
TEST: 8023#01#Q15 

Test 8023#01#Q15 

Fənn 8023 - İqtisadi təhlil 

Təsviri [Təsviri] 

Müəllif Suleymanova X.İ. 

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə 

Suala vaxt 0 Saniyə 

Növ İmtahan 

Maksimal faiz 200 

Keçid balı 64 (32 %) 

Suallardan 200 

Bölmələr 17 

Bölmələri qarışdırmaq 
 

Köçürməyə qadağa 
 

Ancaq irəli 
 

Son variant 
 

BÖLMƏ: 0101 

Ad 0101 

Suallardan 13 

Maksimal faiz 13 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: İqtisadi təhlil özündə əks etdirir: (Çəki: 1) 

 
iqtisadi hal və proseslərin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması; 

 
iqtisadi hal və proseslərin uzlaşdırılması və qruplaşdırılması; 

 
iqtisadi hal və proseslərin ümumiləşdirilməsi və kompleks öyrənilməsi;

 
iqtisadi hal və hadisələrin müqayisə edilməsi və əsaslandırılması. 

 dogru cavab yoxdur 

 
 



Sual: İqtisadi təhlilin predmetini təşkil edir: (Çəki: 1) 

 
təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti (təsərrüfat prosesləri, onların səmərəliliyi, 

fəaliyyətin maliyyə nəticələri); 

 təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi; 

 
təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, diaqnostikası və 

proqnozlaşdırılması 

 təsərrüfat prosesləri və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələri; 

 
təsərrüfat fəaliyyəti faktlarının qiymətləndirilməsi, dinamikası və 

proqnozlaşdırılması. 

 
 
Sual: İqtisadi təhlilin məqsədi: (Çəki: 1) 

 təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi; 

 
idarəetmə qərarının qəbulu üçün informasiyaların hazırlanması; 

 təşkilatın fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilərin hesablanması;

 
biznes planların hazırlanması; 

 təsərrüfat faktlarının sənədləşdirilməsi. 

 
 
Sual: İqtisadi təhlilin növlərinin təsnifləşdirilməsinin əsasını təşkil edir: (Çəki: 1) 

 
idarəetmə funksiyaların təsnifləşdirilməsi; 

 təhlilin fəzifələrinin təsnifləşdirilməsi; 

 
təhlilin prinsiplərinin təsnifləşdirilməsi; 

 təhlilin üsul və metodlarının təsnifləşdirilməsi;

 
tədqiqatın metod və metodikası 

 
 
Sual: Vaxt əlamətinə görə iqtisadi təhlilin növlərinin təsnifləşdirilməsi: (Çəki: 1) 

 iqtisadi-texniki, maliyyə-iqtisadi, idarəetmə, marketinq təhlili;

 
daxili və xarici 



 
illik, rüblük, aylıq, günlük, növbəlik, birdəfəlik 

 təsərrüfatdaxili və təsərrüfatlararası 

 
cari, perspektiv, operativ 

 
 
Sual: Öyrənilən obyektlərin əhatə olunmasına görə təhlilin növləri: (Çəki: 1) 

 tam və seçmə; 

 
sahələri və sahələrarası; 

 kompleks və müqayisəli; 

 
amilli və diaqnostik; 

 təsərrüfatdaxili və təsərrüfatarası

 
 
Sual: Subyektinə görə təhlil bölünür: (Çəki: 1) 

 
kompleks və tematik; 

 daxili və xarici; 

 
tam və seçmə; 

 təsərrüfatdaxili və təsərrüfatlararası;

 
qabaqcadan və retrospektiv 

 
 
Sual: Operativ təhlil aparılır: (Çəki: 1) 

 təsərrüfat əməliyyatlarının başa çatdırılmasına qədər; 

 
təsərrüfat əməliyyatlarının başa çatdırılması posesində; 

 tərəfdaşlar qarşısında xarici öhdəliklərin icrası zamanı; 

 
təsərrüfat əməliyyatlarının gedişində kənarlaşmalar aşkar edildikdə;

 
təsərrüfat əməliyyatları başa çatdıqdan sonra 

 
 



Sual: İqtisadi təhlilin obyektlərinə daxildir: (Çəki: 1) 

 
müəssisənin maliyyə sabitliyi; 

 
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri; 

 
əmtəəlik məhsulların istehsalı və satışı;

 
istehsalın idarə edilməsi prosesi; 

 istehsal olunmuş məhsulun miqdarı. 

 
 
Sual: Operativ təhlilin obyektlərinə daxildir: (Çəki: 1) 

 
müəssisənin maliyyə hesabatları; 

 müəssisənin biznes planları; 

 
məhsul istehsalı və satışı; 

 müəssisənin fəaliyyətinin nəticələri; 

 
müəssisənin əmək göstəricilərini əks etdirən hesabatlar.

 
 
Sual: Aparılma dövrünə görə iqtisadi təhlilin növlərinin təsnifləşdirilməsinin (Çəki: 1) 

 iqtisadi-texniki, maliyyə-iqtisadi, idarəetmə, marketinq təhlili

 
daxili və xarici 

 illik, rüblük, aylıq, günlük, növbəlik, birdəfəlik 

 
təsərrüfatdaxili və təsərrüfatlararası 

 cari, perspektiv, operativ 

 
 
Sual: Obyektin əhatə səviyyəsinə görə təhlil bölünür: (Çəki: 1) 

 
tam və seçmə; 

 sahələri və sahələrarası; 

 
kompleks və müqayisəli; 



 
amilli və diaqnostik; 

 təsərrüfatdaxili və təsərrüfatarası

 
 
Sual: Iqtisadi təhlilin aparılmasının məqsədi nədir? (Çəki: 1) 

 
idarəetmə qərarının qəbulu üçün informasiyaların hazırlanması; 

 təşkilatın fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilərin hesablanması; 

 
biznes planların əsaslandırılması və tərtib olunması; 

 təşkilatın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və təkliflərin hazırlanması;

 
təsərrüfat faktlarının sənədləşdirilməsi. 

 

BÖLMƏ: 0103 

Ad 0103 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Cari təhlil imkan verir: (Çəki: 1) 

 hesabat dövründə müəssisənin işini kompleks qiymətləndirmək; 

 
biznes planların icrasını qabaqcadan qiymətləndirmək; 

 strateji idarəetmə məsələlrini həll etmək; 

 
müəssisənin işində nöqsanları aşkar etmək və onları aradan qaldırmaq;

 biznesdə müəssisənin iş təcrübəsini ümumiləşdirmək 

 
 
Sual: Marjinal təhlil aşağıdakı göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqəni öyrənir: (Çəki: 1) 

 
sabit, dəyişən və dolayı məsrəflər; 



 
mənfəət, zərər və məhsulun rentabelliyi; 

 istehsal, məhsulun yüklənməsi və satışı; 

 
müəssisənin ödəmə qabiliyyəti, kreditödəmə qabiliyyəti və maliyyə sabitliyi

 satışın həcmi, maya dəyəri və mənfəət 

 
 
Sual: Perspektiv təhlildən istifadə olunur? (Çəki: 1) 

 
retrospektiv idarəetmə üçün;

 situasiyalı idarəetmə üçün; 

 
proqnoz idarəetmə üçün; 

 taktiki idarəetmə üçün; 

 
operativ idarəetmə üçün 

 
 
Sual: Maketinq təhlilinin məqsədi: (Çəki: 1) 

 
ətraf mühitinnin öyrənilməsi; 

 
maliyyə vəziyyətinin öyrənilməsi; 

 müqavilə öhdəliklərinin icrasının öyrənilməsi; 

 
istehsalın texniki istiqamətinin öyrənilməsi; 

 istehsal resurslarından istifadə səviyyəsinin öyrənilməsi;

 
 
Sual: Mühasibat (maliyyə) hesabatlarının trend təhlili: (Çəki: 1) 

 
hesabatın hər maddəsinin ötən dövr ilə müqayisəsidir 

 maliyyə göstəricilərinin strukturunun müəyyən edilməsidir 

 
hesabatın hər bir maddəsinin bir neçə ötən dövrlərlə müqayisəsi və onun 

dəyişilmə meylinin müəyənləşdirilməsidir; 

 müəssisənin əsas göstəricilərinin rəqib müəsisənin göstəriciləri ilə 
müqayisəsidir 



 
ayrı-ayrı amillərin nəticə göstəricisinə təsirinin təhlilidir 

 
 
Sual: Mühasibat (maliyyə) hesabatlarının müqayisəli təhlili: (Çəki: 1) 

 hesabatın hər maddəsinin ötən dövr ilə müqayisəsidir 

 
maliyyə göstəricilərinin strukturunun, yəni balansın yekununda hər bir maddənin 

xüsusi çəkisinin müəyyən edilməsidir 

 hesabatın hər bir maddəsinin bir neçə ötən dövrlərlə müqayisəsi və göstəricinin 
dinamikasının əsas tendensiyasının müəyyənləşdirilməsidir 

 
müəssisənin əsas göstəricilərinin rəqib müəsisənin göstəriciləri ilə 

müqayisəsidir 

 
ayrı-ayrıamillərin nəticə göstəricisinə təsirinin təhlilidir 

 
 
Sual: Müqayisəli üfüqi təhlildən istifadə olunur: (Çəki: 1) 

 
göstəricilər üzrə mütləq və nisbi kənarlaşmaları müəyyən etmək üçün; 

 
göstəricilərin strukturu və xüsusi çəkisini müəyyən etmək üçün; 

 
göstəricilərin nisbi artım templərini müəyyən etmək üçün; 

 səmərəliliyin artırılmasını istifadə olunmamış ehtiyatlarını müəyyən etmək üçün;

 
göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqəni öyrənmək üçün 

 

BÖLMƏ: 0201 

Ad 0201 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: İqtisadi təhlildə istifadə olunan ilkin informasiya qarşısında qoyulan tələblər: (Çəki: 1) 

 münasiblik, gerçəklik, müqayisəlilik, səmərəlilik; 



 
münasiblik, elmilik, hökumət mövqeyindən yanaşma, səmərəlilik;

 gerçəklik, müqayisəlilik, sistemləşdirmə; 

 
elmilik, sistemləşdirmə, müqayisəlilik, komplekslilik 

 gerçəklik, şəffaflıq, təsirlilik, operativlik. 

 
 
Sual: İqtisadi təhlilin informasiya mənbələri aşağıdakı qrupa bölünür: (Çəki: 1) 

 
plan, plandan kənar və uçot məlumatları; 

 plan-normativ informasiya, uçot və uçotdan kənar mənbələr; 

 
rəsmi mənbələr, operativ və cari məlumatlar; 

 normativ məlumatlar, operativ və statistik uçot və hesabatda olan məlumat¬lar;

 
uçot və uçotdan kənar məlumatlar, marketinq informasiyası. 

 
 
Sual: İqtisadi təhlilin evristik metodlarına aiddir: (Çəki: 1) 

 beyinlərin hücumu, kollektiv bloknot, intuitiv, ekspert metodları;

 
inteqral, indeks, beyin hücumu üsulları; 

 zəncirvari yerdəyişmə, nisbi fərqlər üsululları; 

 
balans üsulu, ekspert üsulu; 

 riyazi-iqtisadi metodlar 

 
 
Sual: Təşkilatın maliyyə hesabatı elementi aşağıdakıdır : (Çəki: 1) 

 
işçilərin orta siyahı sayı

 kapital 

 
əmlak üçün vergi 

 
məhsulun həcmi 

 
əsas vəsaitlərin dəyəri 



 
 
Sual: Iqtisadi təhlilin informasiya mənbələrinə daxildir: (Çəki: 1) 

 
operativ uçot və təqvim-operativ məlumatlar; 

 plan-normativ, uçot və qeyri uçot məlumatları. 

 
biznes-planların və operativ uçotun məlumatları; 

 statistik və operativ məlumatlar; 

 
gündəlik plan tapşırıqları və statistik məlumatlar;

 
 
Sual: Hansı hallarda orta kəmiyyət üsulundan istifadə olunur: (Çəki: 1) 

 təşkilatın fəaliyyətini səciyyələndirən göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün; 

 
təşkilatın fəaliyyətinin ən vacib göstəriciləri üzrə meylin qiymətləndirilməsi üçün; 

 hər hansı bir əlamət üzrə ümumiləşdirilmiş kəmiyyət xarakteristikasının 
verilməsi üçün. 

 
statistik məlumatların əldə edilməsi üçün; 

 təşkilatın inkişafı proqnozunun tərtib edilməsi üçün; 

 

BÖLMƏ: 0202 

Ad 0202 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Göstəricilərin cəbri məbləğini əks etdirən model adlanır: (Çəki: 1) 

 
additiv; 

 aktiv; 

 
mütləq; 



 
qarışıq; 

 təkrarlanan.

 
 
Sual: Amillərin hasilini əks etdirən modellər necə adlanır? (Çəki: 1) 

 
multimedi; 

 multiplikativ;

 
mütləq; 

 qarışıq; 

 
təkrarlanan. 

 
 
Sual: Zəncirvari yerdəyişmə üsulunun üstünlüyü nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1) 

 universallığı; 

 
müəyyən olunmamış qalığın mövcudluğu; 

 yerdəyişmənin ardıcıllığının müəyyən edilməsinə zəruriyyət yoxdur;

 
hesablama prosedurlarının həcminin azalması; 

 səmərəlilik. 

 
 
Sual: Fərq üsulunun üstünlüyü nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1) 

 
müəyyən olunmamış qalığın mövcudluğu; 

 yerdəyişmənin ardıcıllığının müəyyən edilməsinə zəruriyyət yoxdur;

 
universallığı; 

 hesablama prosedurlarının həcminin azalması; 

 
səmərəlilik. 

 
 
Sual: İndeks üsulunun üstünlükləri hansıdır? (Çəki: 1) 



 
kəmiyyət və keyfiyyət amillərinin təsiri faiz nisbətində göstərilir; 

 yerdəyişmənin ardıcıllığının müəyyən edilməsinə zərurət yoxdur;

 
müəyyən olunmamış qalıq yoxdur; 

 müəyyən olunmamış qalıq mövcuddur; 

 
hesablama prosedurlarının həcmi azalır. 

 
 
Sual: Hansı əlamətinə görə zəncirvari yerdəyişmə üsulundan geniş istifadə olunur? (Çəki: 1) 

 aparılmış hesablamaların keyfiyyəti. 

 
müəyyən olunmamış qalığın mövcudluğu; 

 yerdəyişmənin ardıcıllığının nəzərə alınmaması;

 
hesablama prosedurlarının həcminin azalması; 

 universallığı; 

 
 
Sual: Hansı hallarda şərti kəmiyyətin hesablanması üsulundan istifadə olunur? (Çəki: 1) 

 
nəticə göstrəicisinə ikidən artıq amil təsir göstərdikdə;

 nəticə göstəricisinə iki amil təsir göstərdikdə; 

 
göstəricilər arasında birbaşa asılılıq olduqda; 

 göstəricilər arasında birbaşa asılılıq olmadıqda; 

 
maliyyə uçot məlumatları; 

 

BÖLMƏ: 0301 

Ad 0301 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 



 

Sual: Məhsul satışından mənfəət necə hesablanır: (Çəki: 1) 

 
Ümumi pul gəliri (ƏDV və aksizi çıxılmaqla) ilə realizə olunmuş məhsulun maya 

dəyəri arasında fərq kimi ; 

 pul gəliri ilə (ƏDV və aksiz daxil olmaqla) realizə olunmuş məhsulların maya 
dəyəri arasında fərq kimi; 

 
vergiyə cəlb edilmiş mənfəət məbləği ilə; 

 balans və xalis mənfəət arasında fərq kimi; 

 
xalis mənfəətlə məhsulun maya dəyəri arasında fərq kimi. 

 
 
Sual: Maliyyə nəticələrinin strukturunun təhlilində aşağıdakı metoddan istifadə olunur: (Çəki: 
1) 

 göstəricilərin müqayisəli təhlili;

 
göstəricilərin şaquli təhlili; 

 göstəricilərin üfiqi təhlili; 

 
göstəricilərin trend təhlili; 

 göstəricilərin amilli təhlili. 

 
 
Sual: Hesabat dövrünün ümumi maliyyə nəticəsi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
gəlir və xərclər arasında fərq kimi; 

 məhsul satışının, sair satışın və satışdan kənar əməliyyatların nəticələrinin cəbri 
məbləği kimi; 

 
əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin və digər əmlakın satışının nəticəsinin 

cəbri məbləği kimi; 

 
məhsul satışından pul gəliri ilə sair maliyyə əməliyyatlarının nəticəsi-nin cəmi 

kimi; 

 
məhsul satışından və sair satışın nəticəsinin cəbri məbləği kimi. 

 
 
Sual: Məhsul (iş, xidmət) satışından mənfəət hesablanır: (Çəki: 1) 



 
ümumi pul gəliri ilə ƏDV və aksiz məbləği arasında fərq kimi; 

 pul gəliri – netto ilə satılmış məhsulların maya dəyəri, inzibati xərclər və 
kommersiya xərcləri arasında fərq kimi ; 

 
sair satışın nəticələri ilə məhsulların maya dəyəri arasında fərq kimi; 

 pul gəliri ilə inzibati xərcləri arasında fərq kimi; 

 
pul gəliri və kommersiya xərclərin arasınpul gəliri və kommersiya xərclərin 

arasında fərq kimi. 

 
 
Sual: Məhsul satışından mənfəət məbləğinə birbaşa təsir edən əsas amillərə aid edilir (Çəki: 1) 

 satış həcminin dəyişməsi, satışın strukturunun dəyişməsi; 

 
istehsalın texniki-təşkilatı səviyyəsinin dəyişməsi, məhsulun həcminin 

dəyişməsi; 

 material tutumunun dəyişməsi, məhsul vahidinin maya dəyərinin dəyişməsi 

 
fond veriminin dəyişməsi 

 
əmək məhsuldarlığınin və qiymətin dəyişməsi 

 
 
Sual: Satışın həcminin dəyişməsinin satışdan mənfəətin məbləğinə təsiri hesablanır: (Çəki: 1) 

 
satış üzrə tapşırığın yerinə yetirilməsi əmsalının plan üzrə mənfəət məbləğinə 

hasili kimi; 

 
satışın faktiki həcminə, strukturuna və plan üzrə satış qiymətinə, plan maya 

dəyərinə görə hesablanmış mənfəət məbləği ilə plan mənfəət məbləği arasında fərq 
kimi; 

 satışın həcmi üzrə kənarlaşmanın plan üzrə satış qiymətinə hasili kimi; 

 
satışın həcmi üzrə kənarlaşmanın faktiki satış qiymətinə hasili kimi; 

 faktiki və plan mənfəət məbləği arasında fərq kimi. 

 
 
Sual: Xalis mənfəətdən istifadənin təhlili aşağıdakı informasiya əsasında aparılır: (Çəki: 1) 

 
mənfəət və zərər haqqında hesabat üzrə; 



 
kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə; 

 pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə;

 
mühasibat balansı üzrə; 

 uçot siyasəti və izahlı qeydlər üzrə. 

 
 
Sual: Mənfəətin bölüşdürülməsinin hansı istiqaməti şirkətin xüsusi kapitalını azaldır? (Çəki: 
1) 

 
ehtiyyat fondunun yaradılması; 

 
əldə olunmuş mənfəətin istehlak fonduna yönəldilməsi;

 
dividendlərin ödənilməsi; 

 sosial sferalar fondunun artırılması. 

 
bunlardan heç biri. 

 
 
Sual: Təşkilatın mənfəəti səciyyələndirir: (Çəki: 1) 

 maliyyə vəziyyətini; 

 
işgüzar aktivliyi; 

 maliyyə nəticələrini; 

 
məcmu aktivlərin dövretməsini;

 kapitalın rentabelliyini. 

 
 
Sual: Aktivlərin rentabelliyi səciyyələndirir: (Çəki: 1) 

 
təşkilatın əmlakına kapital qoyuluşunun gəlirliyini ;

 cari likvidliyi; 

 
kapitalın strukturunu; 

 işgüzar fəallığı; 



 
bazar sabitliyini. 

 
 
Sual: Məhsul satışından mənfəətə təsir edən əsas amillər hansılardır: (Çəki: 1) 

 məhsul buraxılışı və satışının həcmi, maşın və avadanlıqların dəyəri, istehsalın 
texniki-təşkilati səviyyəsi, ixtisaslaşma səviyyəsi; 

 
satışın həcmi, quruluşu, məhsul vahidinin maya dəyəri, orta satış qiyməti; 

 müssiəsnin öhdəlikləri, işçilərin ixtisas səviyyəsi, əmək məhsuldarlığı, məhsulun 
keyfiyyəti; 

 
debtor və kreditor borcları, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi, istehsalın texniki-

təşkilati səviyyəsi; 

 
satışın həcmi, debitor borcları, əməyin fondla silahlanması. 

 

BÖLMƏ: 0302 

Ad 0302 

Suallardan 14 

Maksimal faiz 14 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Faizlərin və mənfəətdən verginin ödənilməsinə qədər mənfəət istifadə olunur: (Çəki: 1) 

 
büdcə və kreditorlara olan borcları örtən və satışdan mənfəətin formalaşması 

üçün kifayət edən gəlirin həcminin qiymətləndirilməsi üçün; 

 
investisiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi zamanı aktivlərin gəlirliyinin 

qiymətləndirilməsi üçün; 

 maliyyə amillərinin (borc vəsaitlərin payı və faiz dərəcəsi) xalis mənfəətə və 
xüsusi kapitalın rentabelliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi üçün; 

 
borclara xidmət üzrə xərclərin örtülməsi əmsalının əhəmiyyətinin 

qiymətləndirilməsi üçün; 

 yuxarıda qeyd olunan bütün variantlar üçün. 

 
 



Sual: Marjinal gəlir hesablanır: (Çəki: 1) 

 
satışdan pul gəlirləri və müstəqim material məsrəfləri ararsında fərq kimi;

 
satışdan pul gəlirləri və dəyişən xərclər arasında fərq kimi; 

 
satışdan mənfəət və sabit xərclərin fərqi kimi; 

 
satışdan pul gəliri və dolayı xərclər arasında fərq kimi; 

 satışdan pul gəlirləri və istehsal xərcləri arasında fərq kimi. 

 
 
Sual: Satışın zərərsizlik səviyyəsində: (Çəki: 1) 

 
satışdan pul gəliri məhsul istehsalı və satışı üzrə məcmu xərclərə bərabərdir;

 satışdan pul gəliri məhsul istehsalı və satışı üzrə məcmu xərclərdən çoxdur; 

 
satışdan pul gəliri məhsul istehsalı və satışı üzrə məcmu xərclərdən azdır; 

 mənfəətin artım tempi xərclərin artım tempindən yüksəkdir; 

 
mənfəətin artım tempi xərclərin artım tempindən aşağıdır. 

 
 
Sual: Natural ifadədə satışın zərərsiz səviyyəsi hesablanır: (Çəki: 1) 

 sabit xərclərin marjinal gəlirə nisbəti kimi; 

 
sabit xərclərin marjinal gəlirə hasili kimi; 

 sabit xərclərin mənfəətə nisbəti kimi; 

 
dəyişən xərclərin mənfəətə nisbəti kimi; 

 dəyişən xərclərin marjinal gəlirə nisbəti kimi.

 
 
Sual: Xüsusi kapitalın rentabelliyi hesablanır. (Çəki: 1) 

 
xalis mənfəətin xüsusi kapitalın orta illik məbləğinə nisbəti kimi;

 xalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi; 

 
xüsusi kapitalın orta illik məbləğinin xalis mənfəətə nisbəti kimi;



 
xalis mənfəətin qeyri-dövriyyə aktivlərinə nisbəti kimi; 

 xalis mənfəətin aktivlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: İnvestisiyanın rentabelliyi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
xalis mənfəətin xüsusi kapitalın orta illik məbləğinə nisbəti kimi; 

 xalis mənfəətin xüsusi kapital ilə uzunmüddətli öhdəliklərin cəminə nisbəti kimi

 
balans mənfəətinin xalis aktivlərə nisbəti kimi ; 

 xalis mənfəətin məcmu aktivlərə nisbəti kimi ; 

 
vergiyə cəlb olunan mənfəətin aktivlərə nisbəti kimi 

 
 
Sual: Xərclərin rentabelliyi hesablanır: (Çəki: 1) 

 satışdan mənfəətin satılmış məhsulların tam maya dəyərinə nisbəti kimi;

 
satışdan mənfəətin idarəetmə xərclərinə nisbəti kimi; 

 satışdan mənfəətin kommersiya xərclərinə nisbəti kimi; 

 
xalis mənfəətin xalis aktivlərə nisbəti kimi; 

 xalis mənfəətin məcmu aktivlərə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Xərclərin rentabelliyinə birbaşa təsir edən amillərə aid edilir: (Çəki: 1) 

 
satılmış məhsulun həcmi və quruluşunun dəyişməsi; 

 məhsul vahidinin qiyməti və əmək məhsuldarlığının dəyişməsi; 

 
inzibati xərclərin, kommersiya xərclərinin, kredit və borcların dəyiş-məsi;

 məhsulun qiyməti və keyfiyyətinin dəyişməsi 

 
Düz cavab yoxdur 

 
 
Sual: İnflyasiya aşağıdakı prosesi səciyyələndirir: (Çəki: 1) 



 
təşkilatın xüsusi kapitalının azalmasını; 

 pul vəsaitinin çatışmazlığını; 

 
pul kütləsinin artım tempinin əmtəə kütləsinin artım tempindən yüksək olmasını;

 pul kütləsinin qiymətinin artması və aşağı düşməsini; 

 
əmtəə kütləsinin artım tempinin pul kütləsinin artım tempindən yüksək olmasını.

 
 
Sual: Marjinal gəlirin hesablanması zamanı xərclərin aşağıdakı bölgüsü nəzərə alınır: (Çəki: 
1) 

 dəyişən və şərti sabit; 

 
istehsal və qeyri istehsal;

 aşkar və gizli; 

 
birbaşa və dolayı; 

 
əsas və köməkçi. 

 
 
Sual: Dövriyyə kapitalının rentabelliyi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
satışdan mənfəətin aktivlərin orta məbləğinə nisbəti kimi; 

 xalis mənfəətin kapitalın orta məbləğinə nisbəti kimi; 

 
satışdan mənfəətin dövriyyə kapitalının orta məbləğinə nisbəti kimi;

 satışdan mənfəətin debitor borclarının orta məbləğinə nisbəti kimi; 

 
xalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: İstehsalın rentabelliyi hesablanır: (Çəki: 1) 

 xalis mənfəətin əsas istehsal fondları və material dövriyyə vəsaitlərinin 
məbləğinə nisbəti kimi; 

 
balans mənfəətinin əsas fondların orta dəyərinə nisbəti kimi; 

 xalis mənfəətin xüsusi kapitala nisbəti kimi; 



 
balans mənfətinin xüsusi və borc kapitalına nisbəti kimi; 

 satışdan mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Xalis mənfəət məbləğinə təsir göstərən amillərə aid edilir: (Çəki: 1) 

 
ƏDV və aksizlər; 

 balans mənfəəti, mütləq maliyyə ödəmələri;

 
vergi güzəştldəri, kommersiya xərcləri 

 satışın maya dəyəri; 

 
əməkhaqqı xərcləri, vergi məbləği 

 
 
Sual: Xalis mənfəət əsasında satışın rentabelliyi hesablanır: (Çəki: 1) 

 xalis mənfəətin satışdan pul gəlirinə nisbəti kimi; 

 
xalis mənfəətin aktivlərinin orta məbləğinə nisbəti kimi ;

 aktivlərin ornta məbləğinin xalis mənfəətə nisbəti kimi; 

 
 satışdan pul gəlirinin xalis mənfəətə nisbəti kimi; 

 xalis mənfəətin xüsusi kapitala nisbəti kimi. 

 

BÖLMƏ: 0401 

Ad 0401 

Suallardan 16 

Maksimal faiz 16 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Dövriyyə vəsaitlərin tərkibini təşkil edir: (Çəki: 1) 

 
iş maşınları və avadanlıqlar; 



 
xammal, əsas material, yarımfabrikatlar;

 debitor borcları; 

 
xüsusi kapital; 

 borc kapitalı. 

 
 
Sual: Hansı göstərici dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini əks etdirir: (Çəki: 1) 

 
dövriyyə vəsaitlərinin dövranı əmsalı; 

 dövriyyə vəsaitlərinin təhkim olunması əmsalı;

 
mənfəət; 

 ehtiyatların həcmi; 

 
dövriyyə vəsaitlərinin ortaillik dəyəri. 

 
 
Sual: Xalis cari aktiv necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 dövriyyə aktivləri ilə qısamüddətli borc arasında fərq kimi; 

 
likvid aktivlərlə qısa müddətli debitor borclarının fərqi kimi; 

 dövriyyə aktivlərinin real vəziyyətinə görə korrektə edilmiş xüsusi kapital;

 
dövriyyə aktivləri ilə çətin realizə edilən aktivlər arasında fərq kimi; 

 xüsusi vəsait mənbəyi ilə borc kapitalının fərqi kimi. 

 
 
Sual: Təşkilatın likvidliyinin qiymətləndirilməsində maraqlıdır: (Çəki: 1) 

 
mülkiyyətçilər;

 kreditorlar; 

 
dövlət; 

 
səhmdarlar; 

 
menecerlər. 



 
 
Sual: Təşkilatın fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində maraqlıdır: (Çəki: 1) 

 
mülkiyyətçilər; 

 kreditorlar; 

 
səhmdarlar; 

 maliyyə analitikləri;

 
mühasiblər. 

 
 
Sual: Mütləq likvidlik əmsalı səciyyələndirir: (Çəki: 1) 

 təşkilat özünün pul vəsaiti və qiymətli kağızları hesabına qısamüddətli 
öhdəliklərin hansı hissəsini ödəyə bilər; 

 
təşkilat özünün pul vəsaiti və qiymətli kağızları hesabına bütün öhdəliklərin 

hansı hissəsini ödəyə bilər; 

 təşkilat yaxın dövrə uzunmüddətli borcların hansı hissəsini ödəyə bilər; 

 
təşkilat pul vəsaiti hesabına cari öhdəliklərin hansı hissəsini ödəyə bilər; 

 təşkilatın cari aktivləri cari passivlərinin hansı hissəsini örtür. 

 
 
Sual: Təşkilatın ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan göstərici; (Çəki: 1) 

 
kreditor borclarının dövranı əmsalı;

 debitor borclarının dövranı əmsalı; 

 
aktivlərin rentabelliyi ; 

 xüsusi kapitalın rentabelliyi. 

 
cari likvidlik əmsalı; 

 
 
Sual: Cari likvidlik əmsalı səciyyələndirir: (Çəki: 1) 

 təşkilatın maliyyə vəziyyətinin borc mənbələrdən asılı olmamasını 



 
təşkilatın maliyyə vəziyyətinin borc mənbələrdən asılı olmasını; 

 dövriyyə aktivlərin likvidliyinin ümumi qiymətini; 

 
qısamüddətli öhdəliklərin hansı hissəsinin ödənilməsinin mümkün-lüyünü; 

 uzunmüddətli öhdəliklərin hansı hissəsinin ödənilməsinin mümkünlü-yünü.

 
 
Sual: Xüsusi kapitalın tərkibinə daxil edilmir: (Çəki: 1) 

 
əlavə kapital; 

 gələcək dövrlərin gəlirləri və gələcək xərclər üzrə ehtiyatlar;

 
ehtiyat kapitalı; 

 ötən illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti; 

 
 məqsədli maliyyələşdirmə və daxilolmalar. 

 
 
Sual: Xüsusi kapitalın artırılması mənbəyinə bilavasitə aiddir: (Çəki: 1) 

 səhmlərin emissiyası; 

 
istiqrazların buraxılışı; 

 kreditlərin cəlb edilməsi; 

 
məhsul satışməhsul satışından pul gəliri.

 maliyyə qoyuluşları; 

 
 
Sual: Maliyyə sabitliyinin aşağıdakı növləri vardır: (Çəki: 1) 

 
nisbi, mütləq, orta, cari; 

 mütləq, normal, qeyri-sabit, böhranlı;

 
mütləq, normal, nisbi, perspektiv; 

 
perspektiv, cari, orta, normal; 

 
nisbi, müğləq, cari, normal. 



 
 
Sual: Xalis dövriyyə aktivləri hesablanır: (Çəki: 1) 

 
qeyri-dövriyyə və dövriyyə aktivləri arasında fərq kimi; 

 dövriyyə və qeyri-dövriyyə aktivləri arasında fərq kimi; 

 
cari aktivlər və cari passivlər arasında fərq kimi; 

 xüsusi və borc kapitalı arasında fərq kimi; 

 
qeyri dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəliklər arasında fərq kimi.

 
 
Sual: Balans hesablarında ehtiyat və məsrəflərin nəzərə çarpacaq artımı səciyyələndirir: (Çəki: 
1) 

 təşkilatın fəaliyyətinin genişləndirilməsi; 

 
əmtəə – material qiymətlilərinin göndərilməsi qrafikinıin pozulmasını;

 dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürətinin ləngiməsini; 

 
müəssisənin sabitliyinin azalmas; 

 inflyasiya səviyyəsinin yüksək olması. 

 
 
Sual: Xüsusi kapitalın manevrlik əmsalı səciyyələndirir (Çəki: 1) 

 
xüsusi kapitalın uzunmüddətli aktivlərin maliyyələşdirilməsində

 maliyyə aktivliyinin səviyyəsini; 

 
xüsusi kapitalın qısamüddətli aktivlərin maliyyələşdirilməsində 

 kapitalın dövr sürətini; 

 
likvidlik səviyyəsini. 

 
 
Sual: Dövriyyə göstəriciləri səciyyələndirir (Çəki: 1) 

 ödəməqabiliyyətini; 

 
işgüzar aktivliyi; 



 
bazar sabitliyini; 

 kreditqaytarma qabiliyyətini;

 
gəlirliyi. 

 
 
Sual: Xüsusi dövriyyə vəsaitlərin manevretmə əmsalı necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 dövriyyə aktivləri / xüsusi kapital; 

 
borc kapital / aktivlər; 

 xüsusi kapital / aktivlər; 

 
xüsusi kapital / balansın valyutası;

 xüsusi kapital / borc kapitalı. 

 

BÖLMƏ: 0402 

Ad 0402 

Suallardan 29 

Maksimal faiz 29 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Təşkilatın maliyyə sabitliyi ehtiyatı (təhlükəsizlik zonası) hesablanır: (Çəki: 1) 

 
satışın illik həcmi ilə satışın böhranlı həcmi arasında fərq kimi;

 pul gəliri ilə məcmu xərcləri arasında fərq kimi; 

 
pul gəliri ilə dəyişən xərclər arasında fərq kimi; 

 pul gəliri ilə sabit xərcləri arasında fərq kimi; 

 
marjinal gəlirlə dəyişən xərclərin fərqi kimi. 

 
 
Sual: Mütləq likvidlik əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 



 
pul vəsaitlərinin kreditor borclarına nisbəti kimi; 

 pul vəsaitlərinin və qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının kreditor borclarına 
nisbəti kimi; 

 
pul vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının qısamüddətli öhdəliklərə 

nisbəti kimi; 

 pul vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının bank kreditlərinə nisbəti 
kimi; 

 
pul vəsaitlərinin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Müstəqillik əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
xüsusi kapitalın balansın valyutasına nisbəti kimi ;

 
borc kapitalının xüsusi kapitala nisbəti kimi; 

 borc kapitalının balansın valyutasına nisbəti kimi; 

 
aktivlərin öhdəliklərə nisbəti kimi; 

 xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Xalis dövriyyə kapitalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
təşkilatın cari passivləri və cari aktivləri arasında fərq kimi; 

 təşkilatın cari aktivləri və cari passivləri arasında fərq kimi ; 

 
məcmu aktivlər və dövriyyə aktivlər arasında fərq kimi; 

 pul vəsaitləri çıxılmaqla dövriyyə aktivləri və qısamüddətli öhdəliklər arasında 
fərq kimi; 

 
xüsusi kapital və borc kapitalı arasında fərq kimi . 

 
 
Sual: Xüsusi dövriyyə kapitalının (aktivlərinin) manevrlik əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

  dövriyyə vəsaitlərinin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi;

 
xüsusi dövriyyə kapitalının xüsusi kapitala nisbəti kimi ; 



 
dövriyyə aktivlərinin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi; 

 satışın həcminin xalis cari aktivlərə nisbəti kimi; 

 
xüsusi kapitalın balansın valyutasına nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Xüsusi kapitalın manevrlik əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 xüsusi dövriyyə kapitalının xüsusi kapitala nisbəti kimi ; 

 
xüsusi dövriyyə kapitalının uzunmüddətli borc kapitalına nisbəti kimi;

 xüsusi dövriyyə kapitalının qısamüddətli borc kapitalına nisbəti kimi; 

 
xüsusi kapitalın xüsusi dövriyyə kapitalına nisbəti kimi; 

 borc kapitalının xüsusi dövriyyə kapitalına nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Xüsusi vəsaitlərlə təmin olunma əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
xüsusi dövriyyə kapitalının xüsusi kapitala nisbəti kimi; 

 xüsusi dövriyyə kapitalının borc kapitalına nisbəti kimi; 

 
xüsusi kapitalın xüsusi dövriyyə kapitalına nisbəti kimi; 

 borc kapitalının xüsusi dövriyyə kapitalına nisbəti kimi; 

 
xüsusi dövriyyə kapitalının dövriyyə aktivlərinə nisbəti kimi.

 
 
Sual: Daimi aktivin indeksi hesablanır: (Çəki: 1) 

 cari aktivlərin cari passivlərə nisbəti kimi; 

 
cari passivlərin cari aktivlərə nisbəti kimi; 

 dövriyyə aktivlərinin məcmu aktivlərə nisbəti kimi ; 

 
qeyri-dövriyyə aktivlərinin məcmu aktivlərə nisbəti kimi; 

 
qeyri-dövriyyə aktivlərinin xüsusi vəsait mənbələrinə nisbəti kimi.

 
 



Sual: Borc vəsaitlərinin uzunmüddətə cəlb edilməsi əmsalı: (Çəki: 1) 

 
uzun müddətli öhdəliklərin qısamüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi; 

 
qısa müddətli öhdəliklərin uzunmüddətli öhdəliklərə nisbəti kimi; 

 
uzun müddətli öhdəliklərin xüsusi vəsait mənbələri və uzunmüddətli öhdəliklərin 

cəminə nisbəti kimi; 

 uzunmüddətli öhdəlikləri və xüsusi vəsait mənbələrinin uzunmüddətli 
öhdəliklərə nisbəti kimi; 

 
xüsusi vəsait mənbələrinin qeyri-dövriyyə aktivlərə nisbəti kimi 

 
 
Sual: Əmlakın real dəyəri əmsalı: (Çəki: 1) 

 
əsas vəsaitin, xammal-materialların, bitməmiş istehsalın balansın valyutasına 

nisbəti kimi ; 

 
qeyri-dövriyyə aktivlərinin balansın valyutasına nisbəti kimi ; 

 dövriyyə aktivlərinin balansın valyutasına nisbəti kimi; 

 
qeyri dövriyyə aktivlərinin dövriyyə aktivlərə nisbəti kimi; 

 dövriyyə aktivlərinin qeyri-dövriyyə aktivlərə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Maliyyə sabitliyi əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi; 

 borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbəti kimi; 

 
xüsusi kapitalın uzunmüddətli passivlərə nisbəti kimi; 

 xüsusi kapitalın qısamüddətli passivlərə nisbəti kimi; 

 
xüsusi kapital və uzunmüddətli passivlərin cəminin balansın valyutasına nisbəti 

kimi. 

 
 
Sual: Maliyyələşdirmə əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti kimi; 



 
borc kapitalın xüsusi kapitalına nisbəti kimi; 

 xüsusi kapitalın uzunmüddətli passivlərə nisbəti kimi; 

 
xüsusi kapitalın qısamüddətli passivlərə nisbəti kimi; 

 xüsusi kapital və uzunmüddətli passivlərin cəminin balansın valyutasına nisbəti 
kimi 

 
 
Sual: Dövriyyə aktivlərin dövretmə əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
dövriyyə və qeyri-dövriyyə aktivlərinin nisbəti kimi; 

 dövriyyə aktivlərinin balansın valyutasına nisbəti kimi; 

 
qeyyri-dövriyyə aktivlərinin balansın valyutasına nisbəti kimi; 

 satışdan pul gəlirinin dövriyyə aktivlərinin orta dəyərinə nisbəti kimi;

 
satışdan pul gəlirinin qeyri - dövriyyə aktivlərinin ortadəyərinə kimi. 

 
 
Sual: Material ehtiyatların dövretmə əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 material ehtiyatların dövriyyə aktivlərinə nisbəti kimi; 

 
material ehtiyatların balansın valyutasına nisbəti kimi; 

 satışdan pul gəlirinin dövriyyə aktivlərinə nisbəti kimi; 

 
satışın maya dəyərinin material ehtiyatlarının orta dəyərinə nisbəti kimi;

 satışdan pul gəlirinin uzunmüddətli aktivlərə nisbəti kimi 

 
 
Sual: Müəssisənin likvidliyinin ümumi göstəricisi: (Çəki: 1) 

 
xalis dövriyyə vəsaitlərinin monevrlik əmsalı;

 müstəqillik əmsalı; 

 
dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürəti; 

 cari likvidlik əmsalı; 



 
aralıq (böhranlı) likvidlik əmsalı 

 
 
Sual: Müstəqillik əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 xüsusi vəsait / borc vəsaiti; 

 
borc vəsaiti / bütün vəsait məbləği; 

 borc vəsaiti + cəlb edilmiş vəsait/ bütün vəsait məbləği;

 
xüsusi vəsait / bütün vəsait məbləği; 

 bütün vəsait mənbəyi / borc vəsaiti. 

 
 
Sual: Maliyyə təhlilinin məqsədi: (Çəki: 1) 

 
müəssisədə işlərin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; 

 müəssisənin maliyyə vəziyyəti və maliyyə nəticələrinin təhlili;

 
məhsulun mayadəyərinin quruluşunun qiymətləndirilməsi; 

 biznes-planın yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi; 

 
müəssisənin rəqabət siyasətinin qiymətləndirilməsi. 

 
 
Sual: Maliyyə resurslarına aiddir: (Çəki: 1) 

 pul vəsaitləri, qeyri maddi aktivlər, istehsal dövriyyə fondları;

 
mənfəət, vergi, sığorta ödəmələri; 

 büdcə və qeyri büdcə fondları, istehlak və yığım fondları; 

 
müqavilə şərtlərinə müvafiq maliyyə öhdəlikləri; 

 müxtəlif səviyyəli büdcə resursları. 

 
 
Sual: Maliyyə menecmentinin əsas vəzifələrinə aiddir: (Çəki: 1) 

 
məhsul satışı kanallarının təhlili və planlaşdırılması; 



 
maksimum mənfəət əldə olunması mexanizminin yaradılması; 

 maliyyələşdirmə mənbələrinin müəyyən olunması və onların strukturunun 
optimallaşdırılması 

 
istehsalın texnologiyasının və təşkilinin təkmilləşdirilməsi; 

 məhsulun bazarda hərəkəti strategiyasının işlənib hazırlanması. 

 
 
Sual: Maliyyə təhlilinin daxili subyektlərinə aiddir: (Çəki: 1) 

 
səhmdarlar;

 menecerlər;

 
kreditorlar; 

 debitorlar; 

 
mühasiblər. 

 
 
Sual: Müəssisənin maliyyəsi səciyyələndirir: (Çəki: 1) 

 müəssisənin pul axınlarının idarə olunması sistemini; 

 
maliyyə resurslarının formalaşması və istifadəsi prosesində yaranan pul 

münasibətlərini 

 cari fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün cəlb olunan məcmu pul vəsaitləri; 

 
müəssisə aktivlərinin formalaşdırılması üçün toplanmış bütün pul vəsaiti 

mənbələri; 

 büdcə resursları, büdcə kreditləri. 

 
 
Sual: Xalis pul aktivləri nədir?. (Çəki: 1) 

 
balansın pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, qısamüddətli kredit və borclar;

 pul vəsaitləri və pul öhdəlikləri məbləqlərinin fərqi; 

 
balansın aktivinin pul və qeyri pul maddələrinin fərqi; 



 
balansın passivinin pul və qeyri pul maddələrinin fərqi; 

 balansın pul və qeyri pul maddələrinin cəmi. 

 
 
Sual: Lizinq bank kreditindən nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1) 

 
lizinq ödəmələri bank kreditlərinə nisbətən az məbləğ təşkil edir;

 istifadə müddətinə görə; 

 
lizinq müəssisənin əmlakını müəyyən edir; 

 lizinq yalnız büdcə təşkilatlarına verilir; 

 
yüksək dəyəri ilə. 

 
 
Sual: İnvestisiya təhlilinin bütün metodları aşağıdakı qruplara bölünür: (Çəki: 1) 

 diskontlaşdırma və uçot dərəcələrinə əsaslanan; 

 
xalis cari dəyərə və investisiyaların rentabelliyinə əsaslanan; 

 layihənin ödəmə normasına və ödəmənin sadə müddətinin hesablanmasına 
əsaslanan; 

 
statistik və uçot dərəcələrinə əsaslanan; 

 diskontun normasına və diskontlaşdırma əmsalına əsaslanan. 

 
 
Sual: Hansı əmsal gələcək pul vahidinin bu günə qiymətini göstərir: (Çəki: 1) 

 
mürəkkəb faizlərin hesablanması əmsalı;

 kapitalın ödənilməsi əmsalı 

 
keçid əmsalı; 

 diskontlaşdırma əmsalı; 

 
variasiya əmsalı. 

 
 
Sual: Mürəkkəb uçot dərəcəsilə diskontlaşdırma sərfəlidir: (Çəki: 1) 



 
kreditorlar üçün;

 banklar üçün; 

 
borclular üçün; 

 alıcılar üçün; 

 
satıcılar üçün. 

 
 
Sual: Veksellərin uçotu zamanı tətbiq olunur: (Çəki: 1) 

 kommersiya uçotu; 

 
riyazi diskontlaşdırma;

 statistik uçot; 

 
kombinə edilmiş uçot. 

 idarəetmə uçotu 

 
 
Sual: Dövriyyə aktivlərinə aid edilir: (Çəki: 1) 

 
əsas vəsaitlər, qurulmamış avadanlıqlar; 

 uzunmüddətli, təxirə salınmış vergi aktivləri; 

 
qeyri-maddi aktivlər, hesablaşmalarda olan vəsaitlər; 

 ehtiyatlar, pul vəsaitləri, qısamüddətli debitor borcları;

 
hesabat ilinin mənfəəti, hazır məhsul. 

 
 
Sual: Müəssisənin xüsusi kapitalına aiddir (Çəki: 1) 

 
əlavə və ehtiyat kapitalı; 

 
kassada, hesablaşma və valyuta hesablarında olan pul qalıqları;

 
debitor borcları; 

 
kreditor borcları; 



 
hazır məhsul. 
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Sual: Təklifin qiymət elastikliyi əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 məhsula tələbin faiz kəmiyyətinin məhsula qiymətin dəyişməsinin faiz 
kəmiyyətinə nisbəti kimi ; 

 
məhsula qiymətin dəyişməsi faizinin maya dəyərinin dəyişməsi faizinə nisbəti 

kimi 

 məhsula tələbin faiz kəmiyyətinin istehsalın ümumi həcminin dəyişməsi faizinə 
nisbəti kimi; 

 
məhsula qiymətin dəyişməsi faizinin əmtəəlik məhsul istehsalının dəyişməsi 

faizinə nisbəti kimi; 

 
məhsula tələbin faiz kəmiyyətinin əmtəəlik məhsul istehsalının dəyişməsi faizinə 

nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Məhsul istehsalı həcminin dəyişməsinə təsir edən amillər hansıdır: (Çəki: 1) 

 tələb, təklif, maya dəyəri, keyfiyyət, zay məhsul, struktur, qeyri ahəngdarlıq; 

 
çeşid, struktur, məhsulun keyfiyyəti, zay məhsul, qiymət, ahəng-darlıq, 

variasiya; 

 çeşid, tələb, variasiya, qeyri ahəngdarlıq, keyfiyyət, variasiya; 

 
satış dövrün əvvəlinə və sonuna anbarda mal qalıqları 

 tələb, maya dəyəri, ilin əvvəlinə və sonuna yüklənmiş mal qalıqları 

 
 
Sual: İstehsalın ahəngdarlığının birbaşa göstəricilərinə aiddir: (Çəki: 1) 



 
 variasiya əmsalı, ahəngdarlıq əmsalı, aritmiklik əmsalı, 

 iş vaxtından artıq işlərə görə ödəmələr, müəssisədən asılı olmayan 
boşdayanmaların ödənilməsi, zaydan itki; 

 
variasiya əmsalı, növbəlik əmsalı, növlük əmsalı, məhsulların vaxtın-da 

göndərilməməsinə görə cərimələr; 

 növbəlik əmsalı, məhsulun ümumi həcmində zay məhsulun payı; 

 
anbarda hazır məhsul qalıqları, zaydan itki, variasiya əmsalı. 

 
 
Sual: Mal dövriyyəsi planının yerinə yetirilməsinə hansı amillər təsir edir? (Çəki: 1) 

 ticarət şəbəkəsindən malların daxil olması, kredit faizləri, mövsümi mal 
ehtiyatları; 

 
ticarət işçilərinin sayı və əmək məhsuldarlığı; 

 mal qalığı, mal ehtiyatları, əmək ehtiyatlarından istifadə, əməyin keyfiyyəti və 
əmək məhsuldarlığı; 

 
çeşidlər üzrə ayrı-ayrı maq qrupları, istehlak tələbinin öyrənilməsi; 

 
hesabat dövrünün əvvəlinə və axırına mal qalığının dəyişməsi, mal daxil olması, 

mal satışı və sair məxaric. 

 
 
Sual: Məhsulun keyfiyyətinə hansı amillər təsir göstərir? (Çəki: 1) 

 Texnoloji kadrların və ustaların, fəhlələrin işə çıxıb-çıxmaması; 

 
Yüksək biliyə və peşə hazırlığına malik olan idarəetmə kadrların olub-olmaması 

 
Məhsul istehsalında istifadə olunan əsas və köməkçi xammalın keyfiyyəti, saz 

işləyən texnoloji avadanlıqlar və peşəkar işçi qüvvəsinin olması; 

 
Zay məhsulların xüsusi çəkisinin artıb-azalması; 

 Müəssisə rəhbərliyinin əmtəəlik məhsulun strukturunda dəyişiklik edilməsi 
barədə sərəncam və göstərişləri 

 
 
Sual: Məhsul buraxılışı ahəngdarlığına hansı amillər təsir edir? (Çəki: 1) 



 
Məhsul buraxılışı və satışı arasında olan nisbətin pozulması; 

 Xammal-materialın ahəngdar daxil olmaması, iş qrafikinin pozulması və 
texnoloji avadanlıqların boşdayanmalarının olub-olmaması, işçilərin işə normal 
gəlməsi; 

 
İşçilərin və fəhlələrin əmək haqlarının vaxtında verilməməsi; 

 Məhsul satışından pul vəsaitlərinin vaxtında daxil olmaması; 

 
Malalan və malsatanlarla müqavilə öhdəliklərinin pozulması; 

 
 
Sual: Məhsul istehsalının həcminə təsir edən əsas amillər hansılardır? (Çəki: 1) 

 Məhsul istehsalı üzrə işin təşkilinin vəziyyəti; 

 
Maliyyə resurslarının çatışmamazlığı və ya artıqlığı; 

 
İstehsal texnologiyalarının lazımi səviyyədə təkmilləşdirilməməsi; 

 
Əsas istehsal fondları ilə təmin olunma və fondveriminin dəyişməsi, işçi 

qüvvəsilə təmin olunma və əmək məhsuldarlığı, xammal-materialla təmin olunma 
və material məsrəfi normasına əməl olunması; 

 
Məhsul satışı üzrə müqavilə öhdəliklərinin pozulması 

 
 
Sual: Məhsul istehsalına təsir edən əsas amillərin kəmiyyət tərəfi hansılardır? (Çəki: 1) 

 
Əsas istehsal fondları, əmək ehtiyatları və xammal-materialla təmin olunma;

 
İşçi heyətinin tərkibində olan dəyişiklik; 

 
Məhsul istehsalı ilə əlaqədar biznes-plan göstəricilərinin qeyri-reallığı; 

 Anbarda olan xammal-materialların normativə uyğun olmaması; 

 
Enerji təchizatının müntəzəm surətdə pozulması; 

 
 
Sual: Məhsul istehsalına təsir edən əsas amillərin keyfiyyət tərəfi hansılardır? (Çəki: 1) 

 Xammal-materialın tərkibində olan dəyişiklik; 

 
Müəssisənin təşkilat-texniki səviyyəsində olan dəyişiklik; 



 
Maliyyə resursları ilə təmin olunma səviyyəsi; 

 Məhsul satışı həcmində olan dəyişiklik; 

 
İstehsal avadanlıqlarının məhsuldarlığının və əmək məhsuldarlığının dəyişməsi, 

material məsarifi normasına əməl olunması 

 
 
Sual: Xammal-materiallarla təmin olunmanın məhsul istehsalına təsiri necə hesablanır? (Çəki: 
1) 

 Xammal-materialla təmin olunma faizini məhsul istehsalının yerinə yetirilmə faizi 
ilə müqayisə etmək; 

 
Xammal-materialla təmin olunma faizini hesablamaq; 

 
Ayrı-ayrı xammal-materiallarla təmin olunma səviyyəsini hesablamaq; 

 
Məhsul istehsalının artım tempi ilə xammalla təmin olunmanın artım templərini 

müqayisə etmək; 

 
Məhsul istehsalına sərf olunan materialın faktiki məbləği ilə plan məbləği 

arasındakı fərq plan üzrə material məsarifi normasına bölünür; 

 
 
Sual: Məhsul istehsalı planının yerinə yetirilməsi üzrə nisbi kənarlaşma necə hesablanır? 
(Çəki: 1) 

 Məhsul istehsalının artım tempi ilə xammalla təmin olunmanın artım tempi 
müqayisə edilir; 

 
Məhsul istehsalı planının yerinə yetirilmə faizi ilə 100 faiz arasındakı fərq kimi; 

 
Əmək məhsuldarlığının artım tempi məhsul istehsalının artım tempi ilə 

müqayisə edilir; 

 
Məhsul istehsalının artım tempi ilə məhsul satışının artım tempi müqayisə edilir; 

 Ayrı-ayrı məhsul növlərinin artım templəri bir-biri ilə müqayisə olunur; 

 
 
Sual: Məhsul istehsalı həcminə təsir edən əsas amillərin təsiri hansı üsul ilə hesablanır? (Çəki: 
1) 

 
Müqayisə üsulu ilə hesablanır; 

 Qrafik üsulu ilə hesablanır; 



 
Balans əlaqələndirmə üsulu ilə hesablanır; 

 Korrelyasiya üsulu ilə hesablanır; 

 
Zəncirvari (yerdəyişmə) üsulu ilə hesablanır

 
 
Sual: Günlük və növbəlik boşdayanmaların məhsul istehsalına təsiri necə hesablanır? (Çəki: 
1) 

 Boş dayanılan gün (saat) miqdarını bir günlük (bir saatlıq) məhsul istehsalının 
plan miqdarına vurmaqla; 

 
Boş dayanılan günlərin (saat) miq¬darını bir günlük (saatlıq) məhsulun 

miqdarına vurmaqla; 

 
Müdiriyyətin göstərişi ilə əlaqədar boşdayanılan saatların miqdarını bir saatlıq 

məhsul istehsalına vurmaqla; 

 
Materialların çatışmaması ilə bağlı boşdayanılan günlərin (saat) miqdarını bir 

günlük (saatlıq) məhsul istehsalına vurmaqla; 

 
Təbii hadisələrlə bağlı boşdayanılan günlərin (saat) miqdarını bir saatlıq məhsul 

istehsalına vurmaqla; 

 
 
Sual: Məhsul istehsalı həcminə təsir edən əsas əmək göstəriciləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
İşçilərin sayı, strukturu, ümumi məhsulun həmi, iş günlərinin sayı; 

 
Əsas və köməkçi istehsalat fəhlələrinin sayı, qaş qruppu, ixtisas dərəcəsi, 

ümumi məhsulun həcmi; 

 Mühəndis texniki işçilərin sayı, onların iş günlərinin sayı, əmtəəlik məhsulun 
həcmi; 

 
İnzibati idarə heyətinin, gözətçilərin, sürücülərin sayı, onların iş günlərinin sayı 

və ümumi məhsulun həcmi; 

 Müqayisəyə gələn qiymətlərlə əmtəəlik məhsulun həcmi, istehsalat fəhlələrinin 
orta illik sayı, bir fəhlə tərəfindən işlənmiş adam günlərin sayı, bir iş gününün 
uzunluğu, bir adam saat ərzində məhsul istehsalı; 
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Sual: Material resurslarından səmərəli istifadəni xarakterizə edən keyfiyyət göstəricisi 
hansıdır? (Çəki: 1) 

 materialtutumu; 

 
materialların dəyəri;

 lahiyyənin kütləsi; 

 
məhsulun həcmi; 

 işçilərin sayı. 

 
 
Sual: Material resurslarından istifadəni xarakterizə edən göstəricilər hansılardır? (Çəki: 1) 

 
Məhsul istehsalının həcmi və dinamikası; 

 
İstehsal olunan məhsulların tərkibində materialın xüsusi çəkisinin dəyişməsi; 

 
Material təchizatı üzrə planın kəsrlə, yaxud artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi; 

 Məhsulun materialtutumu, materialverimi, məhsulun maya dəyərində material 
məsrəflərinin xüsusi çəkisi, materiallardan istifadə əmsalı; 

 
Məhsul satışından əldə olunan məbləğ ilə satılan məhsulun maya dəyəri 

arasındakı fərq; 

 
 
Sual: Məhsulun materialtutumu hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur? (Çəki: 1) 

 
Sərf olunan xammal-materialın hər manatına düşən ümumi məhsulla; 

 
İstifadə olunan materialın hər manatına düşən mənfəətlə; 

 
İstehsal olunan məhsulun hər manatına düşən xammal-materialın dəyərilə;

 
Xammal-materiallardan istifadənin rentabelliyi ilə; 

 Xammal-material daxil olması üzrə planın yerinə yetirilməsilə; 



 
 
Sual: Məhsulun materialtutumunun səviyyəsinə hansı amillər təsir göstərir? (Çəki: 1) 

 
Sərf olunan xammal-material məsarifi normasına əməl olunması və material 

vahidindən məhsul çıxımının dəyişməsi; 

 
İstifadə olunan xammal-materialın keyfiyyətinin dəyişməsi; 

 
Yeni texnologiyanın tətbiqi; 

 
İstehsal avadanlıqlarının işinin keyfiyyətinin dəyişməsi; 

 
İstehsalda çalışanların peşəkarlıq səviyyələrinin dəyişməsi; 

 
 
Sual: Materialveriminə təsir edən amillər hansılardır? (Çəki: 1) 

 Materialın keyfiyyəti və qiyməti; 

 
Məhsulun həcmi və sərf olunan xammal-materialın həcmi;

 Məhsulun keyfiyyəti; 

 
Satışdan əldə olunan pul gəliri 

 Texniki və texnoloji amillər; 

 
 
Sual: Material resurslarından istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edən fərdi göstəricilər 
hansılardır? (Çəki: 1) 

 
Məhsulun xammaltutumu, yanacaqtutumu,metaltutumu;

 Məhsulun əməktutumu, işçitutumu; 

 
Məhsulun materialtutumu, materialların rentabelliyi; 

 Məhsul istehsalında materiallardan istifadə əmsalı; 

 
Materiallarda istifadə üzrə planın yerinə yetirilmə faizi; 

 
 
Sual: Ayrı-ayrı məhsul növləri üzrə materialtutumuna təsir edən amillər hansılardır? (Çəki: 1) 

 
İstifadə olunan materialın həcminin və qiymətinin dəyişməsi; 



 
Satışdan pul gəlirinin və maya dəyərinin dəyişməsi; 

 Sərf olunan materialın və istehsal olunan məhsulun həcminin dəyişməsi;

 
İstifadə olunan materialın və mənfəətin həcminin dəyişməsi; 

 Məhsulun qiymətinin və maya dəyərinin dəyişməsi . 
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Sual: Məhsulun metaltutumuna təsir edən amillər hansılardır? (Çəki: 1) 

 
İstehlak olunan metalın həcmi və məhsulun istehsal maya dəyəri;

 Sərf edilən metalın və ümumi məhsulun həcmi; 

 
Metalın dəyəri və məhsulun tam maya dəyəri; 

 Satışın həcmi, satışın quruluşu; 

 
Məhsulun həcmi, orta satış qiyməti 

 
 
Sual: Material məsrəflərinin bir manatına satışdan mənfəətə təsir edən amillər hansılardır? 
(Çəki: 1) 

 Satışdan əldə edilən mənfəətin həcmi, sərf olunan xammal materialın dəyəri;

 
Satışdan əldə edilən mənfəətin həcmi, satışın maya dəyəri; 

 
İstehlak olunan xammal-materialın dəyəri, satışdan mənfəətin dəyişməsi; 

 
Balans mənfəətinin dəyişməsi, xammal-materialın dəyərinin dəyişməsi; 

 Satışdan mənfəətin dəyişməsi, məhsulun həcminin dəyişməsi. 
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Sual: Yararlılıq və köhnəlmə əmsalları məcmu halda olmalıdır: (Çəki: 1) 

 
1-ə bərabər; 

 1-dən çox; 

 
1-dən az; 

 2-yə bərabər;

 
2-dən çox. 

 
 
Sual: Əsas vəsaitlərin əvəz olunma əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 dövriyyədən çıxarılmış və yeni daxil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərlərinin nisbəti 
kimi; 

 
yeni daxil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərlərinin dövriyyədən çıxarılmış dəyərlərə 

nisbəti kimi; 

 hesabat ilində daxil olmuş və çıxmış əsas vəsaitlərin dəyərləri üzrə fərqin ilin 
əvvəlinə əsas vəsaitlərin dəyrinə nisbəti kimi; 

 
ilin əvvəlinə əsas vəsaitlərin dəyrinin hesabat ilində daxil olmuş və çıxmış əsas 

vəsaitlərin dəyərləri üzrə fərqinə nisbəti kimi; 

 hesabat ilində daxil olmuş və çıxmış əsas vəsaitlərin dəyərləri üzrə fərqin ilin 
sonuna əsas vəsaitlərin dəyrinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Əsas vəsaitlərin yararlılıq əmsalı xarakterizə edir: (Çəki: 1) 

 
əsas fondların hərəkətini; 

 
əsas fondların texniki vəziyyətini; 



 
əsas fondlardan istifadənin səmərəliliyini ; 

 maşın və avadanlıqların yüklənməsi dərəcəsini;

 
avadanlıqların yaş tərkibini. 

 
 
Sual: İllik köhnəlmə məbləğinin əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinə nisbəti xarakterizə edir: (Çəki: 
1) 

 
əsas fondların fondverimini ; 

 
 əsas fondların fondtutumunu; 

 
əməyin fondla silahlanmasını; 

 
əsas fondların yararlılıq əmsalını; 

  əsas fondların köhnəlməsi əmsalını

 
 
Sual: İntensiv yüklənmə əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
ortagünlük məhsul buraxılışının ortagünlük istehsal gücünə nisbəti ; 

 faktiki (plan) iş vaxtı fondunun istehsal gücü müəyyən olunarkən hesablama iş 
vaxtı fondu; 

 
məhsulun həcminin əsas vəsaitlərin orti illik dəyərinə nisbəti; 

 
əsas vəsaitlərin orti illik dəyərinin məhsulun həcminə nisbəti; 

 
məhsulun həcminin avadanlıqların faktiki orta illik dəyərinə nisbəti. 

 
 
Sual: Ekstensiv yükləmə əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 ortagünlük məhsul buraxılışının ortagünlük istehsal gücünə nisbəti kimi; 

 
faktiki (plan) iş vaxtı fondunun istehsal gücü müəyyən olunarkən götürülmüş iş 

vaxtı fonduna nisbəti kimi; 

 məhsulun həcminin əsas vəsaitlərin orti illik dəyərinə nisbəti kimi; 

 
əsas vəsaitlərin orti illik dəyərinin məhsulun həcminə nisbəti kimi; 



 
məhsulun həcminin avadanlıqların faktiki orta illik dəyərinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: İstehsalın texniki səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilərə aiddir: (Çəki: 1) 

 fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma, avadanlıqdan ekstensiv istifadə; 

 
istehsalın mexanikləşdirilməsi, istehsalın avtomatlaşdırılması, istehsa-lın 

kimyalaşdırılması; 

 məhsulun materialtutumu, məhsulun yanacaqtutumu, məhsulun əməktutumu; 

 
məhsulun həcmi, strukturu, çeşidi, əməyin mexanikləşdirilməsi və fondla 

silahlanma 

 
əmək məhsuldarlığı, əmək tutumu, iş vaxtı fondundan istifadə; 

 

BÖLMƏ: 0702 

Ad 0702 

Suallardan 27 

Maksimal faiz 27 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: İstehsalın texniki səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər: (Çəki: 1) 

 
istehsalın mexanikləşdirməsi, avtomatlaşdırması, kimyalaşdırması, 

kompüteləşdirməsi göstəriciləri; 

 fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma göstəriciləri, əsas istehsal fondlarının 
orta illik dəyəri, avadanlığdan ekstensiv istifadəsi; 

 
materialtutumu, materialverimi, resurstutumu, xammaltutumu, yanacaqtutumu; 

 
əmək məhsuldarlığı, əmək tutumu, iş vaxtı fondundan istifadə; 

 
məhsulun həcmi, strukturu, çeşidi, əməyin mexanikləşdirməsi və fondla 

silahlanma 

 
 
Sual: İstehsal prosesinin intensivləşdirilməsi təmin edir: (Çəki: 1) 



 
nəticələrin dəyişilməməsi şərti ilə tələb olunan resursların həcminin artımını; 

 istehsalın effektliyinin azaldılması zamanı tələb olunan resursların həcminin 
azalmasını; 

 
istehsalın effektliyinin artması zamanı tələb olunan resursların həcminin 

azalmasını; 

 istehsalın səmərəliliyinin artma tempi resurslara olan tələbat tempi ilə 
uzlaşmalıdır; 

 
işçilərin əmək haqqının artım tempinin əmək məhsuldarlığının artım tempini 

üstələməsini 

 
 
Sual: Fondtutumu hesablanır: (Çəki: 1) 

 
mənfəətin əsas istehsal fondlarının orta dəyərinə nisbəti kimi; 

 
əmtəəlik məhsulun dəyərinin əsas istehsal fondlarının orta dəyərinə nisbəti kimi; 

 
əsas istehsal fondlarının orta dəyərinin əmtəəlik məhsulun dəyərinə nisbəti kimi 

 
əsas istehsal fondlarının orta dəyərinin mənfəətə nisbəti kimi; 

 
əsas istehsal fondlarının orta dəyərinin məhsulun satışından əldə edilən gəlirə 

nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Fondverimi hesablanır: (Çəki: 1) 

 mənfəətin əsas istehsal fondlarının orta dəyərinə nisbəti kimi; 

 
əmtəəlik məhsulun dəyərinin əsas istehsal fondlarının orta dəyərinə nisbəti kimi; 

 
əsas istehsal fondlarının orta dəyərinin əmtəəlik məhsulun dəyərinə nisbəti kimi; 

 
əsas istehsal fondlarının orta dəyərinin mənfəətə nisbəti kimi; 

 
əsas istehsal fondlarının orta dəyərinin məhsulun satışından əldə edilən gəlirə 

nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Əməyin fondla silahlanması hesablanır: (Çəki: 1) 

 
əmtəəlik məhsulun dəyərinin əsas fondların orta illik dəyərinə nisbəti kimi; 



 
əsas fondların orta illik dəyərinin əmtəəlik məhsulun dəyərinə nisbəti kimi; 

 sənaye istehsal təyinatlı əsas fondların orta illik dəyərinin ən böyük növbədəki 
fəhlələrin sayına nisbəti kimi; 

 
istehsal avadanlıqlarının dəyərinin aşağı növbədə işləyən fəhlələrin sayına 

ntsbəti kimi; 

 mənfəətin əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinə nisbəti kimi 

 
 
Sual: Əsas vəsaitlərin hərəkətini əks etdirən göstəricilərə aiddir: (Çəki: 1) 

 
yaralıq əmsalı, fondverimi, fondların ortaiilik dəyəri;

 daxil olma, təzələnmə, silinmə, konpensasiya; 

 
köhnəlmə əmsalı, yararlılıq əmsalı; 

 fond verimi, kompensasiya əmsalı; 

 
fond tutumu, köhnəlmə əmsalı. 

 
 
Sual: Hansı göstəricilər əsas vəsaitlərin texniki vəziyyətini xarakterizə edir? (Çəki: 1) 

 təzələnmə əmsalı; 

 
dövriyyədən çıxma əmsalı; 

 yararlıq əmsalı, köhnəlmə əmsalı;

 
əvəzolma əmsalı; 

 fondverimi. 

 
 
Sual: Əsas vəsaitlərdən istifadənin səmərəliliyini əks etdirən göstəricilər hansıdır? (Çəki: 1) 

 
silinmə əmsalı; 

 
əsas vəsaitlərin fondverimi və fondtutumu;

 
əsas vəsaitlərin yüklənməsi əmsalı; 

 daxil olma əmsalı; 



 
əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri. 

 
 
Sual: Əsas vəsaitlərin dinamikasını qiymətləndirmək üçün təhlilin aşağıdakı növündən istifadə 
olunur: (Çəki: 1) 

 üfüqi təhlil; 

 
determinləşdirilmiş təhlil;

 stoxastik təhlil; 

 
trend təhlil; 

 
şaquli təhlil. 

 
 
Sual: Fondvermi hansı halda artır: (Çəki: 1) 

 
hasilatın dəyişmə tempi əməyin fondla silahlanmasının artım tempindən yüksək 

olduqda; 

 hasilatın artım tempi əməyin fondla silahlanmasının artım tempindən aşağı 
olduqda; 

 
məhsul buraxılışı həcminin dəyişməsi tempi əsas vəsaitlərin genişləndirilməsi 

tempindən yüksək olduqda 

 
məhsul buraxılışı həcminin dəyişməsi tempi əsas vəsaitlərin genişləndiril-məsi 

tempindən aşağı olduqda; 

 məhsul buraxılışının dəyişmə tempi fondla silahlanmanın dəyişmə tempi ilə 
eynidir. 

 
 
Sual: Avadanlıqlardan istifadənin intensivliyi hansı göstərici ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1) 

 
hasilat; 

 avadanlıqların işinin növbəlik əmsalı;

 
yüklənmə əmsalı 

 fondtutumu; 

 
fondverimi. 



 
 
Sual: Əsas fondların təzələnməsi əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
hesabat dövründə daxil olmuş əsas vəsaitlərin ilin sonuna əsas vəsaitlərin 

dəyərinə nisbəti; 

 hesabat dövründə daxil olmuş əsas vəsaitlərin ilin əvvəlinə əsas vəsaitlərin 
dəyərinə nisbəti 

 
hesabat dövründə dövriyyədən çıxarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinin daxil olmuş 

əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbəti; 

 
daxil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinin hesabat dövründə dövriyyədən 

çıxarılmışa əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbəti 

 hesabat ilində daxil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinin əsas vəsaitlərin orta illik 
dəyərinə nisbəti. 

 
 
Sual: Əsas fondların dövriyyədən çıxma əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
dövriyyədən çıxarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinin ilin sonuna əsas vəsaitlərin 

dəyərinə nisbəti; 

 hesabat dövründə daxil olmuş və dövriyyədən çıxarılmış əsas vəsaitlərin 
dəyərinin nisbəti; 

 
dövriyyədən çıxarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinin ilin əvvəlinə əsas vəsaitlərin 

dəyərinə nisbəti 

 dövriyyədən çıxarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinin hesabat dövründə daxil olmuş 
əsas vəsaitlərin dəyərinə nisbəti ; 

 
hesabat ilində dövriyyədən çıxarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinin əsas vəsaitlərin 

orta illik dəyərinə nisbəti 

 
 
Sual: Əsas vəsaitlərin artımı əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
hesabat ilində daxil olmuş və çıxmış əsas vəsaitlərin dəyərləri üzrə fərqin ilin 

əvvəlinə əsas vəsaitlərin dəyrinə nisbəti; 

 ilin əvvəlinə əsas vəsaitlərin dəyrinin hesabat ilində daxil olmuş və çıxmış əsas 
vəsaitlərin dəyərləri üzrə fərqinə nisbəti; 

 
hesabat ilində daxil olmuş və çıxmış əsas vəsaitlərin dəyərləri üzrə fərqin ilin 

sonuna əsas vəsaitlərin dəyrinə nisbəti; 



 
ilin sonuna əsas vəsaitlərin dəyrinin hesabat ilində çıxmış əsas vəsaitlərin 

dəyərlərinə nisbəti; 

 ilin sonuna əsas vəsaitlərin dəyrinin hesabat ilində daxil olmuş əsas vəsaitlərin 
orta illik dəyərinə nisbəti. 

 
 
Sual: Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
əsas vəsaitlərin istismarı dövründə toplanmış amortizasiyanın onların ilkin 

dəyərinə nisbəti ; 

 
əsas vəsaitlərin istismarı dövründə toplanmış amortizasiyanın onların bərpa 

dəyərinə nisbəti ; 

 
əsas vəsaitlərin istismarı dövründə toplanmış amortizasiyanın onların qalıq 

dəyərinə nisbəti; 

 
əsas vəsaitlərin istismarı dövründə toplanmış amortizasiyanın onların orta illik 

dəyərinə nisbəti; 

 dövriyyədən çıxarılmış əsas vəsaitlərin onların orta illik dəyərinə nisbəti. 

 
 
Sual: Yararlıq əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinə nisbəti; 

 
əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin onların ilkin dəyərinə nisbəti ; 

 
hesabat dövründə daxil olmuş və dövriyyədən çıxarılmış əsas vəsaitlərin 

dəyərinin nisbəti; 

 dövriyyədən çıxarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinin hesabat dövründə daxil olmuş 
vəsaitlərin dəyərinə nisbəti ; 

 
hesabat ilində dövriyyədən çıxarılmış əsas vəsaitlərin dəyərinin əsas vəsaitlərin 

orta illik dəyərinə nisbəti. 

 
 
Sual: Bir işçi hesabı ilə əməyin fondla silahlanması hesablanır: (Çəki: 1) 

 
sənaye – istehsal təyinatlı əsas fondların ortaillik dəyərinin sənaye – istehsal 

təyinatlı heyətin sayına nisbəti 

 
əsas fondların ilkin dəyərinin heyətin ümumi sayına nisbəti; 



 
əsas fondların qalıq dəyərinin fəhlələrin sayına nisbəti; 

 
əsas fondların bərpa dəyərinin heyətin orta illik sayına nisbəti; 

 
sənaye – istehsal təyinatlı əsas fondların ən böyük növbədə fəhlələrin sayına 

nisbəti. 

 
 
Sual: Bir fəhlə üzrə əməyin fondla silahlanması hesablanır: (Çəki: 1) 

 sənaye – istehsal təyinatlı əsas fondların ortaillik dəyərinin sənaye – istehsal 
təyinatlı heyətin sayına nisbəti 

 
əsas fondların ilkin dəyərinin fəhlələrin ümumi sayına nisbəti 

 sənaye – istehsal təyinatlı əsas fondların ən böyük növbədə fəhlələrin sayına 
nisbəti; 

 
əsas fondların qalıq dəyərinin fəhlələrin sayına nisbəti 

 
əsas fondların bərpa dəyərinin fəhlələrin orta illik sayına nisbəti 

 
 
Sual: Bir fəhlə üzrə əməyin texniki silahlanması hesablanır: (Çəki: 1) 

 
iş maşınları və avadanlıqların orta illik dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin 

sayına nisbəti; 

 
sənaye-istehsal təyi natlı fondların orta illik dəyərinin ən böyük növbədə 

fəhlələrin sayına nisbəti; 

 fondların orta illik dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin sayına nisbə¬ti; 

 
əsas fondların ilkin dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin sayına nisbəti; 

 
əsas fondların qalıq dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin sayına nis¬bə¬ti. 

 
 
Sual: Ayrı-ayrı növ işlərin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması əmsalı hesablanır: 
(Çəki: 1) 

 
mexaniki və avtomatlaşdırılmış qaydada yerinə yetirilən işlərin həc- minin işlərin 

ümumi həcminə nisbəti kimi; 

 mexaniki yerinə yetirilən işlərin həcminin məhsulun maya dəyərinə nisbəti kimi; 



 
avtomatlaşdırılmış qaydada yetirilən işlərin həcminin əmək məsrəf-lərinə nisbəti 

kimi 

 mexaniki və avtomatlaşdırılmış qaydada yerinə yetirilən işlərin həc-minin rejim 
iş vaxtı fonduna nisbəti kimi; 

 
mexaniki və avtomatlaşdırılmış qaydada yerinə yetirilən işlərin həc-minin əmək 

haqqı fonduna nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Ayrı – ayrı növ işlərin mexanikləşdirilməsi əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
mexaniki yerinə yetirilən işlərin həcminin işlərin ümumi həcminə nisbəti kimi; 

 
mexaniki yerinə yetirilən işlərin həcminin məhsulun maya dəyərinə nisbəti kimi;

 
mexaniki yerinə yetirilən işlərin həcminin əmək məsrəflərinə nisbəti kimi; 

 
mexaniki yerinə yetirilən işlərin həcminin rejim iş vaxtı fonduna nisbəti kimi; 

 mexaniki yerinə yetirilən işlərin həcminin əmək haqqı fonduna nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Ayrı-ayrı növ işlərin avtomatlaşdırılması əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
avtomatlaşdırılmış işlərin həcminin məhsulun maya dəyərinə nisbəti kimi

 avtomatlaşdırılmış işlərin həcminin əmək məsrəflərinə nisbəti kimi; 

 
avtomatlaşdırılmış işlərin həcminin işlərin ümumi həcminə nisbəti kimi; 

 avtomatlaşdırılmış işlərin həcminin rejim iş vaxtı fonduna nisbəti kimi; 

 
avtomatlaşdırılmış işlərin həcminin əmək haqqı fonduna nisbəti kimi 

 
 
Sual: Əməyin mexanikləşdirilməsi əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 mexanikləşdirilmiş işlər üzrə əmək məsrəflərinin cəmi əmək məsrəflərinə nisbəti 
kimi; 

 
mexanikləşdirilmiş işlər üzrə əmək məsrəflərinin təqvim vaxtı fonduna nisbəti 

kimi; 

 
mexanikləşdirilmiş işlər üzrə əmək məsrəflərinin rejim vaxtı fonduna nisbəti 

kimi; 



 
mexanikləşdirilmiş işlər üzrə əmək məsrəflərinin istehsalının həcminə nisbəti 

kimi; 

 mexanikləşdirilmiş işlər üzrə əmək məsrəflərinin innovasiya xərclərinə nisbəti 
kimi. 

 
 
Sual: Əməyin avtomatlaşdırılması əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
avtomatlaşdırılmış işlər üzrə əmək məsrəflərinin təqvim vaxtı fonduna nisbəti 

kimi; 

 
avtomatlaşdırılmış işlər üzrə əmək məsrəflərinin rejim vaxtı fonduna nisbəti kimi 

; 

 avtomatlaşdırılmış işlər üzrə əmək məsrəflərinin cəmi əmək məsrəflərinə nisbəti 
kimi; 

 
avtomatlaşdırılmış işlər üzrə əmək məsrəflərinin istehsalının həcminə nisbəti 

kimi 

 avtomatlaşdırılmış işlər üzrə əmək məsrəflərinin innovasiya xərclərinə nisbəti 
kimi. 

 
 
Sual: Mütənasiblik əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
avadanlıqların növbəlik əmsalının daha çox yüklənmiş avadan-lıqların növbəlik 

əmsalına nisbəti kimi; 

 işçilərin sayının böyük növbədə olan işçilərin sayına nisbəti kimi; 

 
böyük növbədə olan işçilərin sayının işçilərin sayına nisbəti kimi; 

 ümumi vaxt sərfinin avadanlıqların faktiki iş vaxtına nisbəti kimi; 

 
avadanlıqların faktiki iş vaxtının ümumi vaxt sərfinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Aşağıdakı göstərici ilk növbədə əsas fondların texniki səviyyəsini səciyyələndirir: (Çəki: 
1) 

 
kompensasiya əmsalı; 

 
fondverimi; 

 
əsas fondların hərəkəti əmsalları;



 
avadanlıqların yaş tərkibi; 

 
əməyin fondla silahlanması. 

 
 
Sual: Əməyin mexanikləşdirilməsi əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
mexanikləşdirilmiş işlər üzrə əmək məsrəflərinin cəmi əmək məsrəflərinə nis-

bəti kimi; 

 mexanikləşdirilmiş işlər üzrə əmək məsrəflərinin təqvim vaxtı fonduna nisbəti 
kimi; 

 
mexanikləşdirilmiş işlər üzrə əmək məsrəflərinin rejim vaxtı fonduna nisbəti 

kimi; 

 
mexanikləşdirilmiş işlər üzrə əmək məsrəflərinin istehsalının həcminə nisbəti 

kimi; 

 
mexanikləşdirilmiş işlər üzrə əmək məsrəflərinin innovasiya xərclərinə nisbəti 

kimi. 

 

BÖLMƏ: 0703 

Ad 0703 

Suallardan 24 

Maksimal faiz 24 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Fondverimi göstəricisi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinin məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 istehsal olunmuş məhsulun həcminin əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinə nisəbti 
kimi; 

 
əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin istehsal olunmuş məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 istehsal olunmuş məhsulun həcminin əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinə nisbəti kimi; 

 
istehsal olunmuş məhsulun həcminin əsas vəsaitlərin bərpa dəyərinə nisbəti 

kimi. 



 
 
Sual: Fondtutumu göstəricisi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
istehsal olunmuş məhsulun həcminin əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinə nisbəti 

kimi; 

 
əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin istehsal olunmuş məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 
əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinin istehsal olunmuş məhsulun həcminə nisbəti 

kimi; 

 istehsal olunmuş məhsulun həcminin əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinə nisbəti kimi; 

 
istehsal olunmuş məhsulun həcminin əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinə nisbəti 

kimi. 

 
 
Sual: Fondların rentabelliyi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinin satışdan mənfəətinə nisbəti kimi;

 
satışdan mənfəətin əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinə nisbəti kimi; 

 
əsas vəsaitlərinə qalıq dəyərinin satışdan mənfəətə nisbəti kimi; 

 
satışdan mənfəətin əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinə nisbəti kimi; 

 satışdan mənfəətin əsas vəsaitlərin bərpa dəyərinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Mövcud avadanlıq parkından istifadə əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
istifadə olunan avadanlıqların sayının mövcud avadanlıqların sayına nisbəti 

kimi; 

 
mövcud avadanlıqların sayının istifadə olunan avadanlıqların sayına nisbəti kimi 

 
qurulmuş avadanlıqların sayının mövcud avadanlıqların sayına nisbəti kimi; 

 
mövcud avadanlıqların sayının qurulmuş avadanlıqların sayına nisbəti kimi; 

 
qurulmuş avadanlıqların sayının istifadə olunan avadanlıqların sayına nisbəti 

kimi. 

 
 
Sual: Qurulmuş avadanlıqlardan istifadə əmsalı hesabla¬nır: (Çəki: 1) 



 
istifadə olunan avadanlıqların sayının qurulmuş avadanlıqların sayına nisbəti 

kimi; 

 qurulmuş avadanlıqların sayının istifadə olunan avadanlıqların sayına nisbəti 
kimi; 

 
mövcud avadanlıqların sayının istifadə olunan avadanlıqların sayına nisbəti kimi 

 qurulmuş avadanlıqların sayının mövcud avadanlıqların sayına nisbəti kimi 

 
mövcud avadanlıqların sayının qurulmuş avadanlıqların sayına nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Avadanlıqların təqvim vaxt fondundan istifadə əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun onların təqvim iş vaxtı fonduna nisbəti 
kimi; 

 
təqvim iş vaxtı fondunun avadanlıqların faktiki iş vaxtı fonduna onların nisbəti 

kimi; 

 
avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun onların rejim iş vaxtı fonduna nisbəti 

kimi; 

 avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun onların plan üzrə iş vaxtı iş vaxtı fonduna 
nisbəti kimi; 

 
rejim iş vaxtı fondunun avadanlıqların faktiki iş vaxtı fonduna onların nisbəti 

kimi. 

 
 
Sual: Avadanlıqların plan iş vaxtı fondundan istifadə əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun onların plan üzrə iş vaxtı fonduna nisbəti 
kimi; 

 
avadanlıqların plan iş vaxtı fondunun onların faktiki iş vaxtı fonduna nisbəti kimi; 

 rejim iş vaxtı fondunun avadanlıqların plan iş vaxtı fonduna onların nisbəti kimi; 

 
avadanlıqların plan iş vaxtı fondunun onların rejim iş vaxtı fonduna nisbəti kimi; 

 təqvim iş vaxtı fondunun avadanlıqların rejim iş vaxtı fonduna onların nisbəti 
kimi. 

 
 
Sual: Müəssisənin istehsal potensialının tərkibinə daxildir: (Çəki: 1) 



 
əsas fondlar, heyət, materiallar, maliyyə resursları, texnologiya informasiya, 

hazır məhsul, mənfəət; 

 heyət, materiallar, əsas vəsaitlər, dövriyyə vəsaitləri, informasiya, maliyyə, 
satılm ış məhsul xalis mənfəət; 

 
sənaye istehsal fondları, sənaye-istehsal heyəti, enerji, texnologiya, materiallar, 

informasiya, maliyyə resursları; 

 materiallar, əsas fondlar, heyət, istehsal olunmuş və satılmış məh-sulun həcmi, 
məhsul satışından pul gəliri; 

 
sənaye-istehsal fondları, heyət, materiallar, əmtəəlik məhsul, texnologiya, 

informasiya, ümumi məhsul. 

 
 
Sual: Əsas fondların fondveriminə təsin edən I dərəcəli amillərin təsiri təhlilin aşağıdakı üsulu 
ilə müəyyən olunur: (Çəki: 1) 

 
indeks; 

 inteqral; 

 
orta kəmiyyət; 

 müqayisə; 

 
zəncirvari yerdəyişmə.

 
 
Sual: Fondverimi, fondtutumu, fondların rentabelliyi xarakterizə edir: (Çəki: 1) 

 
əsas fondların hərəkətini; 

 
əsas fondların texniki vəziyyətini; 

  əsas fondlardan istifadənin səmərəliliyini ; 

 
maşın və avadanlıqların yüklənməsi dərəcəsini;

 avadanlıqların yaş tərkibini. 

 
 
Sual: Əsas fondların orta illik dəyərinin məhsulun həcminə nisbəti xarakterizə edir: (Çəki: 1) 

 
əsas fondların fondverimini ; 



 
əsas fondların fondtutumunu; 

 
əməyin fondla silahlanmasını; 

 
əsas fondların yararlılıq əmsalını; 

 
əsas fondların köhnəlməsi əmsalını

 
 
Sual: İstehsal olunmuş məhsulun həcminin əsas istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti 
xarakterizə edir: (Çəki: 1) 

 
əsas fondların fondverimini ; 

 
əsas fondların fondtutumunu; 

 
əməyin fondla silahlanmasını; 

 
əsas fondların yararlılıq əmsalını; 

 
əsas fondların köhnəlməsi əmsalını

 
 
Sual: Avadanlıqların intensiv yüklənməsi əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 vaxt vahidi ərzində faktiki istehsal olunmuş məhsulun həcminin onun plan üzrə 
həcminə nisbəti kimi; 

 
vaxt vahidi ərzində plan üzrə istehsal olunmuş məhsulun faktiki həcminə nisbəti 

kimi; 

 avadanlıqların faktiki iş vaxtının onların plan üzrə iş vaxtına nisbəti kimi; 

 
avadanlıqların plan üzrə iş vaxtının faktiki iş vaxtına nisbəti kimi; 

 maşın və avadanlıqların ortaillik dəyərinin onların iş vaxtına nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Avadanlıqlardan istifadənin səmərəliliyinin təhlilində aşağıdakı göstəricilərdən istifadə 
edilir: (Çəki: 1) 

 
əmtəəlik məhsulun 1 manatına xərc; 

 avadanlıqların işinin növbəlik əmsalı; 

 
məhsulun quruluşunun dəyişməsi; 



 
ayrı-ayrı növ məhsula xərc səviyyəsinin dəyişməsi;

 materialların qiymətinin və tariflərin dəyişməsi. 

 
 
Sual: Avadanlıqların təqvim iş vaxt fondundan istifadə əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun işlənmiş ümumi adam-saatların 

miqdarına nisbəti kimi; 

 avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun avadanlıqların ümumi miqdarına nisbəti 
kimi; 

 
avadanlıqların faktiki və təqvim iş vaxtı fondarının nisbəti; 

 avadanlıqların faktiki iş vaxtı fondunun idarəetmə işlərinin ümumi həcminə 
nisbəti kimi; 

 
sənaye-istehsal heyətinin orta sayının ən böyük növbədə fəhlələrin sayına 

nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Əsas fondların təzələnməsi əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 
hesabat dövründə daxil olmuş əsas vəsaitlərin həmin dövrün sonuna onların 

dəyərinə nisbəti kimi; 

 dövriyyədən çıxmış əsas vəsaitlərin dövrün əvvəlinə onların dəyərinə nisbəti 
kimi; 

 
əsas vəsaitlərin artım məbləğinin həmin dövrün əvvəlinə onların dəyərinə 

nisbəti kimi; 

 kapital qoyuluşlarının işə salınmış əsas fondların dəyərinə nisbəti kimi 

 
dövriyyədən çıxmış və daxil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərlərinin nisbəti kimi; 

 
 
Sual: Əsas fondların bərpası əmsalı hesablanır: (Çəki: 1) 

 hesabat dövründə daxil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinin dövrün sonuna onların 
dəyərinə nisbəti kimi; 

 
hesabat dövründə çıxmış əsas vəsaitlərin dəyərinin dövrün əvvəlinə onların 

dəyərinə nisbəti kimi; 

 hesabat dövründə daxil olmuş əsas vəsaitlərin daxil olmuş əsas vəsaitlərin 



dəyərinə nisbəti kimi; 

 
dövriyyədən çıxmış əsas fondların dəyərinin daxil olmuş əsas vəsaitlərin 

dəyərinə nisbəti kimi; 

 kapital qoyuluşunun işə salınmış əsas fondların dəyərinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Əsas fondların fondverimi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
əmtəəlik məhsulun dəyərinin əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi; 

 
əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinin əmtəəlik məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 
sənaye – istehsal təyinatlı əsas fondların dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin 

orta siyahı sayına nisbəti kimi; 

 istehsal avadanlıqlarının dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin orta siyahı 
sayına nisbəti kimi; 

 
mənfəətin əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Əsas fondların fondtutumu hesablanır: (Çəki: 1) 

 
əmtəəlik məhsulun dəyərinin əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi; 

 
əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinin əmtəəlik məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 sənaye – istehsal təyinatlı əsas fondların dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin 
orta siyahı sayına nisbəti kimi; 

 
istehsal avadanlıqlarının dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin orta siyahı 

sayına nisbəti kimi; 

 mənfəətin əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Əməyin texniki silahlanması hesblanır: (Çəki: 1) 

 
əmtəəlik məhsulun dəyərinin əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi; 

 
əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinin əmtəəlik məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 
əsas fondların dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin orta siyahı sa-yına nisbəti 

kimi; 



 
istehsal avadanlıqlarının dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin orta siyahı 

sayına nisbəti kimi; 

 mənfəətin əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi. 

 
 
Sual: Əsas fondların rentabelliyi hesablanır: (Çəki: 1) 

 
əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinin əmtəəlik məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 sənaye – istehsal təyinatlı əsas fondların dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin 
orta siyahı sayına nisbəti kimi; 

 
istehsal avadanlıqlarının dəyərinin ən böyük növbədə fəhlələrin orta siyahı 

sayına nisbəti kimi; 

 
mənfəətin əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi. 

 
əmtəəlik məhsulun dəyərinin əsas vəsaitlərin ortaillik dəyərinə nisbəti kimi; 

 
 
Sual: Fondveriminə təsir edən əsas amillərə aiddir: (Çəki: 1) 

 
avadanlıqların strukturunun və iş vaxtının dəyişməsi, hasilatın dəyişməsi; 

 
məhsulun həcminin və strukturunun dəyişməsi, işçilərin sayının dəyişməsi; 

 avadanlıqların iş vaxtının dəyişməsi, fəhlələrin əmək məhsuldarlığının 
dəyişməsi; 

 
əsas istehsal fondlarının orta illik dəyərinin dəyişməsi, fəhlələrin orta illik 

hasilatının dəyişməsi; 

 
məhsulun strukturunun, keyfiyyətinin, maya dəyərinin dəyişməsi. 

 
 
Sual: Mövcud avadanlıqlar bölünür: (Çəki: 1) 

 faktiki işləyən və plan üzrə işləyən; 

 
qurulacaq və artıq; 

 
qurulmuş və qurulmamış; 

 
işləməyən və boşdayanan; 



 
fəaliyyətdə olan və fəaliyyətdə olmayan

 
 
Sual: Avadanlıqlardan istifadənin səmərəliliyinin əks etdirən göstəricilər: (Çəki: 1) 

 avadanlıqların intensiv, ekstensiv və inteqral yüklənməsi əmsalları;

 
fondverimi və fondtutumu; 

 material verimi və material tutumu; 

 
avadanlıq vahidinin məhsuldarlığı; 

 
əməyin fondlasilahlanması və əməyin texniki silahlanması 

 

BÖLMƏ: 0802 

Ad 0802 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Əməkdən istifadənin keyfiyyətini xarakterizə edən göstərici hansıdır? (Çəki: 1) 

 
əmək məhsuldarlığı; 

 iş yerlərinin heyətlə təmin olunması;

 
işçilərin orta illik siyahı sayı; 

 iş vaxtından istifadə; 

 
iş vaxtı itkisi. 

 
 
Sual: Əmək məhsuldarlığı aşağıdakı göstərici ilə müəyyən olunur: (Çəki: 1) 

 bir işçi hesabı ilə məhsul istehsalı;

 
normativ-xalis məhsul; 



 
satışdan pul gəliri; 

 
əməktutumu; 

 
fəhlələrin sayı. 

 
 
Sual: Müəssisənin işçi qüvvəsilə təmin olunması necə müəyyən olunur? (Çəki: 1) 

 Ayrı-ayrı kateqoriyalar, peşələr və ix¬tisas dərəcələri üzrə işçilərin faktiki sayı 
əvvəlki illərin və tələbatın müvafiq göstəriciləri ilə tutuşdurulur; 

 
Bütün kateqoriya işçilərin sayı işçilərin plan sayına bölünür; 

 
Əsas istehsal fəhlələrinin faktiki və plan sayı müqayisə olunur; 

 
İnzibati idarəetmə və köməkçi istehsal heyətinin sayının cəmi işçilərin sayına 

nisbəti kimi təyin olunur; 

 
Əsas və köməkçi istehsalat işçilərinin sayı cəmi işçilərin sayı ilə müqayisə 

olunur; 

 
 
Sual: Əmək məhsuldarlığı səciyyələndirir: (Çəki: 1) 

 
İstehsalın faktiki və plan həcminin nisbətini; 

 Mühəndis-texniki işçilərin hər nəfərinə düşən məhsul istehsalını; 

 
Orta hesabla bir işçiyə düşən məhsul istehsalını; 

 Köməkçi istehsal heyətinin hər nəfərinə düşən ümumi məhsulun həcmini;

 
Ümumi işçilərin hər nəfərinə düşən məhsul satışının həcmini. 

 
 
Sual: Məhsulun əməktutumu hesablanır: (Çəki: 1) 

 
İstehsal olunmuş məhsulun hər manatına düşən əmək haqqı kimi; 

 
İstehsal olunmuş məhsulun hər manatına düşən adam gün kimi; 

 Müəyyən çeşiddə məhsulun hazırlanmasına iş vaxtı fondunun həmin dövrdə 
məhsulun natural ifadədə miqdarına nisbəti kimi; 

 
Hər min manatlıq məhsula düşən işçilərin sayı kimi; 



 
Məhsul vahidinə düşən əmək haqqı məbləği kimi 

 

BÖLMƏ: 0803 

Ad 0803 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Əsas istehsalat işçilərinin sayının plana nisbətən dəyişməsinin məhsul istehsalına təsiri 
necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 
Əsas istehsalat işçilərinin plan sayı ilə faktiki sayı arasındakı fərq bir işçinin plan 

üzrə əmək məhsuldarlığına vurulur; 

 
İşçilərin plan sayı ilə faktiki sayı arasındakı fərq bir işçinin plan üzrə əmək 

məhsuldarlığına vurulur; 

 
İşçilərin plan sayı ilə faktiki sayı arasındakı fərq 100-ə vurularaq işçilərin plan 

sayına bölünür; 

 
İşçilərin plan sayı ilə faktiki sayı arasındakı fərq bir işçiyə düşən mənfəət 

məbləğinə vurulur; 

 
İşçilərin plan sayı ilə faktiki sayı arasındakı fərq bir işçiyə düşən məhsul 

satışından əldə edilən məbləğə vurulur 

 
 
Sual: Əmək məhsuldarlığının plana nisbətən dəyişməsinin məhsul istehsalına təsiri necə 
hesablanır? (Çəki: 1) 

 Bir işçi hesabı ilə əmək məhsuldarlığı üzrə kənarlaşma işçilərin plan üzrə 
sayına vurulur; 

 
Əmək məhsuldarlığı üzrə kənarlaşma plan üzrə əmək məhsuldarlığına bölünür; 

 
Əmək məhsuldarlığı üzrə kənarlaşma işçilərin faktiki sayına vurulur; 

 
Əmək məhsuldarlığı üzrə kənarlaşma texniki işçilərin sayına vurulur; 

 
Əmək məhsuldarlığı üzrə kənarlaşma inzibati işçilərin sayına vurulur; 

 



 
Sual: Əmək məhsuldarlığı və orta əmək ödənişinin artım templəri arasındakı nisbət: (Çəki: 1) 

 
Əmək ödənişinin artım tempi əmək məhsuldarlığının artım tempindən yüksək 

olmalıdır; 

 
Əmək ödənişi ilə əmək məhsuldarlığının artım templəri bərabər olmalıdır; 

 
Əmək məhsuldarlığın artım tempi əmək ödənişinin artım tempindən irəlidə 

getməlidir; 

 
Əmək məhsuldarlığının planlaşdırılan artım tempi reallığa çevrilmədikdə əmək 

ödənişi iki dəfə azaldılmalıdır; 

 
Əmək ödənişinin artım tempi ilə əmək məhsuldarlığının artım tempinin nisbəti 

bəra¬bər səviyyədə azalmalı və ya artmalıdır. 

 
 
Sual: Məhsulun əmək tutumuna təsir göstərən əsas amillər hansılardır? (Çəki: 1) 

 
Bütün çeşidlər üzrə buraxılan məhsulun faktiki əməktutumuna udel 

əməktutumunun artması müsbət təsir göstərir; 

 Məhsul istehsalının azalması faktiki əməktutumunun azalımasına təsir göstərir; 

 
Məhsulun əməktutumunun artıb-azalmasına ayrı-ayrı məhsul çeşidləri üzrə 

əmək¬tu¬tu¬munun və məhsul buraxılışı strukturunun dəyişməsi müsbət və ya 
mənfi təsir göstərir; 

 Məhsul istehsalının artım tempi məhsulun əməktutumunun artmasına müsbət 
təsir göstərir; 

 
Məhsulun əməktutumunun həcminə işçilərin sayının və işlənmiş adam-günlərin 

miqdarının artması müsbət təsir göstərir; 

 
 
Sual: Məhsulun əməktutumu ilə əmək məhsuldarlığı göstəriciləri arasında funksional əlaqə 
varmı? (Çəki: 1) 

 
Əmək məhsuldarlığı artdıqca məhsulun əməktutumu da artır; 

 
Əmək məhsuldarlığı yüksəldikcə məhsulun əməktutumu azalır və tərsinə; 

 
Məhsulun əməktutumu azaldıqca əmək məhsuldarlığı yüksəlir; 

 
İşçilərin sayının azalması əmək məhsuldarlığına müsbət, məhsulun 

əməktutumna mənfi təsir göstərir; 



 
Məhsulun əməktutumu ilə əmək məhsuldarlığı düz mütənasibdir; 

 
 
Sual: Əmək haqqı xərclərinin həcminə təsir göstərən əsas amillər hansılardır? (Çəki: 1) 

 
Əmtəəlik məhsul satışının həcminin dəyişməsi; 

 
İdarəetmə işçilərinin sayının plana nisbətən artıb-azalması; 

 Məhsul istehsalının həcmi və strukturunun dəyişməsi, əməyin ödənişi 
səviyyəsinin dəyişməsi; 

 
Müxtəlif səbəblərdən istehsalatda boşdayanmaların artması; 

 
Əmək haqqı tariflərinin dəyişdirilməsi; 

 
 
Sual: Əməyin ödənişi fondunun həcminə hansı əsas amillər təsir göstərir? (Çəki: 1) 

 
İşçilərin sayının və bir işçiyə düşən əmək haqqı məbləğinin dəyişməsi;

 
Əmək məhsuldarlığının dəyişməsi; 

 
Məhsul istehsalı və satışı həcminin dəyişməsi; 

 
İşçilərin ixtisas dərəcələrinin dəyişməsi; 

 
Məhsul vahidinə əmək haqqının dəyişməsi; 

 

BÖLMƏ: 0903 

Ad 0903 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Material məsrəflərinin bir manatına mənfəət hesablanır? (Çəki: 1) 

 Material resurslarının dəyərini satılmış məhsulun dəyərinə bölməklə;

 
Satışdan mənfəəti məhsulun maya dəyərinə bölməklə; 



 
Satışdan mənfəəti material məsrəflərinə bölməklə; 

 Material məsrəflərini məhsulun maya dəyərinə bölməklə; 

 
Satışdan əldə olunan mənfəətdən material məsrəflərini çıxmaqla. 

 
 
Sual: Kommersiya və inzibati xərclər örtülür: (Çəki: 1) 

 satışdan mənfəət hesabına; 

 
ümumi mənfəət hesabına; 

 vergitutulana qədər mənfəət hesabına;

 
xalis mənfəət hesabına; 

 satışdankənar mənfəət hesabına. 

 
 
Sual: Satışdan pul gəlirində material məsrəflərinin payı nəyi göstərir? (Çəki: 1) 

 
məhsulun məsrəftutumunu; 

 məhsulun əməktutumunu; 

 
məhsulun materialtutumunu; 

 material resurslarının verimini ; 

 
əmək resurslarından istifadə səviyyəsini.

 
 
Sual: Dəyişən xərclərə aid edilir: (Çəki: 1) 

 bütün heyətin əmək haqqı, material məsrəfləri, amortizasiya; 

 
fəhlələrin əmək haqqı (sığortaya ayırmalarla), müstəqim material məsrəfləri, 

məhsulun çatdırılması üzrə xərclər; 

 qulluqçuların əməkhaqqı, reklam xərcləri, icarə haqqı; 

 
fəhlə və qulluqçuların əmək haqqı (sığortaya ödəmələrlə birlikdə), xammal, 

material və yanacaq xərcləri; 

 alınmış kreditlər üzrə faizlər, renta, icarə haqqı. 



 
 
 

 
 

 


