Sürәt 08.04.2015 17:54:30) (Çәki: 1)

tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin (әmanәtlәrin) vә digәr qaytarılan vәsaitlәrin cәlb
edilmәsi

tәlәbli vә müddәtli depozitlәrin (әmanәtlәrin) vә digәr qaytarılan vәsaitlәrin cәlb
edilmәsi

dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin formalaşdırılması üçün pul vәsaitlәrin
tәmәrküzlәşdirilmәsi

ödәniş vasitәlәrinin (o cümlәdәn kredit vә debet kartları, yol çeklәri vә bank
köçürmә veksellәri) buraxılması

fiziki vә hüquqi şәxslәrin hesablarının, o cümlәdәn bankların müxbir hesablarının
açılması vә aparılması

Sual: Bank sәhmdarlarının ümumi yığıncağında istirak edәn sәhmdarların 75% sәs
coxluğu ilә qәbul edilmәsi nәzәrdә tutulan mәsәlәlәrә hansı aiddir? (Sürәt 08.04.2015
17:54:35) (Çәki: 1)

Nizamnamәyә әlavә dәyişikliklәr edilmәsi
Müşahidә Şurası üzvlәrinin tәyin vә azad edilmәsi
İdarә Heyәti üzvlәrinin tәyin vә azad edilmәsi
bankın faiz dәrәcәlәri vә aktivlәrin yerlәşdirilmısi barәsindә siyasәtinin

müәyyәnlәşdirilmәsi
başqa bankın alınması

Sual: Bankın tәsis yığıncağı istisna olmaqla, sәhmdarların ümumi yığıncaqları bütün
sәsvermә hüququ olan sәhmlәrin azı necә faizinin sahibi olan sәhmdarlar iştirak etdikdә
sәlahiyyәtli sayılır? (Sürәt 08.04.2015 17:54:38) (Çәki: 1)

51%
60%
70%
80%
90%

Sual: Bankların formaları özlәrini әsasәn hәr bir ölkәnin iqtisadi sisteminin әsas
hәlqәlәrindәn biri olan ........ sistemindә biruzә verir? (Sürәt 08.04.2015 17:54:41) (Çәki:
1)

malyyә sistemindә
bank sistemindә
kredit sistemindә
valyuta sistemindә
sığorta sistemindә

Sual: Mәrkәzi Bank banklar vә xarici bankların yerli filialları ücün qanunvericilikdә
nәzәrdә tutulan normativlәr vә tәlәblәr müәyyәn edir. Bunlara aşağıda göstәrilәnlәrdәn
hasi aid deyil? (Sürәt 08.04.2015 17:54:44) (Çәki: 1)

nizamnamә kapitalının minimum miqdarı
mәcmu kapitalın minimum miqdarı



likvidlik göstәricilәri
digәr hüquqi şәxslәrin kapitalında bankların mәcmu istirakının maksimum miqdarı
mәcburi ehtiyat normasının Mәrkәzi Bank vәsaiti hesabına formalaşdırılması

Sual: Subyektlәr baxımından aşağıdakı bank hüquq münasibәtlәri mövcud deyil? (Sürәt
08.04.2015 17:54:47) (Çәki: 1)

bank vә müştәri arasında
Mәrkәzi bank vә banklar arasında
Mәrkәzi bank ilә sahibkar arasında
Mәrkәzi bank ilә hökumәt arasında
bank әmәliyyatının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq iki bank arasında

Sual: “Energetika haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt qәbul edilib?
(Sürәt 08.04.2015 17:55:01) (Çәki: 1)

1997ci ildә
1998ci ildә
1992ci ildә
2001ci ildә
1994cü ildә

Sual: «Mәdәn Sәnayesindә Şәffaflıq» tәşәbbüsünun müәllifi kimdir? (Sürәt 08.04.2015
17:55:04) (Çәki: 1)

Corc Buş
Toni Bleyr
Madlen Olbrayt
Fransua Metteran
Hüsnü Mübarәk

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu nә vaxt yaradılmışdır? (Sürәt
08.04.2015 17:55:07) (Çәki: 1)

2009cu ildә
1999cu ildә
2003cü ildә
1997ci ildә
2004cü ildә

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu nә zaman tәsis edilmişdir? (Sürәt
08.04.2015 17:55:10) (Çәki: 1)

1999cu ildә
1997ci ildә
1998ci ildә
 1994cü ildә
2009cu ildә

Sual: Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә “Azәrneft” Dövlәt Konserni vә



“Azәrkimya”istehsalat birliyinin bazasında aşağıdakılardan hansı yaradılmışdır? (Sürәt
08.04.2015 17:55:13) (Çәki: 1)

AZPETROL
ABӘŞ
ARDNŞ
BP
AZӘRIQAZ

Sual: 1994cü ildә xarici neft şirkәtlәri konsorsiumu ilә ARDNŞ arasında “Çıraq”, “Azәri”,
neft yataqlarının vә “Günәşli” yatağının dәrinlikdә yerlәşәn hissәsinin birgә işlәnmәsi
sazişinin tipi hansıdır? (Sürәt 08.04.2015 17:55:28) (Çәki: 1)

Konsessiya yaxud lisenziya sazişi
Xidmәt müqavilәlә sazişi
Hasilatının Pay Bölgüsü Sazişi
Uzunmüddәtli idarәetmә sazişi
İştirak yaxud assosiasiya sazişi

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu hesabat verir? (Sürәt 08.04.2015
17:55:31) (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikası Parlamentinә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinә
Azәrbaycan Respublikası Ali Mәhkәmәsinә
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinә
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankına

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu...? (Çәki: 1)
dövlәt büdcәsinin tәrkib hissәsidir
büdcә fondudur
büdcәdәnkәnar fonddur
Mәrkәzi Bankın strukturudur
sosial müdafiә fondudur

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu..? (Çәki: 1)
stabillәşmә fondudur
inkişaf fondudur
büdcә fondudur
tәnzimlәmә fondudur
beynәlxalq әmәkdaşlıq fondudur

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondunun vәsaitlәrindәn hansı normativ akt
әsasında istifadә (Sürәt 08.04.2015 17:55:41) (Çәki: 1)

Nazirlәr Kabinetinin qәrarı
qanun
prezident fәrmanı
mәhkәmәnin qәrarı
parlamentin qәrarı



Sual: Azәrbaycan Respublikası mәnfәәt neftinin satışından daxil olan valyuta
vәsaitlәrinin vә digәr gәlirlәrin toplanması, sәmәrәli idarә edilmәsi mәqsәdilә yaradılmış
qrum hansıdır? (Sürәt 08.04.2015 17:55:44) (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankı
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti
Azәrbaycan Respublikası Әşәliyyat Şirkәti

Sual: Azәrbaycan Respublikasının neft vә qaz hasilatı, nәqli vә emalı, elektrik vә istilik
enerjisi istehsalı, qaz tәchizatı sahәsindә dövlәt siyasәtini formalaşdıran vә hәyata
keçirәn orqan hansıdır? (Sürәt 08.04.2015 17:55:47) (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәti
Azәrbaycan Respublikasının Sәnaye vә Energetika Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrenerji Sәhmdar Cәmiyyәti
Azәrbaycan Respublikasının Enerji Nazirliyi

Sual: Aşağıdakılardan hansı yanacaq energetika fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi baxımından
hüquq mәnbәyi deyil? (Sürәt 08.04.2015 17:56:18) (Çәki: 1)

“Enerji resurslarından istifadә haqqında” qanun
“Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında” qanun
“Yer qurluşu haqqında” qanun
Qaz tәchizatı haqqında” qanun
Elektroenergetika haqqında” qanun

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu hansı mәqsәdlә yaradılmışdır? (Sürәt
08.04.2015 17:56:21) (Çәki: 1)

neftin satışından daxil olan valyuta vәsaitlәrinin toplanması mәqsәdilә
ölkәyә daxil olan valyuta vәsaitlәrinin sәmәrәli idarә edilmәsi mәqsәdilә
mәnfәәt neftinin satışından daxil olan valyuta vәsaitlәrinin vә digәr gәlirlәrin
mәnfәәt neftinin satışından daxil olan valyuta vәsaitlәrinin vә digәr gәlirlәrin
mәnfәәt neftinin satışından daxil olan valyuta vәsaitlәri hesabına dşvlәt büdcәsini

Sual: Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin fәrmanına әsasәn ARDNŞnin tәrkibinә
aşağıdakı müәssisә daxil deyil? (Sürәt 08.04.2015 17:56:24) (Çәki: 1)

“Azneft”İstehsalat Birliyi
“Azәrneftyağ”neft emalı zavodu
“Marketinq vә iqtisadi әmәliyyatlar” idarәsi
“Xarici sәrmayәlәr”İdarәsi
 “Valyuta gәlirlәrinin idarә olunması” idarәsi

Sual: Sosial sığorta hadisәsinә hansı daxil deyil: (Sürәt 08.04.2015 17:56:37) (Çәki: 1)
pensiya yaşına catmaq



әlil olmaq
iş yerini itirmәk
ailә başcısını itirmәk
uşağa qulluq

Sual: “Sosial sığorta haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanununda sığorta olunanların
hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid edilmir (Sürәt 08.04.2015 17:56:40) (Çәki: 1)

onları mәjburi dövlәt sosial sığortası üzrә sığorta etmәyi işәgötürәndәn tәlәb etmәk
könüllü (әlavә) sosial sığorta ücün sığortacını müstәqil secmәk
sosial sığorta ödәmәlәrinin vaxtında verilmәsini tәlәb etmәk
mәjburi dövlәt sosial sığortası üzrә sığortacı tәşkilatda ucota durmaq
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

Sual: “Sosial sığorta haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanununda Mәjburi dövlәt
sosial sığortasının vәsaitlәrinin mәnbәlәrinә hansı aid edilmir? (Sürәt 08.04.2015
17:56:54) (Çәki: 1)

dövlәt büdjәsindәn ayırmalar
maliyyә sanksiyalarının vә jәrimәlәrin tәtbiqi nәtijәsindә daxil olan mәblәğlәr
beynәlxalq maliyyә institutlarının vәsaitlәri
bank kreditlәri
sanatoriyakurort göndәrişlәrinın satışından әldә edilmiş vәsaitlәr

Sual: “Sosial sığorta haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanununda sığortacının
hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid edilmir? (Sürәt 08.04.2015 17:56:57) (Çәki: 1)

bütün işәgötürәnlәrdәn mәjburi dövlәt sosial sığortası üzrә işcilәrin sığorta
edilmәsini tәlәb etmәk

sosial sığorta ödәmәlәrinin hәjmi vә verilmә әsasları barәdә sığortaedәnlәrdәn
arayış almaq

mәjburi dövlәt sosial sığortası qaydalarına sığortaedәnlәr tәrәfindәn әmәl
edilmәsinә nәzarәt etmәk;

könüllü (әlavә) sosial sığorta müqavilәsi üzrә öhdәliklәrin ijrasını tәlәb etmәk
sosial sığorta ödәmәlәrinin vaxtında hesablanıb ödәnilmәsini tәmin etmәk.

Sual: “Sosial sığorta haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanununda sığortaedәnlәrin
vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid edilmir? (Sürәt 08.04.2015 17:57:00) (Çәki: 1)

mәjburi dövlәt sosial sığortasını hәyata kecirәn sığortacı tәşkilatda ucota durmaq
müәyyәn edilmiş müddәt daxilindә sosial sığorta haqqını sığortacıya ödәmәk
sosial sığortanın bütün formalarında iştirak etmәk
sosial sığorta hadisәsi baş verdikdә sığorta ödәmәlәrini vaxtında vә

müәyyәnlәşdirilmiş qaydada sığorta olunanlara vermәk
sosial sığorta vәsaitlәrinin hәrәkәtinin ucotunu aparmaq vә bu barәdә sığortacıya

hesabat vermәk

Sual: Sosial sığortanın prinsiplәrinә hansı aid deyil? (Sürәt 08.04.2015 17:57:04) (Çәki:
1)

sosial sığortanın müntәzәmliyinә dövlәt tәminatı



sosial sığortanın ümumiliyi
dövlәt sosial sığortasının mәjburiliyi
mәcburi dövlәt sosial sığortasının idarә edilmәsindә ictimai tәşkilatların iştirakının

tәmin olunması
bütün bәndlәrdә qeyd olunanların hamısı aiddir

Sual: “Sosial sığorta haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanununda sosial sığortanın
iştirakcılarına hansılar aid edilmir? (Sürәt 08.04.2015 17:57:20) (Çәki: 1)

sığortacı;
sığortaedәnlәr
sığorta olunanlar
hәmkarlar ittifaqları
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

Sual: “Sosial sığorta haqqında” Azәrbaycan Respublikası qanununda sosial sığorta üzrә
ödәmәlәrin növlәrinә hansı aid edilmir? (Sürәt 08.04.2015 17:57:27) (Çәki: 1)

könüllü (әlavә) sosial sığorta әsasında dövlәt pensiyalarına әlavәlәr
әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәt
hamilәliyә vә doğuma görә müavinәt;
işsizliyә görә müavinәt
sığorta olunanların sanatoriya  kurort müalijәsi üzrә xәrjlәrinin tam vә ya qismәn

ödәnişi

Sual: Özәl sosial sığorta tәşkilatları könüllü (әlavә) sosial sığortanı aşağıda göstәrilәn
hansı ödәmәlәr üzrә hәyata kecirә bilәr? (Sürәt 08.04.2015 17:57:29) (Çәki: 1)

әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsinә görә müavinәt
uşağın anadan olmasına görә birdәfәlik müavinәt
sığorta olunanların sanatoriya  kurort müalijәsi üzrә xәrjlәrinin tam vә ya qismәn

ödәnişi
 ilk iki bәnddә qeyd olunanlar
bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

Sual: Әhalinin natural gәlirlәrnә aiddir? (Sürәt 08.04.2015 17:57:42) (Çәki: 1)
әmәk haqqı
istehlaka natural şәkildә daxil olan vasitәlәrin dәyәri
sahibkar gәliri
müavinәt
amortizasiya gәliri

Sual: Әhalinin pul gәlirlәrinә aid deyil? (Sürәt 08.04.2015 17:57:45) (Çәki: 1)
әmәk haqqı
 tәqaüd
sahibkar gәliri
müavinәt
amortizasiya gәliri



Sual: Әmәk qabiliyyәtli әhalinin daimi vә ya müvәqqәti işlәmәyәn hissәsini xarakterizә
edәn hal necә adlanır? a) mәşğulluq (Sürәt 08.04.2015 17:57:49) (Çәki: 1)

 işsizlik
durğunluq
depressiya
staqfilyasiya
mәşğulluq

Sual: Әmәk münasibәtlәrindә işçilәrin vә işәgötürәnlәrin әmәk, sosial, iqtisadi hüquqları
vә bu hüquqlarla bağlı müvafiq tәminatların minimum sәviyyәsi müәyyәn edilmişdir?
(Sürәt 08.04.2015 17:57:53) (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Mәcәllәsindә
Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsindә
Azәrbaycan Respublikasının Mәşgullluq haqqında qanununda
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә

Sual: Azәrbaycan Respublikasında mәşğulluğun sәviyyәsini yüksәltmәk vә әhalinin
güzәranını daha da yaxşılaşdırmaq mәqsәdi ilә qәbul olunmuş akt hansıdır? (Sürәt
08.04.2015 17:57:56) (Çәki: 1)

“Regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı”
“Mәşğulluğun inkişafı Dövlәt Proqramı”
“İşsizliyin azaldılması Dövlәt Proqramı”
 “Enerji sektorunun inkişafı Dövlәt Proqramı”
“Regionların tarazlı inkişafı Dövlәt Proqramı”

Sual: Dövlәtin mәşğulluq siyasәti tәrkib hissәsidir? (Sürәt 08.04.2015 17:58:00) (Çәki: 1)
dövlәtin sosialiqtisadi siyasәtinin
dövlәtin maliyyә siyasәtinin
dövlәtin mәşğulluq siyasәtinin
dövlәtin demoqrafik siyasәtinin
dövlәtin kadr siyasәtinin

Sual: İşçi qüvvәsinin bir ölkәnin regionları arasında hәrәkәti adlanır? (Sürәt 08.04.2015
17:58:04) (Çәki: 1)

xarici miqrasiya
iqtisadi inteqrasiya
daxili miqrasiya
qloballaşma
yerli miqrasiya

Sual: İşçi qüvvәsinin daxili miqrasiyası baş verir? (Sürәt 08.04.2015 17:58:09) (Çәki: 1)
beynәlxal miqyasda
iqtisadi birliklәrdә
ÜTTyә üzv olan ölkәlәrdә



bir ölkәnin regionları arasında
qitәlәr arasında

Sual: İşsizlik iqtisadi problem olmaqla sәbәb olur? (Sürәt 08.04.2015 17:58:15) (Çәki: 1)
iqtisadi artıma
iqtisadi inkişafa
resursların artıq mәsrәf olmasına
insanların orta ömür müddәtinin artmasına
yoxsulluq hәddinin azalmasına

Sual: Nominal әmәk haqqı dedikdә nәzәrdә tutulur? (Sürәt 08.04.2015 17:58:21) (Çәki:
1)

işçinin maddi formada aldığı haqq
işçinin pul formasında aldığı haqq
işçinin kompensasiya formasında aldığı haqq
işçinin maddi yardım formasında aldığı haqq
işçinin ağır iş şәraitinә görә aldığı haqq

Sual: Tsiklik işsizlik aşağıdakılardan hansı hesab edilir? (Sürәt 08.04.2015 17:58:25)
(Çәki: 1)

könüllü
mövsümi
mәcburi
daimi
müvәqqәti

Sual: Tam mәşğulluq sәviyyәsini әks etdirәn işsizlik forması hansıdır? (Sürәt 08.04.2015
17:58:29) (Çәki: 1)

friksion işsizlik
struktur işsizlik
süni işsizlik
tsiklik işsizlik
tәbii işsizlik

Sual: Struktur işsizlik aşağıdakılardan hansı hesab edilir? (Sürәt 08.04.2015 17:58:32)
(Çәki: 1)

könüllü
mәcburi
 mövsümi
daimi
müvәqqәti

Sual: Real iqtisadi hәyatda işsizlik işçi qüvvәsinә olan tәlәbatdan artıq olan ........ kimi
çıxış edir? (Sürәt 08.04.2015 17:58:35) (Çәki: 1)

әmәk tәlәbi



әmәk tәklifi
әmәk tarazlığı
әmәk ehtiyatı
әmәk resursu

Sual: Real әmәk haqqı dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur. (Sürәt
08.04.2015 17:58:40) (Çәki: 1)

işçinin aldığı nominal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi istehlak şeylәrinin
mәcmusu

işçinin aldığı nominal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi xidmәtlәrin mәcmusu
işçinin aldığı minimal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi istehlak şeylәri mәcmusu
işçinin aldığı nominal әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi istehlak şeylәri vә

xidmәtlәrin mәcmusu
işçinin aldığı rassional әmәk haqqı müqabilindә әldә etdiyi xidmәtlәrin mәcmusu

Sual: Әhali gәlirlәri dedikdә nәzәrdә tutulur? (Sürәt 08.04.2015 18:01:16) (Çәki: 1)
әhalinin yalnız nominal gәlirlәri
müәyyәn vaxt әrzindә müntәzәm olaraq bazar subyektlәrinin әldә etdiyi pul vә

natural vasitәlәrin cәmi başa düşülür
әhalinin yalnız real gәlirlәri
pensiyaçıların aldığı pensiya vә müavinәt
tәlәbәlәrin tәqaüdlәri

Sual: Әhalinin gәlirlәri sahәsindәki fәrqlәri yaradan sәbәblәrә hansı aid deyil? (Sürәt
08.04.2015 18:01:20) (Çәki: 1)

insanlarin fiziki, estetik, peşәkarlıq vә intelektual qabiliyyәtlәrinin fәrqli olması
tәhsilin vә ixtisas hazırlığının müxtәlif sәviyyәdә olması
tәkmil rәqabәtin mövcud olması
mülkiyyәtin qeyribәrabәr bölgüsü
bazarda hakimiyyәtә malik olmaq

Sual: Әmәk bazarında mövcud vәziyyәti nәzәrә almaqla işaxtaran vә işsiz vәtәndaşların
sosial müdafiәsinin tәmin edilmәsi istiqamәtindә müәyyәn işlәr görәn aparıcı orqan
hansıdır? (Sürәt 08.04.2015 18:01:23) (Çәki: 1)

Dövlәt Miqrasiya Xidmәti
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Dövlәt Mәşğulluq Xidmәti
Standartlaşdırma Komitәsi
Maliyyә Nazirliryi

Sual: Әmәk Mәcәllәsinә görә әmәk haqqı illik dövr üçün hesablanan işçilәrә verilmәlidir
(Sürәt 08.04.2015 18:01:26) (Çәki: 1)

rübdә iki dәfәdәn az olmayan müddәtdә
ayda bir dәfәdәn az olmayan müddәtdә
hәftәdә bir dәfәdәn az olmayan müddәtdә
gündә bir dәfәdәn az olmayan müddәtdә



dekadada bir dәfәdәn az olmayan müddәtdә

Sual: Әmәk Mәcәllәsinә görә işin mürәkkәbliyi, әmәyin gәrginliyi vә işçinin ixtisas
sәviyyәsinә görә müәyyәn edilәn әmәk haqqının hissәsi hansıdır? (Sürәt 08.04.2015
18:01:30) (Çәki: 1)

әlavә maaş
әsas maaş
tarif (vәzifә) maaşı
motivasiya
mükafat

Sual: Әmәk mәhsuldarlığı yüksәk olduğu zaman aşağıdakılardan hansının sәviyyәsi
yüksәk olur? (Sürәt 08.04.2015 18:01:34) (Çәki: 1)

real әmәk haqqı sәviyyәsi
nominal әmәk haqqı sәviyyәsi
alıcılıq qabiliyyәtinin sәviyyәsi
rәqabәtqabiliyyәtlilik sәviyyәsi
iqtisadi inteqrasiya sәviyyәsi

Sual: Әmәk resursları dedikdә nәzәrdә tutulur?. (Sürәt 08.04.2015 18:01:40) (Çәki: 1)
işlә mәşğul olan әhali
әmәk qabiliyyәtli yaşda olan әhali
pensiya yaşında olan әhali
16 yaşa qәdәr olqn әhali
ali mәktәblәrdә tәhsil alan әhali

Sual: Әrazi әhatәsinә görә işçi qüvvәsinin miqrasiyasının forması hansıdır? (Sürәt
08.04.2015 18:01:45) (Çәki: 1)

ölkәlәrarası vә ölkәdaxili
qitәlәrarası vә qitәdaxili
dövlәtlәrarası vә dövlәtdaxili
regionlararası vә regiondaxili
iqtisadi birlik daxili

Sual: “Әmәk haqqı vә ya әmәk haqqı dәrәcәsi әmәyin istifadәsi üçün ödәnilәn
qiymәt”dir yanaşması kimә mәxsusdur? (Sürәt 08.04.2015 18:02:10) (Çәki: 1)

A.Smitә
D. Rikardoya
K. Makkonnell vә S. Bryuya
K. Marksa
M. Fridmana

Sual: Dünya tәcrübәsindә ailә gәlirlәrinin әsas mәnbәyini hesab edilir? (Sürәt
08.04.2015 18:02:18) (Çәki: 1)

sahibkarlıq әldә olunmuş gәlir



mülkiyyәtdәn әldә olunmuş gәlir
әmәk haqqı gәlirlәri
fәrdi әmәk fәaliyyәti nәticәsindә әldә olunmuş gәlirlәr
kommersiya fәaliyyәtindәn әldә olunmuş gәlir

Sual: Fillips әyrisinә görә işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn azlığı
şәraitindә hansı dövrdә inflyasiya vә işsizlik sәviyyәlәri arasında tәrs mütәnasiblik
mövcuddur? (Sürәt 08.04.2015 18:02:36) (Çәki: 1)

uzunmüddәtli dövrdә
orta müddәtli dövrdә
qısamüddәtli dövrdә
ani dövrdә
istәnilәn zaman әrzindә

Sual: Fillips әyrisinә görә işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn azlığı
şәraitindә qısamüddәtli dövrdә aşağıdakılardan hansı arasında tәrs mütәnasiblik
mövcuddur? (Sürәt 08.04.2015 18:02:49) (Çәki: 1)

inflyasiya vә işsizlik sәviyyәlәri
inflyasiya vә mәşğulluq sәviyyәlәri
inflyasiya vә iqtisadi artım sәviyyәlәri
inflyasiya vә deflyasiya sәviyyәlәri
inflyasiya vә iqtisadi inkişaf sәviyyәlәri

Sual: Fillips әyrisinә görә işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn azlığı
şәraitindә qısamüddәtli dövrdә inflyasiya vә işsizlik sәviyyәlәri arasında..........
mövcuddur (Sürәt 08.04.2015 18:03:00) (Çәki: 1)

düz mütәnasiblik
bәrabәr mütәnasiblik
tәrs mütәnasiblik
doğru mütәnasiblik
mәntiqi mütәnasiblik

Sual: Fillips әyrisinә görә işsizliyin hansı şәraitindә qısamüddәtli dövrdә inflyasiya vә
işsizlik sәviyyәlәri arasında tәrs mütәnasiblik mövcuddur? (Sürәt 08.04.2015 18:03:04)
(Çәki: 1)

işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn çoxluğu şәraitindә
işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsinә bәrabәrliyi şәraitindә
işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn azlığı şәraitindә
işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn üstünlüyü şәraitindә
 işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn paralelliyi şәraitindә

Sual: Hansı işsizlik әmәk resurslarının sәmәrәli bölgüsü vә eyni zamanda milli mәhsulun
real hәcminin artması kimi xarakterizә olunur? (Sürәt 08.04.2015 18:03:08) (Çәki: 1)

friksion işsizlik
struktur işsizlik
süni işsizlik



tsiklik işsizlik
tәbii işsizlik

Sual: Istehlak tәlәbinin tәrkibindә vә istehsal texnologiyasında baş verәn mühüm
dәyişikliklәr iş qüvvәsinin tәrkibindә dә ümumi tәlәbi dәyişir vә aşağıdakılardan hansının
yaranmasına sәbәb olur? (Sürәt 08.04.2015 18:03:12) (Çәki: 1)

friksion işsizliyin
struktur işsizliyin
süni işsizliyin
tsiklik işsizliyin
tәbii işsizliyin

Sual: İstehsal resursları qrupuna hansı aid deyil? (Sürәt 08.04.2015 18:03:15) (Çәki: 1)
tәbii resurslar
maddi resurslar
әmәk resursları
pul resursları
maliyyә resursları

Sual: İşçi qüvvәsinin beynәlxalq miqrasiyası............ ibarәtdir? (Sürәt 08.04.2015
18:03:19) (Çәki: 1)

ixtisaslı mütәxәssislәrin ixracı vә idxalından
muzdlu әmәyin ixracı vә idxalından
fәhlәlәrin ixracı vә idxalından
intellektual mülkiyyәtin ixracı vә idxalından
“beyin” axınından

Sual: İşçi qüvvәsinin miqrasiyasının iqtisadi amillәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?
(Sürәt 08.04.2015 18:03:28) (Çәki: 1)

ölkәlәrin iqtisadi inkişaf sәviyyәlәrinin, әmәyin ödәniş sәviyyәsinin fәrqliliyi
siyasihüquqi, qaçqın axınları, dini, etnik, ailәvi problemlәr
әmәk resurslarının kәmiyyәt vә keyfiyyәt xüsusiyyәtlәrinin milli istehsalın maddi

texniki
ayrıayrı ölkәlәrin әmәk resursları ilә fәrqli sәviyyәdә tәmin olunmaları
milli әmәk bazarının vәziyyәti

Sual: İşsiz vәtәndaşların işlә tәmin olunmaq üçün әsasәn müraciәt etmәli olduqları
dövlәt orqanı hansıdır? (Sürәt 08.04.2015 18:03:32) (Çәki: 1)

dövlәt tәhlükәsizlik orqanları
dövlәt sosialmüdafiә orqanları
dövlәt mәşğulluq orqanları
dövlәt miqrasiya orqanları
dövlәt idarәetmә orqanları

Sual: İşsizlik sosial problem olmaqla sәbәb olur? (Sürәt 08.04.2015 18:03:35) (Çәki: 1)



sosialiqtisadi inkiğafın tәmin olunmasına
cәmiyyәtdә tәbәqәlәşmәnin aradan qaldırılmasına
hәyat tәrzinin, yaşayış imkanlarının zәiflәmәsinә vә çәtinlәşmәsinә
yoxsulluq hәddinin azalmasına
insanların orta ömür müddәtinin artmasına

Sual: Işsizliyin faktiki sәviyyәsinin onun tәbii sәviyyәsindәn azlığı şәraitindә qısamüddәtli
dövrdә inflyasiya vә işsizlik sәviyyәlәri arasında tәrs mütәnasibliyi әks etdirir? (Sürәt
08.04.2015 18:03:39) (Çәki: 1)

Marks әyrisi
Marşal әyrisi
Fridman әyrisi
Fillips әyrisi
Oyken әyrisi

Sual: Miqrantların ixtisas sәviyyәsinә görә işçi qüvvәsinin miqrasiyasının forması
hansıdır? (Sürәt 08.04.2015 18:03:43) (Çәki: 1)

yüksәk vә aşağı ixtisaslı işçi qüvvәsi
ali vә orta tәhsill işçi qüvvәsi
peşәkar vә qeyripeşәkar işçi qüvvәsi
uzun vә qısa müddәtli tәcrübәyә malik işçi qüvvәsi
orta ixtisas tәhsilli işçi qüvvәsi

Sual: Ödәnilәn әmәk haqqı әsasәn olur? (Sürәt 08.04.2015 18:03:48) (Çәki: 1)
vaxta vә işә görә
görülәn işә görә
sәrf olunan vaxta görә
ixtisas sәviyyәsinә görә
peşәkarlığa görә

Sual: AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramının әsas vәzifәlәri: (Sürәt 08.04.2015
18:05:23) (Çәki: 1)

Milli innovasiya sisteminin yaradılması;
Yüksәk texnologiyalı ixracidxal sahәlәrin inkişafı;
İqtisadi vә energetik tәhlükәsizliyin tәmin olunması;
Әhalinin intelektual vә yaradıcı aktivliyinin artırılması;
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

Sual: Aşağıdakılardan hansı vaxt intervallarının tipinә aid deyil? (Sürәt 08.04.2015
18:05:26) (Çәki: 1)

uzunmüddәtli
qeyrimüәyyәn
qısamüddәtli
 uzunmüddәtli
müәyyәn



Sual: İnvestisiya potensialı artımının strategiyasına aid deyil. (Sürәt 08.04.2015
18:05:29) (Çәki: 1)

fәallaşdırma
aktivlәşmә
kompensasiya
qarşılıqlı tәsir
hamısı aiddir

Sual: Milli Strategiyanın hәyata keçirilmәsi ilә bağlı Dövlәt Proqramı hansı vәzifәlәrin
hәyata kecirilmәsinә yönәldilib? (Sürәt 08.04.2015 18:05:33) (Çәki: 1)

Elm vә tәhsilin inteqrasiyası;
Milli innovasiya sisteminin formalaşması;
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar
Beynәlxalq elmitexniki әmәkdaçlığın inkişaf etdirilmәsi;
Elm vә texnologiya sahәsindә yüksәk ixtisaslı kadrların hazırlanması;

Sual: AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası proqramında nәzәrdә tutulur: (Sürәt
08.04.2015 18:05:39) (Çәki: 1)

Innovasiya sahәsindә rәqәbәtin güclәndirilmәsi;
Elmitexniki mәhsullar bazarının yaranması;
MİS tәrkib hissәlәrinin vә institusional strukturlarinın yaradılması;
Iqtisadiyyatın real sektorunun innovasiyalara tәlәbinin üdәnilmәsi;
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

Sual: AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası Proqramının әsas vәzifәsinә aşağıdakılardan
hansı aid deyil: (Sürәt 08.04.2015 18:05:42) (Çәki: 1)

 innovasiya sisiteminin yaradılması
yüksәk texnologiyalara әsaslanan modernlәşdirilmәsi
maliyyә sistemindә nәzarәtin güclәndirilmәsi
yüksәk texnologiyalı ixracidxal sahәlәrin inkişafı
әhalinin intelektual vә yaradıcı aktivliyinin artırılması

Sual: AR İnnovasiyalı inkişaf strategiyası Proqramının reallaşması nәticәsinә aid deyil:
(Sürәt 08.04.2015 18:05:46) (Çәki: 1)

Innovasiya fәaliyyәti ücün әlverişli iqtisadi,hüquqi vә sosialmәdәni şәrait
yaradılacaq

Istehsal sәnayesinin ümumi hәcmindә yeni mәhsulların xüsusi çәkisi artırılacaq
Innovasiya fәaliyyәtinin informasiya tәminatı artırılacaq
Әhalinin әmәk haqqları artırılacaq
Innovasiya fәaliyyәtininkadr tәminatı güclәndiriәcәk

Sual: Elmi –innovasiya koplekslәri üçün kadr potensialının inkişaf etdirilmәsindә әsas
istiqamәtlәr: (Sürәt 08.04.2015 18:05:48) (Çәki: 1)

Elm sahәsindә çalışanların әmәk haqqının artırılması;
Elmi әmәyin nüfuzunun artırılması



Elmdә çalışanların tırkibini cavanlaşdırılması;
Elm vә texnologiyalar sajәsindә istedadlı cavanların cәlb edilmәsi;
Bütün bәndlәrdә qeyd olunanlar

Sual: Hansı sәbәbdәn maliyyә vә istehlak potensialları göstәricilәrini qiymәtlәndirmәk
mürәkkәbdir? (Sürәt 08.04.2015 18:05:51) (Çәki: 1)

bazar konyukturası
qiymәt amili
inflyasiyanın tәsiri
tәnzimlәmә vasitәlәrinin mürәkkәbliyi
vergi dәrәcәsinin yüksәk olması

Sual: İnvestisiya potensialının region sәviyyәsi nә zaman daha da genişlәnir? (Sürәt
08.04.2015 18:05:55) (Çәki: 1)

investisiya qoyuluşlarının regionlar üzrә hәcmi artdıqca
institusional vә innovasiya potensiallarını qiymәtlәndirdikcә
regionlar üzrә investisiya tәhlili aparıldıqca
institusional idarәetmәdә investisiya cәlbediciliyi artdıqca
regionlar üzrә investisiya cәlbediciliyi artdıqca

Sual: İnvestisiya resurslarının kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin icmal qiymәtlәndirilmәsini ifadә
edir: (Sürәt 08.04.2015 18:05:58) (Çәki: 1)

investisiya risklәri
investisiya amillәri vә investisiya vasitәlәri
investisiya cәlbediciliyi vә qeyricәlbediciliyi amillәrinin mәcmusu
investisiya vәsaitlәrinin kәmiyyәt ölçüsünün mәcmusu
investisiya cәlbediciliyi vә rәqabәtqabilliyyәtliliyinin mәcmusu

Sual: İstehlak potensialı hәm dә... (Sürәt 08.04.2015 18:06:01) (Çәki: 1)
xәrclәrin cәmidir
istehsal potensialıdır
maddi resursların kәmiyyәti ilә bağlıdır
әmәk resurslarının keyfiyyәti ilә bağlıdır
tәlәb potensilının kәmiyyәti ilә bağlıdır

Sual: «Azәrbaycan Respublikasının Әrzaq Tәhlükәsizliyi Proqramı» nә vaxt qәbul
edilmişdir? (Sürәt 08.04.2015 18:07:04) (Çәki: 1)

1991ci ildә
2001ci ildә
2011ci ildә
2005ci ildә
2007ci ildә

Sual: «Kәndli (fermer) tәsәrrüfatı haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә
vaxt qәbul olunmuşdur (Sürәt 08.04.2015 18:07:07) (Çәki: 1)



1993cü ildә
1996cı ildә
1992ci ildә
1994cü ildә
2002ci ildә

Sual: Aqrar hüquq...? (Sürәt 08.04.2015 18:07:10) (Çәki: 1)
sәnaye sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur
tikinti sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur
kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların
nәqliyyat sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur
turizm sahәsindә yaranan münasibәtlәri tәnzimlәyәn normaların mәcmusudur

Sual: Azәrbaycan Respublikasının ümumi torpaq fondu üzrә bütün torpaq
münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsinin әsas hüquqi bazası  «Torpaq Mәcәllәsi» nә vaxt
qәbul edilmişdir? (Sürәt 08.04.2015 18:07:13) (Çәki: 1)

1994cü ildә
1996cı ildә
1993cü ildә
1999cu ildә
2000ci ildә

Sual: Kәndli – fermer tәsәrrüfatları әsasәn...? (Çәki: 1)
fәrdi tәsәrrüfat kimi formalaşır
ailә tәsәrrüfatı kimi formalaşır
kollektiv tәsәrrüfat kimi formalaşır
birgә tәsәrrüfat kimi formalaşır
dövlәt tәsәrrüfatı kimi formalaşır

Sual: Qanunvericiliyә әsasәn kәndli–fermer tәsәrrüfatlarının yaradılması..? (Çәki: 1)
2 yolla hәyata keçirilir
1 yolla hәyata keçirilir
3 yolla hәyata keçirilir
4 yolla hәyata keçirilir
 yaradılması qadağandır

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

http://10.200.20.222/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0



