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Sual: «Firmanın iqtimsadiyyatı» kursu a

 
Makroiqtisadiyyat 

 
Mezoiqtisadiyyat 

/8034#01#Q15/8035#01#Q15/8036#01#Q15/Baxış 

8036#01#Q15 

8036 - Müəssisənin iqtisadiyyat

  

Suleymanova X.İ. 

80 dəqiqə 

0 Saniyə 

İmtahan 

200 

64 (32 %) 

200 
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14 
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Sual: «Firmanın iqtimsadiyyatı» kursu aşağıdakılardan hansına aiddir: (Çəki: 1)

ənin iqtisadiyyatı 

ki: 1) 



 
Meqoiqtisadiyyat 

 
Mikroiqtisadiyyat 

 
Makro və mezoiqtisadiyyat

 
Sual: İqtisad elmi aşağıdakı elm sahələrinin hansına aiddir? (Çəki: 1) 

 
təbiət elmləri 

 
texniki elmlər

 
ictimai elmlər 

 
siyasi elmlər 

 
dəqiq elmlər 

 
Sual: «Firmanın iqtisadiyyatı» kursunun obyekti hansıdır? (Çəki: 1) 

 
Firmada baş verən iqtisadi proseslərin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi 

 
Firma birlikləri, sənaye sahələri 

 
Firmalar, onların istehsal təsərrüfat fəaliyyəti 

 
Firmaların dövlət tənzimlənməsi, məşğulluq problenmləri 

 
Mövjud istehsal münasibətlərinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qa¬nunların 

müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətindəki təzahür forma¬la¬rının öyrənilməsi 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansında tədqiqat və təhlil işinin bütünlükdə milli iqtisadiyyat 
səviyyəsində aparılır? (Çəki: 1) 

 
Makroiqtisadiyyat 

 
Mikroiqtisadiyyat 



 
Müəssisənin iqtisadiyyatı 

 
Firmanın iqtisadiyyatı 

 
Ev təsərrüfatının iqtisadiyyatı

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı istehsalın resurs təminatını müəyyən edən amillərə aid deyil? 
(Çəki: 1) 

 
binalar; 

 
iş maşınları;

 
iş qüvvəsi; 

 
idarəetmə; 

 
xammal. 

 
Sual: Neoklassik nəzəriyyəyə görə firma (Çəki: 1) 

 
istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 

maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir; 

 
istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 

ictimai təlabatı ödəmək kimi şərtləndirilir; 

 
bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya 

qurluşlu təşkilatdır; 

 
bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya 

qurluşlu təşkilatdır; 

 
mütəhərrik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz 

davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır; 

 
Sual: İnstitutsional nəzəriyyəyə görə firma (Çəki: 1) 



 
istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 

maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir; 

 
istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 

ictimai təlabatı ödəmək kimi şərtləndirilir; 

 
bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya 

qurluşlu təşkilatdır; 

 
bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən, məqsədi isə mənfəət əldə 

etmək olmayan mürəkkəb ierarxiya qurluşlu təşkilatdır; 

 
mütəhərrik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz 

davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır; 

 
Sual: İnstitutsional nəzəriyyəyə görə firma (Çəki: 1) 

 
istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 

maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir; 

 
istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 

ictimai tələbatı ödəmək kimi şərtləndirilir; 

 
müxtəlif səviyyələrdə baş verən sahibkarlıq funksiyalarının qarşılıqlı fəaliyyəti 

sistemidir; 

 
sövdələşmə (transaksiya) xərclərinə qənaət və resurs sahiblərinin təsərrüfat 

qərarlarının koordinasiyası ilə əlaqədar olan xərclərin nisbətini optimallaşdıran 
təşkilatdır 

 
mütəhərrlik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz 

davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır; 

 
Sual: Davranma nəzəriyyəyə görə firma (Çəki: 1) 

 
istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 

maksimum mənfəət əldə etmək kimi şərtləndirilir; 

 
istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə 

ictimai tələbatı ödəmək kimi şərtləndirilir; 



 
bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya 

quruluşlu təşkilatdır; 

 
sövdələşmə (transaksiya) xərclərinə qənaət və resurs sahiblərinin təsərrüfat 

qərarlarının koordinasiyası ilə əlaqədar olan xərclərin nisbətini optimallaşdıran 
təşkilatdır 

 
mütəhərrlik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz 

davranışı ilə mövcud olan mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır; 

 
Sual: İtalyan sözü olan “firma” sözü azərbaycan dilində hansı sözlərə uyğun gəlir? (Çəki: 1) 

 
“imza”, “birlik” 

 
“xidmət”. “nişan” 

 
“imza”, “fond” 

 
“imza”, “nişan” 

 
“nişan”, “kollektiv”

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı firmaya aiddir, müəssisəyə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
hüquqi şəxs statusunu almaq 

 
məhsul istehsal etmək 

 
kommersiya fəaliyyətini həyata keçirmək

 
məqsədi mənfəət əldə etmək 

 
işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamaq 

 
Sual: Aşağıdakı ifadələrdən hansı səhvdir? (Çəki: 1) 

 
firma innovasiya fəaliyyətini və qiymət siyasətini həyata keçirən şəxsdir 



 
firmanın tərkibi bir vəya bir neçə müəssisədən ibarətdir 

 
firma kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisədir, təşkilatdır 

 
firma məhsul istehsal edən, sənaye xarakterli iş görən vəxidmətlər göstərən 

hüquqi şəxsdir 

 
firma yalnız koomersiya fəaliyyəti həyata keçirir 

 
Sual: “Firmanın iqtisadiyyatı” kursunun predmeti hansıdır? (Çəki: 1) 

 
firmalar, onların istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti və dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

araşdırılması 

 
firmaların, sənaye sahələri, milli iqtisadiyyatın davamlıə inkişaf məsələlərini 

öyrənilməsi 

 
firmaların dövlət tınzimlənməsi, məşğulluq problemləri 

 
istehsal münasibətlərinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların firmanın 

təsərrüfat fəaliyyətindəki təzahür formaları, mövcud olan ümumi 
qanunauyğunluqlar, istehsal və qeyri-istehsal amilləri, məhsul istehsalı və xidmətlər 
göstərilməsinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi məsələlərinin öyrənilməsi 

 
istehsal münasibətlərinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların firmanın 

təsərrüfat - kommersiya fəaliyyətindəki təzahür formaları, mövcud olan ümumi 
qanunauyğunluqlar, istehsal və qeyri-istehsal amilləri, məhsul istehsalı və xidmətlər 
göstərilməsinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi məsələlərinin öyrənilməsi 

 
Sual: “Firmanın iqtisadiyyatı” kursunun məqsədi nədir? (Çəki: 1) 

 
firmaya aid iqtisadi terminləri öyrənmək 

 
firmaların ölkənin iqtisadi inkişafındakı rolunu öyrənmək 

 
firmaların ölkənin sosial inkişafındakı rolunu öyrənmək 

 
firmanın iqtisadiyyatının nəzəri və praktiki məsələlərini, onun iqtisadiyyatının 

səmərəli idarə edilməsinin qayda və metodlarını öyrənməkdir 



 
mövcud istehsal münasibətlərinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların 

firmanın təsərrüfat fəaliyyətindəki təzahür formalarının, mövcud olan ümumi 
qanunauyğunluqların öyrənmək 

BÖLMƏ: 0201 

Ad 0201 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Buraxılan məhsulun iqtisadi təyinatına görə firmalar bölünürlər: (Çəki: 1) 

 
kiçik və orta müəssisələrə 

 
istehsal və kommersiya müəssisələrinə 

 
əl əməyinə əsaslanan və avtomatlaşdırılmış müəssisələrə 

 
istehlak şeyləri və istehsal vasitələri istehsal edən müəssisələrə

 
ixtisaslaşdırılmış və universal müəssisələrə 

 
Sual: Firmanın təşkilati-hüquqi formalarına nələr daxildir? (Çəki: 1) 

 
kiçik, orta və iri müəssislər 

 
istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələri 

 
məhdud məsuliyyətli müəsisiə və səhmdar cəmiyyət

 
özəl müəssisə və müştərək müəssisə 

 
dövlət müəssisəsi və xarici müəssisə 

 



Sual: İstehsalın təşkili tipinə görə sənaye müəssisələri bölünürülər: (Çəki: 1) 

 
kiçik, orta və iri müəssisələrə 

 
istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələrinə 

 
əl əməyinə əsaslanan, mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış müəssisələrə

 
kütləvi, seriyalı və fərdi müəssisələrə 

 
axınlı, dəstəli və fərdi müəssisələrə 

 
Sual: Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərdə səhmdarların maksimum sayı nə qədər olmalıdır? 
(Çəki: 1) 

 
55 nəfər; 

 
40 nəfər; 

 
50 nəfər; 

 
49 nəfər; 

 
100 nəfər;

 
Sual: Adi səhmlər səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının: (Çəki: 1) 

 
25 faizindən çox ola bilməz

 
100 faizini təşkil etməlidir 

 
50 faizindən çox ola bilməz

 
75 faizindən az ola bilməz 

 
hədd yöxdur 

 
Sual: İmtyazlı səhmlər səhmdar cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının: (Çəki: 1) 



 
25 faizindən çox ola bilməz

 
100 faizini təşkil etməlidir 

 
50 faizindən çox olmalıdır 

 
75 faizindən az ola bilməz 

 
hədd yöxdur 

 
Sual: Məhsulun istehsalında iştirak etməyən bölmə hansıdır? (Çəki: 1) 

 
əsas sex 

 
yardımçı sex 

 
sosial-məişət bölməsi

 
köməkçi sex 

 
xidmətedici sex 

 
Sual: Nizamnamə kapitalının (fondunun) həcmi: (Çəki: 1) 

 
dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra müəyyən edilir 

 
müəssisə yaradılarkən müəyyən edilir 

 
müəssisə fəaliyyət göstərərkən onun rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir

 
vergi orqanı tərəfindən müəyyən edilir 

 
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir 

 
Sual: Fəaliyyət miqyasına görə sənaye müəssisələri bölünürülər: (Çəki: 1) 

 
kiçik, orta və iri müəssisələrə 



 
kiçik, böyük, qarışıq müəssisələrə 

 
xırda, böyük və transmilli müəssisələrə

 
kütləvi, seriyalı və fərdi müəssisələrə 

 
axınlı, dəstəli və fərdi müəssisələrə 

 
Sual: İxtisaslaşdırılma dərəcəsinə görə müəssisələr müəssisələr bölünürülər: (Çəki: 1) 

 
ixtisaslaşdırılımış, ixtisaslaşdırılmış, kombinələşmiş müəssisələrə

 
istehsal, kommersiya və xidmət müəssisələrinə 

 
ixtisaslaşdırılmış, universal və qarışıq müəssisələrə 

 
kütləvi, seriyalı və fərdi müəssisələrə 

 
ixtisaslaşdırılımış, axınlı və fərdi müəssisələrə 

 
Sual: Müəssisənin tərkibinə daxil olan struktur bölmələr aşağıdakı hansı vəhdətliyə malik 
olurlar? (Çəki: 1) 

 
texnoloji;

 
sosial; 

 
pisxoloji; 

 
təşkilati; 

 
fiziki. 

BÖLMƏ: 0401 

Ad 0401 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 



Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: İstehsal heyəti icra etdikləri funksiyaların xarakterinə görə hansı kateqoriyalarına 
bölünürlər? (Çəki: 1) 

 
fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, qulluqçular, kiçik xidmətedici heyət, şagirdlər, 

mühafizə işçiləri 

 
sahibkarlar, səhmdarlar, menecerlər, fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, şagirdlər, 

qulluqçular; 

 
menecerlər, marketoloqlar, mühasiblər, mühəndislər, yardımçı təsərrəüfat 

işçiləri, payçılar; 

 
baş mühəndis, ixtisaslı fəhlələr, qulluqçular, servis xidməti göstərənlər, satıcılar, 

klub işçiləri; 

 
mühəndis-texniki işçilər, fəhlələr, şagirdlər, mühafizə işçiləri, vergi orqanlarının 

əməkdaşları. 

 
Sual: Sənaye fəhlələri ixtisas dərəcələrinə görə neçə qrupa bölünürlər? (Çəki: 1) 

 
5

 
3

 
2

 
6

 
4

 
Sual: İşlərinin xarakterinə görə fəhlələr qrupuna aid deyil: (Çəki: 1) 

 
məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edənlər; 



 
müəssisə ərazisinə nəzarət edənlər; 

 
əmək predmetini emal edənlər; 

 
xammal və hazır məhsulu nəql edənlər;

 
təmir işini həyata keçirənlər. 

 
Sual: Müəssisələrdə kadrların strukturu necə müəyyən edilir? (Çəki: 1) 

 
əsas fəhlələrin sayında heyətin orta siyahi sayının xüsusi çəkisinə görə 

 
köməkçi fəhlələrin saynının əsas fəhlələrin sayına nisbətinə görə 

 
heyətin orta siyahi sayının rəhbər və mütəxəssislərin sayına nisbətinə görə 

 
mühafizə işçilərinin sayının əsas və köməkçi fəhlələrin ümumi sayında xüsusi 

çəkisinə görə 

 
heyətin orta siyahi sayında müxtəlif kateqoriyalı işçilərin xüsusi çəkisinə görə 

 
Sual: Sənaye-istehsal heyətinə daxil edilmir: (Çəki: 1) 

 
əsas fəhlələr 

 
köməkçi fəhlələr 

 
mütəxəsislər 

 
mənzi-kommunal təsərrüfatının işçiləri 

 
mühafizə işçiləri və yanğın söndürənlər 

 
Sual: Əmək haqqı nədir? (Çəki: 1) 

 
iş qüvvəsinin kəmiyyəti və keyfiyyətinə görə işçiyə müəssisə tərəfindən ödənilən 

pul vəsaitidir; 



 
vaxtilə müəssisədə işləyib, lakin indi təqaüddə olan işçilərə müəssisələrin 

ödədiyi vəsait; 

 
işçinin ixtisas dərəcəsi əsasında ödənilən vəsait; 

 
işəgötürənin işçi ilə bağladığı müqaviləyə görə onun işdən çıxdığı halda ödədiyi 

vəsait; 

 
müəssisədə işçilərə yaxşı işlədiklərinə görə ödənilən mükafatlar; 

 
Sual: Əməyin ödənilməsinin tarif sisteminə daxildir: (Çəki: 1) 

 
tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi; 

 
iş yerlərinin təşkilinə qoyulan tələblər, işçilərin ixtisasına qoyulan tələblər, işçinin 

əmək haqqı ; 

 
əməyin ödənilməsi qaydası və əmək şəratinə qoyulan tələblər; 

 
tarif cədvəli, tarif dərəcəsi, tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı; 

 
işçilərin mükafatlandırması sistemi, əmək haqqının minmum səviyyəsi; 

 
Sual: Əməyin ödənişinin işəmuzd formasına aid deyil: (Çəki: 1) 

 
birbaşa işəmuzd; 

 
dolayı işəmuzd; 

 
mütərəqqi işəmuzd;

 
intensiv işəmuzd; 

 
mükafatlı işəmuzd. 

 
Sual: Əməyin ödənişinin vaxtamuzd formasına aiddir: (Çəki: 1) 

 
birbaşa vaxtamuzd; 



 
dolayı vaxtamuzd; 

 
mütərəqqi vaxtamuzd;

 
akord sistemi; 

 
mükafatlı vaxtamuzd. 

BÖLMƏ: 0501 

Ad 0501 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: İstehsalın əsas fondları nədir? (Çəki: 1) 

 
öz formasını istehsal prosesində dəyişəcək hazır məhsula çevrilən material 

qiymətliləridir. 

 
istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən öz 

dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən istehsal fondlarıdır 

 
istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən öz 

dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə bir il ərzində tamamilə keçirən əmək 
vasitələri və predmetləridir 

 
yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə 

tamamilə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

 
yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə 

hissə-hissə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

 
Sual: İstehsalın əsas fondlarının tərkibinə nələr daxildir? (Çəki: 1) 

 
bina və nəqliyyat vasitələri 



 
qurğu və materiallar 

 
nəqliyyat vasitələri və istehsal tullantıları 

 
binalar və yanacaq ehtiyyatları 

 
ötürücü mexanizmlər və tara materialları

 
Sual: İstehsalın əsas fondlarının quruluşu necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 
aktiv hissələrin dəyərlərinin passiv hissə dəyərlərinə nisbəti 

 
ünsürlərdən hər birinin ümumi dəyərdəki xüsusi çəkisi 

 
binaların dəyərinin istehsal avadanlıqlarının dəyərinə nisbəti

 
texnoloji avadanlıqların dəyərinin binaların dəyərinə nisbəti 

 
əsas fondların dəyərinin istehsal gücündə xüsusi çəkisi 

 
Sual: Aşağıda göstərilən istehsal vasitələrindən hansı əsas fond deyil? (Çəki: 1) 

 
bina 

 
 dəzgah 

 
məmulat 

 
qurğu 

 
nəqliyyat vasitəsi

 
Sual: Əsas fondların qiymətləndirmə üsulları hansılardır? (Çəki: 1) 

 
ilkin dəyərinə və təzələnmə əmsalına görə

 
qalıq və satış dəyərinə görə 



 
ilkin və bərpa dəyərinə görə 

 
köhnəlmə və amortizasiya dəyərinə görə 

 
işləmə müddəti və satış dəyərinə görə 

 
Sual: Əsas fondların aşınma növləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
fiziki, mənəvi, sosial, iqtisadi 

 
fiziki, texniki, mənəvi, sosial 

 
texniki, texnoloji, fiziki, mənəvi 

 
mənəvi, pisxoloji, sosial, iqtisadi

 
texniki , mənəvi, sosial, siyasi 

 
Sual: Əsas fondların amortizasiyası nədir? (Çəki: 1) 

 
əsas fondların dəyərindəki artım 

 
mənəvi aşınmaya məruz qalan əsas istehsal fondlarının dəyəri 

 
əsas fondların yeniləri ilə əvəz olunma faizi 

 
aşınma ilə əlaqədar, əsas fondun dəyərindən yaradılan məhsulun üzərinə 

keçən dəyər 

 
əsas fondların satışından gələn gəlirdir 

 
Sual: Müəssisədə əsas fondların təmiri hansı mənbədən maliyyələşdirilir? (Çəki: 1) 

 
amortizasiya fondundan; 

 
təmir fondundan; 



 
nizamnamə fondundan; 

 
ehtiyat fondundan; 

 
istehsalın inkişafı fondundan;

 
Sual: Avadanlıqlarda təmir işi nə vaxt həyata keçirir? (Çəki: 1) 

 
avadanlıq satıldıqda 

 
avadanlıq yeni alınanda 

 
avadanlıq fiziki köhnələndə 

 
avadanlıqların yerini dəyişdikdə 

 
avadanlıqların yerləşdirilməsində

 
Sual: Müəssisəsinin əsas fondlarına nə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
Binalar 

 
Hazır məhsul anbarında olan avadanlıq

 
Sexdə qurulmuş avadanlıq 

 
Nəqliyyat vasitələri 

 
Zavoddaxili su kəmərləri 

 
Sual: İstehsal gücü nədir? (Çəki: 1) 

 
müəssisəyə dövlətin icazə verdiyi maksimum istehsal imkanı 

 
müəssisənin zəruri keyfiyyətdə, çeşiddə maksimum məhsul satmaq imkanı 

 
müəssisənin zəruri keyfiyyətdə, çeşiddə maksimum məhsul buraxa bilmə 



qabiliyyətidir 

 
müəssisənin illik istehsal həcmi 

 
müəssisənin bazardakı payıdır 
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Sual: Müəssisənin dövriyyə fondları nədir? (Çəki: 1) 

 
yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə 

hissə-hissə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

 
istehsal prosesində iştirakından asılı olmayaraq, dəyərini itirən fondlardır 

 
öz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən 

fondlar 

 
istehsal prosesinə uzun müddət xidmət edən, natural formasını dəyişmədən öz 

dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən istehsal fondlarıdır 

 
yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə 

tamamilə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

 
Sual: Dövriyyə fondlarının tərkib ünsürləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
tədavül fondları, gələcək dövrün xərcləri və pul vəsaitləri 

 
yanacaq, təmir ehtiyatları və hazır məhsul 

 
istehsal ehtiyatları, bitməmiş istehsal və gələcək dövrün xərcləri



 
pul vəsaitləri, azqiymətli tezköhnələn əşyalar, debitor borcları 

 
gələcək dövrün xərcləri, tədavül fondları, pul vəsaitləri 

 
Sual: Dövriyyə vəsaitlərinə nələr aiddir? (Çəki: 1) 

 
istehsal ehtiyyatları və qurğuları 

 
dövrüyyə fondları və əsas fondlar 

 
gələcək dövrün xərcləri və ötürücü qurğular

 
dövriyyə fondları və tədavül fondları 

 
pul vəsaitləri və çoxillik əkmələr 

 
Sual: Müəssisədə materiallardan ehtiyat növləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
cari, mövsümü, müddətli, hazırlıq 

 
uzun müddətli, qısamüddətli, cari, hazırlıq

 
cari, hazırlıq, sığorta, mövsümü 

 
cari, istehsal, satış, sığorta 

 
istehsal, satış, xidmət, cari 

 
Sual: Məsrəf normasına daxil olmayan nədir? (Çəki: 1) 

 
texnoloji tullantılar 

 
texnoloji itkilər 

 
xalis məsrəf 

 
təchizat itkiləri 



 
texniki-təşkilati itkilər

 
Sual: Normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaitlərinə aiddir: (Çəki: 1) 

 
istehsal ehtiyatları; 

 
bitməmiş ehtiyatlar; 

 
gələcək dövrün xərcləri;

 
hazır məhsul; 

 
pul vəsaitləri. 

 
Sual: Material məsrəf normasının tərkibinə nələr daxildir? (Çəki: 1) 

 
dəstləşdirici məmulatlar, texnoloji tullantılar və itkilər, təşkilati-texniki tullantı və 

itkilər 

 
xammal və yanacaq, material və dəstləşdirici məmulatlar, xalis (faydalı) məsrəf 

 
xammal, təşkilati-texniki tullantı və itkilər, xalis (faydalı) məsrəf 

 
təşkilati-texniki tullantı və itkilər, xalis (faydalı) məsrəf, texnoloji tullantılar və 

itkilər 

 
xalis (faydalı) məsrəf, xammal, material və dəstləşdirici məmulatlar 

 
Sual: Məsrəf normaları tətbiq miqyasına görə necə qruplaşdırılır? (Çəki: 1) 

 
fərdi və kütləvi normalar 

 
fərdi və qrup normaları 

 
müfəssəl və fərdi normalar 

 
kütləvi və iriləşdirilmiş normalar 



 
perspektiv və müfəssəl normalar

 
Sual: İki məhsulgöndərmə arasındakı vaxt intervalında müəssisənin normal işini təmin etmək 
üçün hansı növ ehtiyat yaradılır? (Çəki: 1) 

 
sığorta ehtiyatı 

 
cari ehtiyat 

 
hazırlıq ehtiyatı 

 
mövsümü ehtiyat 

 
müəssisədaxili ehtiyat

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisənin tədavül fondlarına aid deyil? (Çəki: 1) 

 
anbardakı hazır məhsul 

 
az qiymətli və tez köhnələn əşyalar 

 
yola salınmış, lakin haqqı ödənilməmiş məhsullar

 
pul vəsaitləri 

 
debitor borcları 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisənin istehsal ehtiyatlarına aid deyil? (Çəki: 1) 

 
xammal, əsas material və satın alınmış yarımfab¬rikat¬lar 

 
yola salınmış, lakin haqqı ödənilməmiş məhsullar 

 
köməkçi materiallar 

 
tara və tara materialları 



 
alətlər, təsərrüfat əşyaları və digər azqiymətli, tezköhnələn əşyalar

 
Sual: Gələcək dövrün xərclərinə daxildir: (Çəki: 1) 

 
hazırkı dövrdə çəkilmiş, lakin gələcəkdə gəlir kimi məhsulun 

reallaşdirilmasından əldə edilən vəsaitlər; 

 
hazırkı dövrdə satılmış, lakin gələcəkdə ödəniləcək məhsullar; 

 
hazırkı dövrdə çəkilmiş, lakin gələcəkdə xərc kimi məhsulun maya dəyərinə 

daxil edilməklə geri qaytarılan xərclər; 

 
gələcəkdə çəkilmiş, lakin ha¬zır¬kı dövrdə xərc kimi məh¬su¬lun maya 

də¬yərinə daxil edilməklə geri qaytarılan xərclər; 

 
hazırkı dövrdə maya dəyərinə daxil edilmiş və xərc kimi geri qaytarılmış xərclər; 

 
Sual: Tədavül fondlarına daxildir: (Çəki: 1) 

 
bitməmiş istehsal; 

 
hazır məhsul; 

 
maşın və avadanlıqlar; 

 
gələcək dövrün xərcləri;

 
istehsal ehtiyatları. 

 
Sual: Hansı göstəricilər dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edir? 
(Çəki: 1) 

 
fondverimi və fondtutumu göstəriciləri; 

 
növbəlilik əmsalı; 

 
dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə və yüklənmə əmsalı; 



 
dövriyyə vəsaitlərinin məhsuldarlığı və ehtiyatı göstəriciləri;

 
dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığı və fondverimi göstəriciləri. 

 
Sual: Müəssisədə bitməmiş istehsala aşağıdakılardan hansı aidir? (Çəki: 1) 

 
hazır məhsulun dəyəri; 

 
istehsal prosesinə daxil olmamış xammal və materialların dəyəri; 

 
yeni məhsulun layihələndirilməsi və nümunəsinin yaradılması ilə əlaqədar 

xərclər; 

 
əsas fondların yaradılması ilə əlaqədar xərclər; 

 
istehsal prosesinə daxil olmuş və emal prosesində olan xammal və materialların 

dəyəri. 

 
Sual: Hazır məhsul: (Çəki: 1) 

 
normalaşdırılan dövriyyə fondlara aiddir 

 
istehsal ehtiyatlarına aiddir 

 
normalaşdırılmayan tədavül fondlarına aiddir

 
normalaşdırılan tədavül fondlarına aiddir 

 
əsas fondlara aiddir 

 
Sual: Müəssisənin dövriyyə vəsaitləri nədir? (Çəki: 1) 

 
yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə 

hissə-hissə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 

 
yalnız bir istehsal tsiklində iştirak edib, öz dəyərini yaradılan məhsulun üzərinə 

tamamilə keçirən və öz natural formasını dəyişən istehsal fondlarıdır 



 
öz natural formasını dəyişən, lakin istehsal prosesində birbaşa iştirak etməyən 

fondlar 

 
müəssisənin dövriyyə fondları və tədavül fondlarının hasilidir; 

 
müəssisənin öz pul vəsaitinin fasiləsiz dövranını təmin etmək məqsədilə 

dövriyyə və tədavül fondlarının yaranmasına avans edilmiş pul vəsaitinin 
məcmusudur. 

 
Sual: Adətən gələcək dövrün xərcləri dövriyyə fondlarının neçə faizini təşkil edir? (Çəki: 1) 

 
25;

 
20;

 
15;

 
10;

 
5 

 
Sual: Maddi resursların təfsilləşdirmə dərəcəsinə görə məsrəf normaları necə qruplaşdırılır? 
(Çəki: 1) 

 
iriləşdirilmiş və kütləvi normalar 

 
müfəssəl və qrup normaları 

 
iriləşdirilmiş və müfəssəl normalar

 
qrup və iriləşdirilmiş normalar 

 
perspektiv və müfəssəl normalar 
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Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 
dövrüyyə fondlarının həcminin tədavül fondlarının həcminə nisbəti kimi 

 
topdansatış qiymətində realizə olunmuş məhsulun həcminin tədavül fondlarının 

həcminə nisbəti kimi 

 
dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının topdansatış qiymətində realizə olunmuş 

məhsulun həcminə nisbəti kimi 

 
topdansatış qiymətində realizə olunmuş məhsulun həcminin dövriyyə 

vəsaitlərinin orta illik qalığına nisbəti kimi 

 
dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının dövriyyə fondlarının həcminə nisbəti kimi 

 
Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin yüklənmə əmsalı necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 
topdansatış qiymətində realizə olunmuş məhsulun həcminin dövriyyə 

vəsaitlərinin orta illik qalığına nisbəti kimi 

 
dövriyyə vəsaitlərinin bir dövriyyəsinin gün hesabı ilə uzunluğu göstəricisinin 

tərsi kimi 

 
dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının topdansatış qiymətində realizə olunmuş 

məhsulun həcminə nisbəti kimi 

 
dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətinin dövrdəki günlərin sayına nisbəti kimi 

 
istehsal edimiş məhsulun həcminin tədavül fondlarının həcminə nisbəti kimi 

 
Sual: Bitməmiş istehsaldakı dövriyyə vəsaitlərinin normativi aşağıdakı amillərin hansından 
aslıdır? (Çəki: 1) 



 
istehsal tsiklinin uzunluğundan, əsas fondların yeniləşmə əmsalından və 

məhsulun maya dəyərindən 

 
istehsal olunan məhsulun həcmi və tərkibindən, reallaşdırılmış məhsulun 

həcmindən; 

 
istehsal olunan məhsulun həcmi, işçilərin sayı və istehsal tsiklinin 

uzunluğundan; 

 
istehsal prosesində xərclərin artma xarakterindən, məhsulun maya dəyərindən 

və əməyin təşkilindən; 

 
istehsal tsiklinin uzunluğundan, məhsulun maya dəyərindən və istehsal 

prosesində xərclərin artma xarakterindən. 

 
Sual: Aşağıdakılardan amillərdən hansı dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətinə təsir 
göstərir? (Çəki: 1) 

 
işçilərin sayı 

 
əsas fondların orta illik dəyəri

 
mənfəətin həcimi 

 
işçilərin axını 

 
istehsal tsiklinin uzunluğu 

 
Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin bir dövriyyəsinin gün hesabı ilə uzunluğu göstəricisi necə 
hesablanır? (Çəki: 1) 

 
topdansatış qiymətində realizə olunmuş məh¬su¬lun həcminin dövriyyə 

vəsaitlərinin orta illik qa¬lı¬ğına nisbəti kimi; 

 
dövrdəki günlərin sayının dövr¬et¬mə əmsa¬lına nisbəti kimi; 

 
dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qa¬lı¬ğının topdansatış qiymətində realizə 

olunmuş məh¬su¬lun həcminə nisbəti kimi 



 
dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətinin dövrdəki günlərin sayına nisbəti kimi; 

 
istehsal edilmiş məhsulun həcminin tədavül fondlarının həcminə nisbəti kimi. 

 
Sual: Bitməmiş istehsaldakı dövriyyə vəsaitlərinin normativi aşağıdakı amillərin hansından 
aslı deyil? (Çəki: 1) 

 
istehsal tsiklinin uzunluğundan; 

 
reallaşdırılmış məhsulun həcmindən; 

 
istehsal olunan məhsulun həcmindən; 

 
istehsal prosesində xərclərin artma xarakterindən;

 
məhsulun maya dəyərindən 

 
Sual: İstehsal müəssisələrində materiallara qənaət necə hesablanır? (Çəki: 1) 

 
məhsul, hissə, məmulat vahidinə material məsrəfi normasının hesabat ilində 

məhsul, hissə, məmulatdan faktiki istehsalın həcminə nisbəti kimi; 

 
məhsul, hissə, məmulat vahidinə material məsrəfi normasını hesabat ilində 

materialın faktik məsrəfinə vurub ondan hesabat ilində məhsul, hissə, məmulatdan 
faktiki istehsalın həcmi çıxılır; 

 
məhsul, hissə, məmulat vahidinə material məsrəfi normasının hesabat ilində 

məhsul, hissə, məmulatdan faktiki istehsalın həcminə hasili kimi; 

 
məhsul, hissə, məmulat vahidinə material məsrəfi normasını hesabat ilində 

məhsul, hissə, məmulatdan faktiki istehsalın həcminə vurub ondan hesabat ilində 
materialın faktik məsrəfi çıxılır; 

 
məhsul, hissə, məmulat vahidinə material məsrəfi normasının və hesabat ilində 

məhsul, hissə, məmulatdan faktiki istehsalın həcminin cəmindən hesabat ilində 
materialın faktik məsrəfi çıxılır. 
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Sual: Məhsulun maya dəyəri: (Çəki: 1) 

 
məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasında istifadə olunan əsas fondların orta illik 

dəyərini əks etdirir; 

 
məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunmuş material və əmək haqqı 

xərclərinin, əsas fondlardan amorti¬zasiya ayırmalarının və s. xərclərin 
məcmu¬su¬nu əks etdirir; 

 
məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasında istifadə olunan əsas fondların və 

dövriyyə vəsaitlərinin dəyər ifadəsində məcmu¬su¬nu əks etdirir; 

 
məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunmuş xammal, yanacaq, enerji, 

materiala çəkilən xərclərin və əsas fondlardan amorti¬zasiya ayırmalarının 
məcmu¬su¬nu əks etdirir; 

 
rəqiblərlə qiymət mübarizəsində müəssisənin məhsula qoya biləcəyi ən optimal 

qiymətdir. 

 
Sual: İstehsal məsrəfləri iqtisadi elementlər üzrə necə qruplaşdırılır? (Çəki: 1) 

 
xammal, material, enerji, gələcək dövrün xərcləri, reklam xərcləri, zavoddaxili və 

zavoddan kənar nəqliyyat, su, qaz, cərimə və vergi və sair xərclər; 

 
material xərcləri (geri qaytarınlan tullantıların dəyəri çıxılmaqla), amortizasiya 

ayırmaları, fəhlələrin əsas və əlavə əmək haqqı, fəhlələrin əlavə əmək haqqı, sosial 
ehtiyaclara ayırmalar və sair xərclər 

 
material xərcləri (qaytarılan, istifadəsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dəyəri 

çıxılmaqla), əmək haqqı xərcləri, sosial sığorta ayırmaları, əsas fondların 
amortizasiyası və sair xərclər; 



 
xammal və materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq və enerji, istehsal 

fəhlələrinin əsas əmək haqqı, istehsal fəhlələrinin əlavə əmək haqqı, sosial 
sığortaya ayırmalar, sex xərcləri, ümumzavod xərcləri; 

 
material, amortizasiya ayırmaları, nəqliyyat, satış və satışdan sonrakı servis 

xərcləri. 

 
Sual: Hansı xərclər dəyişən xərclərə aiddir? (Çəki: 1) 

 
müəssisə direktorunun əmək haqqı 

 
təmir təsərrüfatında işləyən fəhlənin əmək haqqı

 
əsas sexdə işləyən əsas fəhlənin əmək haqqı 

 
müəssisənin baş mühasibinin əmək haqqı 

 
əsas fondların amortizasiyası xərcləri 

 
Sual: Hansı xərclər şərti sabit xərclərə aiddir? (Çəki: 1) 

 
əsas istehsal fəhlələrin əmək haqqı 

 
texnoloji ehtiyaj¬lar üçün yanacaq xərcləri 

 
satın alınmış dəstləşdirici məmulatlar və yarımfabrikatların alınması xərcləri

 
əsas xammal və materiala xərclər 

 
əsas fondların amortizasiyası xərcləri 

 
Sual: Xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə təsnifləşdirilməsi nəyə xidmət edir? (Çəki: 1) 

 
əmətəlik məhsulun maya dəyərini müəyyən etməyə 

 
konkret məhsul vahidinin maya dəyərini müəyyən etməyə

 
əmək haqqı xərclərini müəyyən etməyə 



 
ümumi məhsulun maya dəyərini müəyyən etməyə 

 
amortizasiya ayırmalarını müəyyən etməyə 

 
Sual: Kompleks xərclərə hansı xərclər aiddir? (Çəki: 1) 

 
texnoloji məqsədlər üçün yanacağa çəkilən xərclər

 
texnoloji avadanlıqların amortizasiyası 

 
əsas sexdə işləyən əsas fəhlənin əmək haqqı 

 
xammal və əsas materiallara xərclər 

 
ümum seö xərcləri xərcləri 

 
Sual: Məhsulun sex maya dəyərinə daxil edilməyən xərc növü hansıdır? (Çəki: 1) 

 
əsas və köməkçi materiallar 

 
əsas fəhlələrin əmək haqqı 

 
inzibati idarə işçilərinin əmək haqqı 

 
texnoloji avadanlıqların saxlanılmasına və istismarına çəkilən xərclər

 
köməkçi fəhlələrin əmək haqqı 

 
Sual: Maya dəyəri hansı göctərcinin hesablanmasında baza rolu oynaya bilmir? (Çəki: 1) 

 
mənfəətin; 

 
əmək məhsuldarlığının; 

 
məhsul vahidi rentabelliyinin; 

 
qiymətin müəyyən edilməsində;



 
xalis mənfəətin 

 
Sual: Müəssisədə tam maya dəyəri ilə istehsal maya dəyərini fərqləndirən xərc maddəsi: 
(Çəki: 1) 

 
avadanlığın işi ilə əlaqədar xərc; 

 
xammal və materialın alınmasına çəkilən xərclər;

 
məhsulun satışı ilə əlaqədar olan xərlər; 

 
sex xərcləri; 

 
ümumizavod xərcləri. 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı мясряфлярин формалашмасы мярщяляляриня эюря maya 
dəyərinin növlərinə aid edilmir? (Çəki: 1) 

 
təşkilati maya dəyəri; 

 
texnoloji maya dəyəri; 

 
məhsulun sex maya dəyəri;

 
istehsal maya dəyəri; 

 
kommersiya maya dəyəri. 
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Sual: Məhsul vahidinin kalkulyasiyasının xərc maddələri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
material xərcləri (qaytarılan, istifadəsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dəyəri 

çıxılmaqla), əmək haqqı xərcləri, sosial sığorta ayırmaları, əsas fondların 
amortizasiyası və sair xərclər; 

 
xammal və əsas materiallar, yanacaq, nəqliyyat xərcləri, amortizasiya 

ayırmaları, sex və ümumzavod xərcləri; 

 
qeyri-istehsal xərcləri, sex xərcləri, idarəetmə xərcləri, sosial sığortaya 

ayırmalar, nəqliyyat və rabitə xərcləri; 

 
icarə, nəqliyyat, rabitə, reklam, texniki və texnoloji xərclər, sair istehsal və qeyri-

istehsal xərcləri; 

 
xammal və materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq və enerji, istehsal 

fəhlələrinin əsas əmək haqqı, istehsal fəhlələrinin əlavə əmək haqqı, sosial 
sığortaya ayırmalar, sex xərcləri, ümumzavod xərcləri. 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı xərc maddəsi sex maya dəyərinin tərkibinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
xammal, material, yarımfabrikat və dəstləşdirici məmulatlara sərf edilən xərclər

 
istehsal fəhlələrinin əmək haqqı 

 
texnoloji avadanlıqlar üzrə amortizasiya ayırmaları 

 
ümum sex xərcləri 

 
inzibai idarə işçilərinin əmək haqqı 

 
Sual: Məhsulun tam maya dəyərinin müəyyən olunması aşağıdakı hansı məsələlənin həlli 
üçün zəruri deyil: (Çəki: 1) 

 
marketinq tədqiqatları və bunun əsasında ən az xərсlə yeni məhsul istehsalına 

başlamaq haqqında qərarın qəbulu; 

 
məhsulun maya dəyərinə ayrı-ayrı xərc maddələrinin təsirini müəyyən etmək; 

 
qiymətin əmələgəlməsi; 



 
müəssisədə əmək məhsuldarlığını və fondverimini hesablamaq; 

 
işin maliyyə nəticələrini, uyğun olaraq vergini və mənfəəti düzgün müəyyən 

etmək. 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisədə maya dəyərinin idarəedilməsi prosesinə aid olunmur? 
(Çəki: 1) 

 
maya dəyərinin proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması; 

 
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

 
maya dəyərinin aşağı salınması yollarının müəyyən olunması;

 
məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası; 

 
məhsulun maya dəyərinin təhlili. 

 
Sual: Məhsulun əməktutumluğu nədir? (Çəki: 1) 

 
məhsul vahidinin istehsalına sərf edilən əməyin (adam-saatların) miqdarını 

göstərir; 

 
məhsulun əməktutumunu göstərir; 

 
müssisədə məsul istehsalında iştirak edən işçilərin sayını göstərir; 

 
məhsulun maya dəyərində əmək haqqı xərclərinin nisbətən böyük xüsusi çəkiyə 

malik olduğunu göstərir; 

 
işçilərin əmək haqqının azalması hesabına məhsulun maya dəyərinin 

azalmasını göstərir. 

 
Sual: Məhsulun fondtutumluğu nədir? (Çəki: 1) 

 
məhsul vahidinin düşən istehsal fondlarının dəyərini göstərir; 

 
əsas fondların orta illik dəyərinin məhsulun maya dəyərinə nisbətini göstərir; 



 
istehsal edilmiş məhsulun 1 manatına düşən əsas fondların orta illik dəyərini 

göstərir; 

 
əsas fondların 1 manatına orta illik dəyərini istehsal edilmiş məhsulun 1 

manatına düşən istehsal edilmiş məhsulun həcmini göstərir; 

 
məhsulun maya dəyərində amortizasiya ayırmalarının nisbətən böyük xüsusi 

çəkiyə malik olduğunu göstərir. 

 
Sual: Məhsulun materialtutumluğu nədir? (Çəki: 1) 

 
məhsul vahidinin istehsalına nə qədər material işlədildiyini göstərir; 

 
müəssisə anbarının nə qədər material tutumu olduğunu göstərir; 

 
müssisədə anbarların hazır məhsultutma qabiliyyətidir; 

 
məhsul vahidinə işlədilən material həcmindən tullantı həcmini çıxdıqdan sonra 

qalan hissədir; 

 
məhsulun maya dəyərində material xərclərinin nisbətən böyük xüsusi çəkiyə 

malik olduğunu göstərir. 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı xərc maddəsi istehsal maya dəyərinin tərkibinə aid deyil? (Çəki: 
1) 

 
əsas xammal və materiallara sərf edilən xərclər; 

 
istehsal fəhlələrinin əmək haqqı; 

 
texnoloji avadanlıqlar üzrə amortizasiya ayırmaları;

 
ümum sex xərcləri; 

 
məhsulun satışı ilə əlaqədar xərclər. 
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Sual: Maddi-texniki təminat nədir? (Çəki: 1) 

 
müəssisəni zəruri həcmdə maliyyə resursları ilə təmin edilməsi prosesidir; 

 
müəssisədə istehsalın yüksək ixtisaslı karlarla təmin edilməsi prosesidir; 

 
müəssisədə istehsalın material resurslar və texniki vasitələrlə təmin edilməsi 

prosesidir; 

 
müəssisədə innovasiya prosesinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi 

prosesidir; 

 
müəssisədə invevstisiya fəaliyyətinin tələb olunan həcmdə maliyyələşməsinin 

təmin edilməsi prosesidir; 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı maddi-texniki təminatın əsas vəzifələrinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
material resurslarını ən səmərəli yolla əldə etmək, istehsalı xammal və 

materiallarla birqərarda, tam və vaxtında təmin et-mək; 

 
müəssisənin əmək resurslarına olan təlabatının təmin edilməsi; 

 
məhsulgöndərənlərlə səmərəli təsərrüfat əlaqələrini qurmaq; 

 
maddi-texniki təminat planlarını tərtib etmək; 

 
maddi-texniki təminat xidmətinin strukturunu təkmil¬ləşdir¬mək; 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı maddi-texniki təminatın əsas funksiyalarına aid deyil? (Çəki: 1) 

 
material resurslarının müəssisəyə gətirilməsi, qəbu¬lu və qo¬ru¬nub 

saxlanılması işləri üzrə nəzarətin təşkil edilməsi; 



 
müəssisənin idarəetmə aparatının işini təkmilləşdirmək; 

 
səmərəli təminat formasının seçilməsi və onun iqti¬sa¬di cəhətdən 

əsaslandırılması; 

 
material resurslarına sifarişləri yoxlamaq üçün ümu¬m¬i¬ləş¬diriji 

hesablamaların aparılması və yekun sifa¬riş¬¬lərin tərtibi; 

 
istehsal bölmələrində məhsul istehsalına lazım olan xam¬mal və materiallara 

tələbatın – sifarişlərin müəyyən edil¬məsi; 

 
Sual: Müəssisələrin maddi-texniki təminat işi başlanğıcından sonuna qədər neçə mərhələni 
özündə birləşdirir? (Çəki: 1) 

 
3

 
5

 
4

 
8

 
7

 
Sual: Müəssisədə sexlərin materiallarla mərkəzləşdirilmiş üsulla təchiz edilməsində hansı 
sxemdən istifadə edilmir? (Çəki: 1) 

 
rəqqas; 

 
 şüa; 

 
dairəvi; 

 
tranzit; 

 
zona-dairəvi;

 
Sual: Müəssisədə materiala təlabatı hesabladıqda aşağıdakı hansı metoddan istifadə edilmir? 



(Çəki: 1) 

 
məmulat üzrə hesablama metodu; 

 
materialtutumluğa görə hesablama metodu; 

 
nümunəvi təmsilçiyə (tipik nümayəndəyə) görə hesablama metodu;

 
hissə (detal) üzrə hesablama metodu; 

 
oxşarlığa görə hesablama metodu (analoci metod); 

 
Sual: Müəssisənin avadanlığa ehtiyacı hansı hallarda yaranmır? (Çəki: 1) 

 
avadanlıqlar fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəldikdə¬; 

 
əməyin stimullaşdırılmasına ehtiyac yarandıqda¬; 

 
müəssisənin buraxdığı məhsulun komplektləşdiril¬mə¬si 

(dəst¬ləş¬¬diril¬mə¬si) zəruri¬liyi yarandıqda¬; 

 
avadanlıqlar mənəvi cəhətdən köhnəldikdə¬; 

 
müəssisənin istehsal gücünü artırmaq zərurəti yarandıqda¬. 

 
Sual: Müəssisənin maddi-texniki təminatının mərhələlərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
sifarişlər zənbilinə (istehsal proqramı¬na) və məs¬rəf normalarına görə material 

resurslarına tə¬ləbatın müəyyən edil¬¬mə¬si; 

 
təfsilləşdirmə (spesifikasiya) sənədinin tərtibi, zəru¬ri materialların texniki 

xarakteristi¬kası¬nın hərtərəfli müəyyən olun¬ması; 

 
potensial məhsul göndərənlərin siyahı¬sının iş¬lə¬nib hazırlanması; 

 
seçilmiş məhsulgöndərənlə (və ya vasitəçi ilə) da¬nı¬şıqların aparılması və 

kontraktın bağlanması; 

 
məhsulun satış strategiyasının müəyyən olun¬ması. 



 
Sual: Dairəvi reyslər sxemində sexlərin xammal və materiallarla təminatı necə həyata 
keçirilir? (Çəki: 1) 

 
eyni zonada yerləşən bir neçə is¬teh¬lakçı sex xammal və materiallarla bir 

reyslə təchiz edilir; 

 
nəqliyyatın hər bir sexə doğru sə¬fəri yüklə, anbara qayıdanda boş, yaxud tara 

ilə olur; 

 
anbar bir deyil, bir neçə sexlə fərdi şəkildə əlaqə sax¬la¬yır və onları ayrı-

ayrılıqda xammal və materiallarla təchiz edilir; 

 
müxtəlif zonalarda yerləşən is¬teh¬lakçı sexlər xammal və materiallarla ayrı-

ayrı reyslərlə təchiz edilir; 

 
anbar bir deyil, bir neçə sexlə fərdi şəkildə əlaqə sax¬la¬yır və onlar xammal və 

materiallarla müxtəlif reyslərlə təchiz edilir. 
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Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisədə marketinq fəaliyyətinin metodlarına daxil deyil? 
(Çəki: 1) 

 
daxili mühitin təhlili; 

 
istehlakçıların (alıcıların) təhlili; 

 
bazarda məhsulun hərəkətinin və satışın planlaşdırılması;

 
qiymət siyasətinin işlənib hazırlanması; 

 
xarici mühitin təhlili. 



 
Sual: Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına daxil deyil? (Çəki: 1) 

 
istehsalın optimal strukturunun müəyyən edilməsi; 

 
məhsul çeşidinin planlaşdırılması; 

 
satışdan sonrakı xidmətin təşkili; 

 
yeni istehlakçıların tapılması və seçilməsi. 

 
məhsul göndərənlərlə hesablaşmaların səmərəli təşkili.

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisənin marketinq fəaliyyətinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
müəssisələrin istehsal həcminin (təklifinin) bazarın mövcud po¬tensial 

tələblərinə uy¬ğun¬laşdırıla bilmə imkanlarının araşdırılması; 

 
işçilərin əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün tədbirlərin işlənib 

hazırlanması; 

 
müəssisənin istehsal etdiyi məhsula tələbatın, başqa sözlə, məh¬sul bazarının 

yaradılmasına və formalaşdırılmasına fəal təsir göstə¬ril¬məsi 

 
müəssisədə məhsulların reallaşdırılması şəraitinə, tələ¬ba¬tın də¬yişməsinə və 

s. bu kimi məsələlərə çevik münasibətlərin gös¬tə-ril¬məsinə nəzarət edilməsi; 

 
bazarda məhsullara olan potensial tələbatın və ehtiyac¬la¬rın həc¬minin, onun 

dinamikasının, şəraitinin, hadisələrin real gedi-şi¬nin və onun inkişaf 
perspektivlərinin dəqiq nəzərə alınması. 

 
Sual: Aşağıdakı əlamətlərin hansından bazar seqmentinin öyrənilməsində istifadə olunmur? 
(Çəki: 1) 

 
coğrafi əlamətlər; 

 
demoqrafik əlamətlər; 

 
təşkilati əlamətlər; 



 
psixoqrafik əlamətlər; 

 
məhsula ehtiyac əlamətlər.

 
Sual: Aşağıdakı əlamətlərin hansından bazar seqmentinin öyrənilməsində istifadə olunur? 
(Çəki: 1) 

 
texnoloji əlamətlər; 

 
texniki əlamətlər; 

 
təşkilati əlamətlər; 

 
iqtisadi əlamətlər; 

 
psixoqrafik əlamətlər.

 
Sual: Marketinq nədir? (Çəki: 1) 

 
müəssisənin istehsal fəaliyyətinini səmərəli maliyyələşdirilməsi mexanizmidir; 

 
müəssisənin xammal və materiallarla təminatı prosesidir; 

 
bazarın kompleks təhlili və proq¬nozlaşdırıl¬ma¬sı pro¬sesidir; 

 
bazarda məhsulun satışı ilə əlaqədar kontraktların bağlanması prosesidir; 

 
idarəetmənin metodlarından biridir. 

 
Sual: Müəssisənin marketinq sistemi aşağıdakı məsələlərin həllində iştirak etmir: (Çəki: 1) 

 
məhsul (xidmət) çeşidi və qiymətinin planlaşdırılmasında; 

 
bazarın kompleks öyrənilməsində (tədqiqində); 

 
plan üzrə işin yerinə yetirilməsi üçün zərur olan işçilərə təlabatın 

hesablanmasında; 



 
potensial (real) tələbatın və ödənilməyən ehtiyacların müəy¬yən edilməsində; 

 
bazarda mövcud olan tələbatın mümkün qədər çox ödənil¬mə¬si¬nə nail olmaq 

məqsədilə tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanmasında. 

 
Sual: Ticarət vasitəçilərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
agentlər; 

 
dilerlər; 

 
distributerlər; 

 
kommivoyajerlər; 

 
konsaltinq təşkilatı.
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Sual: İstehsalın ictimai təşkili formaları hansılardır? (Çəki: 1) 

 
fərdi, seriyalı və kütləvi istehsal; 

 
istehsalın təmərküzləşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, koopera¬tiv¬ləşdirilməsi və 

kom¬binə¬ləş¬dirilməsi; 

 
istehsalın elektrikləşdirilməsi, mexanikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması və 

kimyalaşdırılması; 

 
istehsalın mexanikləşdirilməsi, kompleks mexanikləşdirilməsi, 

avtomatlaşdırılması və kompleks avtomatlaşdırılması; 



 
istehsalın təmərküzləşdirilmsi, ixtisaslaşdırılması, mexanikləşdirilməsi və 

avtomatlaşdırılması. 

 
Sual: İstehsalın təmərküzləşməsi nədir? (Çəki: 1) 

 
bütün sənaye müəssisələrinin birliyi 

 
istehsal həcminin kiçik müəssisələrdə həyata keçməsi prosesinin genişlənməsi 

 
yerli müəssisələr tərəfindən sənaye istehsalının getdikcə artması 

 
sənaye sahəsində kiçik müəssisələrin tamamilə iflası 

 
sahədə məhsul istehsalı üzrə iri müəssisələrin xüsusi çəkilərinin mütəmadi 

artması 

 
Sual: İstehsalın təmərküzləşməsi aşağıdakılardan hansı biri ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1) 

 
müəssisələrin iriləşməsi; 

 
müəssisədə işçilərinin sayının azalması; 

 
müəssisənin ölçülərinin kiçilməsi; 

 
texnoloji cəhətdən müxtəlif istehsalların bir müəssisədə uzlaşdırıl¬ması

 
əmək bölgüsünün dərinləşməsi. 

 
Sual: Nisbi təmərküzləşdirmə nədir? (Çəki: 1) 

 
sahəyə daxil olan müəssisələrin ölçülərinin artmasıdır 

 
sahəyə daxil olan müəssisələrin əsas fondlarının dəyərinin artmasıdır 

 
sahəyə daxil olan müəssisələrin işçilərinin sayının artmasıdır 

 
sahənin ümumi istehsalında iri müəssisələrin payının art¬ma¬sıdır 



 
sahəyə daxil olan müəssisələrin ölçülərinin azalmasıdır 

 
Sual: Aşağıdakı cəhətlərdən hansı təmərküzləşmə prosesinə xasdır? (Çəki: 1) 

 
məhsul istehsalının müəssisələr arasında bərabər bölünməsi; 

 
məhsul istehsalının iri müəssisələrdə cəmləşməsi; 

 
məhsul bazarının müəssisələr arasında bərabər bölünməsi; 

 
eyni məhsulu istehsal edən müəssisələrin sayının artması; 

 
eyni məhsulu istehsal edən müəssisələrin hamısının bir mərkəzdən idarə 

edilməsi. 

 
Sual: Təmərküzləşmənin formaları hansılardır? (Çəki: 1) 

 
fərdi, seriyalı və kütləvi; 

 
istehsal, satış, idxal və ixrac; 

 
aqreqat, istehsal-texniki və texnoloji; 

 
konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son məhsul istehsalı və təşkilati-təsərrüfat;

 
aqreqat, mexaniki, texniki. 

 
Sual: Təmərküzləşməninin vəziyyətini və dinamikasını öyrənmək hansı göstəricilərdən 
istifadə olunur? (Çəki: 1) 

 
məhsul istehsalının həcmi, heyətin orta illik sayı, istehsal əsas fondlarının orta 

illik dəyəri; 

 
ölçülərinə görə ən kiçik ölçülü müəssisələr qrupunun istehsal həcmi; 

 
milli iqtisadiyyatın əsas fondları dəyərinə görə strukturu; 

 
sənayenin tərkibində olan müstəqil sahələrin sayı, hər sahədə müəssisələrin 



sayı və orta ölçüsü; 

 
müəssisənin istehsal səviyyəsinin yalnız fəaliyyət göstərdiyi sahədə deyil, 

ümumiyyətlə sənayedəki xüsusi çəkisi və əsas fondların orta illik dəyəri. 

 
Sual: Müəssisənin ölçüsü nədir? (Çəki: 1) 

 
Bu, istehsalın ölçüsüdür 

 
İstehsal prosesinin nəticəsi olmaqla müəyyən dövr ərzində müəssisənin əldə 

etdiyi mənfəətin həcmini əks etdirir 

 
istehsal prosesinin təşkili for¬ma¬la¬rının kəmiy¬yət xarakteristikasıdır və 

müəssisədə toplanmış mad¬¬¬di və əmək resurs¬la¬rının məcmusu ilə, həmçinin 
istehsalın öl¬çüsü ilə müəyyən olunur 

 
istehsal prosesinin nəticəsini ifadə edir və natural, əmək və ya dəyər 

göstəricilərində məhsulun kəmiyyəti ilə müəy¬yən olunur 

 
İstehsal prosesinin nəticəsi olmaqla müəyyən dövr ərzində müəssisənin istehsal 

xərclərinin həcmi ilə müəyyən olunur 
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Sual: İctimai əmək bölgüsünün formaları hansılardır? (Çəki: 1) 

 
fərdi, seriyalı, kütləvi; 

 
mütləq, nisbi, inteqrallaşdırılmış;

 
fərdi, texniki, texnoloji; 



 
ümumi, xüsusi, fərdi; 

 
fiziki, mexaniki, texnoloji. 

 
Sual: Fərdi əmək bölgüsü nədir? (Çəki: 1) 

 
iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi 

sahələrə bölünməsidir; 

 
sənayenin, kənd təsərrüfatının və başqa sahələ¬rin daxilində müxtəlif müstəqil 

sahələrin (alt sahə¬lə¬rin) əmələ gəlməsidir; 

 
ölkənin beynəlxalq bazarlarda bir məhsul üzrə ixtisaslaşmasıdır; 

 
müəssisə miqyasında istehsal fəaliyyətinin müxtəlif növləri üzrə tərkib 

his¬sələrinə – sex və istehsal sahələrinə - ayrılmasıdır; 

 
müəssisə miqyasında istifadə olunan in¬san əməyinin, tətbiq edilən texnikanın 

xüsusiyyətləri əsasında bir sı¬ra funksiya və əməliyyatlar üzrə öz tərkib hissələrinə 
parçalan¬masıdır. 

 
Sual: Texniki əmək bölgüsü nədir? (Çəki: 1) 

 
istehsal prosesləri arasında olan texnoloji fərqlərdir; 

 
ayrı-ayrı iş yerlərində tətbiq olunan texnika və texnologiyanın fərqli olmasıdır; 

 
iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi 

sahələrə bölünməsidir; 

 
sənayenin, kənd təsərrüfatının və başqa sahələ¬rin daxilində müxtəlif müstəqil 

sahələrin (alt sahə¬lə¬rin) əmələ gəlməsidir 

 
müəssisə miqyasında istehsal fəaliyyətinin müxtəlif növləri üzrə tərkib 

his¬sələrinə – sex və istehsal sahələrinə - ayrılmasıdır; 

 
Sual: Ümumi əmək bölgüsü nədir? (Çəki: 1) 



 
iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi 

sahələrə bölünməsidir; 

 
ölkənin beynəlxalq bazarlarda bir məhsul üzrə ixtisaslaşmasıdır; 

 
istehsal proseslərində müasir texnika və texnologiyanın tətbiq edilməsidir; 

 
sənayenin, kənd təsərrüfatının və başqa sahələ¬rin daxilində müxtəlif müstəqil 

sahələrin (alt sahə¬lə¬rin) əmələ gəlməsidir; 

 
ictimai və ya şəxsi tələbatı ödəmək üçün məhdud nomenklaturada məhsul 

istehsalının nisbətən uzun dövr üçün hazırlanmasını təmin etmək məqsədilə bu işə 
hər hansı sahənin uyğunlaşdırılmasıdır. 

 
Sual: İxtisaslaşdırma nədir? (Çəki: 1) 

 
konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına və iqtisadi təyinatına görə 

həmcins məhsul istehsalın məhdud sayda müəssisələrdə təmərküzləşməsidir. 

 
müəssisənin həmişə eyni məhsul göndərənlərlə işləməsidir. 

 
müəssisənin həmişə eyni istehlakçılara xidmət göstərməsi və məhsul 

satmasıdır. 

 
müəssisənin nisbətən uzun müddətə müəyyən bazar seqmentinə uyğun 

fəaliyyətidir. 

 
müəssisənin mümkün olan bütün fəaliyyət sferalarına daxil olmasıdır. 

 
Sual: İxtisaslaşdırma necə meydana çıxır? (Çəki: 1) 

 
istehsalın iri müəssisələrdə cəmlənməsi nəticəsində; 

 
müəssisələrin ölçüsünün böyüməsi nəticəsində; 

 
əmək bölgüsünün inkişafı və dərinləşməsi nəticəsində; 

 
müxtəlif istehsalların bir müəssisədə birləşməsi nəticəsində; 



 
müəssisələr arasında uzunmüddətli təsərrüfat əlaqələrinin yaranması 

nəticəsində. 

 
Sual: Müəssisə miqyasında ixtisaslaşdırma nədir? (Çəki: 1) 

 
ictimai və ya şəxsi tələbatı ödəmək üçün məhdud nomenklaturada məhsul 

istehsalının nisbətən uzun dövr üçün bir sahədə cəmləşməsidir; 

 
özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə analoq təşkil edən, 

tət¬biq sahəsi məhdud olan, istehsalı uzun dövr üçün təkrar¬la¬nan məh¬¬sul 
istehsalının bir müəssisədə təmərküzləşməsidir; 

 
müəyyən texnoloji əməliyyat¬ların yerinə yetirilməsi üçün onların sex, istehsal 

sahəsi və iş yerləri arasında bölüşdürülərək cəmləşdirilməsidir; 

 
eyni adlı məhsulların bazarda satışının yalnız bir müəssisədə cəmləşməsidir; 

 
özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə fərqli olan 

istehsalların bir müəssisədə cəmləşməsidir. 

 
Sual: Müəssisədaxili ixtisaslaşdırma nədir? (Çəki: 1) 

 
müəyyən texnoloji əməliyyat¬ların yerinə yetirilməsi üçün onların sex, istehsal 

sahəsi və iş yerləri arasında bölüşdürülərək cəmləşdirilməsidir; 

 
ictimai və ya şəxsi tələbatı ödəmək üçün məhdud nomenklaturada məhsul 

istehsalının bir müəssisədə cəmləşdirilməsidir; 

 
özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə fərqli olan 

istehsalların bir müəssisədə cəmləşməsidir; 

 
istehsal prosesinin və iş yerlərinin səmərəli və yüksək məh¬sul¬darlıqlı texnika 

ilə təmin olunmasıdır; 

 
özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə analoq təşkil edən, 

istehsalı uzun dövr üçün təkrar¬la¬nan məh¬-sul istehsalının bir müəssisədə 
cəmləşdirilməsidir. 

 
Sual: Sahə üzrə ixtisaslaşma nədir? (Çəki: 1) 



 
ictimai və ya şəxsi tələbatı ödəmək üçün geniş nomenklaturada məhsul 

istehsalının müəyyən dövr üçün bir sahədə cəmləşməsidir; 

 
ictimai və ya şəxsi tələbatı ödəmək üçün məhdud nomenklaturada məhsul 

istehsalının nisbətən uzun dövr üçün hazırlanmasını təmin etmək məqsədilə bu işə 
hər hansı sahənin uyğunlaşdırılmasıdır; 

 
özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görə fərqli olan 

istehsalların bir sahədə cəmləşməsidir. 

 
iqtisadiyyatın iri sahələrə – sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi 

sahələrə bölünməsidir; 

 
iqtisadi əməkdaşlıq birliklərinə daxil olan ölkələrin müəyyən məhsulların 

istehsalı və satışı üzrə ixtisaslaşmasıdır. 

 
Sual: İstehsalın kooperasiyalaşdırılması nədir? (Çəki: 1) 

 
müəssisələrin hər hansı məhsulun birgə istehsalı üçün yaratdıqları birlik 

formasıdır; 

 
müəyyən bir məhsulun birgə istehsalı ilə məş¬ğul olan müəssisələr arasındakı 

uzunmüddətli təsərrüfat əla¬qə¬ləri formasıdır; 

 
bazar seqmentini ələ keçirmək üçün müəssisələrin gizli razılığıdır; 

 
ölkədə hər hansı məhsul istehsal etmək məqsədilə xarici investorların cəlb 

edilməsidir. 

 
bir-birinin fəaliyyət nəticələrinə ehtiyacı olan müəssisələrin öz aralarında əmtəə 

və xidmətlərlə hesablaşmaları prosesidir. 

 
Sual: İstehsalın kooperativləşdirilməsinin formaları hansılardır? (Çəki: 1) 

 
aqreqat, hissə və texnoloji mərhələ üzrə 

 
aqreqat, istehsal-texniki və texnoloji; 

 
əşya, texniki, fiziki; 



 
texnoloji, əşya, mexaniki; 

 
əşya, istehsal-texniki və texnoloji mərhələ üzrə

BÖLMƏ: 1401 

Ad 1401 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 
 

Sual: Müəssisədə idarəetmə nədir? (Çəki: 1) 

 
qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək 

resurs¬la¬rı¬nın sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş idarə¬et¬mə subyekti ilə isteh¬sal 
heyətinin birgə həyata keçirdikləri tədbirlər sistemin¬dən iba¬rət¬dir. 

 
qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək 

resurs¬la¬rı¬nın sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş dövlət idarəetmə orqanlarının 
birgə həyata keçirdikləri tədbirlər sistemin¬dən iba¬rət¬dir; 

 
qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək 

resurs¬la¬rı¬nın sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş dövlət tənzimləmə orqanlarının 
birgə həyata keçirdikləri tədbirlər sistemin¬dən iba¬rət¬dir; 

 
qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi müddətdə, minimum maddi və əmək 

resurs¬la¬rı¬nın sərfi ilə nail olmağa yönəldilmiş tədbirlərin qiymətləndirilməsi 
sistemi¬dir; 

 
qarşıya qoyulan məqsədlərə yönəldilən lisenziyalaşdırma sistemidir. 

 
Sual: Müəssisələrdə idarəetmə funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1) 

 
istehsal, mübadilə, istehlak; 

 
planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya; 



 
idarəetmədə əmək bölgüsü, təkbaşınaçılıq, korporativ əhval-ruhiyyəsi;

 
inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji; 

 
xətti, fuksional, xətti-funksional. 

 
Sual: İdarəetmənin metodları hansılardır? (Çəki: 1) 

 
inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji; 

 
inzibati, psixolojı, təşkilatı; 

 
 iqtisadi, təşkilatı, sosial-psixoloji;

 
maddi-texniki, təşkilati, iqtisadi; 

 
iqtisadi; texnoloji, operativ; 

 
Sual: İdarəetmə prinsiplərinə aid deyil: (Çəki: 1) 

 
İdarəetmədə əmək bölgüsü;

 
Təkbaşınaçılıq; 

 
Ədalət prinsipi; 

 
Təşəbbüskarlıq; 

 
koordinasiya. 

 
Sual: İdarəetmənin funksiyası olan planlaşdırmanın mərhələlərinə aşağıdakılardan hansı 
aiddir? (Çəki: 1) 

 
matris sxemi; 

 
koordinasiya; 



 
Təşəbbüskarlıq; 

 
məqsədlərin müəyyən edilməsi;

 
lisenziyalaşdırma. 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin prinsiplərinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
intizam prinsipi; 

 
ahəngdarlıq prinsipi; 

 
qayda prinsipi; 

 
ədalət prinsipi; 

 
istiqamətlərin vəhdəti prinsipi.

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin prinsiplərinə aiddir? (Çəki: 1) 

 
avtomatlaşdırma və mexanikləşdirmə prinsipi;

 
səlahiyyət və məsuliyyət prinsipi; 

 
düzxətlilik prinsipi; 

 
ahəngdarlıq prinsipi; 

 
paralellik prinsipi. 

 
Sual: Müəssisədə idarəetmə prosesinin mərhələləri hansıdır? (Çəki: 1) 

 
proqnozlaşdırma, təşkil etmə, tənzimləmə; 

 
planlaşdırma, planların reallaşdırılması və nəzarət;

 
təşkil, idarəetmə, tənzimləmə; 



 
planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tənzimləmə 

 
təşkl etmə, stimullaşdırma, nəzarət. 

 
Sual: İdarəetmə sistemi nədir? (Çəki: 1) 

 
idarəetmə məqsədlərinin məcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir; 

 
idarəetmə metodları və funksiyalarının məjmusu, istehsalın təşkili prinsipləridir; 

 
idarəetmə məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və metodlarının 

məcmusudur; 

 
müəssisədə idarəetmənin təşkilati quruluşunu xarakterizə edir, kadrların 

tərkibini göstərir; 

 
idarə aparatında çalışan işçilərin məcmusudur. 
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Sual: Plan nədir? (Çəki: 1) 

 
məqsədi, məzmunu, həcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı 

gostərilməklə muəyyən bir dovr ucun yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan iş və 
tapşırıqların məcmusunu ozundə əks etdirən sənəddir; 

 
muəssisənin inkişafı ucun zəruri olan sənədlərin məjmusudur; 

 
uzun muddət ucun muəyyən edilmiş, rəqabət ustunluklərinin və səmərəliliyin 

artırılması əsasında stabil iqtisadi gostəricilərə və bu gostəricilərin artımına nail 
olmağa imkan verən istiqamətlərin, fəaliyyət qaydaları və normalarının, idarəetmə 



funksiyalarının məcmusudur; 

 
dovlət və təsərrufat subyektləri tərəfindən muəyyən dovr ərzində icrası nəzərdə 

tutulan təsərrufat tədbirləri uzrə məqsəd və vəzifələrin, icra sənədlərinin 
məcmusudur; 

 
perspektiv dovr ucun iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin 

həlli yollarına, strateji məqsədlərə nail olmaq ucun qarşıya qoyulan vəzifələrin 
yerinə yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvur, mulahizə və tov-
siyələrin məcmusudur. 

 
Sual: Proqram nədir? (Çəki: 1) 

 
proqramda oz əksini tapan tədbirlərin rəvan, bir qaydada realizə olunması 

məqsədilə həyata kecirilməsi nəzərdə tutulan konkret və kompleks tədbirlər 
sistemidir; 

 
dovlət və təsərrufat subyektləri tərəfindən muəyyən dovr ərzində icrası nəzərdə 

tutulan təsərrufat tədbirləri uzrə məqsəd və vəzifələrin məcmusudur; 

 
strateji məqsədlərə nail olmaq ucun qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə 

yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvur, mulahizə və tovsiyələrin 
məcmusudur; 

 
məqsədlərin muəyyən edilməsi, problemin təhlili, proqnozlaşdırma, alternativ 

variantların muəyyən olunması, qəbul edilmiş qərarların qiymətləndirilməsi, 
investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi mərhələlərini əhatə edən fəaliyyət 
novudur. 

 
elmi jəhətdən formalaşdırılan biliklər sistemi və habelə ictimai həyatın butun 

sahələrinin şuurlu nizamlanmasına yonəldilmiş fəaliyyət novudur; 

 
Sual: Proqnoz nədir? (Çəki: 1) 

 
perspektiv dovr ucun iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin 

həlli yollarına, ustunluk veriləcək sahələrin inkişaf istiqamətlərinə, strateci 
məqsədlərə nail olmaq ucun qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair 
elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvur, mulahizə və tovsiyələrin məcmusudur; 

 
idarə olunan obyektin qarşısında duran vəzifələrin muəyyən edilmiş muddətə və 

ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə yerinə yetirilməsinə yonəldilmiş idarəetmə 



qərarlarının əsaslandırılması, qəbul edilməsi və icrasının təşkili məqsədilə qarşılıqlı 
əlaqədə və muəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilən muxtəlif xarakterli əmək və maşın 
əməliyyatlarının məcmusudur; 

 
yalnız sənaye muəssisələrinə aid olan idarəetmə funksiyası olmaqla, sexlərin 

istehsal etməli olduğu məhsulların adları və natural gostəricilərinin məcmusudur; 

 
istehsal muəssisəsinin oz gucunu və bazarda baş verən tələb və təklifi tam 

şəkildə hesablayaraq, oz qarşısına elmi əsası olan məqsəd qoyub və buna 
məqsədə nail olma mərhələlərini muəyyənləşdirməklə onların nə vaxt və necə 
yerinə yetirilməsinin sənədləşdirilməsidir; 

 
idarəetmə məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və metodlarının 

məcmusudur. 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı muəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması prinsiplərinə aid 
olunmur? (Çəki: 1) 

 
paralellik prinsipi; 

 
komplekslik prinsipi; 

 
stabillik prinsipi; 

 
qənaətlilik prinsipi; 

 
prioritetlərin muəyyən olunması prinsipi;

 
Sual: Aşağıdakı əlamətlərdən hansından planların novlərini təsnifləşdirərkən istifadə edilmir? 
(Çəki: 1) 

 
əhatə etdiyi dovrə gorə; 

 
funksional baxımdan; 

 
istehsalın həcminə gorə; 

 
idarəetmə iyerarxiyasına gorə; 

 
planlaşdırma iyerarxiyasına gorə.



 
Sual: Aşağıdakılardan hansı muəssisədə planlaşdırmanın metodlarına aid deyil? (Çəki: 1) 

 
"Nail olunmuş səviyyədən" planlaşdırma;

 
iqtisadi-statistik metodlar; 

 
təcrubi-eksperimental metodu; 

 
normativ metod; 

 
balans merodu. 

 
Sual: İstehsal proqramının dəyər gostəricisi hansıdır? (Çəki: 1) 

 
əmtəəlik məhsul; 

 
1 manatlıq əmtəəlik məhsula cəkilən xərc;

 
əsas istehsal fondlarının tərkibi; 

 
dovriyyə vəsaitlərinin dəyəri; 

 
məhsulun maya dəyəri. 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı muəssisənin inkişaf planının bolmələrinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
investisiya və yeni texnikanın tətbiqi planı; 

 
əmək haqqı və kadrlar planı; 

 
sığorta işinin planı; 

 
məhsulun istehsalı və reallaşdırılması planı;

 
əmək kollektivinin sosial inkişaf planı. 

 
Sual: Planlaşdırmanın iyerarxiyası əlaməti üzrə planlar hansı növlərə ayrılır? (Çəki: 1) 



 
inzibati, iqtisadi, sosial-iqtisadi planlar; 

 
plan, proqram, proqnoz; 

 
satış, istehsal, maddi-texniki təminat planlar; 

 
strateji, taktiki, operativ planlar; 

 
qısamüddətli, ortamuddətli, uzunmuddətli planlar.

 
Sual: Funksional əlamətə gorə planlar hansı novlərə ayrılır? (Çəki: 1) 

 
qısamüddətli, ortamüddətli, uzunmüddətli planlar inzibati, iqtisadi, sosial-iqtisadi 

planlar; 

 
strateji, taktiki, operativ planlar; 

 
satış, istehsal, maddi-texniki təminat planlar; 

 
plan, proqram, proqnoz; 

 
inzibati, iqtisadi, sosial-iqtisadi planlar. 

 
Sual: "Nail olunmuş səviyyədən" planlaşdırma: (Sürət 01.01.2011 2:16:30) (Çəki: 1) 

 
muəssisənin inkişaf planının məkan və zaman baxımından 

konkretləşdirilməsinə yönəldilmiş tədbirlər sistemini özündə əks etdirir; 

 
istehsal-təsərrufat tapşırıqlarının müəssisənin fəaliyyətini əks etdirən 

göstərijilərin faktiki formalaşmış dinamikası əsasında müəyyən olunmasına əsasla-
nır; 

 
planların tərtib olunmasının elmi bazası olan norma və normativlərə əsaslanır; 

 
muəssisənin inkişaf planının məkan və zaman baxımından 

konkretləşdirilməsinə yönəldilmiş tədbirlər sistemini özündə əks etdir; 

 
muəssisənin ayrı-ayrı bölmələri arasında ən səmərəli proporsiya və kəmiyyət 

əlaqələrini müəyyən. 
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Sual: Əsaslı vəsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nədir? (Çəki: 1) 

 
layihələndirməyə, avadanlıqların alınmasına, tikinti quraşdırma işlərinə cəkilən 

hər bir xərcin umumi əsaslı vəsait qoyuluşunda xususi cəkiləridir; 

 
iqtisadiyyatda həyata kecirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı maliyyələşmə 

mənbələrinin xüsusi çəkiləridir; 

 
yeni tikintiyə, movjud gujlərin genişləndirilməsinə, muəssisənin rekonstruksiya 

edilməsinə, texniki jəhətdən silahlandırılmasına çəkilən xərjlərin əsaslı vəsait 
qoyuluşunun ümumi məbləğində xüsusi çəkiləridir; 

 
iqtisadiyyatda həyata kecirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı sahə 

xərclərin xususi cəkiləridir; 

 
iqtisadiyyatda həyata kecirilən əsaslı vəsait qoyuluşunda ayrı-ayrı regionların 

xüsusi çəkiləridir. 

 
Sual: Əsaslı vəsait qoyuluşunun tərkibi hansı xərclərdən ibarətdir? (Çəki: 1) 

 
təkrar istehsal, texnoloji, cari və s. xərclər; 

 
tikinti-quraşdırma avadanlıq, alət və inventarların alınması, geoloji kəşfiyyat, 

torpaq alma, kadr hazırlama, idarə heyətinin saxlanması xərcləri; 

 
muəssisələrin genişləndirilməsi, yenidənqurulması, texnika ilə silahlanması, 

təhcizat və satış xərcləri; 

 
sənaye, kənd təsərrufatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə və ticarət xərcləri; 



 
texnoloji təkmilləşdirmələr və yeni məhsul istehsalı xərcləri, məhsul satışı 

xərcləri. 

 
Sual: Əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəlilik gostəriciləri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma muddəti, xalis cari dəyər

 
investisiya qoyuluşlarının həcmi, investisiya riski 

 
daxili rentabellik norması, risklərin gozlənilən səviyyəsi 

 
bazarın potensial həcmi, risklərin gozlənilən faizi 

 
bazarın real həcmi, daxili mənfəət norması 

 
Sual: Birbaşa investisiya: (Çəki: 1) 

 
muəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaşa təsir etmək imkanı verir; 

 
muəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaşa təsir etmək imkanı vermir;

 
istiqrazların alınmasına yonəldilir; 

 
veksellərin alınmasına yonəldilir; 

 
imtiyazlı səhmlərin alınmasına yonəldilir; 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya fəaliyyətinin obyekti ola bilər? (Çəki: 1) 

 
yeni yaradılmış və ya moderiniləşdirilmiş əsas fondlar, qiymətli kağızlar, 

mulkiyyət huququ və əqli mulkiyyət huququ 

 
əsaslı təmir, cari təmir, avadanlıqların alınmasına cəkilən xərclər, binaların 

tikintisi 

 
əsas fondlarının yeniləşdirilməsi, dovruyyə fondlarının alınması, istehsalın 

genişləndirilməsi, məhsul satışı 



 
yeni tikinti, istehsalın modernizasiyası, vergi xərcləri, muəssisənin qurluşunun 

dəyişdirilməsi 

 
işcilərin əmək haqqı, kadrların yenidən hazırlanması, əsas fondların təkrar 

istehsalı, muəssisənin qurluşunun dəyişdirilməsi 

 
Sual: İstehsal investisiyası (istehsala investisiya) nəzərdə tutur: (Çəki: 1) 

 
məhsulun istehsalına və reallaşdırmasına cəkilən cari xərclərini

 
xammal və materialların alınması xərclərini 

 
işləyənlərin əmək haqqını 

 
avadanlıqların alınması və quraşdırılması xərclərini 

 
əsas fondların cari təmiri xərclərini 

 
Sual: İnvestisiya kimi sahibkarlıq obyektlərinə nə qoyula bilməz? (Çəki: 1) 

 
pul, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və başqa qiymətli 

kağızlar; 

 
işci quvvəsi, muvinətlər və bank lisenziyası; 

 
daşınan və daşınmaz əmlak; 

 
muvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrubi və digər intellektual sərvətlər; 

 
bu və ya digər istehsal novunun təşkili ucun zəruri olan, anjaq 

patentləşdirilməmiş, texniki sənədləşdirilmə, vərdiş və istehsalat təjrubəsi kimi tərtib 
edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu; 

 
Sual: Verilənlərdən hansı investisiyanın subyektinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
işlərin icracıları (podratcılar); 

 
investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər; 



 
əmtəələr, avadanlıq və layihə məhsullarını təqdim edənlər;

 
məqsədli pul yatırımları; 

 
banklar, sığorta şirkətləri və vasitəci təşkilatlardır. 

 
Sual: Real investisiya nədir? (Çəki: 1) 

 
investisiya portfelinin formalaşdırılması ucun qiymətli kağızların alınması ilə 

əlaqədər uzunmuddətli vəsait qoyuluşudur; 

 
qiymətli kağızların alınmasına və dovriyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması ilə 

əlaqədər layihələrə uzunmuddətli vəsait qoyuluşudur; 

 
əmək haqqının odənilməsinə yonəldilmiş uzunmuddətli investisiya qoyuluşudur; 

 
birbaşa və portfel investisiyaların cəminə bərabərdir; 

 
əsasən istehsal vasitələrinə, istehsal, sosial və infrastruktur obyektlərinə 

uzunmuddətli vəsait qoyuluşudur. 

 
Sual: Maliyyə investisiyası nədir? (Çəki: 1) 

 
əsas fondların yaradılmasına yonəldilən investisiyadır; 

 
daşınmaz əmlakın alınmasına yonəldilən investisiyadır; 

 
əmək haqqının odənilməsinə yonəldilmiş investisiya qoyuluşudur; 

 
investisiya portfelinin formalaşdırılması ucun qiymətli kağızların alınmasına yo-

nəldilən investisiyadır; 

 
əsasən istehsal vasitələrinə, istehsal, sosial və infrastruktur obyektlərinə 

uzunmuddətli vəsait qoyuluşudur; 

 
Sual: Portfel investistisiyası: (Çəki: 1) 

 
muəssisənin fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanı verir; 



 
muəssisənin fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanı vermir;

 
ancaq kredit şəklində olur; 

 
ancaq səhm şəklində olur; 

 
ancaq veksel şəklində olur; 

 
Sual: Aşağıdakıdardan hansı muəssisənin investisiya fəaliyyətinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
investisiya strategiyasının muəyyən olunması; 

 
strateji idarəetmənin həyata kecirilməsi; 

 
investisiya layihələndirilməsi; 

 
layihənin və investisiyanın faktiki səmərəliliyinin təhlili;

 
strateji planlaşdırmanın həyata kecirilməsi. 

 
Sual: İnvestor dedikdə: (Çəki: 1) 

 
muəssisənin işciləri başa duşulur; 

 
muəssisənin debitorları başa duşulur; 

 
guclu maliyyə imkanlarına malik olan huquqi şəxslər başa duşulur; 

 
guclu maliyyə imkanlarına malik olan fiziki şəxslər başa duşulur; 

 
ozunun maddi və intellektual sərvətlərinin birbaşa və yaxud dolayı şəkildə 

investisiya obyektlərinə qoyulması haqqında qərar cıxarmış subyektlər başa 
duşulur; 

 
Sual: Kapital qoyuluşu: (Çəki: 1) 

 
istiqrazların buraxılışına sərf edilən xərclərdir; 



 
qiymətli kağızların alınmasına yonəldilən investisiyadır; 

 
əsas fondların yaradılmasına yonəldilən investisiyadır; 

 
banka qoyulan depozitdir; 

 
səhmlərin buraxılışına sərf edilən xərclərdir; 
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Sual: Aşağıdakı əlamətlərdən hansı muəssisənin innovasiya fəaliyyətini bilavasitə 
səciyyələndirmir? (Çəki: 1) 

 
yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması və hazır məhsul şəklində bazara 

cıxarılması; 

 
yeni satış bazarlarının və yeni satış usullarının tapılması; 

 
yeni idarəetmə usullarının tətbiqi; 

 
istehlakcıların istəklərinin oyrənilməsi sahəsində tədqiqatlar; 

 
muəssisənin operativ istehsal fəaliyyətinin planlaşdırılması; 

 
Sual: İntelektual mulkiyyətə nə daxildir? (Çəki: 1) 

 
kəşflər, ixtiralar, mal və xidmətlər, modellər, nəzəriyyələr, informasiya 

məhsulları, inventarlar; 

 
kəşflər, ixtiralar, lisenziyalar, mulkiyyət huquqları, modellər, nəzəriyyələr, 

informasiya məhsulları, avadanlıqlar; 



 
kəşflər, ixtiralar, konsepsiyalar, sənaye məhsuları, xidmətlər, informasiya 

məhsulları (proqram məhsulları, radio və teleproqramlar), texnika; 

 
kəşflər, ixtiralar, konsepsiyalar, modellər, nəzəriyyələr, informasiya məhsulları 

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

 
kəşflər, ixtiralar, konsepsiyalar, modellər, nəzəriyyələr, informasiya məhsulları 

(proqram məhsulları, radio və teleproqramlar), məişət xidməti, lisenziyalar; 

 
Sual: Aşağıdakı mulahizələrdən hansı biri elmi-texniki tərəqqi ilə innovasiya arasında əlaqəni 
daha dolğun əks etdirir? (Çəki: 1) 

 
İnnovasiya – elmi-texniki tərəqqinin potensial imkanlarının yeni məhsul və tex-

nologiyalarda oz əksini tapan real elmi-texniki nailiyyətlərə cevrilməsini əks etdirir; 

 
İnnovasiya elə elmi-texniki tərəqqinin ozudur; 

 
İnnovasiya – elmi-texniki tərəqqinin ilkin mərhələsidir; 

 
İnnovasiya - fundamental tədqiqatlarının bazara cıxarılması və stılmasıdır; 

 
İnnovasiya həm elmi-texniki tərəqqini, həm də marketinq fəaliyyətini birləşdirir; 

 
Sual: Texnoloji parametrlərindən asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 
(Çəki: 1) 

 
idarəetmə və texnoloji innovasiyalar;

 
iqtisadi və təşkilati innovasiyalar; 

 
məhsul və proses innovasiyaları; 

 
məhsul və əməliyyat innovasiyaları; 

 
təşkilati və proses innovasiyalar; 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansını innovasiya proseslərinin idarə olunmasının daha vacib məsələsi 
hesab etmək olar: (Çəki: 1) 



 
yeniliyin texnoloji potensialının onun iqtisadi potensialına uyğunlaşdırılmasının 

təmin edilməsini; 

 
yeniliyin iqtisadi potensialının onun texnoloji potensialına uyğunlaşdırılmasının 

təmin edilməsini; 

 
yeniliyin texnoloji potensialı ilə onun iqtisadi potensialının yaradılması; 

 
yeniliyin texnoloji potensialı ilə onun iqtisadi potensialının optimal 

uzlaşdırılımasının təmin edilməsi; 

 
yeniliyin texnoloji potensialının reallaşdırılması ucun onun iqtisadi potensialının 

yaradılması. 

 
Sual: Aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansı biri müəssisənin innovasiya fəaliyyətinə aid edilə 
bilməz? (Çəki: 1) 

 
iqtisadi dovriyyədə reallaşdırılacaq yeni yaxud təkmilləşdirilmiş məhsulun və ya 

texnoloji prosesin yaradılmasına istiqamətlənmiş elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor 
və texnoloji işləmələrin yerinə yetirilməsi; 

 
innovasiya infrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi; 

 
intellektual mulkiyyət obyektlərinə və məxfi elmi və texnoloji informasiyaya 

huquqların əldə edilməsi, ötürülməsi və qorunması; 

 
yeni proseslərin, məhsulların və məmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması; 

 
istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən təchiz edilməsinin və hazırlığının həyata 

keçirilməsi; 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi 
mənbəyi rolunda çıxış edə bilməz? (Çəki: 1) 

 
muəssisənin sərəncamında qalan mənfəət;

 
muəssisənin təsiscilərinin verdiyi vəsait; 

 
muəssisənin ehtiyat fondunun vəsaiti; 



 
muəssisənin əmək haqqı fondunun vəsaiti; 

 
muəssisənin cəlb etdiyi borc vəsaitləri; 

 
Sual: Yeniliklərin tətbiqində ozəl şirkətlərin son məqsədi: (Çəki: 1) 

 
satış bazarlarını genişləndirməkdir; 

 
məhsulun keyfiyyətini yuksəltməkdir; 

 
oz mənfəətini artırmaqdır; 

 
istehlakcıların tələbatını daha dolğun ödəməkdir;

 
rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır; 

 
Sual: Patent nədir? (Çəki: 1) 

 
ixtiraya muəllifliyi təsdiq edən və sahibinə bu ixtira ilə bağlı müstəsna hüquqlar 

verən sənəddir; 

 
məhsulun keyfiyyətini təsdiq edən sənəddir; 

 
məhsulun qiqiyenik və ya təhlukəsizlik tələblərinə uyğunluğnu təsdiq edən 

sənəddir; 

 
muəssisənin sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmasına isazə verildiyini təsdiq 

edən sənəddir; 

 
muəssisənin dovlət qeydiyyatına alındığını təsdiq edən qeydiyyat 

şəhadətnaməsidir; 

 
Sual: İnnovasiya layihəsinin bolmələri arasında beləsi yoxdur: (Çəki: 1) 

 
layihənin məqsədlər ağacı və onun reallaşdırılması üərə tədbirlər sistemi;

 
layihənin kompleks əsaslandırılması; 



 
layihənin həyata kecirilməsinin resurs (kompleks) təminatı; 

 
layihənin reallaşdırılması mexanizmi və motivasiya sistemi; 

 
məhsulun satış planı; 

 
Sual: Muəssisənin uğurlu innovasiya fəaliyyəti son nəticədə nəyə gətirib cıxarır? (Çəki: 1) 

 
məhsul istehsalının artmasına və satılmayan məhsulun coxalmasına; 

 
muəssisənin rəqabət qabiliyyətinin guclənməsinə və mənfəətinin artmasına;

 
əlavə xərclərin artmasına və mənfəətin azalmasına; 

 
muəssisənin olkədə və xaricdə tanınmağına; 

 
muəssisənin sənədləşmə işlərinin artmasına; 

BÖLMƏ: 1801 

Ad 1801 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Məhsulun keyfiyyəti: (Çəki: 1) 

 
məhsulun təyinatına müvafiq istifadə edildiyini göstərən və istifadə 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi imkanlarını müəyyən edən xassələrin məcmusudur 

 
məhsulun təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə yararlı olmasını 

şərtləndirən özünəməxsus xassələrin məcmusudur 

 
məhsulun təyinatına müvafiq istifadə edildiyini göstərən və materialtutumunun 

aşağı salınması imkanlarını müəyyən edən xassələrin məcmusudur 



 
məhsulun qiymətini muəyyən etməklə onun istehsalının rentabelliyini 

qiymətləndirməyə imkan verən göstəricilərin məcmusudur 

 
məhsulun təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə yararlı olmasını 

şərtləndirən və yalnız istesalçı üçün əhəmiyyətli olan xassələrin məcmusudur 

 
Sual: Məhsulun rəqabətqabiliyyəti: (Çəki: 1) 

 
yalnız onun qiyməti ilə müəyyən olunur 

 
dovriyyə və tədavul fondları istifadə göstərijiləri ilə müəyyən olunur 

 
reallaşdırılmaya çəkilən xərjlərin həmi ilə müəyən olunur. 

 
onun oz təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə yararlı olmasını 

şərtləndirən, özünəməxsus xassələrin məjmusu ilə müəyyən olunur 

 
alıjıların müəyyən qrupu üçün maraq kəsb edən və onların müəyyən 

tələbatlarının ödənilməsini təmin edən xassələrin məjmusu ilə müəyyən olunur 

 
Sual: Sertifikasiya: (Çəki: 1) 

 
məhsullar ucun norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyətdir 

 
məhsul keyfiyyətinin standartlarda oz əksini tapmış tələblərə javab verməsini 

sınaqdan keçirilməsidir 

 
məhsulların istehsalı üçün məsrəf normalarının işlənib hazırlanmasına 

yönəldilmiş fəaliyyətdir 

 
məhsulların istehsalı üçün müəyyən edilmiş normalar əsasında kadrlara 

tələbatın hesablanmasına yönəldilmiş fəaliyyətdir 

 
məmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissələrin eyniləşdirilməsinə 

yönəldilmiş fəaliyyətdir 

 
Sual: Standartlaşdırma: (Çəki: 1) 



 
məhsulların istehsalı üçün müəyyən edilmiş normalar əsasında kadrlara 

tələbatın hesablanmasına yönəldilmiş fəaliyyətdir 

 
məhsul keyfiyyətinin standartlarda oz əksini tapmış tələblərə javab verməsini 

sınaqdan keçirilməsidir 

 
məhsulların istehsalı üçün məsrəf normalarının işlənib hazırlanmasına 

yönəldilmiş fəaliyyətdir 

 
normaların işlənib hazırlanması (yaradılması) üzrə fəaliyyətdir 

 
məmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissələrin eyniləşdirilməsinə 

yönəldilmiş fəaliyyətdir 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyəti göstəricilərinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
texnolojilik gostərijiləri 

 
məhsulun nəql ounma qabiliyyəti 

 
məhsulun maya dəyəri 

 
məhsulun estetik gostəriciləri 

 
standartlaşdırma və eyniləşdirmə (unifikasiya) göstəriciləri

 
Sual: Əhəmiyyəti, tətbiq miqyası və məsuliyyət dərəcjəsinə görə standartlar hansı növlərə 
bölünür? (Çəki: 1) 

 
məhsul, xidmət, sənaye, ticarət standartlarına 

 
beynəlxalq, regional, dovlətlərarası, milli standartlara 

 
muəssisədaxili, muəsisələrarası, sahə, milli standartlara

 
mterial, hazır məhsul, xidmət standartlarına 

 
analitik, ekperimental, statistik standartlara 



 
Sual: Məhsulun keyfiyyəti: (Çəki: 1) 

 
satış zamanı formalaşır 

 
bazarda formalaşır 

 
istehsal prosesində formalaşır 

 
məhsula servis prosesində formalaşır

 
tədavul prosesində formalaşır 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyəti standartlarnın növlərinə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
beynəlxalq standartlar; 

 
regional standartlar; 

 
dovlətlərarası standartlar;

 
muhasibat standartları; 

 
milli standartlar. 

 
Sual: Məhsulun keyfiyyətinin yuksəldilməsi: (Çəki: 1) 

 
təklifin azlması deməkdir 

 
məhsulların istehsalının faktiki həcminin artması deməkdir 

 
işcilərin sayının ixtisar edilməsi deməkdir 

 
məhsulların sayının kəmiyyətсə nisbi mənada azalması deməkdir 

 
məhsulların sayının kəmiyyətсə nisbi mənada artırılması deməkdir

BÖLMƏ: 2001 



Ad 2001 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Muəssisədə cəlb edilmiş maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrinə 
aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1) 

 
bank kreditləri 

 
kreditor borcları 

 
ehtiyat kapitalı 

 
istiqrazların və başqa borc qiymətli kağızların satışından daxil olan vəsaitlər

 
borc vəsaitləri 

 
Sual: Muəssisədə xususi maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrinə aşağıdakılardan 
hansı aiddir? (Çəki: 1) 

 
istiqrazların satışından daxil olan vəsaitlər 

 
kreditor borjları 

 
bank kreditləri 

 
səhmlərin satışından daxil olan vəsaitlər 

 
muəssisənin əmək haqqı uzrə borc ohdəlikləri

 
Sual: Muəssisədə xususi maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrinə aşağıdakılardan 
hansı aid deyil? (Çəki: 1) 

 
əlavə kapital 



 
yığılmış mənfəət 

 
ehtiyat kapitalı 

 
mulkiyyətci tərəfindən verilən kapital 

 
istiqrazların satışından daxil olan vəsaitlər

 
Sual: Nizamnamə kapitalının (fondunun) həcmi: (Çəki: 1) 

 
dovlət qeydiyyatına alındıqdan sonra muəyyən edilir 

 
dovlət qeydiyyatına alınarkən muəyyən edilir 

 
muəssisə fəaliyyət gostərərkən onun rəhbərliyi tərəfindən muəyyən edilir

 
vergi orqanı tərəfindən muəyyən edilir 

 
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən muəyyən edilir 

 
Sual: Muəssisənin maliyyəsinin funksiyaları hansıdır? (Çəki: 1) 

 
vergiodəmə, əlavə maliyyələşdirmə mənbələrinin umumi şəkildə 

qiymətləndirilməsi, tələb olunan maliyyə resurslarının həjmi, kredit alma 
imkanlarının təhlili 

 
umumi maliyyə təhlili və planlaşdırılması, muəssisənin maliyyə resursları ilə 

təmin edilməsi, maliyyə resurslarının bolgusu 

 
dovriyyə vəsaitlərinin optimallığı, umumi maliyyə təhlili 

 
muəssisənin istehsal potensialının formalaşdırılması və artırılması, onun 

optimal strukturunun təmin edilməsi, cari maliyyə-təsərrufat fəaliyyətinin əmin 
edilməsi 

 
umumi maliyyə təhlili, tələbolunan maliyyə resurslarının təhlili və 

planlaşdırılması 

 



Sual: Muəssisələrinin xususi vəsaitlərinin formalaşdırılması mənbələri hansılardır? (Çəki: 1) 

 
məqsədli maliyyələşmə, boluşdurulməyən mənfəət, yığım fondları 

 
əlavə kapital, nizamnamə kapitalı 

 
mulkiyyətci kapitalı, muəssisə tərəfindən yaradılmış ehtiyatlar 

 
ehtiyat kapitalı, bank borcları, ianə və yardımlar 

 
nizamnamə kapitalı, əlavə kapital, uzunmuddətli borjlar, qısamüddətli borjlar

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı muəssisənin xususi vəsaitlərinin formalaşdırılması mənbələrinə 
aid deyil? (Çəki: 1) 

 
mənfəət 

 
amortizasiya ayırmaları 

 
kreditor borcları 

 
səhm buraxlışından daxil olan vəsaitlər

 
nizamnamə kapitalı 

 
Sual: Muəssisənin balansının passiv hissəsi nəyi göstərir? (Çəki: 1) 

 
muəssisənin əmlakının tərkibini; 

 
muəssisənin əmlakının yaranma mənbəyini; 

 
muəssisənin mənfəətinin bolgusu qaydalarını; 

 
muəssisənin işcilərinin və avadanlıqlarının sayını;

 
muəssisənin pul vəsaitlərini. 

 
Sual: Muəssisənin balansının aktiv hissəsi nəyi göstərir? (Çəki: 1) 



 
muəssisənin əmlakının tərkibini; 

 
muəssisənin əmlakının yaranma mənbəyini; 

 
muəssisənin mənfəətinin bolgusu qaydalarını;

 
muəssisənin işcilərinin sayını; 

 
muəssisənin ohdəliklərini. 

BÖLMƏ: 2101 

Ad 2101 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətində əsas tutduğu məqsədlərə nə daxildir? (Çəki: 1) 

 
nizamnəmə fondunun azaldılması 

 
işcilərin əmək haqqının yuksəldilməsi 

 
əsas fondların ekstensiv istifadə əmsalının artırlması 

 
təchizat və satış mənbələrinin diversifikasiyası 

 
muəssisənin əmək haqqı uzrə borclarının azaldılması

 
Sual: Muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətində əsas tutduğu məqsədlərə aşağıdakılardan hansı 
daxil deyil? (Çəki: 1) 

 
resursların əldə olunması 

 
satışın artırılması 



 
satış mənbələrinin diversifikasiyası 

 
təchizat mənbələrinin diversifikasiyası

 
əmək haqqının artırılması 

 
Sual: Hanısı variant gomruk rusumu novunə aid deyil? (Çəki: 1) 

 
advalor rusum 

 
strateji rusum 

 
xususi rusum 

 
kompensasiya rusumu

 
spesifik rusum 

 
Sual: Muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti novlərinə nələr daxil deyil? (Çəki: 1) 

 
ixrac və idxal 

 
birbaşa investisiya və portifel investisiyası 

 
planlaşdırma və proqramlaşdırma 

 
idarəetmə kontraktları və «qıfılaltı» kontraktlar 

 
lisenziyalaşdırma və francayzinq 

 
Sual: Aşağıdakılardan hansı muəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinə təsir edən amillərə aid 
deyil? (Çəki: 1) 

 
coğrafi amillər; 

 
sosial amillər; 



 
tarixi amillər; 

 
siyasi və iqtisadi amillər; 

 
huquqi və mədəni amillər;

 
Sual: Muəssisənin ixrac əməliyyatlarına nələr daxil deyil? (Çəki: 1) 

 
muvəqqəti ixraj

 
konsiqnasiya 

 
kreditə ixrac 

 
təkrar ixrac 

 
francayzinq 

 
Sual: Muəssisə ixrac əməliyyatlarını həyata kecirərkən gomruk orqanlarına hansı sənədi 
təqdim etmir? (Çəki: 1) 

 
muəssisənin Dovlət Statistika Komitəsi tərəfindən muəyyən edilmiş kodu

 
xarici şəxslərlə bağlanmış muqavilə 

 
ixrac olunan məhsulların mənşəyi haqqında sənəd 

 
muəssisənin nizamnaməsi 

 
gomruk yuk bəyamnaməsi 

 
Sual: Muəssisə idxal əməliyyatlarını həyata keçirərkən gömrük orqanlarına hansı sənədi 
təqdim etmir? (Çəki: 1) 

 
əmtəənin keyfiyyət sertifikatı 

 
gomruk yuk bəyannaməsi 



 
invoys 

 
dovət qeydiyatı şəhadətnaməsi 

 
əmtəənin mənşəyini təsdiq edən sənəd

 
Sual: Kvota: (Çəki: 1) 

 
muəyyən muddət ərzində konkret əmtəənin idxal və ixracına tətbiq olunan dəyər 

və natural ifadədə yol verilə bilən məhdudiyyətləri əks etdirir 

 
muəssisənin istehsal-təsərrufat fəaliyyəti zamanı məhsul vahidinə material 

sərfinin yuxarı həddini əks etdirir 

 
muəyyən muddət ərzində siyahıya daxil edilmiş əmtəələrin maneəsiz idxal və ix-

rac olunmasına icazəni əks edirir 

 
xarici şirkətin muəyyən haqq muqabilində mineral xammalın kəşfiyyatı və 

hasilatını aparması üzrə məsələləri əks edirir 

 
dəyəri odənilmədən ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı əmtəə (məhsul) mübadiləsini 

əks etdirir 

 
Sual: Barter: (Çəki: 1) 

 
muəyyən muddət ərzində konkret əmtəənin idxal və ixracına tətbiq olunan dəyər 

və natural ifadədə yol verilə bilən məhdudiyyətləri əks etdirir 

 
muəssisənin istehsal-təsərrufat fəaliyyəti zamanı məhsul vahidinə material 

sərfinin yuxarı həddini əks etdirir 

 
muəyyən muddət ərzində siyahıya daxil edilmiş əmtəələrin maneəsiz idxal və ix-

rac olunmasına icazəni əks edirir 

 
xarici şirkətin muəyyən haqq muqabilində mineral xammalın kəşfiyyatı və 

hasilatını aparması üzrə məsələləri əks edirir 

 
dəyəri odənilmədən ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı əmtəə (məhsul) mübadiləsini 

əks etdirir 



BÖLMƏ: 1901 (SÜRƏT 16.12.2014 16:49:22) 

Ad 1901 (Sürət 16.12.2014 16:49:22) 

Suallardan 2 

Maksimal faiz 2 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 
 

Sual: Aşağıdakılardan hansı muəssisənin qiymət siyasətinin koməyi ilə nail olmaq istədiyi 
məqsədlərə aid olunmur? (Çəki: 1) 

 
Mənfəətin maksimumlaşdırılması 

 
Muəssisənin likvidliyinin (odəməqabiliyyətinin) təmin olunması məqsədi

 
Muəssisənin bazarda oz satış payını artırması məqsədi 

 
İşçilərin sayının azaldılmasına nail olmaq məqsədi 

 
Bazarda muəssisənin stabil movqeyinin saxlanması məqsədi 

 
Sual: Oliqopolik sahə: (Çəki: 1) 

 
təbii inhisarın movcud olduğu sahədir 

 
nisbətən az sayda muəssisənin əmtəə və xidmətlər bazarında hakimlik etdiyi 

sahədir 

 
eyni olmayan, lakin oxşar məhsullar istehsal edən nisbətən coxlu sayda 

muəssisələrin movcud olduğu sahədir 

 
standart və ya eynicinsli məhsullar istehsal edən coxlu sayda muəssisələrin 

movcud olduğu sahədir 

 
muəyyən məhsul istehsal edən və xidmət gostərən bir muəssisənin movcud 

olduğu sahədir 

 



 

 
  

 


