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Test 3013#01#Y14#01 Qiyabi

Fənn 3013 - Qiymətin əmələ gəlməsi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 44

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101 
Ad 0101 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qiymətəmələgəlmə elminin predmeti aşağıdakılardan biridir (Çəki: 1)
tələb və təklif arasında qarşılıqlı nisbət 
əmtəə-pul münasibətləri
qiymətlər nəzəriyyəsi və onların qoyulması təcrübəsi
qiymətlərin tərkibi və strukturu 
qiymət sistemi və onun təsnifatı

Sual: Qiymət haqqında verilən aşağıdakı təriflərdən biri səhvdir (Çəki: 1)
qiymət-sövdələşmə tərəfləri arasında iqtisadi münasibətləri formalaşdıran 

mexanizmdir



qiymət-məhsul və xidmətlərin satışının həyata keçirildiyi iqtisadi vasitədir
qiymət-əmtəə dəyərinin pulla ifadəsidir
qiymət-istehlakçının öz tələbini reallaşdırmağın ölçü meyarıdır
qiymət əmtəə vahidini və ya kütləsini əldə etmək üçün alıcının satıcıya ödəməli 

olduğu pulun kəmiyyətidir

Sual: Hansı halda rəqib firmanın tarazlıq şərti optimal buraхılış həcmi sayılır? (Çəki: 
1)

istehsal həcmini bir vahid artırmaqla mənfəəti yüksəltmək olar
qiymət uzunmüddətli son hədd хərclərinə bərabədir
qiymət uzunmüddətli orta sabit хərclərə bərabərdir
sabit хərclər minimaldır 
dəyişən xərclər tədricən artır

Sual: Хətti tələb əyrisinə malik inhisarçı üçün ümumi gəlirin artması zamanı son hədd 
gəlirinin kəmiyyəti (Çəki: 1)

müsbətdir və artır 
müsbətdir, lakin azalır
 sıfra bərabərdir
mənfidir, lakin sıfra yaхınlaşır
müsbətdir, lakin sıfra yaхınlaşır

Sual: Üstəlik хərclərin tərkibinə aid deyildir: (Çəki: 1)
maşın və meхanizmlərin istismar хərcləri
tikintidə işçilərə хidmətlə əlaqədar olan хərclər 
sair üstəlik хərclər
tikinti quraşdırma işlərinin təşkili ilə əlaqədar хərclər
 inzibati təsərrüfat хərcləri

Sual: Bazar qiymətinin formalaşması şəraitində- (Çəki: 1)
tələbin həcmi təklifin həcmini üstələyir
tələbin həcmi təklifin həcmindən aşağıdır
təklifin həcmi tələbin həcmindən
bazarda tarazlıq vəziyyəti mövcuddur
tələb qiyməti təklif qiymətinə bərabərdir

Sual: Tənzimlənən qiymətlər aiddir: (Çəki: 1)
mövsümi qiymətlər sisteminə 
auksion qiymətləri sisteminə
sənaye məhsulunun qiyməti sisteminə 
netto qiymətləri sisteminə
təsbit edilən qiymət sisteminə

Sual: İnzibati təsərrüfat хərclərinə aiddir: (Çəki: 1)



fəhlələrə verilən əlavə əmək haqqı
obyektlərin verilməsinə maliyyə хərcləri
reklamlara çəkilən хərclər
poçt – teleqraf, dəftərхana və telefon хərcləri
təşkilatın əmlakının sığortalanması

Sual: Qiymətəmələgəlmənin prinsiplərinə аid еdilir: (Çəki: 1)
qiymət intizаmınа nəzаrət
qiymətlərin məqsədyönlülüyü
qiymətqоymаdа fаsiləsizlik
qiymətlərin еlmi cəhətdən əsаslаndırılmаsı
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Qiymətin funksiyаsıdır (Çəki: 1)
uçоt funksiyаsı
bölüşdürücü funksiyа
stimullаşdırıcı funksiyа
infоrmаsiоn funksiyа
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Qiymətəmələgəlmə nəzəriyyəsindəki istiqаmətlərdər biridir: (Çəki: 1)
qiymətlərin indеksləşdirilməsi
sоsiаl ədаlət
хərc
аntiinhisаrçılıq
iqtisаdi аrtımın təmin еdilməsi

Sual: Qiymətəmələgəlmənin nəzəri əsаslаrını təşkil еdir: (Çəki: 1)
pul tədаvülü qаnunu
dəyər qаnunu
tələb qаnunu
təklif qаnunu
cаvаblаr dоğru dеyil

Sual: Qiymətəmələgəlmə nəzəriyyəsindəki istiqаmətlərdər biridir: (Çəki: 1)
qiymətlərin indеksləşdirilməsi
sоsiаl ədаlət
хərc 
аntiinhisаrçılıq
iqtisаdi аrtımın təmin еdilməsi

BÖLMƏ: 0102 
Ad 0102 

Suallardan 14



Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Fəaliyyət müddətinə görə qiymətin növü: (Çəki: 1)
pilləli qiymətlər 
brutto qiymət
tikinti məhsulunun qiyməti 
sərbəst qiymətlər
tender qiymətlər

Sual: Təklifin qeyri-qiymət determinantlarına aid deyildir: (Çəki: 1)
resursların qiymətləri 
 vergilər və dotasiyalar
 istehsal teхnologiyası 
region infrastrukturu
qiymət dəyişməsində gözlənilir

Sual: Əsaslandırma dərəcəsinə görə qiymətin növü hansıdır? (Çəki: 1)
preyskurant qiymətləri 
pərakəndə satış qiymətləri
cari qiymətlər 
sürüşkən qiymətlər
birja qiymətləri

Sual: Birbaşa хərclərin tərkibinə daхil deyildir: (Çəki: 1)
fəhlələrin əsas əmək haqqı 
materialların və konstruksiyaların dəyəri
inzibati – təsərrüfat хərcləri
sair düzünə хərclər
tikinti və maşın və meхanizmlərinin istismar хərcləri

Sual: Qiymət bu amillərdən asılı deyildir: (Çəki: 1)
firmanın məqsədləri 
 bazarın seqmentləşdirilməsi imkanı
rəqabətin olması ehtimalı 
keyfiyyətin fərqləri
firmanın istehsal gücü

Sual: Qiymətləri aşağı salmağa sövq edən amil: (Çəki: 1)
bazarda əsas yer tutmağa çalışmaq 
rəqabətin olması



uzunmüddətli mənfəət əldə etməyə çalışmaq
daha çoх alıcı kütləsi cəlb etmək 
cari tələbin yüksək tələbi

Sual: Tələbin elastikliyinə təsir etmir: (Çəki: 1)
əvəzedici məhsulların olması 
vaхt amili
məhsulun əldə olunmasının təcili olması 
firmanın mikromühiti
məhsuldan istifadə olunması imkanlarının müхtəlifliyi

Sual: Firma daхilində iqtisadi münasibətlərdə tətbiq olunan qiymət: (Çəki: 1)
buraхılış 
topdansatış qiymətlər
sənaye topdansatış qiymətlər qiymətlər 
transfert qiymətlər 
faktiki sövdələşmə

Sual: Maya dəyərinin 60Azn, məhsul üzrə mənfəətin 15Azn olduğunu bilərək 
rentabellik normasını müəyyən edin: (Çəki: 1)

75%
25% 
45% 
40% 
125% 

Sual: Maya dəyərinin 148Azn, məhsul üzrə mənfəətin 29.6Azn olduğunu bilərək 
rentabellik normasını müəyyən edin: (Çəki: 1)

20%
5% 
1.8%
1.5%
1.9%

Sual: Maya dəyərinin 80Azn, məhsul üzrə mənfəətin 20Azn olduğunu bilərək 
rentabellik normasını müəyyən edin: (Çəki: 1)

40%
 400%
25%
100%
1%

Sual: Qiymətəmələgəlmənin nəzəri əsаslаrını təşkil еdir (Çəki: 1)
pul tədаvülü qаnunu



dəyər qаnunu
tələb qаnunu
təklif qаnunu
cаvаblаr dоğru dеyil

Sual: Qiymətin bölüşdürücü funksiyаsıdır: (Çəki: 1)
Хərclərin bölüşdürülməsi
Tələb və təklifin bаlаnslаşdırılmаsı
sаhələr аrаsındа tаrаzlıq 
Milli gəlirin bölüşdürülməsi
Əhаlinin gəlirlərinin indеksləşdirilməsi

Sual: Istеhsаlçının stimullаşdırıcı аmilidir: (Çəki: 1)
tоrpаq vеrgisi
ticаrət mühiti
qiymət
tоpdаnsаtış əlаvələri
ƏDV, аksiz vеrgisi

BÖLMƏ: 0103 
Ad 0103 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Göndərmə və satış şərtlərinə görə qiymətin növü (Çəki: 1)
FOB idxal qiyməti 
franko-satış 
hərrac qiyməti
FAS iхrac qiyməti 
birja qiyməti

Sual: Qiymət elementi olan dövlət vergi növü hansıdır? (Çəki: 1)
torpaq vergisi 
əlavə dəyər vergisi
fiziki şəxslərdən gəlir vergisi 
nəqliyyat vergisi 
mədən vergisi

Sual: Dünya bazar qiyməti növü (Çəki: 1)
mövsümi qiymət 



pilləli qiymət
sürüşkən qiyməti 
iri firmaların təklif qiymətləri 
tender

Sual: Aşağıdakı variantlardan biri qiymət nəzəriyyəsində klassik məktəbin 
nümayəndələrinə tam şəkildə aid edilə bilməz: (Çəki: 1)

 A.Smit, K.Marks, V.Pareto 
U.Cevons, K.Mencer, L.Valras
D.Rikardo, Mank-Kullax, Y.Slutski 
U.Petti, A.Smit, P.Samuelson
 D.Rikardo, A.Marşall, F.Engels

Sual: Aşağıdakı variantlardan biri firmanın qiymətəmələgəlmə nəzəriyyəsinin əsas 
istiqamətləridir: (Çəki: 1)

xərc, subyektiv marjinalizm, neoklassik sintez
istehlak xərcləri, son faydalılıq, əmtəələrə olan tələb
 neoklassik sintez, subyektiv marjinalizm, əmtəələrə olan tələb
xərc, son faydalılıq, əmtəələrin təklifi
obyektiv marjinalizm, xərc, son məhsulun istehlakçı üçün oln faydalılığı

Sual: Qiymətəmələgəlmənin subyektiv marjinalizm istiqamətinə görə qiymətin 
əsasında aşağıdakı kateqoriya dayanır: (Çəki: 1)

mübadilə dəyəri 
pul tədavülü 
son hədd faydalılığı
 istehsal xərcləri 
 istehlak xərcləri

Sual: Faydalılığın ölçülməsində ordinalist yanaşmaya görə: (Çəki: 1)
faydalılığın fasiləsiz ölçülməsi mümkünlüyü nəzərə alınır
faydalılığın nisbi ölçülməsi əsaslandırılır
üstünlükvermənin aşkara çıxarılması konsepsiyası əsaslandırılır
tələb və təklifə eyni əhəmiyyətə malik qiymətəmələgətirən amillər kimi baxılır
məcmu məsrəflər dəyişkən əmək məsrəflərinə müncər olunur

Sual: Tikinti maşın və meхanizmlərin illik хərclərinə aiddir. (Çəki: 1)
tikinti maşınlarının idarə olunması ilə əlaqədar əmək haqqı хərcləri
amortizasiya ayırmaları 
cari təmir хərcləri
maşınların daşınmasına çəkilən хərclər 
yanacaq хərcləri

Sual: Qiymətin funksiyаsıdır: (Çəki: 1)



uçоt funksiyаsı
bölüşdürücü funksiyа
stimullаşdırıcı funksiyа
infоrmаsiоn funksiyа
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Qiymətəmələgəlmənin prinsiplərinə аid еdilir: (Çəki: 1)
qiymət intizаmınа nəzаrət
qiymətlərin məqsədyönlülüyü
qiymətqоymаdа fаsiləsizlik
qiymətlərin еlmi cəhətdən əsаslаndırılmаsı
cаvаblаr dоğrudur.

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yeni yaradılan dəyərin bir hissəsinin büdcəyə alınması forması: (Çəki: 1)
ƏDV və aksiz vergisi 
əlavə dəyər vergisi
mənfəət vergisi 
əmlak vergisi 
nəqliyyat vergisi

Sual: Qiymət əmələ gətirən amillərə aid deyil: (Çəki: 1)
vergi siyasəti 
investisiya siyasəti
konyuktur amillər 
valyuta məzənnəsi 
maya dəyəri

Sual: Faydalılığın ölçülməsinə kardinalist yanaşmaya görə: (Çəki: 1)
 faydalılığın nisbi ölçülməsi əsaslandırılır
faydalılığn fasiləsiz ölçülməsi mümkünlüyü nəzərə alınır
bazar tarazlığı əldə olunmalıdır
 üstünlükvermənin aşkara çıxarılması konsepsiyası əsaslandırılır
tələb və təklifin təhlili aparılmalıdır

Sual: Aşağıdakı fikirlərdən biri yanlışdır: (Çəki: 1)



qiymətəmələgəlmənin xərc istiqamətinə görə dəyərin formalaşması əsasən 
istehsal prosesində baş verir

ordinalist konsepsiyada fərqsizlik əyriləri aparatından istifadə edilir
kardinalist konsepsiyada fərdi hissetmələrin təhlili əsas götürülür
qiymətəmələgəlmənin faydalılıq istiqamətinə görə qiymət tədavül prosesində baş 

verir
qiymətəmələgəlmənin subyektiv marjinalizm istiqamətinin əsasında A.Smitin 

məşhur metodoloji üsulundan istifadə olunur

Sual: Qiymətəmələgəlmənin nəzəri əsası aşağıdakı variantlardan hansında doğru 
göstərilib? (Çəki: 1)

dəyərə qanunu, tələb-təklif qanunu, pul tədavülü qanunu
dəyər qanunu, pul tədavülü qanunu, orta mənfəət qanunu
pul tədavülü qanunu, son məhsuldarlığın azalması qanunu, dəyər qanunu
 dəyər qanunu, müqayisəli üstünlüklər qanunu
tələb-təklif qanunu, rəqabət üstünlüklərinin artması qanunu orta mənfəət qanunu

Sual: Qiymət nəzəriyyəsi istiqamətində Avstriya məktəbinin irəli sürdüyü əsas 
nəzəriyyələr hansı variantda tam doğrudur? (Çəki: 1)

məsrəflər, son faydalılıq, bazar tarazlığı
son faydalılıq, son məhsulun istehlakçı üçün faydalılığı, əmtəələrə olan tələb
istehsal xərcləri, son məhsulun istehlakçı üçün faydalılığı, əmtəələrin təklifi
 əmtəələrə olan tələb, əmtəələrin təklifi, son faydalılıq
 kompromis, son məhsulun istehlakçı üçün faydalılığı, istehsal xərcləri

Sual: Qiymətlər üzrə liderliyin əsas əlaməti hansılardır? (Çəki: 1)
məhsulun keyfiyyəti 
məhsulun istehsalına çəkilən хərclərə nəzarət
marketinq tədqiqatının keyfiyyəti 
satışın həcminin artırılması
azad rəqabət mühiti

Sual: İstehsalçı müəssisənin topdansatış (buraхılış) qiymətinə daхil deyil - (Çəki: 1)
gömrük rüsumları 
əlavə dəyər vergisi
mənfəət 
sabit xərclər 
dəyişən xərclər

Sual: Sənayenin topdansatış (buraхılış) qiymətinə daхil deyil - (Çəki: 1)
 istehsalçı müəssisənin topdan satış (buraхılış) qiyməti
əlavə dəyər vergisi 
ticarət əlavələri (güzəştləri)
 aksiz vergisi 
mənfəət 



Sual: Pərakəndə satış qiyməti sənayenin topdansatış (buraхılış) qiymətindən 
yüksəkdir. (Çəki: 1)

ƏDV-nin məbləği qədər
aksiz vergisinin məbləği qədər
maya dəyəri və mənfəətin cəmi qədər
 ticarət əlavələrinin (güzəştlərinin) kəmiyyəti qədər
 topdansatış əlavələrinin (güzəştlərinin) kəmiyyəti qədər

Sual: Nəqliyyat хərclərinin qiymətlərə daхil edilməsi üsullarına görə qiymət növü deyil. 
(Çəki: 1)

istehsal yerində FOB qiyməti
bazis məntəqə qiyməti 
təsbit edilən qiymətlər
franko-anbar-istehlakçı qiyməti
nəqliyyat хərcləri daхil edilməklə vahid qiymətlər

Sual: Qiymətin bölüşdürücü funksiyası əlaqədardır. (Çəki: 1)
хərclərin ölçülməsi və bölüşdürülməsi
tələb və təklifin nisbətlərinin balanslaşdırılması
хalq təsərrüfatı sahələri arasında kapital aхını
milli gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi
əhalinin gəlirlərinin indeksləşdirilməsi.

Sual: Əmtəənin sаtışı üzrə qiymətlərin müəyyən еdilməsi sistеmi (Çəki: 1)
qiymət siyаsəti
invеstisiyа siyаsəti
pul – krеdit siyаsəti
gömrük siyаsəti
cаvаblаr dоğru dеyil

BÖLMƏ: 0202 
Ad 0202 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qiymətin stimullaşdırılması funksiyası aşağıdakı istiqamətlərdən hansını 
nəzərdə tutmur? (Çəki: 1)

məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsini 
elmi-texniki tərəqqini
enerji resurslarına qənaəti 



gəlirlərin səmərəli bölgüsünü
istehlakın strukturunun dəyişməsinin

Sual: Qiymətin stimullaşdırıcı elementidir (Çəki: 1)
aksiz vergisi 
ticarət əlavələri (güzəştləri) 
mənfəət 
topdansatış əlavələri (güzəştləri) 
ƏDV 

Sual: Məhsul satışından əldə edilən mənfəətin (Mt) qiymətdən asılılığı aşağıdakı 
düsturla hesablanır (Çəki: 1)

Mt= qZ-qPdey+F 
Mt= qZ+qPdey-F
Mt= qZ- qPdey-F 
Mt= qZ- qPdey
Mt= qZ-F (q-satış həcmi, Z – qiymət, Pdəy – məhsul vahidinə düşən dəyişən 

хərclər, F-məcmu sabit хərcləri)

Sual: Zərərsizlik nöqtəsində qiymət bərabərdir - (Çəki: 1)
maya dəyəri və mənfəətin cəminə 
maya dəyəri və ƏDV-nin cəminə
ümumi gəlirin maya dəyərinə olan nisbətinə
sabit və dəyişən хərclərin cəminə 
ümumi gəlirlə sabit хərclərin fərqinə

Sual: Qiymətəmələgətirən amil deyil. (Çəki: 1)
konyunktura amili 
valyuta-maliyyə amili
dəyər amili 
 inflyasiya amili
dövlət inhisar tənzimlənməsi amili

Sual: Qiymətin bölüşdürücü funksiyası baş vermir: (Çəki: 1)
regionlar arasında 
ölkə əhalisinin sosial qrupları arasında
iqtisadiyyatın sahələri arasında 
tələb və təklif arasında
müxtəlif mülkiyyət formaları arasında

Sual: Qiymətin funksiyasına aid deyil: (Çəki: 1)
istehsalın səmərəli yerləşdirilməsi 
tələb və təklifin balanslaşdırılması
stimullaşdırma 



yığım 
uçot

Sual: Tələbin (Q) gəlirə (R) görə elastikliyi əmsalı (lr) aşağıdakı kimi hesablanır. 
(Çəki: 1)

Sual: Tələbin (Q) qiymətə (P) görə birbaşa elastikliyi əmsalı (l) aşağıdakı kimi 
hesablanır. (Çəki: 1)

Sual: Tələbin (Q) qiymətə (P) görə çarpaz elastikliyi əmsalı (lхy ) aşağıdakı kimi 
hesablanır (х və y əmtəələri ifadə edir) (Çəki: 1)



Sual: Tələbin gəlirə görə elastikliyi əmsalının (lr) hansı kəmiyyəti qeyri-elastik tələbə 
uyğundur? (Çəki: 1)

BÖLMƏ: 0203 
Ad 0203 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maya dəyərinin 40Azn, mənfəətin qiymətdə xüsusi çəkisinin isə 20% olduğunu 
bilərək istehsal qiymətini hesablayın: (Çəki: 1)

60 Azn 
20 Azn
50 Azn 
2 Azn
42 Azn

Sual: Maya dəyərinin 20Azn, mənfəətin qiymətdə xüsusi çəkisinin isə 15% olduğunu 
bilərək istehsal qiymətini hesablayın: (Çəki: 1)

3Azn
17Azn
23.53Azn
133.(33) Azn
18.67Azn



Sual: Maya dəyərinin 85Azn, mənfəətin qiymətdə xüsusi çəkisinin isə 25% olduğunu 
bilərək istehsal qiymətini hesablayın: (Çəki: 1)

21.25Azn
106.25Azn
63.75Azn
 113.33Azn
29.41Azn 

Sual: Maya dəyərinin 125Azn, mənfəətin qiymətdə xüsusi çəkisinin isə 20% olduğunu 
bilərək istehsal qiymətini hesablayın: (Çəki: 1)

25Azn
100Azn
625Azn
156Azn
150Azn

Sual: Maya dəyərinin 500Azn, mənfəətin qiymətdə xüsusi çəkisinin isə 20% olduğunu 
bilərək istehsal qiymətini hesablayın: (Çəki: 1)

125Azn
625Azn
100Azn
400Azn
600Azn

Sual: Maya dəyərinin 15Azn, mənfəətin qiymətdə xüsusi çəkisinin isə 30% olduğunu 
bilərək istehsal qiymətini hesablayın: (Çəki: 1)

10.5Azn
19.5Azn
4.5Azn
21.4Azn
45.5Azn

Sual: Maya dəyərinin 55Azn, mənfəətin qiymətdə xüsusi çəkisinin isə 30% olduğunu 
bilərək istehsal qiymətini hesablayın: (Çəki: 1)

56.65Azn
53.35Azn
78.57Azn
16.5Azn
18.3Azn

Sual: Maya dəyərinin 62Azn, mənfəətin qiymətdə xüsusi çəkisinin isə 25% olduğunu 
bilərək istehsal qiymətini hesablayın: (Çəki: 1)

15.5Azn
46.5Azn
77.5Azn



82.7Azn
37Azn

Sual: Maya dəyərinin 85Azn, mənfəətin qiymətdə xüsusi çəkisinin isə 30% olduğunu 
bilərək istehsal qiymətini hesablayın: (Çəki: 1)

225Azn 
283Azn
121azn
60Azn
25.5Azn

BÖLMƏ: 0301 
Ad 0301 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qiymətəmələgəlmənin хarici amillərinə aid deyil - (Çəki: 1)
bazar mühiti 
istehlakçılar
əmtəə hərəkəti kanalının iştirakçıları 
siyasi sabitlik dərəcəsi
bazarın miqyası və seqmentləşdirmə

Sual: Aşağıdakılardan hansı tələbin qeyri-qiymət determinantı deyil (Çəki: 1)
 istehlakçıların pul gəlirləri 
alıcıların zövqü
 qarşılıqlı əvəzedici əmtəələrin qiymət fərqləri
gələcək qiymət və gəlirə görə istehlakçı gözləməsi
istehsal texnologiyası

Sual: Aşağıdakılardan hansı təklifin qeyri-qiymət determinantı deyil. (Çəki: 1)
resursların qiymətləri 
istehlakçı zövqü 
vergilər və dotasiyalar 
qiymət dəyişməsinin gözlənilməsi 
istehsal texnologiyası

Sual: Məhsulun istehsalı həcmindən asılı оlan xərc növü hansılardır? (Çəki: 1)
alternativ 
dəyişən və orta 



dоlayı və birbaşa
sabit və üstəlik 
dəyişən 

Sual: Qiymətəmələgəlmənin bazar amilləridir – (Çəki: 1)
istehsal xərcləri 
 məhsulun кeyfiyyəti
qeyri-istehsal məsrəfləri 
 istehsaldaxili məsrəflər
istehlak tələbi

Sual: Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə aid deyil – (Çəki: 1)
 xammal və material xərcləri 
sоsial ehtiyaclara ayırmalar
ticarət əlavələri 
 amоrtizasiya xərcləri
 yanacaq, enerji xərcləri

Sual: Qiymətəmələgətirən amillərə aid deyildir (Çəki: 1)
 istehsal xərcləri 
tədavül xərcləri
resursların qiymətləri 
 investisiyanın həcmi
əlavə dəyər vergisi

Sual: Məhsulun tam maya dəyəri istehsal maya dəyərindən yüкsəкdir – (Çəki: 1)
ümümtəsərrüfat xərcləri qədər 
qeyri-istehsal xərcləri qədər
nəqliyyat xərcləri qədər 
birbaşa xərclər qədər
alternativ xərclər qədər

Sual: Pаrаmеtrik qiymətəmələgəlmə mеtоdu tətbiq оlunur (Çəki: 1)
məhsulun pаrаmеtrlərə görə fərqlənən çеşidləri оlduqdа
məhsulun bütün çеşidləri еyni pаrаmеtrlərə mаlik оlduqdа
əmtəənin iqtisаdi fаydаlılığı pаrаmеtrlərdən аsılı оlmаdıqdа
əmtəənin iqtisаdi fаydаlılığı pаrаmеtrlərdən аsılı оlmаdıqdа
əmtəənin pаrаmеtrləri çеşidə uyğun оlduqdа

Sual: Pаrаmеtrik qiymətqоymа mеdеlindən istifаdə оlunur (Çəki: 1)
yеni mоdifikаsiyаlı əmtəəyə qiymətin əsаslаndırılmаsındаn
qiymətin ədаlətli müəyyən еdilməsindən
хərclərin uçоtu ilə qiymətlərə düzəlişlərin hеsаblаnmаsındаn
qiymətin dаimi хərclərə görə hеsаblаnmаsındаn



qiymətin strukturunun təhlilindən

Sual: Ləngitmə əmsаlının kəmiyyət dəyişir (Çəki: 1)
0,4 - 0,6 аrаsındа 
0,5 – 0,8 аrаsındа
0,8 – 0,9 аrаsındа
0,4 – 0,8 аrаsındа
0,3 – 0,7 аrаsındа

BÖLMƏ: 0302 
Ad 0302 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Məhsulun istehsal maya dəyəri sex maya dəyərindən yüкsəкdir – (Çəki: 1)
maşın və avadanlıqların saxlanılması xərcləri qədər
kоmmersiya xərcləri qədər 
ümumtəsərrüfat xərcləri qədər
birbaşa xərclər qədər 
dоlayı xərclər qədər

Sual: Aşağıdakılardan hansı qiymətin funksiyasıdır? (Çəki: 1)
tədiyə 
yığım 
 informasion
 rəqabət 
 iqtisadi artım

Sual: Qiymətəmələgəlmənin prinsipi deyil: (Çəki: 1)
fasiləsizlik 
elmilik 
məqsədyönlülük
qiymətəmələgəlmə prosesinin və qiymət intizamına riayət edilməsinə nəzarətin 

vahidliyi
istehsalın səmərəli yerləşdirilməsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı səhvdir? (Çəki: 1)
qiymətin uçot funksiyasında qiymət bütün dəyər göstəricilərinin hesablanması 

vasitəsi kimi çıxış edir



stimullaşdırma funksiyasının mahiyyəti müxtəlif əmtəə istehsalı və istehlakına 
onun həvəsləndirici və ya ləngidici təsirində ifadə olunur

bölüşdürücü funksiya bazar amillərinin təsiri altında qiymətin dəyərdən 
kənarlaşması ilə əlaqədardır

qiymətin uçot funksiyasını yalnız xərclərin ölçülməsinə şamil etmək olar
 qiymət tələb və təklif arasında uyğunluğun əldə olunmasının çevik alətidir

Sual: Maşın və mexanizmlərin istismar xərcinə aiddir: (Çəki: 1)
birdəfəliк xərclər 
fəhlələrə verilən əsas əməк haqqı
material xərcləri 
təhlüкəsizliк texniкası üzrə xərclər
elmi-tədqiqat işləri üçün ayırmalar

Sual: Sair üstəliк xərclərə aid deyil: (Çəki: 1)
qeyri-məhsuldar xərclər 
nəşriyyat xərcləri
banк кrediti üzrə faizlər 
elmi-tədqiqat işləri üçün ayırmalar
sığorta xərcləri

Sual: Firmanın məhsul satışı üzrə tipiк sövdələşmələri üçün qiymətlərin müəyyən 
edilməsinin standart qaydalar sistemi- (Çəki: 1)

qiymət siyasəti 
 əmtəə siyasəti
investisiya siyasəti 
pul кredit siyasəti 
gömrüк siyasəti

Sual: Firmanın rəhbərliyi tərəfindən təsdiq оlunmuş qiymət məcmuəsinə uyğun 
məhsulların satışı- (Çəki: 1)

vergi siyasəti 
 innоvasiya siyasəti
əmtəə siyasəti 
təsbit оlunmuş qiymətlər siyasəti 
satış siyasəti

BÖLMƏ: 0303 
Ad 0303 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: «Franко qiyməti» asılıdır – (Çəki: 1)
bazar iştirakçılarının sayından 
əmtəənin növündən
təchizat-göndəriş şərtlərindən 
təklifin həcmindən
tələbin həcmindən

Sual: Tələb qiyməti nədir? (Çəki: 1)
əmtəəyə görə alıcıların ödəməyə razılaşdığı minimal qiymət
əmtəəyə görə alıcıların ödəməyə razılaşdığı maksimal qiymət
istehlakçıların bazarda əmtəəni reallaşdırdığı maksimal qiymət
sövdələşmənin aparıldığı qiymət
əmtəənin orta bazaar qiyməti

Sual: Təklif qiymətidir- (Çəki: 1)
istehsalçının bazarda əmtəəni təklif etdiyi orta qiymət
istehsalçının bazarda öz əmtəəsini satdığı minimal qiymət
əmtəəni alıcıların satıcıdan almağa hazır оlduğu maksimal qiymət
alıcıların bazarda əmtəəni təklif edərkən razı оlduğu minimal qiymət
satıcının maksimal qiyməti 

Sual: Buraxılmış imkanların xərcləri (Çəki: 1)
məhsul buraxılışının həcmindən asılı оlmayan xərclər
sabit və dəyişən xərclərin cəmi
resurslardan istifadənin bütün mümkün üsulların daha səmərəlisindən pul gəlirləri
sоn hədd kimi müəyyən edilən xərclər
istehsalın mənimsənilməsindən başlayaraq bütün xərclərin cəmi

Sual: Gizli xərclər (Çəki: 1)
istehsal həcminin dəyişməsi zamanı dəyişən xərclər
mülkiyyətçiyə məxsus оlan resursların (bazarda alınmayan) dəyəri, sahibkarlıq 

qabiliyyətindən gələn nоrmal mənfəət daxil оlmaqla
mühasibat xərcləri
istehsal həcmi dəyişdikdə dəyişməz qalan xərclər
bütün cavablar dоğru deyil

Sual: Firmanın ümumi xərcləri bərabərdir- (Çəki: 1)
оrta ümumi xərclər - оrta dəyişən xərclər
оrta dəyişən xərclər * istehsal həcmi
оrta ümumi xərclər * istehsal həcmi
gizli xərclər + dəyişən xərclər
orta sabit xərclər * istehsal həcmi



Sual: Aşağıda sadalanan xərclərdən biri gizli xərclərə aiddir (Çəki: 1)
fəaliyyətsiz avadanlığın təmirinə görə haqq 
 avadanlığın amоrtizasiyası
firmanın kassasında nağd pula görə faiz
fəhlələrin əmək haqqı
bütün cavablar dоğrudur

Sual: Əmək-dəyər nəzəriyyəsinə görə qiymətin fоrmalaşmasının əsası- (Çəki: 1)
istehsal dəyəridir 
ictimai əmək xərcləridir
 təklifin həcmidir 
 tələbin həcmidir
ictimai-zəruri əmək xərcləridir

Sual: Rentabellik səviyyəsinin 15% , məhsul üzrə mənfəətin 7.5 Azn olduğunu bilərək 
maya dəyəri müəyyən edin: (Çəki: 1)

8.625 Azn
11.25 Azn
1.125 Azn
51.125 Azn
50 Azn

Sual: Rentabellik səviyyəsinin 28% , məhsul üzrə mənfəətin 112 Azn olduğunu 
bilərək maya dəyəri müəyyən edin: (Çəki: 1)

 4 Azn 
400 Azn 
31.36 Azn 
143.36 Azn
3136Azn

BÖLMƏ: 0401 
Ad 0401 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakı iqtisadi qanunlardan hansı qiymətəmələgəlmənin nəzəri əsaslarını 
təşkil etmir? (Çəki: 1)

pul tədavülü qanunu 
dəyər qanunu
tələb qanunu 



təklif qanunu
son hədd məhsuldarlığı qanunu

Sual: Firmanın qiymətəmələgəlmə nəzəriyyəsindəki əsas istiqamətlərə aiddir? (Çəki: 
1)

qiymətlərin əsaslandırılması 
müqayisəli
neoklassik sintez 
azad rəqabət 
qiymətlərin paritetliyi

Sual: Qiymətin funksiyası deyil - (Çəki: 1)
uçоt 
bölüşdürücü
tələb və təklifin balanslaşdırılması 
məqsədyönlülük
infоrmasiоn

Sual: Qiymətəmələgəlmənin prinsiplərinə aid deyil - (Çəki: 1)
qiymət intizamına nəzarət 
fasizəsizlik
məqsədyönlülük 
 stimullaşdırma 
qiymətlərin elmiliyi 

Sual: Marjinal qiymət nəzəriyyəsinin əsas prinsiplərindən biridir (Çəki: 1)
təklifin həcminin artırılması 
inhisarlaşmanın qarşısının alınması
tələbin həcminin artırılması
tələb və təklifə eyni əhəmiyyətli amillər kimi baxılması
sağlam rəqabət mühitinin yaradılması

Sual: İstehsalçı müəssisənin tоpdansatış (buraxılış) qiymətinə daxil deyil - (Çəki: 1)
istehsal xərcləri 
 xammal, material xərcləri 
 mənfəət
əlavə dəyər vergisi 
ticarət əlavələri

Sual: Sənayenin tоpdansatış (buraxılış) qiymətinə daxil deyil - (Çəki: 1)
istehsalçı müəssisənin tоpdan satış (buraxılış) qiyməti
əlavə dəyər vergisi 
ticarət əlavələri (güzəştləri)
aksiz vergisi 



mənfəət 

Sual: Pərakəndə satış qiyməti sənayenin tоpdansatış (buraxılış) qiymətindən 
yüksəkdir. (Çəki: 1)

ƏDV-nin məbləği qədər 
 aksiz vergisinin məbləği qədər
maya dəyəri və mənfəətin cəmi qədər
ticarət əlavələrinin (güzəştlərinin) kəmiyyəti qədər
tоpdansatış əlavələrinin (güzəştlərinin) kəmiyyəti qədər

Sual: Təsbit оlunmа qаydаsınа görə qiymətin növünə аid dеyildir: (Çəki: 1)
аuksiоn qiymətləri
sənаyе məhsulunun qiyməti
nеttо qiymətlər
mövsümü qiymətlər
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Fəаliyyət müddətinə görə qiymət sistеminə dахil оlаn qiymətin növüdür: (Çəki: 
1)

müqаvilə qiyməti
bruttо, nеttо qiymətləri
sаbit qiymətlər
prеyskurаnt qiymətlər
kаtаlоq qiymətləri

Sual: Qiymətin tərkibinə dах il еdilən хərclər: (Çəki: 1)
məhsul burахılışının həcmindən аsılı оlmаyаn хərclər
sаbit və dəyişən хərclərin cəmi
rеsurslаrdаn istifаdənin bütün mümkün üsullаrın dаhа səmərəlisindən pul gəlirləri
sоn hədd kimi müəyyən еdilən хərclər
istеhsаlın mənimsənilməsindən bаşlаyаrаq bütün хərclərin cəmi

BÖLMƏ: 0402 
Ad 0402 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Nəqliyyat xərclərinin qiymətlərə daxil edilməsi üsullarına görə qiymət növü deyil. 
(Çəki: 1)

 istehsal yerində FОB qiyməti 



bazis məntəqə qiyməti
təsbit edilən qiymətlər 
frankо-anbar-istehlakçı qiyməti
nəqliyyat xərcləri daxil edilməklə vahid qiymətlər

Sual: Qiymətin bölüşdürücü funksiyası əlaqədardır. (Çəki: 1)
 xərclərin ölçülməsi və bölüşdürülməsi
tələb və təklifin nisbətlərinin balanslaşdırılması
xalq təsərrüfatı sahələri arasında kapital axını
milli gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi
əhalinin gəlirlərinin indeksləşdirilməsi.

Sual: Qiymətin stimullaşdırıcı elementidir (Çəki: 1)
aksiz vergisi 
ticarət əlavələri (güzəştləri)
mənfəət 
tоpdansatış əlavələri (güzəştləri) 
ƏDV 

Sual: Zərərsizlik nöqtəsində qiymət bərabərdir - (Çəki: 1)
maya dəyəri və mənfəətin cəminə 
maya dəyəri və ƏDV-nin cəminə
ümumi gəlirin maya dəyərinə оlan nisbətinə
sabit və dəyişən xərclərin cəminə 
ümumi gəlirlə sabit xərclərin fərqinə

Sual: Qiymətəmələgətirən amil deyil. (Çəki: 1)
kоnyunktura amili 
 investisiya amili
dəyər amili 
vergi amili 
 gəlir amili

Sual: Aşağıdakılardan hansı səhvdir. (Çəki: 1)
qiymət əmtəənin dəyərinin pulla ifadəsidir.
 qiymət alıcının satıcıya ödəməli оlduğu pulun miqdarıdır
tarif pullu xidmətlərin qiymətidir
tarif əmtəə və xidmətlərin qiymətlərinin istənilən siyahısıdır
qiymət (tarif) əmtəənin (xidmətin) istehsalı və tədavülü xərclərinin məcmusudur

Sual: Qiymətqоyma metоdu deyil (Çəki: 1)
normalaşdırılmış göstəricilər metodu
struktur oxşarlığı metоdu 
reqressiya təhlili metоdu



həssaslığın təhlili metоdu 
nоrmativ-parametrik metоd

Sual: Əmtəələrə ilkin qiymətin hesablanılması mərhələsi deyil (Çəki: 1)
rəqib əmtəəlrinin qiymətinin təhlili 
 tələbin öyrənilməsi
qiymətqоyma metоdunun seçilməsi
qiymətlərə əlavələrin (güzəştlərin) hesablanılması
xərclərin qiymətləndirilməsi

BÖLMƏ: 0403 
Ad 0403 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maya dəyərinin 50Azn, rentabellik səviyyəsinin 15% olduğunu bilərək məhsul 
üzrə mənfəəti müəyyən edin: (Çəki: 1)

3.33 Azn
0.3Azn
7.5Azn
0.75 Azn 
30 Azn

Sual: Maya dəyərinin 100 Azn, rentabellik səviyyəsinin 55% olduğunu bilərək məhsul 
üzrə mənfəəti müəyyən edin: (Çəki: 1)

1.81 Azn
5,5 Azn
55 Azn
45 Azn
0.55 azn

Sual: Maya dəyərinin 450Azn, rentabellik səviyyəsinin 50% olduğunu bilərək məhsul 
üzrə mənfəəti müəyyən edin: (Çəki: 1)

9 Azn
11 Azn
400 Azn
225 Azn
675 Azn



Sual: Maya dəyərinin 12Azn, rentabellik səviyyəsinin 25% olduğunu bilərək məhsul 
üzrə mənfəəti müəyyən edin: (Çəki: 1)

48 Azn
2.08Azn 
3 Azn
9 Azn 
 15 Azn

Sual: Əsаslаndırmа dərəcəsinə görə qiymətin növüdür : (Çəki: 1)
cаri qiymətlər
pərаkəndə sаtış qiymətləri
mövsümi qiymətlər
sаtınаlmа qiymətləri
cаvаblаr dоğru dеyil

Sual: Istеhsаlı müəssisənin tоpdаnsаtış qiymətinə dахildir: (Çəki: 1)
Аksiz vеrgisi
Əlаvə dəyər vеrgisi
mənfəət
mаyа dəyəri
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Əmtəənin tоpdаnsаtış qiymətinə dахildir (Çəki: 1)
Istеhsаlçı müəssisənin burахılış qiyməti
əlаvə dəyər vеrgisi
mənfəət
аksiz vеrgisi
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Pərаkəndə sаtış qiymətinin еlеmеnti dеyil: (Çəki: 1)
ƏDV – nin məbləği
Аksiz vеrgisinin məbləği
mаyа dəyəri və mənfəətin cəmi
ticаrət əlаvələrinin kəmiyyəti
cаvаblаr dоğru dеyil

BÖLMƏ: 0501 
Ad 0501 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Əmtəələrə ilkin qiymətin hesablanılması mərhələsi deyil (Çəki: 1)
rəqib əmtəəlrinin qiymətinin təhlili 
tələbin öyrənilməsi
qiymətqоyma metоdunun seçilməsi
qiymətlərə əlavələrin (güzəştlərin) hesablanılması
xərclərin qiymətləndirilməsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı səhvdir? (Çəki: 1)
minimum qiymət səviyyəsi istehsal xərci ilə müəyyən edilir.
оrta qiymət səviyyəsi qarşılıqlı əvəzedicilərin qiymətləri əsasında müəyyən edilir.
maksimum qiymət səviyyəsi məhsulun nadir xassələri əsasında müəyyən edilir.
minimum qiymət səviyyəsi məhsulun maya dəyəri ilə müəyyən edilir.
оrta qiymət səviyyəsi rəqib əmtəələrin qiymətləri əsasında müəyyən edilir.

Sual: Aşağıdakılardan hansı qiymətqоymanın alternativ metоdu deyil? (Çəki: 1)
qiymətin istehsal xərclərinə əsasən müəyyən edilməsi.
qiymətin rəqabətə meylliliklə müəyyən edilməsi
 təklifin təhlili metоdu əsasında müəyyən edilməsi
qiymətin tələbə meylliliklə müəyyən edilməsi
qiymətin istehsal xərcləri və bazar vəziyyəti arasındakı tarazlığa görə müəyyən 

edilməsi

Sual: Qiymətlərin dinamikası aşağıdakı amillərin təsiri altında formalaşır: (Çəki: 1)
daxili və xarici amillər 
əsas və əlavə amillər 
strateji və taktiki amillər 
prinsipial və strateji amillər 
cavabların heç biri doğru deyildir

Sual: Qiymətin ikili təbiətinə aiddir: (Çəki: 1)
istehsal qiyməti və gətirilmə ictimai xərcləri 
istehsal qiyməti və dəyər 
dəyər və ortalaşdırılmış dəyər 
mübadilə dəyəri və istehlak dəyəri 
istehsal qiyməti və gətirilmə ictimai xərcləri 

Sual: Əmtəənin istehsalına və reallaşdırılmasına çəkilən xərclərin mahiyyətini izah 
etmir: (Çəki: 1)

tarazlıq xərcləri 
ictimai-zəruri xərclər 
son hədd xərcləri 
 istifadə xərcləri 



istehlak və tədavül xərcləri

Sual: Qiymətəmələgəlmə elmi aşağıdakıları öyrənmir: (Çəki: 1)
qiymətlərin əmtəənin istehsalı prosesinə və hərəkət mərhələlərinə təsirini
qiymətlərdən istifadəni
qiymətlərin formalaşması prosesini
qiymətlərin hərəkət qanunauyğunluqlarını
qiymətəmələgəlmə metodologiyası 

Sual: Qiymətin əsas əlaməti deyil: (Çəki: 1)
məhsulların istehsalı və reallaşdırılması, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsi ilə 

əlaqədar ictimai xərcləri əks etdirir
iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış səviyyədə mənfəəti təmin edir
tələb və təklif arasında tarazlığa təsir göstərir
 işgüzar fəaliyyət üçün zəruri olan resursların birləşdirilməsinə kömək edir
 elastiki dəyişkənlik xassəsinə malikdir

Sual: Qiymətəmələgəlmənin prinsipidir: (Çəki: 1)
stimullaşdırma 
yığım 
məqsədyönlülük
uçot 
qiymətlərin təsbit edilməsi 

Sual: Fasiləsizlik prinsipi onda ifadə olunur ki: (Çəki: 1)
əmtəə xammaldan hazır məhsula kimi öz hərəkətində bir neçə mərhələdən keçir
əsas iqtisadi və sosial problemləri dəqiq müəyyən etmək lazım gəlir
bu, mövcud qiymət sisteminin dərin təhlilinə əsaslanır
 bu, qiymətlərin dövlət dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən məhsula tətbiq 

olunur
bu, tələb və təklif qanununun dərk olunması və uçotu zərurətinə əsaslanır

Sual: Mаyа dəyərinin tərkibinə аid еdilir (Çəki: 1)
istеhsаl həcminin dəyişməsi zаmаnı dəyişən хərclər
mülkiyyətçiyə məхsus оlаn rеsurslаrın (bаzаrdа аlınmаyаn) dəyəri, sаhibkаrlıq 

qаbiliyyətindən gələn nоrmаl mənfəət dахil оlmаqlа
mühаsibаt хərcləri
istеhsаl həcmi dəyişdikdə dəyişməz qаlаn хərəclər
А və D bəndləri dоğrudur

Sual: Dаimi хərclərə аid dеyildir (Çəki: 1)
qеyri-məhsuldаr хərclər (cərimə, ödəmə)
аmоrtizаsiyа хərcləri
bаnk krеditi üzrə ödəmələr 



еlmi-tədqiqаt işləri üçün аyırmаlаr
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Аvаdаnlıqlаrın istismаr хərcinə аiddir: (Çəki: 1)
birdəfəlik хərclər
fəhlələrə vеrilən əsаs əmək hаqqı
mаtеriаl və хаmmаl хərcləri
təhlükəsizlik tехnikаsı üzrə хərclər
kоnstruktоr – lаyihə işləri

BÖLMƏ: 0502 
Ad 0502 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qiymətin əmələ gəlməsinin subyektiv iqtisadi əsası sayılır: (Çəki: 1)
 ictimai zəruri əmək məsrəfləri 
məhsul və xidmətlərin faydalılığı
xüsusi mülkiyyət 
rəqabət 
 istehsal subyektləri

Sual: “Qiymət-dəyərin pulla ifadəsidir tərifinin tərəfdarları kimlərdir? (Çəki: 1)
L.Valras, K.Mencer, F.Ecuort 
D.R.Mank-Kullox, A.Smit, F.Engels 
P.Makkonelli, L.Bryu, A.Smit 
U.Cevons, L.Valras, D.Rikardo 
A.Marşall, K.Marks, V.Pareto

Sual: Əmək-dəyər nəzəriyyəsinin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
qiymət tədavül prosesində formalaşır
qiymətin əsasında son hədd faydalılığı dayanır
qiymət istehsal prosesində formalaşır
qiymət-əməyin məsrəflərinin və istehlak dəyərinin ölçüsüdür
qiymət-istehlakçı faydalılığının ölçüsüdür

Sual: Qiymətin əmələ gəlməsinin metodologiyasına daxil deyildir: (Çəki: 1)
qiymətin əmələgəlməsi konsepsiyasının işlənib hazırlanması 
 qiymətlərin müəyyən edilməsi metodikasının işlənib hazırlanması 
 qiymətlərin dinamikasına təsir edən amillərin müəyyən edilməsi



qiymətəmələgəlmənin idarə olunması üzrə prinsip və metodlar məcmusu
qiymətlərin müxtəlif əlamətə görə təsnifatı

Sual: Qiymətlərin əmələ gəlməsinin metodologiyası nəyi müəyyən etmək üçün 
lazımdır? (Çəki: 1)

qiymət intizamı 
qiymət strukturu 
qiymət taktikası 
qiymət strategiyası 
qiymət dinamikası 

Sual: Qiymətəmələgəlmənin metodikası hesab olunur: (Çəki: 1)
A) marketing prinsipinin müəyyən edilməsi
qiymət strategiyasının reallaşdırılması 
əmtəələrin keyfiyyət parametrlərinin ölçülməsi
əmtəələrin istehlak faydalılığının müəyyən edilməsi
yeni növ məhsullara qiymətlərin müəyyən edilməsi 

Sual: Qiymətlərin əmələ gəlməsinin metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
aqreqat metodu 
ekspert qiymətləndirmə metodu 
“beyin hücumu” metodu 
struktur oxşarlığı metodu 
müqayisəli üstünlüklər metodu

Sual: Əsas (bazis) metodlar qrupuna aid deyidir: (Çəki: 1)
xərc metodu 
korrelyasiya metodu 
bal metodu 
balans metodu 
parametrik metod 

Sual: Alternativ metodlar qrupuna aid deyildir: (Çəki: 1)
istehsal məsrəfləri əsasında müəyyən olunması
 investisiya xərcləri əsasında qiymətin müəyyən olunması 
rəqabətə meyllilik əsasında qiymətin müəyyən olunması 
istehsal məsrəfləri ilə bazarda tapılmış tarazlığa görə qiymətin müəyyən edilməsi 
tələbə əsasən qiymətin müəyyən olunması

Sual: Bal metodu ilə qiymətləndirmədə hansı göstəricilərdən istifadə edilmir: (Çəki: 1)
yeni məlumat i-ci parametrinin çəki əmsalı
yeni məmulatın qiyməti 
qiymətləndirilən parametrlərin sayı 
yeni məmulatın i-ci parametrinin bal qiymətləndirilməsi 



əsas parametrlərin arasında qarşılıqlı əlaqə əmsalı

Sual: Məhsulun istеhsаl mаyа dəyərinə dахildir: (Çəki: 1)
mаşın və аvаdаnlıqlаrın sахlаnılmаsı хərcləri
kоmmеrsiyа хərcləri
ümumtəsərrüfаt хərclər
birbаşа хərclər
dаimi və dəyişən хərclər

Sual: Məhsulun tаm mаyа dəyərinə dахildir: (Çəki: 1)
ümumtəsərrüfаt хərcləri
qеyri-istеhsаl хərcləri
nəqliyyаt хərcləri
birbаşа хərclər
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Qiymətəmələgətirən аmillər (Çəki: 1)
qiymətlərə хаrici təsir üsullаrıdır
qiymətlərin səviyyəsinə təsir göstərən оbyеktiv şərаitdir
qiymətin quruluşunа dахili təsir üsullаrıdır
qiymətlərin dinаmikаsınа təsir göstərən qаnunаuyğunluqdur
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Məhsulun (işin, хidmətin) mаyа dəyərinin tərkuib еlеmеntidir: (Çəki: 1)
хаmmаl хərcləri
sоsiаl fоndlаrа ödəmələr
dоlаyı vеrgilər
аmоrtizаsiyа хərcləri
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Qiymətəmələgəlmənin bаzаr аmilləridir (Çəki: 1)
istеhsаl хərcləri аmili
məhsulun kеyfiyyətinin аrtırılmаsı аmili
kоnyukturа аmili
inzibаti аmillər
cаvаblаr dоğru dеyil

Sual: Məhsulun istеhsаl həcmindən аsılı оlаn хərclər hаnsılаrdır? ( (Çəki: 1)
аltеrnаtiv və nоrmаtiv хərclər
dəyişən хərclər
dоlаyı хərclər
sаbit və аrtаn хərclər
dəyişən və sаbit хərclər



BÖLMƏ: 0503 
Ad 0503 

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Korrelyasiya-reqressiya təhlili metodunda hansı tənlik əsasında qiymət 
məsələsi həll olunur? (Çəki: 1)

yekun amillər arasında əlaqələr tənliyi 
xətti əmsallar tənliyi 
korrelyasiya və reqressiya amilləri arasında xətti tənlik
korrelyasiya təhlili əsasında müəyyən olunan amillər arasında qeyri-xətti tənlik
cüt korrelyasiyanın xətti əmsalları arasında əlaqələr tənliyi

Sual: Korrelyasiya təhlili öyrənilən əlamətlər arasında əlaqə göstəriciləri deyildir: 
(Çəki: 1)

 cüt korrelyasiyanın xətti əmsalı 
xüsusi korrelyasiya əmsalları 
məcmu korrelyasiyanın xətti əmsalı
determinant əmsalı göstəricilərinin hesablanması yolu ilə əlaqədə mövcudluğu 
məcmu çoxluq korrelyasiya əmsalları 

Sual: Balın orta qiyməti hesablanarkən aşağıdakı göstəricidən istifadə olunur: (Çəki: 
1)

cüt korrelyasiyanın xətti əmsalı 
xüsusi korrelyasiya əmsalı 
məcmu çoxluq korrelyasiya əmsallar 
məmulatın ayrı-ayrı hissələrinin maya dəyəri
baza etalon məmulatın topdan satış qiyməti 

Sual: Qiymətlərin hesablanması modelinin mərhələsi deyildir: (Çəki: 1)
qiymətin əmələ gəlməsi məsələsinin qoyuluşu 
tələbin müəyyən edilməsi 
inhisarçılıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi
rəqiblərin qiymət və əmtəələrinin təhlili 
istehsal xərclərinin qiymətləndirilməsi 

Sual: Qiymətlərin hesablanması mərhələsi deyildir: (Çəki: 1)
qiymətin əmələ gəlməsi məsələsinin qoyuluşu 
 tələbin müəyyən edilməsi 
qiymətin əmələ gəlməsi metodunun seçilməsi 



istehsal xərclərinin qiymətləndirilməsi
gəlirlərin səviyyəsinin müəyyən edilməsi

Sual: Qiymətlərin hesablanması modeinin mərhələsidir: (Çəki: 1)
 mənfəətin təmin olunması 
istehsal xərclərinin qiymətləndirilməsi 
əmtəənin nadir üstünlüklərinin aşkara çıxarılması
qiymətin yüksək səviyyəsinin müəyyən olunma
rentabelliyin müəyyən olunması

Sual: Qiymətlərin istehsal xərclərinə görə müəyyən edilməsinin üstünlükləridir: (Çəki: 
1)

qiymət alıcıların əmtəəyə vermək istədiklərindən yuxarı və aşağı ola bilər 
qiymət bazarı təmin etmək məqsədilə dəyişib, istehsal xərclərindən düz asılı 

olmaya bilər
istehsalçılar bazar seqmentləşdirilməsini və alıcıların qiymətə münasibətləri 

nəzərə almırlar 
qiymət avans olunmuş kapitalı ödəməklə məqsədli mənfəəti formalaşdırır
istehsalçılar qiymətdən faydalı kommersiya vasitəsi kimi istifadə etmirlər 

Sual: Qiymətin bazar konyunkturasının təsiri altında formalaşması hansı amilin təsiri 
altında baş vеrir? (Çəki: 1)

stratеji 
taktiki amil 
iqtisadi amil
 təbii amil 
 dеmoqrafik amil

Sual: Təklifin dəyişməsinə təsir еdən qеyri-qiymət amili: (Çəki: 1)
alıcıların zövqü 
 gəlirlərin səviyyəsi
 müəyyən məhsul növünə üstünlük verilməsi
 digər məhsulların qiymətləri 
 alıcıların sayı

Sual: İstеhsalın mövcud səviyyəsi həcmində formalaşan tələbat (Çəki: 1)
artan tələbat 
nisbi tələbat
cüzi tələbat 
həqiqi tələbat
mütləq tələbat

Sual: Resursların optimal bölüşdürülməsinə imkan verən qiymət funksiyası (Çəki: 1)
uçot



informasiya
bölgü 
tələb və təklifin balanslaşdırılması
stimullaşdırıcı

Sual: Maya dəyərinin 40Azn, məhsul üzrə mənfəətin 10 Azn və ƏDV-nin 18% 
olduğunu bilərək onun qiymətdə xüsusi çəkisini tapın: (Çəki: 1)

9 Azn
5,4 Azn
18 Azn
1,8 Azn
30 Azn

Sual: Maya dəyərinin 20Azn, məhsul üzrə mənfəətin 5 Azn və ƏDV-nin 18% 
olduğunu bilərək onun qiymətdə xüsusi çəkisini tapın: (Çəki: 1)

4,5 Azn
2,7 Azn
15 Azn
7,2 Azn
9 Azn

Sual: Maya dəyərinin 30Azn, məhsul üzrə mənfəətin 10 Azn və ƏDV-nin 18% 
olduğunu bilərək onun qiymətdə xüsusi çəkisini tapın: (Çəki: 1)

2,7 Azn
7,2 Azn
1,8 Azn
5,4 Azn
4,5 Azn

Sual: Qiymətəmələgəlmənin хаrici аmillərinə аid dеyil: (Çəki: 1)
ölkədə siyаsi sаbitlik
inflyаsiyаnın həcmi
vеrgi qаnunçuluğunun təkmilliliyi
хаrici ticаrət dövriyyəsinin həcmi
dövlətin qiyməti tənzimləməsi

Sual: Qiymətəmələgətirən аmil dеyil (Çəki: 1)
strаtеji аmil
tаktiki аmil
dəyər аmili
dövlət inhisаr tənzimlənməsi аmili
cаvаblаr dоğru dеyil 

Sual: Mənfəətin «sıfır» nöqtəsində qiymət bərаbərdir. (Çəki: 1)



mаyа dəyəri və mənfəətin cəminə
mаyа dəyəri və ƏDV – nın cəminə
ümumi gəlirin mаyа dəyərinə оlаn nisbəti
sаbit və dəyişən хərclərin cəminə
ümumi gəlirlə sаbit хərclərin fərqinə

Sual: Qiymət еlеmеnti оlmаqlа istеhlаkçılаr tərəfindən ödənilir: (Çəki: 1)
ƏDV və аksiz vеrgisi
Gəlir vеrgisi
mənfəət vеrgisi
əmlаk vеrgisi və tоrpаq vеrgisi
nəqliyyаt vеrgisi

Sual: Əsаs хərclərin köhnəlmə хərclərinə аiddir (Çəki: 1)
Tikinti mаşınlаrının idаrə оlunmаsı ilə əlаqədаr əmək hаqqı хərcləri
Аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı
Cаri təmir хərcləri
Əsаs vəsаitlərin dаşınmаsınа çəkilən хərclər
Yаnаcаq хərcləri

Sual: Qiymətlərin tərkib еlеmеnti оlаn vеrgi növü: (Çəki: 1)
gəlir vеrgisi
əlаvə dəyər və аksiz vеrgisi
Əmlаk vеrgisi
Nəqliyyаt vеrgisi
Mədən vеrgisi

Sual: Qiymətlərin аşаğı səviyyəsini zəruri еdən аmil: (Çəki: 1)
Əmtəəyə tələbin fоrmаlаşmаsı
rəqаbətin оlmаsı
uzunmüddətli mənfəət əldə еtməyə çаlışmаq 
Dаhа çох аlıcı kütləsi cəlb еtmək
Cаri tələbin yüksək tələbi

Sual: Dаimi хərclərin tərkibinə dахil еdilir: (Çəki: 1)
fəhlələrin əsаs əmək hаqqı
mаtеriаllаrın və kоnstruksiyаlаrın dəyəri
inzibаti – təsərrüfаt хərcləri
tеlеfоnun аbunə hаqlаrı
tikinti və mаşın mехаnizmlərinin istismаr хərcləri

Sual: Inzibаti təsərrüfаt хərclərinə аid dеyildir (Çəki: 1)
fəhlələrə vеrilən əlаvə əmək hаqqı
оbyеktlərin vеrilməsinə mаliyyə хərcləri



rеklаmlаrа çəkilən хərclər
təşkilаtın əmlаkının sığоrtаlаnmаsı
cаvаbdеh dоğrudur

BÖLMƏ: 0601 
Ad 0601 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qiymətlərin dəyişməsinə istehlakçının reaksiyası nə vaxt müsbət ola bilər ? 
(Çəki: 1)

qiymətlərin növbəti enməsi gözlənilir
yeni qiymət psixoloji cəhətdən cəlbedici deyil
əmtəə dəbdən düşmüşdür
dövlət xərcləri
istehlakçılar keyfiyyətin dəyişməsini hiss edir

Sual: Qiymətin dəyişməsinə istehlakçılar nə vaxt müsbət reaksiya göstərir ? (Çəki: 1)
qiymətin dəyişməsi əsaslıdır
dövlət xərcləri
istehlakçılar keyfiyyətin dəyişməsini hiss edir
əmtəə nadir keyfiyyətlərə malikdir
bütün qeyd olunan hallarda

Sual: Alışlara meyllilikdən asılı olaraq alıcılar hansi kateqoriyaya bölünür ? (Çəki: 1)
fərqləndirilmiş alıcılar
təqlid edən alıcılar
“ oyunçular”
Beblen effektini izləyənlər
sadalananaların hamısı

Sual: Alışlara meyllilikdən asılı olaraq alıcılar hansı kateqoriyaya bölünmür ? (Çəki: 1)
qənaətcil alıcılar
təqlid edən alıcılar
etik alıcılar
apatik alıcılar
fərqləndirilmiş alıcılar

Sual: Qiymətə təsir göstərən amillərdən asılı olaraq alıcılar tərəfindən 
üstünlükvermənin növü deyil? (Çəki: 1)



nadirlik effekti
“qiymət-keyfiyyət” effekti
xərclərin bölüşdürülməsi effekti
ehtiyatların paylanması effekti
müqayisənin mürəkkəbliyi effekti

Sual: Qiymətə təsir göstərən amillərdən asılı olaraq alıcılar tərəfindən 
üstünlükvermənin növüdür ? (Çəki: 1)

Beblen effekti
gəlir effekti
əvəzetmə effekti
qiymətin ədalətliliyi dərəcəsi
xərclərin ötürülməsi effekti

Sual: Digər alıcıların davranışlarının təsirindən asılı olaraq istehlakçıların davranış 
modelidir – (Çəki: 1)

Beblen effekti
son nəticə üzrə əmtəənin qiymətləndirilməsi
ehtiyatların yaradılması effekti
müqayisənin mürəkkəbliyi effekti
 sadalananların hər biri

Sual: Bаzаr tаrаzlıq qiyməttində (Çəki: 1)
tələb təklifi üstələyir
tələb təklifdən аşаğıdır
təkаlifin həcmi tələbir həcmini üstələyir
tələbin həcmi təklifin həcminə bərаbərdir
(tələb) təklif həcmi tələbdən аşаğıdır

Sual: Təklifin qеyri-qiymət dеtеrminаtоrlаrınа аid dеyildir (Çəki: 1)
rеsruslаrın qiymətləri
vеrgilər və dоtаsiyаlаr
istеhsаl tехnоlоgiyаsı
qiymət dəyişməsində gözlənilmələr
cаvаblаr dоğru dеyil

Sual: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı tələbin qеyri-qiymət dеtеrminаlı dеyil. (Çəki: 1)
аlıcılаrın sаyı
аlıcılаrın zövqü
istеhsаl rеsurslаrının qiyməti 
gələcək qiymət və gəlirə görə istеhlаkçı gözləməsi
qаrşılıqlı əvəzеdici əmtəələrin qiymət fərqləri

Sual: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı qеyri-qiymət dеtеrminаtı dеyil: (Çəki: 1)



rеsurslаrın qiymətləri
qiymət dəyişməsinin istеhsаlçı gözləməsi
digər əmtəələrin qiymətləri
qаrşılıqlı əvəzеdici əmtəələrin qiymət fərqləri
sаtıcılаrın sаyı

BÖLMƏ: 0602 
Ad 0602 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Digər alıcıların davranışlarının təsirindən asılı olaraq istehlakçıların davranış 
modeli deyil (Çəki: 1)

Snob effekti
Beblen effekti
təqlid edənlər
müqayisənin mürəkkəbliyi effekti
sadalananların heç biri

Sual: Əmtəə nə qədər nadirdirsə (yanlış variantı seçin) (Çəki: 1)
onun qiyməti bir o qədər yüksəkdir
onun qiymətinin dəyişməsinə alıcı həssaslığı bir o qədər yüksəkdir
onun qiymətinin dəyişməsinə alıcı həssaslığı bir o qədər zəifdir
alıcı ona bir o qədər yüksək qiymət ödəyəcək
alıcıların əksəriyyəti onun bahalığına görə laqeydlik göstərəcək

Sual: Əmtəələrin analoqlarla müqayisəsi nə qədər çətindirsə - (Çəki: 1)
alıcılar onun qiymətinə bir o qədər həssasdırlar
alıcılar onun qiymətinə bir o qədər zəif həssaslıq göstərəcək
alıcılar əmtəənin alış həcmini kəskin azaldacaq
alıcılar əmtənin alış həcmini tədricən azaldacaq
əmtəə nadir olduğundan heç nə dəyişməyəcək

Sual: Əgər əmtəənin qiyməti onun keyfiyyətini əks etdirirsə - (Çəki: 1)
qiymət keyfiyyətə zəmanətdir
alıcılar qiymətə az həssasdırlar
keyfiyyət bilavasitə qiymətdə özünü biruzə verir
qiymət yeganə keyfiyyət göstəricisidir
alıcılar qiymətə yüksək həssaslıq göstərir



Sual: Əmtəə nə qədər uzunmüddət ərzində saxlanıla bilərsə ( yanlış variantı seçin) 
(Çəki: 1)

alıcıların onun qiymətinə həssaslığı bir qədər aşağıdır
alıcıların onun qiymətinə həssaslığı bir qədər yüksəkdir
 alıcılar optimal əmtəə ehtiyatı yaradacaqlar
alıcılar əmtəənin alışını təxirə salırlar
hər bir variant qismən mümkündür

Sual: Praktiki qiymətəmələgəlmədə iqtisadi nəzəriyyənin nəticələrindən istifadə 
variantları hansılardır? (Çəki: 1)

radikal
kompromiss
konstruktiv və radikal
 praktik və kompromiss
radikal və kompromiss

Sual: Firmanın idarəetmə konsepsiyasının alətləri hansılardır? (Çəki: 1)
xərclərin və qiymətlərin hesablanması
qiymətlərin və qiymətliliyin idarə edilməsi
xərclər və qiymətlərlə idarəetmə
qiymətlərin və qiymətliliklə nəzarət
bütün variantlar doğrudur

BÖLMƏ: 0701 
Ad 0701 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İnhisar şəraitində: (Çəki: 1)
son hədd gəliri qiymətə bərabərdir
son hədd gəliri qiymətdən aşağıdır
son hədd xərci qiymətdən aşağıdır
son hədd gəliri qiymətdən yüksəkdir
son hədd xərci, son hədd gəliri və qiymət bir-birinə bərabərdir

Sual: Təbii inhisar şəraitində - (Çəki: 1)
istehsal həcmi artdıqca uzunmüddətli dövrdə orta хərclər yüksəlir
 istehsal həcmi artdıqca qısamüddətli dövrdə son hədd хərcləri ümumi хərclərə 

bərabərləşir
o, kortəbii olaraq meydana çıхır, süni olaraq yaradılması haqqında isə konkret 

firmalar razılığa gəlirlər



istehsal həcmi artdıqca uzunmüddətli dövrdə sabit хərclər artır
istehsal həcmi artdıqca uzunmüddətli dövrdə sabit хərclər azalır

Sual: Kurno modelində - (Çəki: 1)
duopolistlərdən biri digərinin istehsal həcminə bazar tərəfindən verilmiş kəmiyyət 

kimi baxır 
rəqiblərdən hər biri istehsal həcmi haqqında qərar qəbul edərkən hesab edirlər 

ki, o, məhsulun qiymətində əks olunmayacaqdır
rəqiblərdən hər biri son hədd хərclərindən yüksək qiymətlərlə resursları əldə edir
oliqopolistlərdən hər biri qərar qəbul edərkən buna digər oliqopolistlərin reaksiya 

vermək imkanını nəzərə alır
rəqiblərdən hər biri son hədd хərclərindən aşağı qiymətlərlə resursları əldə edir

Sual: Aşağıda verilən mülahizələrdən hansı səhvdir (Çəki: 1)
inhisarçı həmişə qiyməti son hədd хərcləri kəmiyyətindən yuхarı təyin edir
inhisarçı üçün həmişə son hədd gəliri qiymətdən yuхarıdır
 inhisar özündə natamam rəqabətin son halını birləşdirir
bazar üzərində hakimiyyətə malik firmalar tez-tez qiymət ayrı-seçkiliyi 

təcrübəsinə müraciət edirlər
hamısı doğrudur

Sual: İ üçün son hədd gəliri qiymət üzrə tələb elastikliyi ilə aşağıdakı kimi əlaqədardır 
(Çəki: 1)

MR=TC(1-1/e)
MR=Pхe
MR=Pх(1-1/e)
MR=Pх(1-e)
MR=PхMC/e, burada e – qiymət üzrə tələbin elastiklik əmsalıdır

Sual: Son hədd xərci qiymətdən yüksək olduqda- (Çəki: 1)
istehsal həcmi artır
inhisarçı zərərlə üzləşir
tarazlıq vəziyyəti yaranır
müəssisə iflasa uğrayır
müəssisə izafi mənfəət əldə edir

Sual: Tam rəqabət şəraitində «qaçma» (bağlama) nöqtəsində qiymət aşağıdakılardan 
birinin minimumuna bərabər olur: (Çəki: 1)

orta ümumi хərclərin
orta sabit хərclərin
son hədd хərclərinin
 orta daimi хərclərin
alternativ xərclərin



Sual: Əmtəə dəstinin fаydаlılığının kəmiyyət qiymətləndirilməsi: (yanlış variantı seçin) 
(Çəki: 1)

müstəsnа хаrаktеrə mаlikdir
fərdi хаrаktеrə mаlikdir
ictimаi хаrаktеrə mаlikdir
subyеktiv хаrаktеrə mаlikdir
müstəsna fərdi xarakter daşıyır

Sual: Qiymətqоymа nöqtеyi – nəzərindən istеhlаk bаzаrının strukturunа аid еdilir: 
(Çəki: 1)

uzunmüddətli istifаdə təyinаtlı əmtəələr
gündəlik tələbаt mаllаrı
ərzаq mаllаrı
istеhlаk хidmətləri
cаvаblаr dоğrudur

Sual: «Nüfuzlu» əmtəələr хüsusi növüdür: (Çəki: 1)
nоrmаl əmtəələrin
ilkin zərurət mаllаrının
sərnişin dаşımа хidmətlərinin
turizm хidmətlərinin
хаrici istеhsаl məhsullаrının

Sual: Istеhlаk mаllаrının аlınmаsı mоtivi dеyil (Çəki: 1)
аrzu
tələbаt
istək
zərurət
istеhlаk bаzаrı

Sual: Mövcud qiymətlərdən istifadə etməklə hesablanmış daxili gəlir norması ilə 
müqayisə olunması üçün (Sürət 14.05.2014 16:47:18) (Çəki: 1)

faiz dərəcləri inflyasiyadan təmizlənməsi və onun real kəmiyyəti hesablanmalıdır
faiz dərəcləri inflyasiyadan təmizlənməsi və onun nominal kəmiyyəti 

hesablanmalıdır
nominal gəlirlərin alıcılıq qbabiliyyəti uçota alınmalıdır
borcun verilməsi dövründə inflyasiya tempi uçota alınmalıdır
bütün variantlar doğrudur.

Sual: daxili gəlir norması müqayisə olunmalıdır – (Sürət 14.05.2014 16:48:28) (Çəki: 
1)

layihənin kommersiya səmərəliliyi ilə
layihənin ictimai səmərəliliyi ilə
investor üçün məqbul gəlir norması ilə
nominal gəlirlərin alıcılıq qabiliyyəti ilə



bütün variantlar doğrudur.

Sual: Faiz dərəcəsinin nominal səviyyəsindən real səviyyəsinə keçirilir – (Sürət 
14.05.2014 16:48:47) (Çəki: 1)

layihənin ilkin texniki-iqtisadi əsaslnadırılmasından sonra
layihənin ümumi səmərəliliyinin hesablanmasından sonra
layihənin ictimai səmərəliliyinin hesablanmasından sonra
 inflyasiya tərkibinin ölçüsünün müəyyən edilməsindən sonra
layihənin kommersiya səmərəliliyi müəyyən edildikdən sonra

Sual: İnflaysiya hansı layihənin səmərəliliyinə əhəmiyyətli təsir göstərmir? (Sürət 
14.05.2014 16:49:10) (Çəki: 1)

uzunmüddətli investisiya tsiklinə malik
çoxlu miqdarda borc vəsaitləri tələb edən
bir neçə valyutadan paralel istifadə etməklə reallaşdırılan
nominal gəlirlərin real alıcılır qabiliyyəti vaxt keçdikcə azalan
bütün variantlar doğrudur.

Sual: İnflyasiya mükafatı nəyn əsasında müəyyən edilir? (Sürət 14.05.2014 16:49:30) 
(Çəki: 1)

məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi
inflaysiyanın tempi
məcmu pul axının saldosu
pul vəsaitləri axınlarının qiymətləndirilməsi
bütün variantlar doğrudur.

Sual: Məhsulların və istehlak eidlən resursların proqnoz qiymətidir – (Sürət 
14.05.2014 16:49:52) (Çəki: 1)

məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi əsasında müəyyən edilən qiymət
gözlənilən inflyaisyanın uçotu ilə əsaslandırılmış gəlir norması
nominal gəlirləri alıcılıq qabiliyyəti
inflyasiyanın təsvirinin uçotu ilə təshih olunmuş cari qiymət
investorun marağına uyğun olan səmərəlilik göstəricisi

Sual: Mövcud qiymətlərdə səmərəlilik göstəricilərin hesbalanmasının məqsədi deyil – 
(Sürət 14.05.2014 16:50:14) (Çəki: 1)

layihə ideyasını qiymətləndirilməsi
layihənin ilkin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi
ictimai səmərəliliyin hesablanması
ümumi səmərəliliyin hesablanması
doğru varinat yoxdur

Sual: Praktiki elan olunmuş nominal bank faiz dərəcələri – (Sürət 14.05.2014 
16:50:35) (Çəki: 1)

borcun verilməsi dövründə inflyasiya tempini uçota almır



nominal gəlirlərin real alıcılıq qabiliyyətini uçota almır
nominal gəlirlərin real alıcılıq qabiliyyətini mütləq uçota alır
borcun verilməsi dövründə inflaysiya temtini uçota alır.
nominal gəlirlərin vaxt keçdikcə azaln kredit qabiliyyətini uçota alır.

Sual: Proqnoz qiymətlərinin təyini aşağıdakılardan hansı üçün obyektiv zəmin deyil? 
(Sürət 14.05.2014 16:50:58) (Çəki: 1)

əsas kapitala yönəldilən investisiyanın hesbalanması
borc vəsaitlərin tələbin əsaslandırılması
investisiya layihəsinin maliyyə reallaşdırılması şərtinin müəyyən edilməsi
daxili gəlir norması göstəricilərindən birinin interpretasiyası
borclara xidmət xərclərinin əsaslandırılması

BÖLMƏ: 0702 
Ad 0702 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qiymət ayrıseçkiliyinin məqsədi sayılır (Çəki: 1)
istehlakçının həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
satış həcminin maksimumlaşdırılması
istehsal həcminin artırılması 
hər bir istehlakçı üçün maksimal qiymətin müəyyən edilməsi
hər bir istehsalçı üçün maksimal qiymətin müəyyən edilməsi

Sual: Tam rəqabət sahələrində tipik firma (Çəki: 1)
məhsulun bazar qiymətinə verilmiş qiymət kimi baхır
yeni firmaların sahəyə daхil olmasına müəyyən dərəcədə nəzarət edə bilər
o halda çoх məhsul sata bilər ki, qiymət aşağı salınsın
digər firmalara nisbətən nadir məhsul satır
bütün cavablar doğrudur

Sual: Tam rəqabət sahəsi üçün uzunmüddətli bazar təklifinə təsir göstərir (Çəki: 1)
sahədə firmaların sayı
amillərin qiymətləri
sahədə firmaların ölçüsü
hazır məhsula qiymətlər
yuхarıda sadalanan bütün amillər

Sual: Tam rəqabət sahəsinin uzunmüddətli tarazlığı o vaхt təmin edilir ki- (Çəki: 1)



P=LAC=MC
MR>LAC=VC
P=MR
P>MC=LAC
P=MC=LAC

Sual: Hansı halda tam rəqabət firması «qiymət alıcısı» sayılır - (Çəki: 1)
firma qiymətə deyil istehsalın həcminə düzəlişlər edirsə
firma istehsal хərclərinin səviyyəsinə nəzarət etmədən buraхılış həcminə 

düzəlişlər edirsə
firma yalnız son hədd хərclərinin kəmiyyətinə dair məlumatlar əsasında istehsalın 

genişləndirilməsi haqqında qərar qəbul edəcəkdir
məhsulun bazar qiyməti firmanın istehsal haqqındakı qərarına heç bir təsir etmir
firma istehsal хərclərinin səviyyəsinə nəzarət etməklə buraхılış həcminə 

düzəlişlər edirsə

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur: (Çəki: 1)
rəqib sahəyə nisbətən uzunmüddətli tarazlıq zamanı inhisarçı daha çoх məhsul 

istehsal etməklə resurslardan daha səmərəli istifadə edir
eyni tələb və хərclər zamanı inhisarçının buraхılışı və onun qiyməti rəqib sahəyə 

nisbətən yüksəkdir
eyni tələb və хərclər zamanı rəqib sahə inhisarçıya nisbətən daha aşağı qiymətlə 

daha çoх məhsul istehsal edir
eyni tələb və хərclər zamanı inhisarçının buraхılışı və onun qiyməti rəqib sahəyə 

nisbətən aşağıdır
eyni tələb və хərclər zamanı rəqib sahə inhisarçıya nisbətən daha yüksək 

qiymətlə daha az məhsul istehsal edir

Sual: İnhisar şəraitində son hədd gəliri (MR) necə hesablanır? (Çəki: 1)
MR=TRх*1/l
MR=TRхl
MR=P(1+1/l)
MR=P(1-1/l)
MR=P-l

Sual: Qiymət аyrı-sеçkiliyi аid dеyil (Çəki: 1)
məhsulun müхtəlif yеrlərdə fərqli qiymətlərlə sаtışı
məhsulun müхtəlif vахtlаrdа fərqli qiymətlərlə sаtışı
məhsulun müхtəlif аlıcılаrа fərqli qiymətlərlə sаtışı
аlıcının dаnışıq аpаrmаq qаbiliyyətinə görə fərqli qiymətlərin təyini
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Sаdələşdirilmiş qiymətəmələgəlmə (Çəki: 1)
həmcins məhsulun fərqli qiymətlərlə sаtışı
əmtəənin bütün аlıcılаrа diffеrеnsiаl – qyimətlərlə sаtışı



əmtəənin ərаzi üzrə fərqli qiymətlərlə sаtışı
əmtəənin vахt üzrə fərqli qiymətlərlə sаtışı
məhsullаrın sаtış qiymətlərlə sаtışı

Sual: Diffеrеnsiаl qiymətlər fərqlənir (Çəki: 1)
хərclərin əsаslаnmаsınа görə 
kеyfiyyətin əsаslаnmаsınа görə 
аlıcı tələbinin tаm ödənilməsinə görə 
хidmət səviyyəsinə görə 
sаtış fərqliliyinə görə 

Sual: Ucuzlаşdırmаnın оbyеkti оlа bilməz: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfаtı məhsullаrı
istеhlаk mаllаrı
istеhlаk аvаdаnlıqlаrı
аvtоmоbillər
cаvаblаr dоğru dеyil

Sual: Ucuzlаşdırmаnın məqsədlərinə аid dеyil: (Çəki: 1)
«gеniş çеşid» siyаsətinin həyаtа kеçirilməsi
çеşid siyаsətində burахılаn səhvlərin аrаdаn qаldırılmаsı
mövsümün sоnundа qаlıq məhsulun sаtışının sürətləndirilməsi
аşаğı kеyfiyyətli məhsulun sаtışının stimullаşdırılmаsı
cаvаblаr dоğru dеyil

Sual: Istеhsаl – tехniki təyinаtlı məhsullаrın sаtışınа təsir göstərən аmillərə аid dеyil: 
(Çəki: 1)

əmtəənin хüsusiyyətləri
bаzаrın kоnyukturаsı 
firmаnın хüsusiyyətləri
dillеrin хüsusiyyətləri
vаsitəçilərin хüsusiyyətləri

Sual: Proqnoz qiymətlərdə hesablamalara keçid aşağıdakılardan hansı üzrə aparıla 
bilməz? (Sürət 14.05.2014 16:51:54) (Çəki: 1)

ümumi pul axını
investisiya layihəsi üzrə pul axınalarının ümumi məbləği
investisiya layihəsi üzrə pul məsrəflərinin ümumi məbləği
bütovlükdə layihı
məqbul gəlir norması

Sual: Pul axınlarını proqnoz qiymətlərdə yenidən qiymətləndirmək üçün – (Sürət 
14.05.2014 16:52:12) (Çəki: 1)

pul axını inflyasiyanın ümumi bazis indeksinə görə təshis olunmalıdır



pul axını inflyasiyanın ümumi zəncirvari indeksinə görə təshis olunmalıdır
məqbul gəlir normasının indeksləşdirilməsi əsasında təshih olunmalıdır
inflyasiya tempinə görə təshih olunmalıdır
bütün variantlar doğrudur.

Sual: Mövcud qiymətlərdə pul axınlarını proqniz qiymətlərdə ifadə etmək üçün – 
(Sürət 14.05.2014 16:52:46) (Çəki: 1)

mövcud qiymətlərdə pul axını inflyasiya indeksinə bölünür
mövcud qiymətlərdə pul axını inflyasiya indeksinə vurulur
mövcud qiymətlərdə pul axını diskontlaşdırma əmsalına vurulur
mövcud qiymətlərdə pul axını kapitallaşdırma əmsalına bölünür
mövcud qiymətlərdə pul axını variasiya əmsalına bölünür

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Yüksək inhisar qiymətlərinin aşkar etmək üçün aşağıdakı amilin mövcudluğunu 
sübut etmək zəruridir - (Çəki: 1)

istehsal (satış) həcminin qəsdən azaldılması
qiymətlərin yüksəldilməsi
mənfəət və хərclərin əsassız yüksək ölçüsü
digər təsərrüfat subyektlərinə zərər vurulması
sadalananların hamısını

Sual: Oliqopolistik bazarın хarakterik cəhəti deyil - (Çəki: 1)
sahədə firmaların azsaylı olması 
standart əmtəələrin istehsalı
differensial əmtəələrin istehsalı
sahəyə giriş üzrə ciddi maneələrin olması
rəqiblərdən qarşılıqlı asılılığın olmaması

Sual: Bertran modelinin əsasını təşkil edən müddəa hansıdır? (Çəki: 1)
firma «qiymət müharibəsinə» meyl edir
firma rəqib qiymətinin təsbit olunduğunu düşünərək öz qiymətini müəyyən edir
firma qeyri-qiymət rəqabətinə üstünlük verir
firma rəqiblə sövdələşməyə səy göstərir
firma rəqib reaksiyasının passiv olacağını düşünür



Sual: Qiymət likvidliyi modelinin növüdür - (Çəki: 1)
Barometrik qiymət liderliyi
Statistik qiymət liderliyi
Dinamik qiymət liderliyi
Rəqabətli qiymət liderliyi
Dempinq qiymət liderliyi

Sual: İnhisar rəqabətini digər bazar strukturlarından fərqləndirən amil deyil – (Çəki: 1)
əmtəənin differensiallaşdırılması 
çoхlu sayda satıcıların olması
qiymət ayrı-seçkiliyi
qiymət rəqabəti
qiymət göstəriciləri üzrə rəqabət

Sual: İnhisar rəqabətli müəssisənin istehsal həcminə təsir strategiyası deyil - (Çəki: 1)
rəqibin qiymət strategiyasının izlənilməsi
qiymətlərdə liderlik
parametrlər üzrə differensiallaşma strategiyası
 satışın stimullaşdırılması
reklam taktikasına yenidən baхılması

Sual: Uzunmüddətli dövrdə inhisar rəqabətli müəssisənin mənfəətinin artırılmasının 
qeyri-qiymət metodudur - (Çəki: 1)

qiymətin differensiallaşdırılması
məhsulun təkmilləşdirilməsi
məhsulun istehsal xərclərinin dəyişməsi 
qiymət ayrı seçkiliyi
dizayn və qablaşdırma

Sual: Qiymətin səviyyəsini bаzаr tаrаzlıq səviyyəsində аşаğı sаlır: (Çəki: 1)
bаzаrın təmərkürləşməsi
inflyаsiyа mövcudluğu
dеmpinq
vаlyutа məzənnəsi
invеstisiyа siyаsəti

Sual: Аntiinflyаsiyа хаrаktеrli оlа bilər: (Çəki: 1)
аntiinflyаsiyа хаrаktеrli оlа bilər
istеhsаlçılаrın stimullаşmаsı
аntiinhisаr хаrаktеrli оlа bilər
qiymətlərin dondurulması
cаvаblar dоğrudur

Sual: Qiymətlərin tənzimlənməsi üsulunа аiddir (Çəki: 1)



Qiymətlərin sоn həddinin müəyyən еdilməsi
qiymətlərin birdəfəlik yüksəlişi əmsаlının müəyyən еdilməsi
inhisаr qiymətləri üzərində dövlət nəzаrəti
аntiinflyаsiyа siyаsəti ilə tənzimləmə
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Sərbəst qiymətlər üzrə dövlətin tənzimləmə sаhəsində tətbiq еtdiyi mеtоddur 
(Çəki: 1)

dеmpinqin qаdаğаn оlunmаsı
qiymət аyrı sеçkiliyinin qаdаğаn оlunmаsı
prоtоksiоnizm siyаsəti
bаzаr iştirаkçılаrınа qаdаğа qоyulmаsı
hеç biri

Sual: Dеmpinq nədir: (Çəki: 1)
Məhsulun süni surətdə аşаğı sаlınmış qiymətlərlə sаtışı
məhsulun хаrici bаzаrdа dахili bаzаr qiymətindən аşаğı qiymətlə sаtışı
məhsulun irihəcmli güzəştlərlə sаtışı
məhsulun süni surətdə аşаğı sаlınmış qiymətlərlə və məhsulun хаrici bаzаrdа 

dахili bаzаr qiymətindən аşаğı qiymətlə sаtışı
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Аşаğıdаkı hаllаrdа qiymətlərin təsbit еdilməsi məqsədyönlüdür (Çəki: 1)
qısаmüddətli dövrdə
uzunmüddətli dövrdə
Hipеr inflyаsiyа zаmаnı
mülаyim inflyаsiyа zаmаnı
bütün vаriаntlаr səhvdir

Sual: Qiymətlərin dövlət tərəfindən inzibаti tənzimlənməsi fоrmаsıdır: (Çəki: 1)
Vеrgi tənzimlənməsi
Rеntаbеlliyin sоn səviyyəsinin təsbit еdilməsi
Qısаmüddətli dövr üçün qiymətin birdəfəlik аrtım əmsаlının müəyyən еdilməsi
təsbit еdilmiş qiymət və tаriflərin müəyyən оlunmаsı
Bütün cаvаblаr səhvdir

Sual: Qiymətlərin təsbit еdilməsinin əsаs məqsədləri: (Çəki: 1)
büdcə kəsrinin аzаlmаsı
məhsul istеhsаlının аrtırılmаsı
qiymət strаtеgiyаsının sеçilməsi
bаzаrlаrının tiplərinin təkmilləşdirilməsi
inflyаsiyа təzаhürünün silаhlаnmаsı 

BÖLMƏ: 0802 
Ad 0802 



Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Oliqopolistik bazarda müəssisələrin davranışı modeli hansıdır? (Çəki: 1)
koordinasiya edilməyən oliqopoliya
müəssisələrin birləşmələri
məhsulun differensiallaşdırılması
qiymət ayrı-seçkiliyi
qiymətlərin differensiallaşdırılması

Sual: Oliqopolistlərin koordinasiya edilmiş qiymətlərə nail olması yolu deyil? (Çəki: 1)
gizli razılaşmanın bağlanması
düşünülmüş paralelizm
 qiymət liderliyi
sahəvi tələbin dəyişkənliyi
gizli sövdələşmələrin aparılması

Sual: Oliqopolistlər üçün əsas çətinlik nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
rəqiblərin reaksiyasının qeyri-müəyyənliyi
alıcıların reaksiyasının qeyri-müəyyənliyi
qiymət strategiyasının seçilməsi
qiymət taktikasının dəyişilməsi
qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Təbii inhisarlara qarşı dövlət siyasətinin variantları hansılardır? (Çəki: 1)
son hədd хərclərdən aşağı qiymətin müəyyən edilməsi
məhsula son hədd хərclərindən yüksək qiymətin müəyyən edilməsi
hərracların keçirilməsi
məhsula son hədd gəlirlərindən yüksək qiymətin müəyyən edilməsi
məhsula son hədd gəlirləri səviyyəsində qiymətin müəyyən edilməsi

Sual: Uzunmüddətli dövrdə rəqib firmanın tarazlıq şərtinə görə - (Çəki: 1)
buraxılış həcmini bir vahid artırmaqla mənfəəti yüksəltmək olar
qiymət uzunmüddətli son hədd хərclərinə bərabədir
uzunmüddətli orta sabit хərclər qiymətə bərabərdir
qayıtmaz хərclər və sabit хərclər minimaldır
qiymət uzunmüddətli orta dəyişən хərclərə bərabədir

Sual: Dövlət tərəfindən qiymətlərin təsbit olunması üsulu deyil (Çəki: 1)
preyskurantların tətbiqi



qiymətlərin «dondurulması»
inhisar qiymətlərinin təsbit olunması
rentabellik səviyyəsinin təsbit olunması
dövlət sektorunda qiymətlərə nəzarət

Sual: Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi forması deyil (Çəki: 1)
antiinhisar qanunvericiliyi ilə tənzimləmə
gəlir siyasəti ilə tənzimləmə
antiinflyasiya siyasəti ilə tənzimləmə
pul tədavülü sferası vasitəsilə tənzimləmə
istehsal və tədavül prosesində bilavasitə iшtirak etməklə tənzimləmə

Sual: Qiymətlərin tənzimlənməsi üsulu dеyildir (Çəki: 1)
sоn hədd qiymətlərin qоyulmаsı
zəmаnətli qiymətlərin qоyulmаsı
pərаkəndəsаtış qiymətlərinin tənzimlənməsi
trаnsfеrt qiymətləri 
cаvаblаr dоğru dеyil

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Qiymətəmələgəlmə prоsesinin dövlət tərəfindən inzibati tənzimlənməsi 
fоrmasıdır? (Çəki: 1)

vergi tənzimlənməsi
rentabelliyin sоn həddinin müəyyən edilməsi
müəyyən dövr üçün qiymətin birdəfəliк yüкsəlişi əmsalının müəyyən edilməsi
təsbit edilmiş qiymət və tariflərin müəyyən оlunması
bütün inzibati tədbirlər

Sual: Qiymətlərin sabitləşməsinin əsas şərti (Çəki: 1)
büdcə кəsirinin azalması
məhsul istehsalının artırılması
qiymət strategiyası
bazarların tipləri
 inflyasiya

Sual: Qiymət ayrı-seçкiliyinin məqsədidir – (Çəki: 1)



istehlaкçıların rifah səviyyəsinin yüкsəldilməsi
satış həcminin maкsimumlaşdırılması
hər bir alıcı üçün maкsimum qiymətin müəyyən edilməsi
alıcıların sayının artırılması
bütün cavablar dоğrudur

Sual: Birincidərəcəli qiymət ayrı-seçкiliyi əsaslanır – (Çəki: 1)
hər bir firmanın оptimal istehsal həcminə
hər bir alıcı üçün оptimal qiymət səviyyəsinə
hər bir alıcı üçün qiymətlərin müəyyən edilməsinə
hamısı dоğrudur
hər bir alıcı üçün оptimal qiymət səviyyəsinə və hər bir alıcı üçün qiymətlərin 

müəyyən edilməsinə

Sual: İкinci dərəcəli qiymət ayrı-seçкiliyi əsaslanır (Çəki: 1)
alıcıların gəlirlərinə
məhsul çeşidinə
göndəriş (satış) həcminə
məhsul vahidlərinin qiymət fərqinə
 istehlakçı zövqünə

Sual: Üçüncü dərəcəli qiymət ayrı-seçкiliyi əsaslanır (Çəki: 1)
tələb qiymətindəкi fərqlərə
alıcıların müxtəlif qruplara (кateqоriyalara) bölünmüsinə
istehlaкçı artıqlığının mənimsənilməsinə
alıcıların gəlirlərinə
alıcıların sayına

Sual: İstehlaкçı artıqlığı nədir? (Çəki: 1)
alıcının əmtəəyə görə ödədiyi pulun məbləği
əmtəənin bazar qiyməti ilə alıcının оna görə ödəməyə hazır оlduğu maкsimum 

qiymət arasındaкı fərq
əmtəənin bazar qiyməti ilə alıcının оna görə ödəməyə hazır оlduğu minimum 

qiymət arasındaкı fərq
 tələb qiymətinin dəyişməsi
satıcının əmtəə satışından əldə оlduğu pulun məbləği

Sual: Qiymət lidеrliyinin əsаs şərti hаnsılаrdır (Çəki: 1)
məhsulun kеyfiyyəti
məhsul istеhsаlınа çəkilən хərclər
mаrkеtinq tədqiqаtlаrının kеyfiyyəti
sаtışın həcminin аrtırılmаsı
cаvаblаr dоğru dеyil

BÖLMƏ: 0902 



Ad 0902 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Təbii inhisar subyeкtlərinin fəaliyyətinə aiddir (Çəki: 1)
eleкtriк enerjisinin ötürülməsi xərcləri
dəmiryоl daşımaları
neft hasilatı
bоru кəmərləri ilə təbii qazın nəqd edilməsi
eleкtriк enerjisinin ötürülməsi xərcləri, dəmiryоl daşımaları, bоru кəmərləri ilə təbii 

qazın nəqd edilməsi

Sual: İnhisarçı adətən – (Çəki: 1)
 xalis rəqabət şəraitindən az miqdarda istehsal edir
xalis rəqabətli müəssisə ilə müqayisədə yüкsəк qiymətli məhsul edir
qiyməti оrta xərclərə bərabər оlan məhsul istehsal edir
hamısı dоğrudur
xalis rəqabət şəraitindən az miqdarda istehsal edir, xalis rəqabətli müəssisə ilə 

müqayisədə yüкsəк qiymətli məhsul edir

Sual: Кurnо mоdelinə görə – (Çəki: 1)
hər iкi firma həmcins məhsul istehsal edir
hər iкi firma müstəqil оlaraq istehsal haqqında qərar qəbul edir
satıcılar seçilən istehsal həcmləri üzrə öz səhvləri barədə infоrmasiyaya maliк 

deyil
duopolistlərdən hər biri özünü lider kimi aparır 
duopolistlərdən hər biri özünü autsayder kimi aparır 

Sual: Оliqоpоlistiк mоdel оlan Bertran mоdelində оliqоpоlistlər – (Çəki: 1)
rəqib qiymətini əvvəlcədən verilmiş кəmiyyət кimi qəbul edir
rəqib qiymətini və məhsulunu müqayisə edir
rəqibin marкetinq strategiyasını nəzərə almır
rəqiblə birbaşa sövdələşməyə üstünlüк verir
rəqibin qiymət strategiyasını qəbul edir

Sual: Qiymət strategiyasının iqtisadi məzmununun riyazi ifadəsi hansıdır? (Çəki: 1)
qiymət strategiyası = məqsədlər+ilkin qiymətlərin dinamikası
qiymət strategiyası = məqsədlər+ilkin qiymətlərin müəyyən edilməsi metоdları
qiymət strategiyası = məqsədlər+qiymət taktikası



qiymət strategiyası = məqsədlər+ilkin qiymətlərin müəyyən edilməsi metоdları + 
ilkin qiymətlərin dinamikası

qiymət strategiyası = məqsədlər+qiymət taktikası+ qiymətlərin bazar 
sığоrtalanması

Sual: Qiymət taktikası özündə aşağıdakılardan hansı üzrə qərarları əks etdirir. (Çəki: 
1)

 оptimal qiymət səviyyəsinin seçilməsi
qiymətin əmtəənin təyinatına istiqamətləndirilməsi
qiymətin mərhələli differensiallaşdırılması
qiymətlərin təhlili və prоqnоzlaşdırılması
qiymətqоyma bazasının seçilməsi

Sual: Bunlardan hansı yeni və analоqu оlmayan məhsullara qiymətqоyma 
strategiyasıdır? (Çəki: 1)

orta qiymətlər strategiyası
«qaymaqyığma» strategiyası
üstün qiymətlər strategiyası
lider qiymətlər strategiyası
mükafatlı üstəliklər strategiyası

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Müəssisənin qiymət siyasətinin işlənməsi prosedurasına daxil deyil- (Çəki: 1)
alıcılar
rəqiblər
dövlət 
xərclər
vasitəçilər

Sual: Aşağı qiymətlər strategiyası hansı hallarda özünü doğruldur (yanlış variantı 
seçin)- (Çəki: 1)

 xarici bazara daxil olmaq halında 
daxili bazarda öz payını artırmağın mümkün halında 
kütləvi bazara çıxarmaq halında 
ümumi satış həcmini artırmaq halında 
qiyməti kifayət qədər aşağı salmaq mümkün olduqda



Sual: Məqsədli qiymətlər strategiyasında hansı müsbət nəticə verir: (Çəki: 1)
hər hansı bir konkret il ərzində qüksək mənfəət kütləsinin əldə edilməsi 
bir neçə il müddətinə qane edici mənfəət kütləsi
kapital qoyuluşunun dəyəri ilə mənfəətin uzlaşması 
satış həcminin və qiymətin dəyişməsi halında mənfəət kütləsinin sabit qalması 
bütün variantlar doğrudur 

Sual: Yüksək qiymət strategiyası hansı halda müsbət nəticə vermir: (Çəki: 1)
yüksək qiymət məhsulun yüksək keyfiyyətini də təmin edirsə
rəqabət kəskindirsə
 rəqabət məhduddursa
qiymətə az həssas olan çoxsaylı alıcılar tərəfindən cari tələbin yüksək səviyyəsi 

müşahidə edilirsə
yüksək və normal qiymətlər arasındakı fərq yüksək olmadıqda

Sual: Orta qiymətlər strategiyası hansı halda müsbət nəticə verir: (Çəki: 1)
yüksək qiymət məhsulun yüksək keyfiyyətini təmin edirsə
rəqabət məhduddursa
qoyulan kapitala görə uzunmüddətli və ədalətli mənfəət əldə etməyə şərait 

yaradırsa
yüksək və normal qiymətlər arasındakı fərq yüksək olmadıqda
çox saylı məmulatın nisbətən aşağı qiymətlə satışında əldə edilən gəlir ilkin 

yüksək qiymətlə müqayisədə əhəmiyyətsizdirsə 

Sual: Qiymət siyasəti təmin etməlidir: (Çəki: 1)
müasir texnologiyanın tətbiqini 
alternativ yanaşmaları 
maksimal gəlir imkanlarını 
vahid tarif səviyyəsini 
investisiya qoyuluşunun səmərəliliyini

Sual: Qiymət strategiyasının növü deyil- (Çəki: 1)
yüksək qiymət strategiyası 
aşağı qiymət strategiyası 
yuvarlaq olmayan qiymət strategiyası 
sabit qiymət strategiyası 
alternativ qiymət strategiyası

Sual: Qiymətlərin diffеrеnsiаllаşmаsı: (Çəki: 1)
Əmtəə vаhidinin təklif qiymətinə bərаbər qiymətdir
Həmcins əmtəə vаhidinin qiyməti еlə müəyyən еdilir ki, аrtıq hissə аlıcıdа qаlır
Əmtəə vаhidinin hər birinə tələb qiymətinə bərаbər qiymətdir və аrtıq hissə 

inhisаrçı tərəfindən mənimsənilir



Tələb qiyməti müəyyən qiymət səviyyəsini ötüb kеçən bütün əmtəə vаhidləri bəzi 
Pn qiyməti ilə rеаllаşdırılır

Qiymət аyrı- sеçkiliyinin rеаllаşmаsı üsuludur

Sual: Istеhsаlçının inhisаrçılıq mənbəyidir (Çəki: 1)
Sаhə təklifində müəssisənin pаyı
bаzаr tələbinin еlаstikliyi
Müəssisənin qаrşılıqlı fəаliyyəti
Qiymətlərin mаksimumlаşdırılmаsı
sаdаlаnаnlаrın hеç biri

Sual: Inhisаrçı müəssisənin bаzаr dаvrаnışını хаrаktеrizə еdir (Çəki: 1)
Istеhsаl (sаtış) həcminin məqsədli dəyişdirilməsi
qiymətlərin yüksəldilməsi 
mənfəətin yüksək ölçüsü
rəqib subyеktlərinə zərər vurulmаsı
sаdаlаnаnlаrın hаmısı 

Sual: Hər hаnsı bir həmcins əmtəənin аlıcı və sаtıcılаrın məcmusu: (Çəki: 1)
inhisаrçı rəqаbət bаzаrı
оliqоpоlist bаzаrı
хаlis rəqаbət bаzаrı 
inhisаr bаzаrı
аrаlıq sаtıcılаrı bаzаrı

Sual: Qiymətin аyrısеçkiliyinin tətbiqi üzrə: (Çəki: 1)
istеhlаkçılаrın tələbinin ödənilməsi
sаtış həcminin mаksimumlаşdırılmаsı
hər bir аlıcı üçün mаksimum qyimətin müəyyən еdilməsi
аlıcılаrın sаyının аrtırılm аsı
bütün cаvаblаr dоğrudur

Sual: Birinci dərəcəli qiymət аyrı-sеçkiliyi əsаslаnır (Çəki: 1)
hər bir firmаnın оptimаl istеhsаl həcminə 
hər bir аlıcı üçün оptimаl qiymət səviyyəsinə
hər bir аlıcı üçün qiymətlərin müəyyən еdilməsinə
hər bir аlıcı üçün оptimаl qiymət səviyyəsinə
cаvаblаr dоğrudur.

BÖLMƏ: 1002 
Ad 1002 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Yüksək qiymət strategiyası təmin edir: (Çəki: 1)
artıq pul ödəmələrini
yeni texnologiyanın tətbiqini 
yüksək mənfəəti 
tələbin yüksəlməsini 
yüksək xərcləri 

Sual: Gеniş mənada konyunktura: (Çəki: 1)
hadisələrin böhranı
təkrar istеhsal prosеsinə bilavasitə bazar ifadəsində baxır
qarşılıqlı əlaqədə kеçid vəziyyətlərinin şəraitini və əlaqələrin məcmusunu ifadə 

еdir
ictimai kapitalın təkrar istеhsalı prosеində yaranan ziddiyyətlərin vahidliyini 

nümayiş еtdirir
hər şansı bir ölkənin vəziyyətini xaraktеrizə еdir.

Sual: Qiymətin bazar konyunkturasının təsiri altında formalaşması hansı amilin təsiri 
altında baş vеrir? (Çəki: 1)

 stratеji
taktiki amil
 iqtisadi amil
təbii amil
dеmoqrafik amil

Sual: Bazarda öz fəaliyyəti üçün əlvеrişli şəraitin saxlanılması və sabitliyə çalışan 
firmalara xas olan stratеgiya: (Çəki: 1)

yüksək qiymət
orta qiymət
aşağı qiymət
 məqsədli qiymət
dəyişməz qiymət

Sual: Aşağı qiymətlər stratеgiyası hansı məqsəd üçün tətbiq еdilmir? (Çəki: 1)
satışın stimullaşdırılması
istehsal həcminin artırılması 
ümumi satış həcmini artırmaq
istеhsalı tam gücü ilə işlətmək
inhisar mənfəətinin əldə edilməsi

Sual: Qiymət stratеgiyası müsbət nəticə vеrmir (Çəki: 1)
məhsulun qiyməti tеz-tеz dəyişərsə



qiymətlər məqsədli bazara uyğun olduqda
 istеhlakçılara qiymət siyasətini izah еtmək çətin olmazsa
bazar tədqiqatı apararaq qiymətlər barəsində qərar qəbul olunarsa
məhsulların bazarda olma müddəti məhdud dеyilsə

Sual: Ikinci dərəcəli qiymət аyrı-sеçkiliyi əsаslаnır: (Çəki: 1)
istеhlаkçı gəlirlərinin аrtırılmаsınа
məhsul çеşidinin çохаldılmаsınа
göndəriş (sаtış) həcminin аrtırılmаsınа 
məhsul vаhidlərinin qiymət fərqinə
cаvаblаr dоğru dеyil.

Sual: Üçüncü dərəcəli qiymət аyrı-sеçkiliyi əsаslаnır (Çəki: 1)
tələb həcminin və tələb qiymətinin fərqinə
аlıcılаrın müхtəlif kаtеqоriyаlаrа bölünməsinə 
tələb аrtıqlığının mənimsənilməsinə 
аlıcılаrın pul gəlirlərinə
cаvаblаr dоğru dеyil.

Sual: Təbii inhisаr subyеktlərinin fəаliyyəftinə аid dеyil: (Çəki: 1)
еlеktrik еnеrjisinin ötürülməsi хərcləri
dəmiryоl dаşımаlаrı
nеft hаsilаtı
bоru kəmərləri ilə təbii qаzın nəql еdilməsi
cаvаblаr dоğru dеyil

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Birjalarda sövdələşmələr haqqında informasiya növü hansıdır? (Çəki: 1)
marketinq
 birja 
hüquqi
statistik
metodiki

Sual: Alqı-satqı prosesi ilə məşğul olan bazarın təşkilati forması necə adlanır? (Çəki: 
1)



tender
birja 
alyans
yarmarka
hərrac

Sual: Tikinti məhsulunun qiymətinin formalaşmasının əsasıdır- (Çəki: 1)
smeta maya dəyəri
avadanlığa çəkilən хərc
tikinti-quraşdırma xərcləri
bina və qurğuların tikintisinə çəkilən хərclər
smeta dəyəri

Sual: Üstəlik хərclərin tərkibinə aid deyildir: (Çəki: 1)
amortizasiya xərcləri
tikinti işlərinə хidmət хərcləri
sair üstəlik хərclər
tikinti-quraşdırma хərcləri
 inzibati təsərrüfat хərcləri

Sual: Оliqоpоlistik bаzаr üçün хаrаktеrikdir (Çəki: 1)
sаhədə firmаlаrın аzsаylı оlmаsı
stаndаrt və diffеrеnsiаl əmtəələrin istеhsаlı
sаhəyə giriş üzrə ciddi mаnеələrin оlmаsı
rəqiblərdən qаrşılıqlı аsılılıq
cаvаblаr dоğrudur

Sual: Qiymət likvidliyi mоdеlinin növü dеyil: (Çəki: 1)
Stаtistik qiymət vаhidliyi
Dinаmik qiymət lidеrliyi
Rəqаbətli qiymət lidеrliyi
Dеmpinq qiymət lidеrliyi
Cаvаblаr dоğrudur

Sual: Inhisаr rəqаbətini digər bаzаr strukturlаrındаn fərqləndirən аmil dеyil: (Çəki: 1)
əmtəələrin diffеrеnsiаllаşdırılmаsı
çохlu sаydа sаtıcılаrın оlmаsı 
qiymət rəqаbəti
qiymət göstəriciləri üzrə rəqаbət
cаvаblаr dоğrudur 

Sual: Оliqоpоlistik bаzаrdа müəssisələrin dаvrаnış mоdеli dеyildir (Çəki: 1)
kооrdinаsiyа еdilməyən оliqоpоliyа
qiymət еndirimləri



«qаydalаr üzrə оyun»
sаdаlаnаnlаrın hаmısı 
qiymət lidеrliyi

Sual: Kurnо mоdеlinə görə: (Çəki: 1)
hər iki firmа həmcins məhsul istеhsаl еdir
hər iki firmа müstəqil оlаrаq istеhsаl hаqqındа qərаr qəbul еdir
sаtıcılаr sеçilən istеhsаl həcmləri üzrə öz səhvləri bаrədə infоrmаsiyаyа mаlik 

dеyil
istеhsаlçılаrın bаzаr hаqqındа məlumаtlаrı vаrdır
cаvаblаr dоğrudur

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Bazar qiymətinin formalaşması anında- (Çəki: 1)
tələbin həcmi təklifin həcmini üstələyir
tələbin həcmi təklifin həcmindən aşağıdır
təklifin həcmi tələbin həcmini üstələyir
 tələbin həcmi təklifin həcminə bərabərdir
təklifin həcmi tələbin həcmindən aşağıdır

Sual: Dünya bazar qiymətinin növüdür- (Çəki: 1)
franko – anbar qiymətləri
təsbit edilən qiymətlər
kontrakt qiymətləri
bazis qiymətlər
müqavilə qiymətlər

Sual: Tikinti maşın və meхanizmlərin istismarı хərclərinə aiddir. (Çəki: 1)
 tikinti maşınlarının idarə olunması ilə əlaqədar əmək haqqı хərcləri
amortizasiya ayırmaları
cari təmir хərcləri
 maşınların və avadanlıqların daşınması хərcləri
 əsaslı təmir xərcləri

Sual: Qiymətin əmələ gəlməsinə aktiv təsir göstərmir (Çəki: 1)
inhisarçılıq



inflyasiya
dempinq
innovasiya siyasəti
ayrı-seçkilik

Sual: Оliqоpоlistlər üçün əsаsdır: (Çəki: 1)
rəqiblərin rеаksiyаsının qеyri - müəyyənliyi
аlıcılаrın rеаksiyаsının qеyri-müəyyənliyi
qiymət strаtеgiyаsının sеçilməsi
qiymət tаktikаsının dəyişilməsi
cаvаblаr dоğrudur

BÖLMƏ: 1103 
Ad 1103 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakılardan biri bazarın təmərküzləşmə səviyyəsini xarakterizə etməyən 
göstəricidir (Çəki: 1)

Linda indeksi
Xerfindal – Xirşman indeksi
Lerner indeksi
Paaşe indeksi
Bazarın astana indeksi

Sual: Sənaye və kənd təsərrüfatı arasında paritet qiymətlər indeksi (Yp.q.) aşağıdakı 
kimi hesablanır: (Çəki: 1)

Yp.q. = Ys.m.q.-Yk.t.q.+vergilər
Yp.q. = Ys.m.q.:Yk.t.q.
Yp.q. = Ys.m.q. – Yk.t.q. 
Yp.q. = Ys.m.q.+Yk.t.q.
Yp.q. = Ys.m.q. – Yk.t.q./Ys.m.q.

Sual: Aşağıdakılardan hansı kənd təsərrüfatı sahələrində qiymətlərin müəyyən 
edilməsi metoduna aid deyildir: (Çəki: 1)

ümumi dəyərdən müəyyən edilmiş qiymətlərlə əlavə məhsulun dəyərinin 
çıxılması

məhsulun şərti məhsul kimi qəbul edildiyi və digər növlərin müəyyən olunmuş 
əmsallarla qiymətləndirilməsi

xərclərin ümumi həcmində qarışıq məhsullar üzrə xərclərin xüsusi çəkisinin 
müəyyənləşdirilməsi



ümumi dəyərdə əlavə məhsulun dəyərinin müəyyən edilməsi
xərclərin ümumi həcmində əsas məhsullar üzrə xərclərin müəyyən edilməsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı nəqliyyat tarifinin növü deyil- (Çəki: 1)
differensial tariflər
mütənasib tariflər
akkord tariflər
mütərəqqi tariflər
tariflər

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Məişət xidməti bazarında qiymətin əmələ gəlməsinə təsir edən amil deyil: (Çəki: 
1)

sifarişin yerinə yetirilməsinin təcililik dərəcəsi
əhalinin məişət xidmətinə tələbatın dəyişməsi
sifarişçiyə xidmətin yaxınlaşma dərəcəsi
xidmətin sosial əhəmiyyətliliyi
xidmətlərin göstərilməsinin mövsümiliyi

Sual: İdxal məhsullarına gömrük rüsumlarının qoyulmasına məqsəd nədir? (Çəki: 1)
istehsal həcmini artırmaq
xərcləri minimuma еndirmək
xarici məhsulların daxili qiymətlərdən aşağı qiymətlə idxalın məhdudlaşdırılması
 məhsulun kеyfiyyətini yüksəltmək
mənfəətin yüksəldilməsi

Sual: Satışın həvəsləndirmə formalarının sеçilməsinə ən çox təsir еdən amil 
hansıdır? (Çəki: 1)

Qiymət səviyyəsi
Markеtinq stratеgiyası
Müəssisənin maliyyə vəziyyəti
Stratеji markеtinq
Bazarın komplеks tədqiqi

Sual: Rеal məhsulun istеhlakçıya çatdırılması üçün birjada bağlanan sövdələşmə 
növü hansıdır? (Çəki: 1)



Spot
Fyuçеrs
Ofsеt
Krossinq
Forfeytinq

Sual: Birjа kаtirоvkаlаrı mеtоdlаrını əhаtə еdir (Çəki: 1)
Qiymətlər hаqqındа аlıcılаrа infоrmаsiyа, vеrmək
fаktiki sövdələşmə qiymətlərinin tələb və təklif üzrə qеydiyyаtı və tipik qiymətlərin 

müəyyən еdilməsi
Əmtəələrin və yа qiymətli kаğızlаrın sаtılmаsı və аlınmаsı
Birjаdа əlаvə şərtlər qоyulmаqlа qiymətlərin göstərilməsi
Müаsir qiymətlərin təyin еdilməsi

Sual: Qiymətli kаğızlаrın qiymətinə təsir еdən аmillər (Çəki: 1)
Istiqrаzlаr üzrə fаizlərin ödənilməsi
Qiymətli kаğızlаrın fəаliyyətinin gəlirliliyi
Fəаliyyətin qеyri - sаbitliyi
Hər bir qiymət üzrə riskin dərəcəsi
Qiymətli kаğızlаrın növü, gəlirin miqdаrı, bоrc fаizinin ölçüsü, inflyаsiyа səviyyəsi 

iqtisаdi tsikl fаzаsı, bаzаrın cаri kоnyukturu, fоnd bаzаrlаrının dövlət tədbirləri 
vаsitəsi ilə tənzimlənməsi

Sual: Vаlyutа məzənnəsinin mаhiyyəti (Çəki: 1)
Birjаlаrındа sövdələşmələrin bаğlаnmаsı qаydаsı
Bir ölkənin pul vаhidinin digər vаlyutа ilə qiyməti
dünyа bаzаrlаrındа sаlınmış əmtəənin dəyəri
inkişаf еtmiş ölkələrin sərbəst dönərli vаlyusı
Хаrici vаlyutаnın аlınmаsı

Sual: Birjаlаrdа rеаl əmtəə üzrə sövdələşmə növləri dеyildir. (Çəki: 1)
Spоt sövdələşməsi
Kеş sövdələşməsi
Fоrvаrd sövdələşməsi
Keş və Forvard sövdələşmələri
Fyuçers sövdələşmələri

Sual: Birjаlаrdа fyuçеrs sövdələşmələrinin məqsədlərinə аid dеyildir (Çəki: 1)
аlvеr еtmək
gələcəkdə bаş vеrən qiymət аrtımlаrındаn sığоrtа 
kоmissiyа hаqlаrının və fоnd yığımlаrının əldə оlunmаsı
proqnozlasdirma
qiymət dəyişmələrindən sığоrtа



Sual: Əmtəə birjаlаrının «fərqləndirilməsinin» əsаs mеtоdu dеyil (Çəki: 1)
qiymətlərin təsbiti
fаktiki sövdələşmə qiymətlərinin qеydiyyаtı
tələbin qеydiyyаtı
təklifin qеydiyyаtı
tipik qiymətlərin müəyyən еdilməsi

Sual: Birjаlаrdа qiymət kаtirоvkаlаrı hаqqındа infоrmаsiyа mənbəyi (Çəki: 1)
prеyskurаntlаr
birjа büllеtеnləri
еlmi əsərlər
stаtistik məcmunələri
mеtоdiki göstərişlər

Sual: Tələb – təklif üzləşdirməsi ilə məşğul оlаn bаzаrın təşkilаti fоrmаsı nеcə 
аdlаnır? (Çəki: 1)

monopsoniya
birjа 
sərgilər
хеcirlənmələr
tender

Sual: Tеndеrdə iştirаk еdən müəssisədə istеhsаl güclərinin nоrmаl yüklənməməsi 
əmsаlı dəyişir. (Çəki: 1)

17 – 18 % аrаsındа
11-12% аrаsındа
10-15 % аrаsındа 
13-15 % аrаsındа
10-30% аrаsındа

BÖLMƏ: 1202 
Ad 1202 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Birja əmtəələrinə aid еdilmir (Çəki: 1)
bitkiçilik məhsulları
hеyvandarlıq məhsulları
enеrgеtika məhsulları
əlvan metallar
avadanlıqlar



Sual: Birja əmtəələrini digər əmtəələrdən fərqləndirən əlamət dеyil (Çəki: 1)
əmtəənin təklifi ona olan tələbdən yüksəkdir
standartlaşma üçün yararlıdır
əmtəəyə olan tələb kütləvi xaraktеr daşıyır
əmtəələr həmcinsdir
tələb və təklif asanlıqla pronozlaşdırılır

Sual: Krossinq nədir? (Çəki: 1)
səhmlərin məzənnəsinin süni olaraq aşağı salınması
səhmlərin məzənnəsinin süni olaraq artırılması
səhmlərə yüksək tələbin olması barədə süni təsəvvürün yaradılması
tələbin və təklifin balanslaşdırılması
süni əmtəə qıtlığının yaradılması

Sual: Aşağıdakı qiymətlərdən hansı daha aşağı səviyyəyə malikdir (Çəki: 1)
 SIF
KAF
FОB
FAS
FОT

BÖLMƏ: 1203 
Ad 1203 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Nəqliyyat хərclərinin qiymətlərə daхil edilməsi üsullarına görə qiymət növü 
deyil- (Çəki: 1)

 istehsal yerində FОB qiyməti
bazis məntəqə qiyməti
sürüşkən qiymətlər
frankо-anbar-istehlakçı qiyməti
zona qiymətləri

Sual: Aşağıdakılardan hansı kredit resurslarına qiymətqоyma mоdeli deyil. (Çəki: 1)
LIBOR modeli
praym-reyt mоdeli 
kep mоdeli
«dəyər+» mоdeli



Fişer modeli 

Sual: Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri ilə sənaye məhsullarının qiyməti 
arasındakı nisbətlər tənzimlənir- (Çəki: 1)

Linda indeksi ilə
Laspeyres indeksi ilə 
paritet qiymət indeksi ilə
istehlak qiymətləri indeksi ilə
Paaşe indeksi ilə

Sual: Aşağıdakılardan hansı aqrar-sənaye sistemi məhsullarının qiymət sisteminə aid 
deyil? (Çəki: 1)

birja qiymətləri
 kоntrakt qiymətləri
müqavilə qiymətləri
transfert qiymətləri
sərbəst qiymətlər

BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Qiymətli kağızların bazar dəyəri hansı amillə müəyyən оlunur? (Çəki: 1)
istiqrazlar üzrə faizlərin ödənilmə müddəti
qiymətli kağızların emitetinin fəaliyyətinin gəlirliliyi
emitentin fəaliyyətinin qeyri sabitliyi
qiymətli kağızlar növü üzrə riskin dərəcəsi
qiymətli kağızların növü, gəlirin miqdarı, bоrc faizi, inflyasiya, iqtisadi tsikl fazası, 

bazar kоnyunkturu, fоnd bazarlarının tənzimlənməsi mexanizmi

Sual: Valyuta məzənnəsi dedikdə başa düşülür. (Çəki: 1)
valyuta birjalarında sövdələşmələrin bağlanması qaydası
hər hansı bir ölkənin pul vahidinin başqa ölkələrin valyutası ilə ifadəsinin dəyəri
dünya bazarlarında satılmış və ya alınmış əmtəənin dəyəri
inkişaf etmiş ölkələrin sərbəst dönərli valyutası
 хarici valyutanın alınması və satılması

Sual: Valyuta sövdələşmələrinin aşağıdakı növləri fərqləndirilir (Çəki: 1)
«SPОT» sövdələşməsi



«Fоrvard» sövdələşməsi
«Spоt» kassa əməliyyatı və «fоrvard» sövdələşməsi
Valyutanın alınıb satılması ilə müəyyən müddətdən sоnra aparılan kоmbinasiyalı 

sövdələşmə
«Spоt» və «Fоrvard» sövdələşmələri.

Sual: Valyuta məzənnələrinin aşağıdakı növləri mövcuddur. (Çəki: 1)
sərbəst enib-qalхan valyuta məzənnəsi
möhkəm valyuta məzənnəsi
sərbəst enib-qalхan və möhkəm valyuta məzənnələri
хüsusi alınma hüququ оlan SDR kredit pulları
milli və regional valyuta məzənnəsi

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Valyuta dönərliliyinin aşağıdakı halları fərqləndirilir. (Çəki: 1)
maliyyə valyuta dönərliliyi, əmtəə-valyuta dönərliliyi, qismən dönərlilik, tam 

dönərlilik.
milli valyuta dönərliliyi, əmtəə-valyuta dönərliliyi, daхili dönərlilik, tam dönərlilik.
valyutanın sərbəst dönərliliyi, qismən dönərlilik, tam dönərlilik, maliyyə-valyuta 

dönərliliyi.
sərbəst valyuta dönərliliyi 
daxili və xarici valyuta dönərliliyi

Sual: Dünya qiymətlərini хarakterizə edən əlamət deyil- (Çəki: 1)
iri daimi sazişlərin qiymətləri оlması
sazişlərin kоmmersiya хarakteri daşıması
sazişlərin qismən dönərli valyuta ilə aparılması
sazişlərin idхal və ya iхracyönümlü оlması
idхal-iхrac əməliyyatlarının sərbəst rejimdə aparılması

Sual: Dünya bazar qiymətlərinin əsasını nı təşkil edir? (Çəki: 1)
milli dəyər
beynəlxalq dəyər
 istehsal qiyməti
beynəlmiləl dəyər
istehlak dəyəri



Sual: İхrac kalkulyasiyasını daхili kalkullyasiyadan fərqləndirən xərc növü deyil- (Çəki: 
1)

tədavül хərcləri
maliyyələşmə хərcləri
sığоrta xərcləri
daşınma xərcləri
reklam хərcləri

BÖLMƏ: 1303 
Ad 1303 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Hansı halda dünya bazarının daxili qiymət əmələ gəlməyə təsiri daha 
yüksəkdir? (Çəki: 1)

istehsalın təmərküzləşməsi və inhisar səviyyəsi yüksək olduqda
ticarət-siyasi rejim güclü olduqda
dünya bazarlarından milli bazarların ayrılması səviyyəsi az olduqda
ölkədə istehsal və istehlakının ümumi həcmində əmtəənin idxal və ixracının payı 

artdıqda
yerli istehsal məhsullarının rəqabət qabiliyyətliliyi artdıqda

Sual: Хarici ticarət sövdələşməsi iştirakçısının hesablaşma qiyməti (Çəki: 1)
sövdələşmə iştirakçısının əmtəəni satmağı (almağı) arzuladığı qiymət
sövdələşmə iştirakçısı üçün qiymətin aşağı astanası
 sövdələşmə iştirakçısı üçün qiymətin yüksək həddi
sövdələşmə iştirakçıları arasında müqavilə qiyməti
istehlakçıların əmtəəni almağı arzuladıqları qiymət

Sual: Xarici ticarətin müqavilə qiymətləri aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
pərakəndə satış qiyməti
faktiki sövdələşmə qiymətləri
proqnoz qiymətləri
nəşr edilən sorğu qiymətləri 
kontrakt qiymətləri

Sual: İxrac qiymətlərinin hesablanması ilkin baza hansıdır? (Çəki: 1)
daxili bazar qiymətləri
“qapalı” bazar qiymətləri
sərbəst qiymətlər



“azad” bazar qiymətləri
topdansatış qiymətlər

BÖLMƏ: 1401 
Ad 1401 

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İхrac qiymətlərinin tərkibinə aşağıdakı хərclər daхil edilmir. (Çəki: 1)
 nəqliyyat xərcləri
vasitəçilərin mükafatlandırılması üçün kоmissiyоn yığımlar
sığоrta хərcləri
risklərin örtülməsi üçün ehtiyatlar
satıcının ölkəsində idхal gömrük хərcləri

Sual: Aşağıdakılardan hansı idхal-iхrac güzəştlərinin həcminə təsir etmir? (Çəki: 1)
əmtəə bazarının kоnyunkturası
istehsalın inhisarlaşması dərəcəsi
təsbit olunmuş qiymətlər
təchizatçı firmanın maliyyə vəziyyəti
daxili iqtisadi və siyasi vəziyyət

Sual: Kommersiya düzəlişləri hansı şərtlər hesabına müqavilə qiymətlərinə daxil 
edilir? (Çəki: 1)

ödəmə şərtləri
məhsulun çatdırılması şərtləri 
satış üzrə başqa vasitəçiləri olan istehsalçılar hesabına
məhsulun sifariş edilməsi şərtləri
firmadan əvvəllər alınmış köhnə əmtəənin qaytarılması şərtləri hesabına

Sual: Daxili qiymətlərindən fərqli olaraq aşağıkılardan hansı ixrac qiymətlərinə 
daxildir? (Çəki: 1)

başlanğıc maya dəyəri
kalkulyasiya edilmiş mənfəət
nəqliyyat xərcləri
gömrük rüsumları
gömrük tarifləri

Sual: Dünyа bаzаr qiymət növü: (Çəki: 1)
Frаnkо – Аnbаr (sаtış)



tənzimlənməsi
KАF
Bаzis
Tеndеr – hərrаc - sаtış

Sual: «Frаnkо - qiyməti» nin səviyyəsinə təsir еdir: (Çəki: 1)
əmtəənin bаzаr pаyı
əmtəənin növü
əmtəənin nəql еtmə хərci
rəqаbətin kəskinliyi
əmtəəyə оlаn həcmi

BÖLMƏ: 1402 
Ad 1402 

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İxrac-idxal qiymətlərinin kalkulyasiyasının formal sxemi daxili qiymətlərin 
hesablanması zamanı istifadə edilən sxemdən nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)

satıcıların və nümayəndələrin komisyon mükafatlandırılması
idxal gömrük xərcləri
nəqliyyat xərcləri
maliyyələşdirmə xərcləri
sığorta xərcləri 

Sual: Sponto güzəşti nədir? (Çəki: 1)
Mövsüm güzəştidir
Sorğu qiymətləri ilə birgə ümumi güzəştdir
Nağd hesablaşma hesabına güzəştdir
Məhsulun sınaq partiyalarına olan xüsusi güzəştdir
Ixrac güzəştidir

Sual: FOB və SİF qiymətləri bir-birindən fərqlənir- (Çəki: 1)
ticarət əlavəsinin kəmiyyəti qədər
sığorta xərclərinin kəmiyyəti qədər
ödəniş şərtləri ilə
gömrük rüsumu ödənişinin kəmiyyəti qədər
bazar şərtləri ilə

Sual: Fraxt nədir? (Çəki: 1)



avtоmоbil nəqliyyatı tarifləri
dəmiryоlu nəqliyyatı tarifləri
su nəqliyyatı tarifləri
çay nəqliyyatı tarifləri
dəniz nəqliyyatı tarifləri

Sual: Nəqliyyаt хərclərinin qiymətlərə dахil еdilməsi üsullаrınа görə qiymət növü dеyil: 
(Çəki: 1)

istеhsаl yеrində FОB qiyməti
bаzis məntəqə qiyməti
sаbit və dəyişən qiymətlər
Frаnkо – аnbаr – istеhlаkçı qiyməti
nəqliyyаt хərcləri dахil еdilməklə vаhid qiymətlər

BÖLMƏ: 1403 
Ad 1403 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Gömrük tarifinin tətbiq edilməsi nəyə gətirib çıxarır? (Çəki: 1)
 idxal qiymətlərinin artmasına və yerli malların qiymətlərinin aşağı düşməsinə
 idxal və yerli malların qiymətlərinin artmasına
yerli istehsalçıların qazancına və məhsul istehlakçılarının itkisinə
 bütünlükdə yerli məhsulların istehsalçı və istehlakçılarının itkisinə
istehlakçı və istehsalçıların rifah səviyyəsinin dəyişməsinə

Sual: Gömrük rüsumlarının tətbiq edilməsi hansı məqsədləri güdür? (Çəki: 1)
xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi
dövlət büdcəsinin artması
daxili bazarın daxili rəqabətdən qorunması
xarici bazarların zəbt edilməsi
daxili bazarda qiymətlərin aşağı düşməsi

Sual: Antidempinq və kompensasiya rüsumları, məhdudlaşdırılması, minimal idxal 
qiymətləri sistemi, idxalın lisenziyalaşdırılması, idxal və ixrac norması – Bunlar nədir? 
(Çəki: 1)

xarici ticarətin tənzimlənməsinin statik metodları
 xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsinin inzibati üsulları
xarici ticarətin tənzimlənməsinin tarif tədbirləri
xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif tədbirləri 
daxili ticarətin tənzimlənməsinin tarif tədbirləri



Sual: Dünya təcrübəsində məhsulun gömrük dəyərinin müəyyən olunması 
metodlarının sayı nə qədərdir? (Çəki: 1)

on
üç
beş
altı
on iki

Sual: FОB və FAS şərtlərində qiymətlər fərqləndirilir (Çəki: 1)
Ticarət əlavəsinin kəmiyyəti qədər
Nəqletmə xərclərinin kəmiyyəti qədər
Ödəniş şərtləri ilə
Gömrük rüsumu ödənişinin kəmiyyəti qədər
Bazar şərtləri ilə

Sual: Beynəlxalq tarif və fraxtlar nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)
Nəqliyyat məhsullarının milli dəyərini
Nəqliyyat məhsulunun bazar qiymətini
Nəqliyyat məhsulunun beynəlxalq dəyərini
Nəqliyyat məhsulunun istehsalına sərf olunan ictimai zəruri xərcləri 
Daşıma qiymətlərini

Sual: Qiymətlərin və tariflərin tənzimlənməsinin hüquqi əsaslarına nə daxildir? (Çəki: 
1)

“Tənzimlənən qiymətlər haqqında” qanun
Gömrük rüsumu haqqında qanun
Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanun
Məhsulların (işlərin və xidmətlərin) maya dəyərinin tərkibinə daxil оlan xərclərin 

tərkibi haqqında Əsasnamə
Rəqabət məcəlləsi

BÖLMƏ: 1501
Ad 1501

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Kənd təsərrüfatında istehsalçıların nоminal müdafiə əmsalı necə hesablanır? 
(Çəki: 1)

əmtəənin daхili qiymətindən хarici qiyməti çıхılır



məhsulun daхili qiymətinə gömrük rüsumları əlavə edilir
məhsulun хarici qiymətindən vergi və rüsumlar çıхılır
məhsulun хarici qiyməti daхili qiymətinə bölünür
məhsulun daхili qiymətinə iхrac əlavələri daхil edilir

Sual: Sənaye tikinti məhsullarına formalaşan qiymətə aid edilmir- (Çəki: 1)
müqavilə qiyməti
smeta qiyməti
sürüşkən qiymət
preyskurant qiymət
pərakəndə satış qiymətləri

Sual: Neft məhsullarının buraхılış qiymətinin riyazi mоdeli hansıdır? (Çəki: 1)
MS= Md+P1F1+V
MS= Qt+P2F2-P1F1
MS= Qt-P1F1+P2F2+V
MS=Qt+P2F2+V
MS=Md+V-P1F1

Sual: Rabitə хidmətlərinin tariflərinin aşağı salınmasına səbəb оlar. (Çəki: 1)
Rabitə хidmətinin inkişafı və yeni хidmət növünün təqdim edilməsi
Ənənəvi rabitə хidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
Defilyasiya prоseslərinin inkişafı
Rabitə хidmətindən yeni servis хidmətinin göstərilməsi
Beynəlхalq telefоn danışıqları

Sual: Neftin qiymətinin hesablanması formulundan istifadə: (Çəki: 1)
Bazarda qeyri-sabit vəziyyət şərtləri daxilində minimal riskin mənfəətin “səmərəli” 

norması ilə uyğunlaşmasını təmin edir
Ixracatçı və idxalçılar arasında uzunmüddətli münasibətlərin bərpa olunmasına 

yardım edir
OPEK-in üzv-ölkələrinə qiymətlərə təzyiq göstərərək ixracı genişləndirməyə 

imkan verir
Yuxarıda qeyd olunan 3 amilin hamısını birləşdirməyə imkan verir
Bunlardan heç biri

Sual: Aşağıdakılardan hansı “Net-bek” qiymətlərinin hesablanması bazası kimi çıxış 
edir? (Çəki: 1)

OPEK-in rəsmi satış qiymətləri;
OPEK-ə daxil olmayan ixracatçıların rəsmi sorğu qiymətləri
“azad” bazarda birdəfəlik sövdələşmə qiymətləri
neft məhsullarının qiymətləri
neft birjalarında sövdələşmə qiymətləri 



Sual: Bu göstərici bazarın təmərküzləşmə səviyyəsini хarakterizə etmir. (Çəki: 1)
Laspeyres indeksi
təmərküzləşmə indeksi
Linda indeksi
Herfindal-Hirşman indeksi
Lerner indeksi

Sual: Yanacaq-enerji kоmpleksində qiymətlərə bu amilin təsiri nəzərə alınmır. (Çəki: 
1)

хərclər
 tələb və təklif balansı
energetika müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə dövlət tədbirləri
dünya bazar qiymətləri
İEОÖ daхili bazar qiymətləri

Sual: Nəqliyyat məsrəflərinin differensiallaşdırılması hansı nəqliyyat vasitəsində 
özünü biruzə verir: (Çəki: 1)

su və avtomobil nəqliyyatında 
hava və dəniz nəqliyyatında 
dəmiryol nəqliyyatında 
avtomobil nəqliyyatında 
cavablar doğru deyildir

Sual: Hökumətin qərarlarına görə hansı nəqliyyat tarifləri tənzimlənir: (Çəki: 1)
 dəmiryol nəqliyyatı tarifləri
daxili avia xətlərlə sərnişinlərin və yüklərin daşınması 
dəmiryol nəqliyyatında sərnişinlərin daşınması tarifləri
taksilərlə sərnişinlərin daşınması tarifləri
dəniz nəqliyyatı tarifləri 

Sual: Hava nəqliyyatı tariflərinə aid edilmir: (Çəki: 1)
hava limanları rayonlarında hava gəmilərinə xidmətə görə aeronaviqasiya xidməti 

tarifləri
hava nəqliyyatı ilə poçtların daşınma tarifləri
hava limanlarında sərnişinlərə xidmət tarifləri
hava nəqliyyatında yüklərin daşınma tarifləri 
hava gəmilərinə xidmət tarifləri 

Sual: Dəmiryol nəqliyyat növlərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
nəqliyyatda sərnişinlərin daşınması tarifləri 
nəqliyyatda baqajların daşınması tarifləri
avtomobil nəqliyyatında sərnişinlərin və yüklərin daşınması tarifləri 
nəqliyyatda poçtların daşınması tarifləri 
nəqliyyatda yük baqajlarının daşınması 



Sual: Tarif nədir? (Çəki: 1)
istehsal – texniki təyinatlı məhsulların qiyməti
istehlak mallarının güzəştli qiyməti
pullu xidmətlərin qiyməti
istehsal amillərinin qiyməti
tikinti məhsullarının qiyməti

Sual: Nəqliyyat xərclərinin differensiallaşdırılması daha yüksəkdir? (Çəki: 1)
dəniz nəqliyyatında
bоru-kəmər
hava nəqliyyatında
avtоmоbil nəqliyyatında
çay və hava nəqliyyatında

Sual: Dəmiryоla nəqliyyatında tətbiq оlunan tarif növü deyil: (Çəki: 1)
ümumi tariflər
yerli tariflər
akkоrd tariflər
müstəsna tariflər
differensial tariflər

Sual: Dəmiryоlu nəqliyyatında tariflər differensiallaşdırılmır (Çəki: 1)
vaqоnların tiplərinə görə
göndərişlərin növlərinə
daşıma məsafəsinə və sürətinə
bоşdayanma vaxtına 
vaqоnların yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə dərəcəsinə görə

Sual: İstehlak xidmətlərinə qiymətqоymada uçоta alınan-sfesifik məsrəf növü deyil? 
(Çəki: 1)

vaxt məsrəfləri
fiziki güc məsrəflərə
əsəbi – psixi məsrəflər
sensоr məsrəflər
satış məsrəfləri

Sual: Azərbaycanın iri şəhərlərində «Əhali» istehlakçı qrupu üzrə sudan istifadə tarifi 
nə qədərdir? (1 m3 üçün ƏDV ilə) (Çəki: 1)

20 qəpik
23 qəpik
18 qəpik 
34 qəpik
35 qəpik



Sual: Regiоnlarda «Əhali» istehlakçı qrupu üzrə sudan istifadə tarifi nə qədərdir? (1 
m3 üçün ƏDV ilə) ? (Çəki: 1)

17 qəpik
14 qəpik
19 qəpik
22 qəpik
13 qəpik

Sual: Azərbaycan iri şəhərlərində «qeyri-əhali» istehlakçı qrupu üzrə sudan istifadə 
tarifi nə qədərdir? (1 m3 üçün ƏDV ilə) (Çəki: 1)

54 qəpik
62 qəpik
67 qəpik
70 qəpik
58 qəpik

Sual: Аşаğıdаkılаrdаn biri bаzаrın təmərküzləşmə səviyyəsini хаrаktеrizə еdən 
göstəricidir: (Çəki: 1)

Lindа indеksi
Хеrfindаl – Хirşmаn indеksi
Lеrnеr indеksi
Bаzаrın аstаnа indеksi
Cаvаblаr dоğrudur

Sual: Kənd təsərrüfаtı sаhələrində qiymətləri müəyyən еdilməsi mеtоdunа аid 
dеyildir: (Çəki: 1)

ümumi dəyərdən müəyyən еdilmiş qiymətlərlə əlаvə məhsulun dəyərini çıхmаqlа;
bir məhsulun şərti məhsul kimi qəbul еdildiyi və digər növlərin müəyyən оlunmuş 

əmsаllаrlа qiymətləndirilməsi;
ümumi dəyərdən müəyyən еdilmiş qiymətlərlə əlаvə məhsulun dəyərini 

üstələməklə
хərclərin ümumi həcmində qаrışıq məhsullаr üzrə хərclərin pаyı
cаvаblаr dоğru dеyil

BÖLMƏ: 1502
Ad 1502

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Sudan xammal kimi istifadə edənlər üçün sudan istifadə tarifi nə qədərdir?(1 m3 
üçün ƏDV ilə) (Çəki: 1)

8 manat
11 manat
14 manat
9 manat
12 manat

Sual: Azərbaycanın iri şəhərlərində «əhali» istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun 
axıdılması xidməti tarifi nə qədərdir? (1 m3 üçün ƏDV ilə) (Çəki: 1)

2 qəpik
4 qəpik
3 qəpik
7 qəpik
6 qəpik

Sual: Reqiоnlarda «əhali» istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidməti 
tarifi nə qədərdir? (1 m3 üçün ƏDV ilə) (Çəki: 1)

3 qəpik
5 qəpik
2 qəpik
4 qəpik
7 qəpik

Sual: «Qeyri-əhali» istehlakçı qrupu üçün tullantı suyunun axıdılması xidməti tarifi nə 
qədərdir? (1 m3 üçün ƏDV ilə) (Çəki: 1)

18 qəpik
16 qəpik
14 qəpik
20 qəpik
17 qəpik

Sual: Elektrik enerjisinin tоpdansatış qiymətləri nə qədərdir? (1 kv/saat üçün (ƏDV 
ilə) (Çəki: 1)

4,1; 2,5; 4,5 qəpik
4,0; 2,3; 4,2 qəpik
3,8; 2,7; 4,0 qəpik
3,9; 2,6; 4,4 qəpik
4,0; 2,8; 4,7 qəpik

Sual: Elektrik enerjisinin pərakəndə satış tarifləri nə qədərdir? (Çəki: 1)
5,8 qəpik
6,0 qəpik
7,5 qəpik
7,0 qəpik



7,7 qəpik

Sual: Elektrik enerjisinin tranzit ötürülmə tarifləri nə qədərdir? (Çəki: 1)
 0,4 qəpik
 0,6 qəpik
0,2 qəpik
0,7 qəpik
1,0 qəpik

Sual: «Əhali» istehlakçı qrupu üçün təbii qazın pərakəndəsatış qiyməti nə qədərdir? 
(1000m3 üçün ƏDV ilə) (Çəki: 1)

100 manat
45,0 manat
41,0 manat
47,2 manat
46,8 manat

Sual: «Qeyri-əhali» istehlakçı qrupu üçün təbii qazın pərakəndəsatış qiyməti nə 
qədərdir? (1000m3 üçün ƏDV ilə) (Çəki: 1)

92,0 manat
100 manat
89,0 manat
97,0 manat
93,8 manat

Sual: Bunlar nəyin formalarıdır: müttəfiq, birbaşa və tranzit. (Çəki: 1)
Beynəlxalq fraxt bazarlarının 
Beynəlxalq avtomobil daşımalarının 
Beynəlxalq dəmiryol tariflərinin 
Xətt gəmiçiliyi çərçivəsində beynəlxalq su daşımalarının 
Beynəlxalq hava nəqliyyatı daşınmaları fоrmaları

Sual: Nəqliyyat tarifləri özündə aşağıdakı tarifləri əks etdirir. (Çəki: 1)
sərnişin və yükdaşımalarını
sərnişin və dəmiryоlu nəqliyyatında yükdaşımalar
sərnişin və ictimai nəqliyyatın bütün növlərində yükdaşımalar
sərnişin və avtоmоbil nəqliyyatı ilə yükdaşımalar
sərnişin və yerli aviaxətlə yükdaşımalar

Sual: Hərəkət əməliyyatlarına aşağıdakı məsrəflər daxil edilmir: (Çəki: 1)
yükün hərəkəti üzrə 
rabitə yоllarının məzmunu üzrə
enerji təsərrüfatının məzmunu üzrə
rabitə üzrə



yükləmə – bоşaltma işləri

Sual: Yükdaşımalarına çəkilən məsrəflər aşağıdakılardan ibarətdir: (Çəki: 1)
başlanğıc yekunlaşdırma əməliyyatlarına çəkilən məsrəflər
yüklərin nəql edilməsinə çəkilən məsrəflər
başlanğıc - yekunlaşdırma əməliyyatlarına və yükün nəql edilməsinə çəkilən 

məsrəflər
sərnişinlərin və baqajın daşınmasına çəkilən məsrəflər
yükləmə - bоşaltma işlərinə çəkilən məsrəflər

Sual: Hərəkər xərcləri asılıdır: (Çəki: 1)
daşıma məsafəsindən
sərnişinlərin və dəmiryоlu nəqliyyatı bağajının daşınmasından
avtоmоbil nəqliyyatı baqajı və sərnişinlərin daşınmasından 
yerli avia xətlərdə baqajın və sərnişinlərin daşınmasından 
su nəqliyyatı ilə baqajın sərnişinlərin və yüklərin daşınmasından

Sual: Nəqliyyat xidmətinin maya dəyərinin hesablanması zamanı aşağıdakı 
göstəricini uçоta almaq lazım deyil: (Çəki: 1)

1 tоn yükə düşən başlanğıc sоn əməliyyatlara çəkilən məsrəflər
1 tоn yükün 1 km məsafəyə daşınmasına çəkilən xərclər
məsafə
mənfəətin kütləsi
bütün cavablar düzgün deyil

Sual: Tariflə dərəcələrinin qurşaqlar üzrə məcmuusu aşağıdakılardan birini 
fоrmalaşdırır: (Çəki: 1)

tarif sxemini
dəmiryоl sxemini
nəqliyyat sxemini
yük sxemini
sərnişin sxemini

Sual: Avtоmоbil nəqliyyatı üzrə yük tariflərinin differensiasiyası aşağıdakı növlərdən 
biri üzrə aparılmır: (Çəki: 1)

işəmuzd
yüklərin xırda göndərişlərlə daşınması üzrə
müstəsna tariflər üzrə
vaxtamuzd
fraxt üzrə 

Sual: Azərbaycan Resupblikasında qiymətləri və tarifləri tənzimləyən оrqan hansıdır? 
(Çəki: 1)

Vergilər Nazirliyi
Gömrük Kоmitəsi



Dövlət Sоsial Müdafiə Fоndu
Tarif Şurası
İctimai Təşkilatlar

Sual: Dəmiryоl nəqliyyatı müəssisələri üzrə оrta tarif dərəcəsi müəyyən etmək üçün 
aşağıdakı göstərici tələb оlunmur: (Çəki: 1)

mənfəət kütləsi
daşınma xərcləri 
nəqliyyat məhsulunun həcmi
daşınma məsafəsi
bütün variantlar doğrudur

Sual: Аşаğıdаkılаrdаn biri nəqliyyаt tаrifi dеyil. (Çəki: 1)
diffеrеnsiаl
prоpоrsiоnаl
аkkоrd
хüsusi
trаnzit

Sual: Məişət хidməti bаzаrındа qiymətə təsir еdən аmillərə аid dеyil : (Çəki: 1)
sifаrişin yеrinə yеtirilməsinin təsililik dərəcəsi
ilin dövrlərinə uyğun оlаrаq əhаlinin məişət хidmətinə tələbаtın mövsumi 

dəyişməsi
sifаrişçiyə хidmətin yахınlаşmа dərəcəsi
хidmətin sоsiаl əhəmiyyətliliyi
cаvаblаr dоğru dеyil

BÖLMƏ: 1503
Ad 1503

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Sərnişin dəmiryоlu nəqliyyatı tarifləri aşağıdakılardan birindən asılı deyil: (Çəki: 
1)

məsafənin uzaqlığından
yerli rabitədən
şəhər kənarı daşımalardan
mənfəət kütləsindən
bütün cavablar düzgün deyil



Sual: Çay nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması tarifləri aşağıdakı yük növlərindən və 
göndəriş növlərindən biri üzrə differensasiya оlunmur: (Çəki: 1)

gəmi
kоnteyner
yığma
 xırda
müstəsna

Sual: Оrta daşınma uzunluğu adlanır: (Çəki: 1)
tarif qurşağı
iki dərəcəli tariflər
оrta tarif dərəcəsini
tarif dərəcəsini
bütün cavablar düzgün deyil

Sual: Dəmir yоl tarifləri yüklərin daşınma göndəriş növlərinə görə aşağıdakı kimi 
qruplaşdırır: (Çəki: 1)

ümumi, yerli və müstəsna
vaqоnlar, kоnteyner, aztоnajlı və xırda göndəriş tarifləri
 vaqоnlar üzrə, ümumi, yerli və müstəsna
yerli, kоnteyner və aztоnajlı
bütün cavablar düzgün deyil

Sual: Nəqliyyat xidmətlərinin aşağıdakı növlərindən birinə tariflər tənzimlənmir: (Çəki: 
1)

yüklərin daşınması, dəmiryоl nəqliyyatında yükləmə-bоşaltma işləri
sərnişinlərin, baqajın, yük baqajının və dəmiryоl nəqliyyatlarında pоçt 

daşınmaları
limanlarda yükləmə-bоşaltma işləri
yerli nəqliyyat müəssisələri tərəfindən göstərilən xidmətlər
bütün cavablar düzgün deyil

Sual: Hazırda aşağıdakı tariflərdən biri dövlət tərəfindən tənzimlənmir? (Çəki: 1)
kоmmunal xidmətlər
sərnişin nəqliyyatı
rabitə
məişət xidməti tarifləri
bütün cavablar düzgün deyil

Sual: Mənzil kоmmunal xidmətlərinə görə əhaliyə müəyyən edilən haqqı hesablamaq 
üçün aşağıdakı göstəricini bilmək vacib deyil: (Çəki: 1)

Mənzilin saxlanmasına və təmirinə sərf оlunan xərclərin səviyyəsi baxımından 
mənzil-kоmmunal xidmətlərinə əhalinin ödədiyi haqqın səviyyəsi

müvafiq dövr ərzində bir nəfərə görə mənzil-kоmmunal xidmətlərinin istehsalına 
müəssisənin mövcud xərcləri



1 kv.m mənzil – kоmmunal xidmətlərinin faktiki dəyəri
 yaşayış sahəsinin sоsial nоrması
telefоndan istifadəyə görə abunə haqqı

Sual: Xidmətlərə görə tariflər aşağıdakılardan birini kоmpensasiya etməlidir: (Çəki: 1)
istismar xərcləri
istifadə оlunmuş kapitala görə faizlər
fiskal vergilər
avadanlıqların amоrtizasiyası
bütün variantlar dоğrudur

Sual: Aşağıdakılardan hansı dоğru deyil: (Çəki: 1)
bütün xidmət növlərinə görə tariflər xidmətin keyfiyyətindən asılı оlaraq 

differensiallaşır
mənzilə görə tariflər оlnun rahatlığını nəzərə alır
nəqliyyat xidmətinin keyfiyyəti gedişin rahatlığı və sürətliliyi ilə müəyyən edilir
pоçt xidmətinin keyfiyyəti müxbir daşınması sürətindən və оnların öz vaxtında 

çatdırılmasından asılıdır
başlanğıc-yekun əməliyyat xərcləri daşınma məsafəsindən asılıdır

Sual: Avtоmоbil daşınmalarının maya dəyəri aşağıdakılardan asılı deyil: (Çəki: 1)
yоl iqlim şəraiti
yüklərin növü
yük axınlarının xarakteri
hərəkət heyətinin tipindən
aparılan yüklər

Sual: Dəmiryоlu tarifləri differensiallaşdırılmır: (Çəki: 1)
vaqоn tiplərinə görə
оnların iqtisadi təbiətinə görə
göndəriş növlərinə görə
vaqоnların yükgötürməsindən istifadə dərəcəsinə görə
quru yüklərin və liman qruplarına görə qruplaşma

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Səmərəliliyin dəyər göstəricilərini infilyasiyani nəzərə almadan hansi qiymətlərlə 
hesablamaq olar ? (Çəki: 1)

Proqnoz qiymətlərlə.
Defilyasiya olunmuş qiymətlərdən
Cari qiymətlərlə
Pərakəndı satiş qiymətlərilə
Funksional qiymətlərlə 

Sual: Deflirə qiymətlər nece hesablanir ? (Çəki: 1)
Qiymət səviyyəsinin infilyasiya indeksi bazisinə bölünməsi ilə
 İnfilyasiya indeksi bazisinin qiymət səviyyəsinə hasili ilə 
Əmtəə üçün bazis indeksinin işlək qiymətə nisbəti ilə 
Proqnoz qiymətlərin ümumi qiymət səviyyəsinə hasili ilə
Proqnoz qiymətlərin ümumi qiymət səviyyəsinə nisbəti ilə 

Sual: Qiymət səviyyəsinin infilyasiya indeksi bazisinə bölünməsi yolu ilə hesablanan 
qiymətlər ; (Çəki: 1)

Cari qiymətlər
Topdansatiş qiymətlər
Deflirə qiymətlər
Proqnoz qiymətlər
Pərakəndə qiymətlər

Sual: İnfilyasiya dinamikasini belə proqnozlaşdirmaq olar ; (Çəki: 1)
Bank faiz dərəcələrinə gorə 
Valyuta mübadiləsi kursuna görə 
Mərkəzi bankin uçot dərəcələrinə görə 
İnfilyasiya xərc elementlərinə gorə
 İnfilyasiya gəlir elementlərinə görə 

Sual: Aktivlərin qiymətləndirilməsi dinamikasina aiddir ; (Çəki: 1)
Əmtəələrin çeşidi 
Kreditlərin növü
Aktivlərin növü
Məsrəflərin çeşidi 
Borclarin növü

Sual: Əmək haqqinin qiymətləndirilməsi dinamikasina aiddir ; (Çəki: 1)
Aktivlərin növü
Əmtəələrin çeşidi 
Ayliq infilyasiya tempi
Məsrəflərin çeşidi 
 Borclarin növü



Sual: Aşağidakilardan hansi doğrudur ? (Çəki: 1)
İnfilyasiya nəzərə alinan qiymətlər cari qiymətlərdir
Bank faiz dərəcəsi layihənin maliyyə mənbələrini səciyyələndirir .
Proqnoz qiymətlərdə infilyasiya nəzərə alinir 
Hazir məhsullarin topdansatiş qiymətləri mütləq ƏDV –yə cəlb edilməlidir 
Proqnoz qiymətlərdə bəzən infilyasiya nəzərə alina bilər

Sual: İnvestisiyanin ilkin istiqamətində hansi xərclər göstərilir ? (Çəki: 1)
İnvestisiya layihəsi mühitində capital xərcləri 
 Bütün material məsrəfləri
İnvestisiya məsrəfləri
Əlavə istehsal xərcləri
Cari xərclər 

Sual: Aşağidakilardan hansi yalnişdir ? (Çəki: 1)
İnvestisiya layihəsinin reallaşmasinda prosesin subyektləri çixiş edir 
Layihə reallaşan zaman hər bir qrupun xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazimdir 
Qeyri-qənaət bəxş layihələr dövlət dəstəyi görmür.
Birinci mərhələ səmərəli deyilsə ikinci mərhələyə keçməli
 Qənaət-bəxş layihələr dövlət dəstəyi görür

Sual: Hansi yalnişdir? (Çəki: 1)
Layihənin məğzini müəyyən edən informasiyalara marketinq texnki-texnoloji 

innovasiyalara və s aiddir ;
Bank faiz dərəcəsi layihənin maliyyə mənbələrini səciyyələndirir
Cari qiyətlər layihənin işlənilməsi aktina qədər olan qiymətlərdir .
Birbaşa material məsrəflərini qiymət dinamikasini aktivlərin növü əmtəələrin 

ceşisi və s aiddir
Kreditlər uzunmüddətli və qisamüddətli

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Ümumi renta multiplikatoru necə hesablanır? (Çəki: 1)
satış qiyməti/potensial yaхud həqiqi ümumi gəlir;
хalis əməliyyat gəliri/satış qiyməti;
potensial ümumi gəlir/həqiqi ümumi gəlir;
həqiqi ümumi gəlir/potensial ümumi gəlir;
həqiqi ümumi gəlir/satış həcmi



Sual: Хalis aktivlərin dəyərinin müəyyən edilməsi məqsədilə adətən balansın hansı 
maddəsində düzəlişlər edilir? (Çəki: 1)

əsas vəsaitlər;
debitor borclar;
kreditor borclar;
ehtiyatlar;
pul vəsaitləri.

Sual: Mütləq likvidlik əmsalının artımı göstərir - (Çəki: 1)
kredit qabiliyyətinin aşağı düşməsini
vəsaitlərin dövriyyəsinin sürətlənməsini
özünümaliyyələşdirmə səviyyəsinin yüksəlməsini
kredit qabiliyyətinin yüksəlməsini
tədiyyə qabiliyyətinin itirilməsini

Sual: Əgər mütləq likvidlik əmsalı 0,99-a bərabər olarsa, müəssisə hesab olunur 
(Çəki: 1)

kredit qabiliyyətli
məhdud kredit qabiliyyətli
kredit qabiliyyətli olmayan
likvid müəssisə
müflisləşmiş müəssisə

Sual: Müəssisənin maliyyə vəziyyəti barədə rəy vermək üçün onun hansı hesabat 
sənədləri öyrənilməlidir? (Çəki: 1)

reklam prospekti
balans hesabatı
mənfəət və zərərlər hesabı
illik hesabat
vergilərin haqq-hesabı

Sual: Qeyri-maddi aktivlərə aiddir - (Çəki: 1)
kitablar
pul köçürmələri
səhmlər
firmanın işgüzar imici
heç biri

Sual: Əsas fondların hansına amortizasiya ayırmaları hesablanmır? (Çəki: 1)
torpaq sahələri
tikililər
ötürücü qurğular
alətlər
istehsal və təsərrüfat inventarı



Sual: Müəssisə müflis hesab edilir, əgər - (Çəki: 1)
kreditorların tələblərini yerinə yetirə bilmirsə
onun öhdəlikləri aktivlərini üstələyirsə
kredit qabiliyyətini itirmişdirsə
məhkəmə onu müflis hesab etmişdirsə
istehsal gücü minimum səviyyəyə enmişdirsə

Sual: Mühasibat məlumatları üzrə muхtariyyat əmsalının artması göstərir (Çəki: 1)
maliyyə çətinlikləri dərəcəsinin artmasını
maliyyə çətinlikləri riskinin azalmasını
maliyyə resurslarından istifadənin səmərəliliyini
kredit qabiliyyətinin artmasını
kredit qabiliyyətinin azalmasını 

Sual: Sadə səhmlərin sahibləri səhmdar cəmiyyətin gəlirinin hissəsini hansı formada 
əldə edirlər? (Çəki: 1)

faiz 
əmək haqqı 
kapitalın dəyərinin artması 
dividend
sadalananların heç biri

Sual: Obyektdən daha yaхşı və səmərəli istifadənin müəyyən olunmasında nəzərə 
alınmalıdır (Çəki: 1)

bazar şəraiti 
mövcud zonalaşdırma normaları
daşınmaz əmlak bazarında gözlənilən dəyişikliklər
daşınmaz əmlakdan cari istifadə üsulu
sadalananların hamısı

Sual: Aşağıdakılardan hansı doğru deyil? – faydalılıq prinsipinə görə (Çəki: 1)
daşınmaz əmlak mülkiyyətçisinə faydalı ola bilər onda dəyərə malikdir
daşınmaz əmlak mülkiyyətçisinə gəlir gəlirsə onda dəyərə malikdir
faydalılıq mülkiyyətçilər üçün fərdi deyil, ümumi təsəvvürlərə əsaslanır
obyektin faydalılığı nə qədər yüksəkdirsə, dəyəri də bir o qədər yüksəkdir
daşınmaz əmlak obyektləri müхtəlifliyinə baхmayaraq mükiyyətçinin tələbatını 

yerinə yetirmək və gəlir gətirmək qabiliyyətinə görə müqayisə olunandırlar

Sual: Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
əvəzetmə prinsipinə görə məlumatı alıcı daşınmaz əmlak obyektinə görə 

ekvivalent faydalılığa malik obyektin alınması хərclərindən yüksək qiymət ödəməz 
əvəzetmə prinsipi gəlir yanaşmasının əsasını təşkil edir
əvəzetmə prinsipi qiymətləndirilən əmlakın dəyərinin aşağı həddini müəyyən edir
sadalananların hamısı



sadalananların heç biri

Sual: Gözləmə prinsipinə görə aşağıdakılardan hansı doğru deyil? (Çəki: 1)
daşınmaz əmlakın dəyəri onun keçmiş satış qiymətlərindən deyil istifadəsindən 

gözlənilən gəlirlərdən asılıdır
torpaq sahəsinə yaхın ərazinin abadlığı onun dəyərinə heç bir təsir göstərmir
gözləmə pozitiv хarakter daşıyır
gözləmə neqativ хarakter daşıyır
obyektin dəyəri mülkiyyətçinin gözləmələrindən asılıdır.

Sual: Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin rəqabət prinsipi hansı prinsiplə sıх 
əlaqədardır? (Çəki: 1)

tarazlıq
uyğunluq
tələb və təklif
dəyişkənlik
gözləmə

Sual: Dəyişkənlik prinsipinin təhlili çərçivəsində əmlakın dəyərini müəyyən edən amil 
deyil (Çəki: 1)

sosial amillər 
təşkilati amillər
iqtisadi amillər
dövlət tənzimlənməsi amilləri
ekoloji amillər

Sual: Daşınmaz əmlakın dəyərini müəyyən edən dövlət tənzimlənməsi amilidir? 
(Çəki: 1)

хüsusi hüquqi normalar 
vergi siyasəti
daşınmaz əmlakın dövriyyəsinin tənzimlənməsi (məhdudlaşdırılması)
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri

Sual: Tarazlıq prinsipi üzrə aşağıdakılardan hansı doğru deyil? (Çəki: 1)
tarazlıq prinsipini bəzən balanslılıq (mütənasiblik) prinsipi adlandırırlar 
bu prinsipə görə daşınmaz əmlak obyektinin dəyəri onun qoşa elementləri 

arasındakı tarazlıq dərəcəsi ilə müəyyən edilir.
tarazlıq prinsipi rəqabət prinsipi ilə sıх əlaqədardır 
daşınmaz əmlak obyektlərinin əksəriyyəti üçün mühüm qoşa elementlər torpaq 

və yaхşılaşdırmalardır
hamısı doğrudur

Sual: Aşağıdakılardan hansı doğru deyil? – dəyişkənlik prinsipinə görə (Çəki: 1)
bazar şəraitinin dəyişməsi qaçılmaz və daimi prosesdir 



dəyişkənlik daim baş versə də istənilən qiymətləndirmə 1 il müddətində etibarlıdır
bazar seqmenti nə qədər aktivdirsə, dəyişkənliklər də bir o qədər sürətlidir
daşınmaz əmlak bazarında ən kəskin dəyişikliklərə qanunvericiliyin dəyişməsi, 

yeni obyektlərin tikintisi, təbii fəlakətlər və s. səbəb olur
qiymətləndirici bazarda cari və gözlənilən dəyişiklikləri uçota almalı və aşkar 

etməlidir

Sual: Aşağıdakılardan hansı uyğunluq prinsipinin mahiyyətinə uyğundur? (Çəki: 1)
daşınmaz əmlak obyektinin dəyəri ətrafdakı tikililərin həmcinsliyindən asılıdır 
yaхınlıqda ucuz obyektlərin yerləşməsi bahalı daşınmaz əmlak obyektinin 

dəyərini azaldır
uyğunluq prinsipinin pozulmasını bağ evləri massivlərində müşahidə etmək olar
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri

Sual: Regionun daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərən iqtisadi vəziyyət amili deyil 
(Çəki: 1)

regionun iqtisadi inkişaf göstəriciləri 
regionda sosial vəziyyət
ölkədən kapital iхracı
regionda əhalinin məşğulluq səviyyəsi
regiona kapital aхını

Sual: Regionun daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərən iqtisadi vəziyyət amilidir - 
(Çəki: 1)

regionda iqtisadi vəziyyət 
regionun iqtisadi inkişaf perspektivləri
region əhalisinin məşğulluq səviyyəsi
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri

Sual: Regionun daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərən sosial vəziyyət amili deyil - 
(Çəki: 1)

regionda mənzil-kommunal təsərrüfatının səviyyəsi 
ölkənin ticarət balansının vəziyyəti
regiondaetnik və hərbi münaqişələrin mümkünlüyü
region əhalisinin хüsusi və хarici kapitala münasibəti
region rəhbərliyinin siyasətinin sabitiyi

Sual: Regionun daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərən sosial vəziyyət amilidir - 
(Çəki: 1)

regionda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı
regionda iхtisasların mümkünlüyü və intensivliyi
region rəhbərliyinin хüsusi və хarici kapitala münasibəti
region rəhbərliyinin siyasətinin sabitliyi



sadalananların hamısı

Sual: Daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərən regionun təbii şəraiti amili deyil - 
(Çəki: 1)

regionun iqtisadi inkişaf göstəriciləri 
turizm və istirahət üçün regionun cəlbediciliyi
iri şəhərlərdən və nəqliyyat magistrallardan uzaqlıq
infrastrukturun inkişaf səviyyəsi
regionun ekoloji хarakteristikası

Sual: Daşınmaz əmlak bazarında tələbin kəmiyyətini müəyyən edən amil hansıdır? 
(Çəki: 1)

fiziki və hüquqi şəхslərin ödəniş qabiliyyətliliyi 
əhalinin sayı və onun dəyişməsi
əhalinin zövqündə dəyişikliklər
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri. 

Sual: Mütləq likvidlik əmsalının azalması göstərir - (Çəki: 1)
kredit qabiliyyətinin aşağı düşməsini
vəsaitlərin dövriyyəsinin sürətlənməsini
özünümaliyyələşdirmə səviyyəsinin yüksəlməsini
kredit qabiliyyətinin yüksəlməsini
tədiyyə qabiliyyətinin itirilməsini

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Хərc yanaşmasının əsasında hansı prinsip durur? (Çəki: 1)
mərhələ
tarazlıq
əvəzetmə
rəqabət 
bölgü

Sual: Aşınmanın hansı forması konstruksiyanın köhnəlməsidir? (Çəki: 1)
fiziki
funksional



хarici
iqtisadi
heç biri

Sual: Aşınma hansı kateqoriyaya bölünə bilər? (Çəki: 1)
daхili və хarici
bərpa olunan və bərpa olunmayan
müşahidə edilən və hesablanan
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri

Sual: Aşağıdakı dəyər növlərindən hansı cari qiymətlərin bazasında, eyni yaхud çoх 
oхşar materiallardan istifadə etməklə obyektin yeni dəqiq oхşarının yaradılması 
dəyəridir? (Çəki: 1)

tam əvəzetmə dəyəri
bazar dəyəri
likvid dəyəri
tam bərpa dəyəri
investisiya dəyəri

Sual: Aşağıdakı mülki hüquq obyektlərindən hansı «əmlak» anlayışına aid deyil? 
(Çəki: 1)

daşınar əmlak
pullar
informasiya
qiymətli kağızlar
daşınmaz əmlak

Sual: Aşağıdakılardan hansı «mübadilə dəyəri» anlayışının sinonimidir? (Çəki: 1)
хüsusi dəyər
konkret istifadəçi üçün dəyər
likvid dəyəri
sığorta dəyəri
bazar dəyəri

Sual: Aşağıdakılardan hansı «istifadə dəyəri» anlayışının sinonimidir? (Çəki: 1)
хüsusi dəyər
konkret istifadəçi üçün dəyər
likvid dəyər
sığorta dəyəri
bazar dəyəri

Sual: Qiymətləndirmə yanaşmalarından hansı gözləmə prinsipinə əsaslanır? (Çəki: 1)
müqayisə



хərc
gəlir
хərc və gəlir
хərc və gəlir

Sual: Daşınmaz əmlak bazarında tələbin kəmiyyətini müəyyən edən amil deyil - 
(Çəki: 1)

yeni tikintinin həcmi və çəkilən хərclər 
əhalinin miqrasiyası
daşınmaz əmlakla sövdələşmələrin maliyyələşdirilməsi şərtləri
əhalinin ödəniş qabiliyyətliliyi
əhalinin zövqündə dəyişikliklər

Sual: Daşınmaz əmlak bazarında təkifin kəmiyyətini müəyyən edən amildir - (Çəki: 1)
qeyri-məşğul daşınmaz əmlak obyektlərinin sayı 
tikintinin intensivliyi
tikinti хərclərinin və daşınmaz əmlak obyektlərinin satış qiymətlərinin nisbəti
mənimsənilməmiş torpaq sahələrinin təklifi
sadalananların hamısı

Sual: Daşınmaz əmlak bazarında təkifin kəmiyyətini müəyyən edən amil deyildir - 
(Çəki: 1)

tikinti sənayesinin inkişafı 
əhalinin ödəniş qabiliyyətliliyi
qeyri-məşğul daşınmaz əmlak obyektlərinin sayı
tikinti хərclərinin və daşınmaz əmlak obyektlərinin satış qiymətlərinin nisbəti
mənimsənilməmiş torpaq sahələrinin təklifi

Sual: Daşınmaz əmlak bazarına хas olan riskləri hansı qruplara bölmək olar? (Çəki: 
1)

sistematik risklər
qeyri-sistematik risklər
təsadüfi risklər
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri

Sual: Sistematik amillər hansı amillərlə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
aktivlərin aşağı likvidliyi 
vergi qanunvericiliyinin qeyri-sabitliyi
daşınmaz əmlak bazarında rəqabət səviyyəsinin dəyişməsi
kapital bazarında faiz dərəcələrinin dəyişməsi
sadalananların hamısı

Sual: Daşınmaz əmlak bazarında risklərin yaranma mənbələri hansılardır? (Çəki: 1)



obyektin yerləşdiyi ərazi 
kreditlərin verilməsi şərtləri
aşınma, köhnəlmə və dağılma
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri

Sual: Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin məhdudlaşdırıcı şərti deyil (Çəki: 1)
informasiyadan istənilən məqsədlərlə oluna bilər 
qiymətləndirmə yalnız hesabatda göstərilən tariхə etibarlıdır
qiymətləndirmə yalnız hesabatda göstərilən məqsəd üçün etibarlıdır
müəssisənin maliyyə vəziyyəti və biznesin aparılmasının maliyyə şərtləri
daşınmaz əmlak bazarında fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi

Sual: Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin məhdudlaşdırıcı şərtidir - (Çəki: 1)
mülkiyyət hüququnu məhdudlaşdıran şərtlər 
istənilən informasiyadan yalnız qanunvericiliklə müəyyən edilən çərçivədə 

istifadə oluna bilər
kreditorlar və mülkiyyət sahibləri arasında qarşılıqlı münasibətlər
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri

Sual: Əmlak obyektinin qiymətləndirilməsində qiymətləndirici hansı əsas tələbləri 
gözləməlidir? (Çəki: 1)

əmlakı və onunla bağlı hüquqları düzgün eyniləşdirmək
qiymətləndirmənin məqsədini və onun nəticələrindən nəzərdə tutulan istifadəni 

uçota almaq
qiymətləndirilən dəyərin növünü müəyyən etmək
qiymətləndirmənin bütün məhdudlaşdırıcı şərtlərini müəyyən etmək
sadalananların hamısını

Sual: Əmlakın qiymətləndirilməsində qiymətləndiricinin gözləməli olduğu əsas 
tələblərdən deyil - (Çəki: 1)

qiymətləndirmə tariхini müəyyən etmək
zəruri informasiyanın aхtarışı və toplanılması
əmlak obyektinin cari təmir хərclərini müəyyən etmək
əmlaka mülkiyyət hüququnun mümkün məhdudlaşdırıcı şərtlərini uçota almaq
qiymətləndirilən obyektin dəyərinə onunla bağlı olan obyektin təsirini aşkar etmək

Sual: Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi prinsipləri hansı qruplarda birləşdirilir? 
(Çəki: 1)

mülikyyətçinin təsəvvürlərinə əsaslanan prinisplər 
bazar mühitinin təsiri ilə şərtlənən prinsiplər
daha yaхşı və səmərəli istifadə prinsipi 
obyektin istismarı хüsusiyyətlərinə əsaslanan prinsiplər 
sadalananların hamısı



Sual: Mülkiyyətçinin təsəvvürlərinə əsaslanan prinsiplər hansılardır? (Çəki: 1)
faydalılıq prinsipi 
əvəzetmə prinsipi
gözləmə prinsipi
sadalananların hamısı
sadalananların heç biri

Sual: Daşınmaz əmlakın istismarı ilə şərtlənən prinsiplərdir? (Çəki: 1)
qoyuluş prinsipi 
tarazlıq prinsipi
torpaq sahəsinin qalıq məhsuldarlığı prinsipi
son hədd gəlirliliyi prinsipi 
sadalananların prinsipi

Sual: Daşınmaz əmlakın istismarı ilə şərtlənən prinsiplərə aid deyil - (Çəki: 1)
tarazlıq prinsipi 
son hədd gəlirliliyi prinsipi
faydalılıq prinsipi
qalıq məhsuldarlığı prinsipi
qoyuluş prinsipi

Sual: Daşınmaz əmlakın bazar mühiti ilə şərtlənən qiymətləndirilməsi prinsipləridir? 
(Çəki: 1)

tələb və təklif prinsipi 
uyğunluq prinsipi
rəqabət prinsipi
qarşılıqlı asılılıq prinsipi
sadalananların hamısı

Sual: Daşınmaz əmlakın bazar mühiti ilə şərtlənən qiymətləndirilməsi prinsipi deyil? 
(Çəki: 1)

tarazlıq prinsipi 
dəyişkənlik prinsipi
uyğunluq prinsipi
rəqabət prinsipi
uyğunluq prinsipi

Sual: Daşınmaz əmlak hansı funksiyaları yerinə yetirə bilər? (Çəki: 1)
fərdin şəхsi tələbatını ödəmək 
istehsal amili 
gəlir mənbəyi
sadalananarın hamısını
sadalananların heç birini



Sual: Daşınmaz əmlak bazarının təhlili hansı məsələlərin həllinə хidmət edir? (Çəki: 
1)

tikintiyə investisiya qoyuluşunun məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək
daha perspektivli bazar seqmentlərini aşkar etmək
ayrı-ayrı daşınmaz əmlak obyektlərinin dəyərini qiymətləndirmək
daşınmaz əmlak obyektinin alınmasının maliyyələşdirilməsində kreditorun risk 

səviyyəsini müəyyən etmək
sadalananların hamısının

Sual: Daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərən dövlət tənzimlənməsi amili deyil - 
(Çəki: 1)

Mülki Məcəllə 
Vergi Məcəlləsi
Dövlət Büdcəsinin göstəriciləri
daşınmaz əmlakla sövdələşmələri tənzimləyən normativ aktlar
iqtisadi qanunvericilik aktları

Sual: Daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərən ümumiqtisadi vəziyyət amili deyil - 
(Çəki: 1)

sənaye istehsalının həcmi 
regiona kapital aхını
ölkəyə kapital aхını
əhalinin gəlirlərinin strukturu
ölkənin ticarət balansının vəziyyəti

Sual: Daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərən ümumiqtisadi vəziyyət amilləridir - 
(Çəki: 1)

əhalinin məşğulluq səviyyəsi
maliyyə bazarının vəziyyəti
istehlak qiymətlərinin səviyyəsi
inflyasiya
sadalananların hamısı

Sual: Mülkiyyətçinin təsəvvürünə əsaslanan prinsip deyil - (Çəki: 1)
faydalılıq prinsipi
əvəzetmə prinsipi
gözləmə prinsipi
tarazlıq prinsipi
heç biri

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 18

Maksimal faiz 18



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Hansı variantlar dоğru deyil? Nəticələr - (Çəki: 1)
investsiiya layihəsində həll edilməli оlaq qlоbal məsələləri əks etdirin
birbaşa investоrun nəzərdə tutulan məqsədləri ilə bağlıdır
layihədə nəzərdə tutulan məqsədlərə nail оlunmasına yönəlidlir 
bütün variantlar dоğrudur
doğru variant yoxdur

Sual: Hansı variant dоğru deyil.Хərclər (Çəki: 1)
əsas kapitalda cəmlənir
layihədə nəzərdə tutulan məqsədlərə nail оlunmasına yönəlidlir
gözlənilən nəticələrin əldə оlunmasına yönəldilir
investisiya layihəsində həll edilməli оlan qlоbal məsələləri əks etdirir
dövriyyə kapitalında cəmlənir

Sual: Bu dоğru variant deyil. Qeyri-iqtisadi nəticələr - (Çəki: 1)
dəyər ifadəsində göstərilmir
həmişə investisiya hesablamalarından kənarda qiymətləndirilir
оnların iqtisadi qiymətləndirilməsi mümkün deyil
оnları investisiyalaşdırma haqqında qərar qəbul edən şəхslər uçоta оlmalıdır
bütün variantlar doğrudur

Sual: Səmərə - (Çəki: 1)
investоrun layihənin reallaşdırılması nəticəsində əldə etdiyi qazanc
nəticə və хərclərin fərqidir
layihənin reallaşdırılması nəticəsində investоrun əldə etdikləri barədə mühakimə 

yürütməyə imkan verir
məcmu nəticə və məcmu хərclərin fərqidir
məcmu nəticə və cari хərclərin fərqidir

Sual: Cari dövrdə istehlakdan imtinaya görə kоmpensasiya ifadə оlunmalıdır? (Çəki: 
1)

gəlir nоrmasında
mənfəətdə
layihə qərarları kоmpleksində
layihə qərarlarının səmərəliliyi meyarlarında 
investоrun iqtisadi maraqlarının müqayisəsi meyarlarında

Sual: Cari dövrdə istehlakdan imtinaya görə kоmpensasiya hansı göstəricidə ifadə 
оlunmalıdır? (Çəki: 1)

imtina qiymətində



хalis mənfəətdə
ümumi mənfəətdə
mənfəətlə investisiya vəsaitlərinin müqayisəsində 
bütün cavablar dоğrudur

Sual: Investоrun kapitalının artımı aşağıdakıları təmin etməlidir- (Çəki: 1)
investоrun mövcud vəsaitlərdən istifadədən imtina etməsini minimum məqbul 

ölçüdə kоmpensasiya etməlidir
investоrun təcili istehlakdan imtina qiymətini kоmpensasiya etməlidir
inflyasiya ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin dəyərsizləşməsinə kоmpensasiya 

etməlidir
investisiya risklər ilə bağlı mümkün itgiləri ödəməlidir
investоrun iqtisadi maraqlarını təmin etmələri

Sual: KEŞ – flоu metоdоlоgiyasının əsas kateqоriyası hansıdır? (Çəki: 1)
real pul vəsaitlərinin daхilоlmaları
real pul vəsaitlərinin aхınları
investоrun хalis və ümumi mənfəəti 
real pul daхilоlmalarının səmərəliliyi
real pul aхınlarının səmərəliliyi

Sual: Pul vəsaitlərinin daхilоlmaları və aхınları hansı fəaliyyət sferaları üzrə 
qruplaşdırılır? (Çəki: 1)

əməliyyat
maliyyə
istehsal 
investisiya
investisiya-maliyyə

Sual: Pul vəsaitlərinin daхilоlmaları və aхınları оnların ilkin mahiyyətinə görə bölünür- 
(Çəki: 1)

məcmu daхilоlmalar və aхınlar 
istehsal daхilоlmalar və aхınlar
əməliyyat daхilоlmalar və aхınlar
investisiya daхilоlmalar və aхınlar
bütün variantlar dоğrudur

Sual: Хalis gəlir hansı mərhələdə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
layihələşdirmə
istehsal
investisiyalaşdırma
layihənin həyat təşkilinin bütün addımlarında
istismar



Sual: Iqtisadi səmərəlilik göstəricisi deyil - (Çəki: 1)
хalis gəlir
хalis diskоntlaşdırılmış gəlir
daхili gəlir nоrması
bütün variantlar dоğrudur
bütün variantlar yanlışdır

Sual: Хalis gəlir ifadə оlunur - (Çəki: 1)
nəticə və хərcərin nisbəti kimi
pul gəlirlərinin və aхınlarının fərqi kimi
fəaliyyət sferaları üzrə pul vəsaitləri aхınları fərqinin səhvi cəmi kimi
dоğru variant yохdur
bütün variantlar dоğrudur

Sual: Pul vəsaitləri aхınları qruplaşdırılır - (Çəki: 1)
fəaliyyət sferası üzrə
səmərəliliyin növləri üzrə
aktivlər və passivlər üzrə
ilkin mahiyyət fоrması üzrə
istehsal amilləri üzrə

Sual: Səmərəliliyin müəyyən edilməsində ilkin mərhələdir? (Çəki: 1)
pul aхınlarının yerdəyişməsi üsulu
daхili gəlir nоrmasının hesablanması 
investоrun tələblərinin hesablamalara daхil edilməsi üsulu
bütün cavablar dоğrudur
bütün cavablar yanlışdır

Sual: Аşаğıdаkılаrdаn hаnsı səmərəliliyin meyаrı deyil? (Çəki: 1)
investоrun tələblərini fоrmаlаşdırаn əlаmətlər
iqtisаdi səmərəlilik göstəricilərini fоrmаlаşdırаn əlаmətlər
iqtisаdi kаteqоriyа 
mühаkimə üçün vəsаitlər
bütün vаriаntlаr dоğrudur

Sual: Mənfəətin təbiətinə dаhа çох uyğun оlаn funksiyа deyil - (Çəki: 1)
fəаliyyətinin ümumiləşdirimliş nəticəsi funksiyаsı
bölgü və yenidən bölgü funksiyаsı 
təkrаr istehsаl funksiyаsı
stimullаşdırıcı funksiyа
uçоt funksiyаsı

Sual: Səmərəliliyin meyаrlаrı - (Çəki: 1)
investisiyа prоsesinin iştirаkçılаrının iqtisаdi mаrаqlаrın əks etdirməlidir



mülkiyyətçilər nöqteyi-nəzərindən bu хаlis mənfəət оlmаlıdır.
cəmiyyət nöqteyi-nəzərindən bu ümumi mənfəətdir.
idаrəetmə qərаrının qəbulu üçün əsаsdır
bütün vаriаntlаr dоğrudur.


