İqtisadiyyat və idarəetmə üzrə test tapşırıqları
1. Ekonomiksin prinsiplərindən “İnsanlar arasındakı münasibətlər” meyarı üzrə qrupa aid
olanı seçin:
A) Ticarət hər kəs üçün faydalı ola bilər
B) İnsanlar stimullara cavab verir
C) Cəmiyyət inflyasiya ilə işsizlik arasında qısamüddətli seçimlə üzləşir
D) İnsanlar seçimlərlə üzləşir
E) Dövlət həddən artıq pul çap etdikdə qiymətlər qalxır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

2. Ekonomiksin prinsiplərindən “Bütövlükdə iqtisadiyyat necə işləyir” meyarı üzrə qrupa
aid olanları seçin:
A) Rasional insanlar marjinal faydanı düşünürlər
B) Ölkədəki həyat səviyyəsi həmin ölkənin əmtəə və xidmətləri istehsal etmək
qabiliyyətindən asılıdır
C) Bir şeyin dəyəri onu əldə etmək üçün imtina olunanlarla ölçülür
D) Bəzən dövlətlə bazar fəaliyyətinin nəticəsini yaxşılaşdıra bilər
E) Adətən bazarlar iqtisadi fəaliyyətin təşkili üçün yaxşı üsuldur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

3. “Hər bir fərd ictimai mənafeyi deyil, yalnız öz mənfəətini güdür və bunu etməklə o,
bazarın “Gözəgörünməz əl”i tərəfindən idarə edilib, özü də bilmədən, ictimai maraqlar üçün
narahat olan fərdlərə nisbətən ictimai maraqlara daha çox xidmət etmiş olur”. Bu ifadələr
klassik iqtisad məktəbinin hansı məşhur nümayəndəsinə mənsubdur?
A) Con Ramsey Mak-Kullox
B) David Rikardo
C) Tomas Maltus
D) Jan Batist Sey
Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Adam Smit
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

4. Alternativ xərclərin mahiyyətini izah edin:
A) Alternativ xərclər sabit və dəyişən xərclərin məcmusundan ibarətdir
B) Alternativ xərclər birbaşa və dolayı xərclərin cəmindən ibarətdir
C) Alternativ xərclər bir şeyi əldə etmək üçün imtina olunanların dəyərindən ibarətdir
D) Alternativ xərclər relevant xərclərdir
E) Alternativ xərclər əməliyyat və kapital xərclərinin məcmusunu əks etdirir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

5. Dövri-axın modelinə əsasən: “Əmtəə və xidmətlər bazarında ... alıcı, ... isə satıcıdır”
A) Müəssisələr; ailə təsərrüfatları
B) Ailə təsərrüfatları; dövlət
C) Müəssisələr; dövlət
D) Dövlət; ailə təsərrüfatları
E) Ailə təsərrüfatları; müəssisələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

6. Dövri-axın modelinə əsasən: “İstehsal amilləri bazarında ... alıcı, ... isə satıcıdır”
A) Ailə təsərrüfatları; müəssisələr
B) Dövlət; ailə təsərrüfatları
C) Müəssisələr; ailə təsərrüfatları
D) Ailə təsərrüfatları; dövlət
Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Dövlət; müəssisələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

7. İstehsal imkanları həddi modelinə əsasən istehsal imkanları həddi əyrisinin üzərində olan
nöqtələr ... əks etdirir:
A) Qeyri-səmərəli istehsal miqdarını
B) İstehsalı mümkün olmayan miqdarı
C) Səmərəli istehsal miqdarını
D) Müvəqqəti qeyri-səmərəli istehsal miqdarını
E) İstehsalı müvəqqəti mümkün olmayan miqdarı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

8. İqtisadiyyat elmi ənənəvi olaraq hansı sahələrə bölünür?
A) Özəl və dövlət sektorunun iqtisadiyyatı
B) Milli iqtisadiyyat və dünya iqtisadiyyatı
C) Müəssisə iqtisadiyyatı və ümumi iqtisadiyyat
D) Mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat
E) Kapitalistyönlü iqtisadiyyat və inzibati-amirlik yönlü iqtisadiyyat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

9. Mikroiqtisadi nəzəriyyə nəyi öyrənir?
A) Dövlətin və müəssisələrin verdikləri qərarları və onların müəyyən bazarlarda qarşılıqlı
əlaqəsini
B) Ailə təsərrüfatlarının və müəssisələrin verdikləri qərarları və onların müəyyən
bazarlarda qarşılıqlı əlaqəsini
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C) Fərdlərin və ailə təsərrüfatlarının verdikləri qərarları və onların müəyyən bazarlarda
qarşılıqlı əlaqəsini
D) Ailə təsərrüfatlarının və dövlətin verdikləri qərarları və onların müəyyən bazarlarda
qarşılıqlı əlaqəsini
E) Fərdlərin və dövlətin verdiyi qərarları və onların müəyyən bazarlarda qarşılıqlı əlaqəsini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

10. Rəqabətli bazar:
A) Bazar qiymətinə müəyyən təsiri olan, çoxlu sayda alıcı və satıcıdan təşkil olunmuş
bazardır
B) Bazar qiymətinə əhəmiyyətli təsiri olan, az sayda alıcı və satıcıdan təşkil olunmuş
bazardır
C) Bazar qiymətinə əhəmiyyətli təsiri olan, çoxlu sayda alıcı və bir satıcıdan təşkil olunmuş
bazardır
D) Bazar qiymətinə olduqca cüzi təsiri olan, çoxlu sayda alıcı və satıcıdan təşkil olunmuş
bazardır
E) Bazar qiymətinə əhəmiyyətli təsiri olan, çoxlu sayda alıcı və satıcıdan təşkil olunmuş
bazardır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

11. Tələbin həcmi:
A) Alıcıların almaq istədikləri və almağa qadir olduqları əmtəənin miqdarıdır
B) Alıcıların almaq istəyində olmadıqları, lakin almağa qadir olduqları əmtəənin miqdarıdır
C) Alıcıların almaq istəyində olmadıqları və almağa qadir olmadıqları əmtəənin miqdarıdır
D) Alıcıların almaq istədikləri, lakin almağa qadir olmadıqları əmtəənin miqdarıdır
E) Alıcıların həm almaq istədikləri, həm də almaq istəyində olmadıqları, lakin almağa qadir
olduqları əmtəənin miqdarıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

12. Tələb qanununu ifadə edin:
A) Bütün digər amillər dəyişməz qaldıqda, bir əmtəənin qiyməti artarsa, ona olan tələbin
həcmi artır
B) Digər amillərdən asılı olmadan, bir əmtəənin qiyməti artarsa, ona olan tələbin həcmi
azalır
C) Digər amillərdən asılı olmadan, bir əmtəənin qiyməti artarsa, ona olan tələbin həcmi artır
D) Bütün digər amillər dəyişməz qaldıqda, bir əmtəənin qiymətinin dəyişməsi ona olan
tələbin həcminə heç bir təsir göstərmir
E) Bütün digər amillər dəyişməz qaldıqda, bir əmtəənin qiyməti artarsa, ona olan tələbin
həcmi azalır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

13. Tələb əyrisinin yerdəyişməsinə səbəb ola biləcək amili müəyyən edin:
A) Tələb əyrisi yalnız və yalnız qiymətin təsiri altında yerini dəyişə bilər
B) Texnologiya
C) Əlaqəli əmtəələrin qiymətləri
D) İstehsal amillərinin qiymətləri
E) Satıcıların sayı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

14. Aşağıdakı amillərdən hansı tələb əyrisinin yerdəyişməsinə səbəb olmur?
A) Zövqlər
B) Gəlir
C) Alıcıların sayı
D) Təxminlər
Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Qiymət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

15. Təklifin həcmi:
A) Satıcıların satmaq istədikləri, lakin sata bilmədikləri məhsulun miqdarına bərabərdir
B) Satıcıların satmaq istəmədikləri, lakin satmağa qadir olduqları məhsulun miqdarına
bərabərdir
C) Satıcıların satmaq istədikləri və sata bildikləri məhsulun miqdarına bərabərdir
D) Satıcıların həm satmaq istədikləri, həm də satmaq istəmədikləri, lakin satmağa qadir
olduqları məhsulun miqdarına bərabərdir
E) Satıcıların satmaq istəmədikləri və sata bilmədikləri məhsulun miqdarına bərabərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

16. Təklif qanunu:
A) Digər bütün amillər sabit qalarsa, məhsulun qiyməti artdıqda, həmin məhsul üzrə təklifin
həcmi azalır
B) Digər amillərdən asılı olmadan, məhsulun qiyməti artdıqda, həmin məhsul üzrə təklifin
həcmi də artır
C) Digər amillərdən asılı olmadan, məhsulun qiyməti artdıqda, həmin məhsul üzrə təklifin
həcmi azalır
D) Digər bütün amillər sabit qalarsa, məhsulun qiyməti artdıqda, həmin məhsul üzrə təklifin
həcmi də artır
E) Bütün digər amillər dəyişməz qaldıqda, bir məhsulun qiymətinin dəyişməsi bu məhsul
üzrə təklifin həcminə heç bir təsir göstərmir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

17. Tarazlıq:
Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Müəyyən bir qiymətdə tələbin həcminin, təklifin həcmindən çox olduğu vəziyyətdir
B) Müəyyən bir qiymətdə tələbin həcminin, təklifin həcmindən az olduğu vəziyyətdir
C) Müəyyən bir qiymətdə tələbin həcminin, təklifin həcminə bərabər olduğu vəziyyətdir
D) Müəyyən bir qiymətdə tələbin həcminin sabitləşməsini xarakterizə edən vəziyyətdir
E) Müəyyən bir qiymətdə təklifin həcminin sabitləşməsini xarakterizə edən vəziyyətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

18. Tarazlıq qiymətini necə təyin etmək olar: “Tarazlıq qiyməti bazarda ... ”
A) Təklifin həcminin maksimallaşmasını təmin edən qiymət səviyyəsidir
B) Tələbin həcminin təklifin həcmini üstələməsini tənzimləyən qiymət səviyyəsidir
C) Tələbin həcminin maksimallaşmasını təmin edən qiymət səviyyəsidir
D) Tələbin həcminin təklifin həcminə bərabər olmağını tənzimləyən qiymət səviyyəsidir
E) Təklifin həcminin tələbin həcmini üstələməsini tənzimləyən qiymət səviyyəsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

19. Məhsulun bazar qiyməti tarazlıq qiymətindən artıq olarsa:
A) Bu məhsul üzrə bazarda qıtlıq yaranar
B) Təklif öz mümkün maksimal həddinə yetişər
C) Bu məhsul üzrə bazarda tarazlıq yaranar
D) Bu məhsul üzrə bazarda izafilik yaranar
E) Təklif öz minimal həddinə yetişər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

20. Məhsulun tarazlıq qiyməti onun bazar qiymətindən yüksək olarsa:
Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Tələb öz mümkün maksimal kəmiyyətinə çatar
B) Bu məhsul üzrə bazarda tarazlıq yaranar
C) Bu məhsul üzrə bazarda qıtlıq yaranar
D) Tələb öz mümkün minimal kəmiyyətinə çatar
E) Bu məhsul üzrə bazarda izafilik yaranar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

21. “Qiymətin öz-özünü tənzimləyərək tələbin həcmini və təklifin həcmini tarazlığa
gətirəcəyi haqqında nəzəriyyə” necə adlanır?
A) “Gözəgörünməyən əl” prinsipi
B) Pareto qanunu
C) Tələb qanunu
D) Tələb və təklif qanunu
E) Təklif qanunu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

22. İstənilən bir qiymət səviyyəsi üzrə tələbin həcminin artması:
A) Tarazlıq qiymətini azaldır, tarazlıq miqdarını isə artırır
B) Tarazlıq qiyməti və tarazlıq miqdarını artırır
C) Nə tarazlıq qiymətinə, nə də tarazlıq miqdarına təsir etmir
D) Tarazlıq qiyməti və tarazlıq miqdarını azaldır
E) Tarazlıq qiymətini artırır, tarazlıq miqdarını isə azaldır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014
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23. İstənilən bir qiymət səviyyəsi üzrə təklifin həcminin artması:
A) Tarazlıq qiymətini artırır, tarazlıq miqdarını isə azaldır
B) Nə tarazlıq qiymətinə, nə də tarazlıq miqdarına təsir etmir
C) Tarazlıq qiymətini azaldır, tarazlıq miqdarına isə təsir etmir
D) Tarazlıq qiymətini azaldır, tarazlıq miqdarını isə artırır
E) Tarazlıq qiyməti və tarazlıq miqdarını artırır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

24. Tələbin qiymət elastikliyinin hesablanma qaydası:
A) Qiymətin tələbin həcminə nisbəti kimi
B) Tələbin faiz dəyişməsinin qiymətdəki faiz dəyişməsinə nisbəti kimi
C) Tələbin faiz dəyişməsinin qiymətin faiz dəyişməsinə hasili kimi
D) Qiymətin faiz dəyişməsinin tələbin faiz dəyişməsinə nisbəti kimi
E) Tələbin həcminin qiymətə nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

25. Tələb tam qeyri-elastik olduqda tələbin qiymət elastikliyi nəyə bərabərdir?
A) <1
B) >1
C) ∞
D) 0
E) 1
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014
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26. Tələb elastik olduqda tələbin qiymət elastikliyi nəyə bərabərdir?
A) >1
B) <1
C) 1
D) ∞
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

27. Müəyyən dövr ərzində Alfa məhsulunun qiyməti 25 % artmış və nəticədə bu əmtəəyə
olan tələb 25% azalmışdır. Bu halda qeyd olunan əmtəə üzrə tələbin qiymət elastikliyi nəyə
bərabərdir?
A) 0
B) 0.5
C) 1
D) 1.5
E) 2
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

28. Müəyyən dövr ərzində Delta məhsulunun qiyməti 15 % azalmış və nəticədə bu əmtəəyə
olan tələb 25% artmışdır. Bu halda tələbin qiymət elastikliyini necə xarakterizə etmək olar?
A) Tam elastik tələb
B) Elastik tələb
C) Vahid-elastik tələb
D) Qeyri-elastik tələb
E) Tam qeyri-elastik tələb
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

29. Hər hansı bir əmtəənin alıcılarının ödədiyi və satıcılarının əldə etdiyi məbləğ:
A) Məcmu səmərədir
B) Məcmu mənfəətdir
C) Məcmu gəlirdir
D) Məcmu ödənişdir
E) Məcmu dövriyyədir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

30. Məcmu gəlirin hesablanma qaydasını göstərin:
A) (Əmtəənin qiyməti) x (Dövriyyə həcmi)
B) (Əmtəənin qiyməti) x (Tələbin həcmi)
C) (Əmtəənin qiyməti) x (Təklifin həcmi)
D) (Əmtəənin qiyməti) x (Alışın həcmi)
E) (Əmtəənin qiyməti) x (Satışın həcmi)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

31. Hansı halda qiymətin artması məcmu gəlirin həcminə təsir etmir?
A) Tam elastik tələb halında
B) Tələb elastik olduqda
C) Tələb vahid elastikliyə malik olduqda
D) Tələb qeyri-elastik olduqda
E) Tam qeyri-elastik tələb halında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

32. Təklifin qiymət elastikliyi necə hesablanır?
A) Təklifin həcminin qiymətə nisbəti kimi
B) Təklifin həcminin faiz dəyişməsinin qiymətdəki faiz dəyişməsinə nisbəti kimi
C) Qiymətin faiz dəyişməsinin təklifin həcmindəki faiz dəyişməsinə nisbəti kimi
D) Qiymətin təklifin həcminə nisbəti kimi
E) Təklifin həcminin faiz dəyişməsinin qiymətdəki faiz dəyişməsinə hasili kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

33. Təklif tam qeyri-elastik olduqda təklifin qiymət elastikliyi nəyə bərabərdir?
A) 0
B) <1
C) 1
D) >1
E) ∞
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

34. Elastik təklif halında təklifin qiymət üzrə elastikliyi nəyə bərabərdir?
A) ∞
B) >1
C) 1
D) <1
E) 0
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

35. Hesabat dövrü bitdikdən sonra müəyyən edirsiniz ki, həmin dövrdə firmanız məhsulun
qiymətini 40% qaldırmış, müvafiq məhsula olan təklifin həcmi isə cəmi 20 % artmışdır. Bu
halda qeyd olunan məhsul üzrə təklifin qiymət elastikliyini necə xarakterizə etmək olar?
A) Tam elastik təklif
B) Elastik təklif
C) Vahid elastikli təklif
D) Qeyri-elastik təklif
E) Tam qeyri-elastik təklif
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

36. Dövlətin qiymət maksimumu siyasəti ilə bağlı yanlış fikri seçin:
A) Qiymət maksimumunun tətbiqi satıcıların alıcılarla bağlı ədalətsiz qərarlar verməsinə
gətirib çıxara bilər
B) Qiymət maksimumu tarazlıq qiymətindən çoxdursa, onda bu siyasətin bazara heç bir
əhəmiyyətli təsiri olmayacaq
C) Qiymət maksimumu tarazlıq qiymətindən aşağıdırsa, onda bazarda qıtlıq yaranır
D) Qiymət maksimumunun tətbiqi bütün hallarda alıcıların mənafeyinə xidmət edir
E) Bu siyasətin tətbiqi bazarda müvafiq məhsul üçün uzun növbələrə səbəb ola bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

37. İstehlakçının izafi faydası necə təyin olunur?
A) “Satıcıların aldığı məbləğ” - “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
B) “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ” - “Satıcıların aldığı məbləğ”
C) “Satıcıların aldığı məbləğ” - “Satıcıların məsrəfləri”
D) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” - “Satıcıların məsrəfləri”
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E) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” - “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

38. İstehsalçının izafi faydası necə müəyyən olunur?
A) “Satıcıların aldığı məbləğ” - “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
B) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” - “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
C) "Satıcıların aldığı məbləğ” - “Satıcıların məsrəfləri”
D) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” - “Satıcıların məsrəfləri”
E) “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ” - “Satıcıların aldığı məbləğ”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

39. Bazarda yaranan məcmu izafi fayda necə hesablanır?
A) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” - “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
B) “Satıcıların aldığı məbləğ” - “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ”
C) “Alıcılar tərəfindən ödənilən məbləğ” - “Satıcıların məsrəfləri”
D) “Alıcıların ödəməyə hazır olduğu məbləğ” - “Satıcıların məsrəfləri”
E) “Satıcıların aldığı məbləğ” - “Satıcıların məsrəfləri”
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

40. Dövlətin yığdığı vergi gəlirləri necə hesablanır? (burada: T – verginin həcmi; Q – satış
həcmidir)
A) T / Q
B) T x Q
C) 1 – (T / Q)
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D) Q / T
E) 1 – (Q / T)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

41. Boşluğu tamamlayın: “Artur Laffer iddia edirdi ki, ... ”
A) Vergi dərəcələrinin artırılması, vergi gəlirlərinin artımına səbəb ola bilər
B) Vergi dərəcələrinin azaldılması, vergi gəlirlərinin azalmasına səbəb ola bilər
C) Vergi dərəcələrinin artırılması, vergi gəlirlərinin azalmasına səbəb ola bilər
D) Vergi dərəcələrinin azaldılması, vergi gəlirlərinin artımına səbəb ola bilər
E) Vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi, vergi gəlirlərinə təsir etməyəcəkdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

42. İstehsalı mənfi kənar təsirə (məsələn, ətraf mühitin çirkləndirilməsi) malik olan
məhsulun:
A) Sosial cəhətdən optimal miqdarı sıfra bərabər olmalıdır
B) Sosial cəhətdən optimal miqdarı tarazlıq miqdarından daha azdır
C) Sosial cəhətdən optimal miqdarı tarazlıq miqdarına bərabərdir
D) Sosial cəhətdən optimal miqdarı tarazlıq miqdarından az ola bilməz
E) Sosial cəhətdən optimal miqdarı tarazlıq miqdarından daha çoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

43. İstehlakı məhdudlaşdırıla bilməyən və istehlak edildikcə tükənməyən əmtəələr:
A) Təbii inhisarlardır
B) Dəyərsiz əmtəələrdir
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C) Ortaq sərvətlərdir
D) İctimai əmtəələrdir
E) Özəl əmtəələrdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

44. Vergiqoymanın faydalılıq prinsipi “ ... ” nəzərdə tutur:
A) İnsanların hökümət xidmətlərindən aldıqları faydalara nisbətən az vergi verməli
olduqlarını
B) İnsanların hökümət xidmətlərindən aldıqları faydalardan asılı olmadan sabit həcmdə
vergi verməli olduqlarını
C) İnsanların hökümət xidmətlərindən aldıqları faydalar nisbətində vergi verməli
olduqlarını
D) İnsanların hökümət xidmətlərindən aldıqları faydalara nisbətən çox vergi verməli
olduqlarını
E) İnsanların hökümət xidmətlərindən aldıqları faydalardan asılı olmadan müntəzəm olaraq
azalan həcmdə vergi verməli olduqlarını
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

45. İqtisadi mənfəəti necə ifadə etmək olar:
A) Məcmu gəlirlə aşkar xərclərin fərqi
B) Aşkar və gizli xərclər daxil olmaqla, məcmu xərclərlə mənfəətin fərqi
C) Aşkar və gizli xərclər daxil olmaqla, məcmu xərclərlə dövriyyənin fərqi
D) Aşkar və gizli xərclər daxil olmaqla, məcmu xərclərlə məcmu gəlirin fərqi
E) Məcmu gəlirlə gizli xərclərin fərqi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014
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46. Mühasibat uçotu üzrə mənfəəti ifadə edin:
A) Məcmu gəlirlə məcmu xərclərin fərqi
B) Məcmu gəlirlə sabit xərclərin fərqi
C) Məcmu gəlirlə dəyişən xərclərin fərqi
D) Məcmu gəlirlə aşkar xərclərin fərqi
E) Məcmu gəlirlə gizli xərclərin fərqi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

47. Firma tərəfindən pul xərcləri tələb edən xərclər necə adlanır?
A) Relevant xərclər
B) Birbaşa xərclər
C) Gizli xərclər
D) Alternativ xərclər
E) Aşkar xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

48. Marjinal xərclər dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Əlavə istehsal vahidi nəticəsində relevant xərclərdəki artım
B) Əlavə istehsal vahidi nəticəsində dəyişən xərclərdəki artım
C) Əlavə istehsal vahidi nəticəsində məcmu xərclərdəki artım
D) Əlavə istehsal vahidi nəticəsində alternativ xərclərdəki artım
E) Əlavə istehsal vahidi nəticəsində sabit xərclərdəki artım
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014
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49. Qrafiki təsvir zamanı orta məcmu xərclər (ATC) bir qayda olaraq hansı formaya malik
olur?
A) U-şəkilli əyri
B) Sinusoidal əyri
C) Hiperbolik əyri
D) Parabolik əyri
E) Düz xətt
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

50. Marjinal xərclər (MC) əyrisi ilə orta məcmu xərclər (ATC) əyrisi hər hansı bir nöqtədə
kəsişir?
A) Orta məcmu xərclərin minimum nöqtəsində
B) Orta məcmu xərclər əyrisinin absis oxuna ən yaxın nöqtəsində
C) Orta məcmu xərclərin maksimum nöqtəsində
D) Orta məcmu xərclər əyrisinin koordinat başlanğıcına ən yaxın nöqtəsində
E) Orta məcmu xərclər əyrisinin ordinat oxuna ən yaxın nöqtəsində
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: N.Gregory Mankiw. Harvard University. Prıncıples of Economıcs. Third edition.
Yenidən işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

51. Aşağıdakı alimlərdən hansı digər alimlərlə yanaşı idarəetməni də istehsal amillərindən
biri hesab edirdi?
A) Alfred Marşal
B) Adam Smit
C) David Rikardo
D) Con Meynard Keyns
E) Jan Batist Sey
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Ə.Quliyev. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları. Dərslik. Bakı, 2001
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52. Aşağıdakılardan hansı menecmentin ümumi funksiyaları ilə bağlı Anri Fayolun verdiyi
ilk təsnifatda yer almayıb?
A) Planlaşdırma
B) Koordinasiya
C) Nəzarət
D) Kadrların idarə edilməsi
E) Tənzimləmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Ə.Quliyev. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları. Dərslik. Bakı, 2001

53. İdarəetmənin planlaşdırma funksiyasının prinsipləri hansı bənddə düzgün əks
etdirilmişdir?
1. Planlaşdırmanın dəqiqliyi, düzgünlüyü prinsipi
2. Planların fakta uyğunluğu prinsipi
3. Planlaşdırmanın fasiləlik prinsipi
4. Planlaşdırmanın əhatəliliyi prinsipi
5. Planla məqsədlərin aydınlığı prinsipi
6. Planlaşdırmanın gizliliyi prinsipi
A) 2, 4, 5
B) 2, 3, 6
C) 1, 3, 5
D) 1, 4, 5
E) 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Ə.Quliyev. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları. Dərslik. Bakı, 2001

54. Müəssisələrdə nəzarət sisteminə aid deyil:
A) Nəzarətin obyekti
B) Nəzarətin subyekti
C) Nəzarətetmə texnologiyası
D) Nəzarət metodları
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E) Nəzarət normaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Ə.Quliyev. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları. Dərslik. Bakı, 2001

55. Firmalarda iqtisadi təhlilin aparılmasının əsas prinsipləri hansı bənddə düzgün
göstərilmişdir?
1. Təhlil və sintezin vəhdətliyi prinsipi
2. Təhlil variantlarının müqayisə olunma prinsipi
3. Təhlilin səmərəliliyi prinsipi
4. Təhlilin operativlik və vaxtında aparılması prinsipi
5. Təhlilin fasiləsizliyi prinsipi
6. Kəmiyyət və keyfiyyət müəyyənliyi prinsipi
A) 1, 2, 3, 6
B) 1, 2, 4, 6
C) 2, 3, 4, 5
D) 2, 3, 5, 6
E) 3, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Ə.Quliyev. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları. Dərslik. Bakı, 2001

56. Menecerin əsas vəzifələri hansılardır?
1. Kadrları idarə etmək
2. İstehsalı idarə etmək
3. İnformasiyanı idarə etmək
4. Səmərəliliyi idarə etmək
5. Keyfiyyəti idarə etmək
6. Satışı idarə etmək
A) 2, 4, 5
B) 2, 5, 6
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 6
E) 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007
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57. İstehsalla məşğul olan hər bir müəssisənin yaranması və yaşaması üçün zəruri olan
amillər hansı bənddə düzgün əks olunmuşdur?
1. Keyfiyyət
2. Struktur
3. Məqsəd
4. Öhdəlik
5. Vəzifələr
6. İnnovasiya
7. Personal
8. Texnologiya
A) 1, 3, 4, 5, 7
B) 1, 3, 4, 6, 8
C) 2, 4, 5, 7, 8
D) 2, 3, 5, 7, 8
E) 3, 4, 5, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

58. İstehsal ilə məşğul olan hər bir təşkilatın mövcudluğu üçün zəruri olan amillərə aiddir:
A) Vəsaitlər və kadrlar
B) İnvestisiya və innovasiya
C) Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma
D) Səmərəlilik və effektivlik
E) Marketinq və reklam
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

59. Təqribən 1885 – 1920-ci illəri əhatə edən bu idarəetmə məktəbi daha çox F.U.Teylor,
Frenk , Liliya Qilbretlər və Henri Hanttın işləri ilə bağlıdır:
A) Müasir idarəetmə məktəbi
B) Elmi idarəetmə məktəbi
C) Klassik idarəetmə məktəbi
Rəy və təklifləriniz üçün
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D) İnsani münasibətlər məktəbi
E) Ən müasir idarəetmə məktəbi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

60. Aşağıdakı proseslərdən hansının ilk dəfə irəli sürülməsi klassik idarəetmə məktəbinin
adı ilə bağlıdır?
A) Əl əməyinin yüngülləşdirilməsi
B) İdarəetmə prinsiplərinin işlənib-hazırlanması
C) İş və vaxt normaları qoyulması
D) Artıq iş üçün mükafat verilməsi
E) İdarəetmə əməyinin fiziki əməkdən ayrılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

61. Klassik idarəetmə məktəbinə görə menecmentin hansı əsas funksiyaları var?
A) Planlaşdırma, proqnozlaşdırma, motivləşdirmə, nəzarət, marketinq
B) Proqnozlaşdırma, təşkiletmə, səmərələşdirmə, nəzarət, marketinq
C) Təşkiletmə, innovasiya, motivləşdirmə, nəzarət, təhlil
D) Planlaşdırma, təşkiletmə, motivləşdirmə, nəzarət, marketinq
E) Təşkiletmə, səmərələşdirmə, innovasiya, idarəetmə, təhlil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

62. İlk dəfə idarəetmə prinsiplərini sistemləşdirib, bir neçə qarşılıqlı əlaqəli funksiyaları
menecmentin universal funksiyaları kimi təqdim etmiş və bu xidmətlərinə görə də
“Menecmentin atası” adlandırılan sahibkar və tədqiqatçı alim kimdir?
A) F.U.Teylor
B) F.Qilbret
C) H.Hantt
Rəy və təklifləriniz üçün
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D) A.K.Reyli
E) A.Fayol
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

63. Klassik idarəetmə məktəbinin müəyyən etdiyi hansı üslubda (üslublarda) qanunçuluğa,
məcburiyyətə və vahid liderə üstünlük verilir?
A) Liberal üslubda
B) Avtokrat üslubda
C) A) və B) doğrudur
D) Demokrat üslubda
E) B) və D) doğrudur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

64. İnsani münasibətlər və davranış məktəbinin menecmentə gətirdiyi amilləri seçin:
1. Artıq iş üçün mükafatın verilməsi
2. Motivləşdirmə
3. Əl əməyinin yüngülləşdirilməsi
4. İnsan amili
5. İdarəetmə funksiyaları
6. Rəftar və səriştə
7. Menecmentin metodları
8. Psixologiya
A) 2, 4, 6, 8
B) 2, 3, 4, 6
C) 1, 2, 3, 4
D) 2, 5, 7, 8
E) 1, 2, 3, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007
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65. Müasir idarəetmə və ya kəmiyyət məktəbinin menecmentə gətirdiyi yeniliklərə aiddir:
A) Menecment üslubları
B) Motivləşdirmə
C) İdarəetmə strukturu
D) Psixologiya
E) Kibernetika
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

66. Menecmentdə istifadə olunan situasiya yanaşmasının mahiyyətini izah edin:
A) Vaxtdan asılı olmadan, mövcud situasiya ilə bağlı müxtəlif idarəetmə metodlarının tətbiq
olunması və rəhbərin fərdi qabiliyyəti ilə müəyyən olunan qərarların qəbul edilməsi
B) Vaxta görə, mövcud situasiya ilə bağlı müxtəlif idarəetmə metodlarının tətbiq olunması
və rəhbərin fərdi qabiliyyəti ilə müəyyən olunan qərarların qəbul edilməsi
C) Vaxtdan asılı olmadan, mövcud situasiya ilə bağlı müxtəlif idarəetmə metodlarının tətbiq
olunması və heyətin ümumi rəyi ilə müəyyən olunan qərarların qəbul edilməsi
D) Vaxta görə, situasiyadan asılı olmayaraq konkret idarəetmə metodunun tətbiq olunması
və heyətin ümumi rəyi ilə müəyyən olunan qərarların qəbul edilməsi
E) Vaxta görə, situasiyadan asılı olmayaraq konkret idarəetmə metodunun tətbiq olunması
və rəhbərin fərdi qabiliyyəti ilə müəyyən olunan qərarların qəbul edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

67. XX əsrin II yarısında meydana gələn menecment yanaşmalarını seçin:
1. Proses yanaşması
2. Sistem yanaşması
3. Geriləmədə idarəetmə
4. Sənaye injinirinqi
5. İnnovasiya yanaşması
6. «Z» nəzəriyyəsi
7. Kompleks yanaşma
8. Kəmiyyət yanaşması
A) 1, 2, 7, 8
B) 2, 3, 5, 7
Rəy və təklifləriniz üçün
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C) 3, 5, 6, 7
D) 3, 4, 6, 8
E) 4, 6, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

68. Kapital və nəzarət mülkiyyətinə görə müəssisələr hansı qruplara bölünür?
A) Fərdi və kollektv müəssisələr
B) İstehsal vasitələri istehsal edən və istehlak vasitələri istehsal edən müəssisələr
C) İxtisaslaşdırılmış, universal və qarışıq müəssisələr
D) Milli, xarici və qarışıq müəssisələr
E) Formal və qeyri-formal müəssisələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

69. Aşağıdakı xüsusiyyətlər menecerlərin hansı tipinə uyğundur?
“ ... təşəbbüskardır, sərbəstdir, müəyyən qədər şöhrətpərəstdir. Kollektivlə fəxr edir,
kollektivin müdafiəsinə arxayındır. Maşınlara nisbətən adamlara daha çox güvənir, əsasən
sosial-psixoloji təsir metodlarına arxalanır”
A) Diaqnostik rəhbər
B) Rəis rəhbər
C) İcraçı rəhbər
D) Fəal rəhbər
E) Səmərələşdirici rəhbər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

70. Təşkilatın xarici təsir amilini seçin:
A) Məqsəd
B) Rəqiblər
Rəy və təklifləriniz üçün
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C) Kadrlar
D) Vəzifələr
E) Texnologiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

71. Məqsəd ilə üst-üstə düşən, həll edilən məsələyə bilavasitə aid olan informasiya necə
adlanır?
A) Yararlı informasiya
B) İqtisadi informasiya
C) Relevant informasiya
D) Statistik informasiya
E) Xarici informasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

72. Əhatə dairəsinə görə informasiya sistemləri hansı altsistemlərə bölünür?
A) Mərkəzləşdirilən və qeyri-mərkəzləşdirilən sistemlər
B) İstehsalat və elmi-texniki sistemlər
C) Əl ilə işlənən, mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış sistemlər
D) Sadə və mürəkkəb sistemlər
E) Lokal və kompleks sistemlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

73. Menecmentin planlaşdırma funksiyası özündə ehtiva edir:
A) İstehsalın, kadrların və maliyyənin planlaşdırılmasını
B) İnnovasiyanın, keyfiyyətin və səmərəliliyin planlaşdırılmasını
C) İstehsalın, marketinqin və satışın planlaşdırılmasını
Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Kadrların, maliyyənin və təchizatın planlaşdırılmasını
E) İnvestisiyanın, innovasiyanın və istehsalın planlaşdırılmasını
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

74. K.Alderferin tələbat nəzəriyyəsinə əsaslanan tələbat növünü göstərin:
A) Özünüifadə tələbatı
B) Fizioloji tələbat
C) Şöhrətə tələbat
D) Şəxsi inkişaf tələbatı
E) Təhlükəsizlik tələbatı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

75. Aşağıdakılardan hansı menecmentin köməkçi funksiyalarına aiddir?
A) Maliyyə
B) Planlaşdırma
C) Nəzarət
D) Təşkiletmə
E) Motivləşdirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

76. Boşluğu tamamlayın: “ ... rəhbər işçinin müəssisənin müəyyən işlərini yerinə yetirmək
üçün işçilərdən, təşkilatın maddi və maliyyə ehtiyatlarından istifadə etmək hüququdur”
A) Hakimiyyət
B) İdarəetmə
C) Səlahiyyət
D) Nüfuz
Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Məsuliyyət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ağasəf İmran. Menecment. Dərslik. Bakı, 2007

77. Bazarda texnoloji yeniliklər, ETLKİ üzrə bölmələrdən, marketinq, satış şöbələrindən,
ticarət vasitəçilərindən, son istehlakçılardan daxil olan yenilənmələr barədə məlumatların
toplanması əməliyyatları innovasiya prosesinin hansı mərhələsi üçün xarakterikdir?
A) Məhsul üzrə marketinq proqramına əsasən yeni məmulatın istehsalına başlanılması
barədə qərarın qəbul edilməsi
B) Yeni məhsulun iqtisadi səmərəliliyinin təhlili, marketinq proqramının işlənib
hazırlanması
C) Yeni məhsulun yaradılması
D) Ortaya çıxmış ideyalar arasında seçimin aparılması və yeni məhsul barədə ideyanın
formalaşdırılması
E) Daxil olmuş ideyaların sistemləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: И.Н.Герчикова. Менеджмент (учебник). Второе издание, переработанное и
дополненное. Банки и биржи. Издательское объединение .ЮНИТИ. Москва, 1995

78. Meydanagəlmə mənbəyinə görə innovasiyanın növünə aiddir:
A) Şirkətin girişindəki innovasiya
B) Radikal innovasiya
C) İstehsalatın tələblərindən irəli gələn innovasiya
D) Modifikasiya innovasiyası
E) Müəssisənin sistem strukturunun innovasiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ramiz Hümbətov. İnnovasiya menecmenti (Mühazirələr konspekti) Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası. Bakı, 2012

79. Daxili vençur layihəsinin Start-Up mərhələsinə aid olan alt-mərhələni seçin:
A) Seed mərhələsi
B) Layihənin və ya məhsulun alfa versiyası
Rəy və təklifləriniz üçün
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C) İPO mərhələsi
D) Genişləndirmə mərhələsi
E) İşə salma mərhələsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ramiz Hümbətov. İnnovasiya menecmenti (Mühazirələr konspekti) Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası. Bakı, 2012

80. Kiçik, o cümlədən innovasiyalı müəssisələri müqavilələr əsasında dəstəkləyən
strukturlar necə adlanır?
A) Texnopolis
B) Biznes inkubatoru
C) Texnopark
D) Biznes-infrastrukturları
E) Biznes-mələklər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ramiz Hümbətov. İnnovasiya menecmenti (Mühazirələr konspekti) Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası. Bakı, 2012

81. Texnoparkda mövcud olması vacib olmayan struktur vahidini seçin:
A) Elmi mərkəz
B) Ticarət təşkilatı
C) Biznes inkubatoru
D) İnjinirinq mərkəzi
E) Təcrübə zavodu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ramiz Hümbətov. İnnovasiya menecmenti (Mühazirələr konspekti) Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası. Bakı, 2012

82. Tədqiqat layihələrinə aiddir:
A) Pioner xarakterli layihələr
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B) Təşəbbüs xarakterli layihələr
C) Qabaqlayıcı layihələr
D) Modernizasiya layihələri
E) Multilayihələr
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ramiz Hümbətov. İnnovasiya menecmenti (Mühazirələr konspekti) Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası. Bakı, 2012

83. Meydana çıxma formasına görə innovasiya fəaliyyətindən alınan səmərə növünü
göstərin:
A) İqtisadi səmərə
B) Sosial səmərə
C) Ekoloji səmərə
D) Yeniliklərin satılmasından əldə olunan səmərə
E) Elmi-texniki səmərə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ramiz Hümbətov. İnnovasiya menecmenti (Mühazirələr konspekti) Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası. Bakı, 2012

84. İdarəetmənin birbaşa təsir metodlarına aiddir:
A) İnzibati təsir metodları
B) Kibernetik metodlar
C) Riyazi metodlar
D) Statistik metodlar
E) Tədqiqi metodlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İ.B.Əmirov, Z.E.Hacıyeva. Menecment. Bakı, 2015

85. Aşağıdakılardan hansı Piter Loranjın strateji planlaşdırmaya daxil etdiyi fəaliyyətlərə
aid deyil:
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A) Resursların bölüşdürülməsi
B) Xarici mühitə adaptasiya
C) Elmi-texniki tərəqqinin vacibliyinin əsaslandırılması
D) Daxili koordinasiya
E) Təşkilati strateji uzaqgörənlik
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İ.B.Əmirov, Z.E.Hacıyeva. Menecment. Bakı, 2015

86. Strategiyanın “Cəmləşmiş (məhdud) artım” qrupuna aid olan növünü seçin:
A) Üfüqi diversifikasiya strategiyası
B) Bazarın inkişafı strategiyası
C) Geriyə doğru birləşmə strategiyası
D) Xərclərin azaldılması strategiyası
E) Ləğvetmə strategiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Ali məktəblər üçün dərslik.
Bakı, 2013

87. Strategiyanın “Birgə artım” qrupuna aid olan növünü seçin:
A) Əmtəənin təkmilləşdirilməsi strategiyası
B) Mərkəzləşdirilmiş diversifikasiya strategiyası
C) Biranlıq müvəffəqiyyət strategiyası
D) Bazar mövqeyinin möhkəmləndirilməsi strategiyası
E) Mütərəqqi birləşmə strategiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Ali məktəblər üçün dərslik.
Bakı, 2013

88. Hansı bənd zəif firmaların strategiya seçimində həyata keçirdiyi siyasətə misal ola bilər?
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A) Firma üçün yeni olan sahələrdə biznesi gücləndirmək
B) Özlərinin liderlik vəziyyətindən maksimum dərəcədə istifadə etmək və öz vəziyyətini
daha da möhkəmləndirmək
C) Əgər sahədə inkişaf aşağı düşürsə, onda diversifıkasiyadan istifadə etmək
D) Firmanı artıma aparan strategiyanı seçməli, əgər belə strategiyalar yoxdursa, onda firma
hazırda fəaliyyət göstərdiyi sahəni tərk etməlidir
E) Əgər sahədə inkişaf müvəffəqiyyətlə gedirsə, onda strategiya cəmləşmiş (məhdud) artım
və birgə artım əsasında seçilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Ali məktəblər üçün dərslik.
Bakı, 2013

89. Məqsədəuyğun formada gələcək haqqında məlumatların direktivə çevrilməsi, müəyyən
vasitələrin köməkliyi ilə nəzərdə tutulan məqsədə nail olunması üçün insan fəaliyyətinin
gələcəyə layihələndirilməsi necə adlanır?
A) Proqnozlaşdırma
B) Proqramlaşdırma
C) Layihələndirmə
D) Planlaşdırma
E) Büdcələşdirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani. Menecment. Ali məktəblər üçün dərslik.
Bakı, 2013

90. Strateji menecment:
A) Şirkətin uzunmüddətli məqsədlərinə nail olmağa yönəlmiş fəaliyyətlərin məcmusudur
B) Şirkətin bütün növ məqsədlərinə nail olmağa yönəlmiş fəaliyyətlərin məcmusudur
C) Şirkətin missiyasına nail olmağa yönəlmiş fəaliyyətlərin məcmusudur
D) Şirkətin qısamüddətli məqsədlərinə nail olmağa yönəlmiş fəaliyyətlərin məcmusudur
E) Menecmentin ən müasir və əhəmiyyətli növü olub, şirkətin perspektiv fəaliyyətində
xüsusi rola malikdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

91. Strateji menecmentin mahiyyəti aşağıdakı hansı suallarda öz təcəssümünü tapmışdır?
1. Cari halda müəssisənin ümumi vəziyyəti nədən ibarətdir?
2. Müəssisə cari vəziyyətinə nail olması üçün hansı işləri həyata keçirmişdir (X tədbirlər
planı)?
3. Müəssisə üç, beş və ya on ildən sonra hansı mövqeni tutmaq niyyətindədir?
4. Arzuolunan mövqeni tuta bilmək üçün müəssisə nə etməli və hansı yollara müraciət
etməlidir (Y tədbirlər planı)?
5. X və Y tədbirlər planı arasındakı əsas fərq nədən ibarətdir?
6. Y tədbirlər planının gözlənilən səmərəliliyi nəyə bərabər olacaq?
A) 1, 2, 3
B) 2, 4, 5
C) 1, 4, 6
D) 1, 3, 4
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

92. Təşkilatın ətraf mühitin dəyişmələrinə əvvəlcədən planlaşdırılmış reaksiyası,
arzuolunan nəticələrə çatmaq üçün onun fəaliyyət xətti necə adlanır?
A) Politika
B) Taktika
C) Strategiya
D) Missiya
E) Vizyon
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

93. Strateji idaretmənin inkişafının büdcələşdirmə mərhələsi hansı dövrü əhatə edir?
A) 1880-1930
Rəy və təklifləriniz üçün
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B) 1890-1940
C) 1900-1950
D) 1910-1960
E) 1920-1970
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

94. Strateji idaretmənin inkişafının uzunmüddətli planlaşdırma mərhələsi hansı dövrü
əhatə edir?
A) 1935-1945
B) 1940-1950
C) 1945-1955
D) 1950-1960
E) 1955-1965
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

95. Strateji idaretmənin inkişafının strateji planlaşdırma mərhələsi hansı dövrü əhatə edir?
A) 1941-1960
B) 1946-1965
C) 1951-1970
D) 1956-1975
E) 1961-1980
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

96. Strateji idaretmənin inkişafının strateji menecment mərhələsi hansı dövrü əhatə edir?

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) 1960 -cı ildən indiyədək
B) 1965 -ci ildən indiyədək
C) 1970 -ci ildən indiyədək
D) 1975 -ci ildən indiyədək
E) 1980 -ci ildən indiyədək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

97. İ.Ansoff idarəetmə sistemlərinin təsnifatını hansı qaydada vermişdir?
A) Büdcələşdirmə - uzunmüddətli planlaşdırma - strateji planlaşdırma - strateji menecment
B) İcraya nəzarət əsasında idarəetmə - qısamüddətli planlaşdırma - ortamüddətli
planlaşdırma - uzunmüddətli planlaşdırma
C) Büdcələşdirmə - qısamüddətli planlaşdırma - ortamüddətli planlaşdırma - uzunmüddətli
planlaşdırma
D) İcraya nəzarət əsasında idarəetmə - uzunmüddətli planlaşdırma - strateji planlaşdırma strateji menecment
E) Büdcələşdirmə - icraya nəzarət əsasında idarəetmə - uzunmüddətli planlaşdırma strateji planlaşdırma
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

98. Divizional struktura malik iri firmalar bir qayda olaraq hansı səviyyələrdə strateji
qərarlar qəbul edirlər?
A) Divizional-işgüzar-funksional
B) Korporativ-işgüzar-funksional
C) Xətti-divizional-funksional
D) Xətti-regional-divizional
E) Divizional-korporativ-funksional
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

99. Strateji menecmentin “Firma strategiyasının planlaşdırılması” funksiyasının alt
elementlərinə aiddir:
A) Təşkiletmə-proqnozlaşdırma-büdcələşdirmə
B) Proqnozlaşdırma-təşkilati strategiyanın işlənib hazırlanması-büdcələşdirmə
C) Nəzarət-motivasiya-koordinasiya
D) Koordinasiya-proqnozlaşdırma-təşkilati strategiyanın işlənib hazırlanması
E) Proqnozlaşdırma-təşkiletmə-büdcələşdirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко.
Стратегический Менеджмент (Учебное пособие). Тирасполь, 2017

100. Mövcud qanunvеriciliyə görə Azərbaycan Rеspublikasının ərazisində fəaliyyət
göstərən qurumlar barədə aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) Sənaye müəssisələri, idarələr, təşkilatlar mühasibat uçоtu aparmağa bоrclu deyillər
B) Xeyriyyə cəmiyyətlərindən fərqli olaraq, kommersiya təşkilatları mühasibat uçоtu
aparmağa bоrcludurlar
C) Kommersiya təşkilatları mühasibat uçоtu aparmağa bоrclu deyillər
D) Büdcə təşkilatları mühasibat uçоtu aparmağa bоrclu deyillər
E) Bütün müəssisələr, idarələr, təşkilatlar və başqaları mühasibat uçоtu aparmağa
bоrcludurlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

101. Aşağıdakılardan hansı uçotun idarəetmə obyektləri üzərindəki nəzarət vəzifəsinə aid
deyildir?
A) Müəssisə təsərrüfat fəaliyyətində faktiki оlaraq icra оlunmuş əməliyyatlara dair tam
həcmdə infоrmasiyaların idarəеtmə üçün hazırlanması
B) İcra оlunmuş təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi cəhətdən faydalı оlması
C) Təsərrüfat əməliyyatının hüquqi cəhətdən əsaslandırılması
Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Müəssisə tabеçiliyində fəaliyyət göstərən bütün оbyеktlərin təsərrüfat fəaliyyətləri
göstəricilərinin vahid uçоt sistеmi kimi əks оlunması
E) Еtibarlı və düzgün uçоt infоrmasiyalarının hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

102. Mühasibat uçotunun nəzarət funksiyası hansı formalarda yerinə yetirilir?
A) İlkin nəzarət - orta nəzarət - sonrakı nəzarət
B) İlkin nəzarət - cari nəzarət - strateji nəzarət
C) Qısamüddətli nəzarət - ortamüddətli nəzarət - uzunmüddətli nəzarət
D) İlkin nəzarət - cari nəzarət - sonrakı nəzarət
E) Cari nəzarət - orta nəzarət - strateji nəzarət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

103. İcra оlunmuş təsərrüfat əməliyyatının mühasibat uçоtunda yazılı fоrmada hüquqi
sənəd kimi rəsmiyyətə salınması necə adlanır?
A) İnvеntarlaşma
B) Sənədləşmə
C) Qiymətləndirmə
D) İkitərəfli yazılış
E) Mühasibat balansı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

104. Kalkulyasiya nədir?
A) Hər bir məhsulun istehsalına çəkilən cəmi xərclərin hesablanması üsuludur
B) Müəssisə üzrə müəyyən dövr ərzində məhsulların istehsalına çəkilən məcmu xərclərin
hesablanması üsuludur
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C) Hər bir məhsul vahidinə düşən gəlir və xərclərin əsasında məhsul vahidinin gətirdiyi
mənfəətin hesablanması üsuludur
D) Hər bir məhsul vahidinin istеhsalına sərf оlunmuş və maya dəyərini təşkil еdən
hеsablama üsuludur
E) Müəssisə üzrə müəyyən dövr ərzində əldə edilmiş gəlirlərin və çəkilən məcmu xərclərin
əsasında müəssisə mənfəətinin hesablanması üsuludur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

105. Aşağıdakılardan hansı dövriyyədənkənar aktividir?
A) Yanacaq
B) Ehtiyat hissələri
C) Xammal
D) İşçi və məhsuldar heyvanlar
E) Yarımfabrikatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

106. Aşağıdakılardan hansı dövriyyə aktividir?
A) Maşın və avadanlıqlar
B) Bitməmiş tikinti
C) Material ehtiyatları
D) Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları
E) Çoxillik əkinlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

107. Aşağıdakılardan hansı qeyri-maddi aktivdir??
A) Binalar
B) Tikililər
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Hesablama texnikası
D) Əmtəə nişanları
E) Pul vəsaitləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

108. Müəssisənin yaradılması tariхinə, nizamnamə fоndu əsasında tərtib оlunan balans
necə adlanır?
A) Cari balans
B) Giriş balansı
C) Birləşmə balansı
D) Bölüşdürülmə balansı
E) Ləğvolunma balansı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

109. Mühasibat balansının aktiv hissəsinə aid olan elementləri seçin:
1. Gələcək dövrün gəlirləri
2. İstehlak fondları
3. Qeyri-maddi aktivlər
4. Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları
5. Uzunmüddətli bank krеditləri
6. Dеbitоrlarla hеsablaşmalar
A) 1, 2, 6
B) 2, 3, 4
C) 4, 5, 6
D) 1, 2, 5
E) 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

Rəy və təklifləriniz üçün
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110. Mühasibat balansının passiv hissəsinə aid olan elementləri seçin:
1. Qısamüddətli bank krеditləri
2. Hazır məhsul
3. Sair еhtiyatlar və məsrəflər
4. Təsisçilərlə hеsablaşmalar
5. Malsatan və pоdratçılara vеrilmiş avanslar
6. Nizamnamə kapitalı
A) 1, 4, 6
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 4
D) 2, 3, 5
E) 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

111. Aşağıdakılar hansı hesabın subhesablarıdır?
- yanacaq
- tikinti materialları
- ehtiyat hissələri
A) Kassa
B) Malsatan və pоdratçılarla hеsablaşmalar
C) Materiallar
D) Əsas vəsaitlər
E) Qеyri-maddi aktivlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

112. Kassada aparılan invеntarlaşma nəticəsində əskikgəlmə aşkar еdildikdə müvafiq
məbləğ kimdən tutulur?
A) Müəssisə rəhbərindən
B) Baş mühasibdən
C) Kassirdən
D) Baş mühasib və kassirdən
Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Müəssisə rəhbəri və baş mühasibdən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

113. Müəssisədə aparılan inventarlaşma nəticəsində artıqgəlmə müəyyən olunduqda hansı
müxabirləşmə aparılır?
A) Dt “Hesablaşma hesabı” ; Kt “Mənfəət və zərər”
B) Dt “Əsas vəsaitlər” ; Kt “Hesablaşma hesabı”
C) Dt “Əsas vəsaitlər” ; Kt “Mənfəət və zərər”
D) Dt “Kassa” ; Kt “Mənfəət və zərər”
E) Dt “Mənfəət və zərər” ; Kt “Kassa”
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

114. Təsisçilər tərəfindən müəssisənin nizamnamə kapitalına pay qоyulan əsas vəsaitlər
mədaхil еdildikdə hansı müxabirləşmə aparılır?
A) Dt “Əsas vəsaitlər” ; Kt “Əlavə kapital: Əvəzsiz оlaraq alınmış sərvət”
B) Dt “Əsas vəsaitlər” ; Kt “Əlavə kapital: Emissiya gəliri”
C) Dt “Əsas vəsaitlər” ; Kt “Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”
D) Dt “Əsas vəsaitlər” ; Kt “Təsisçilərlə hеsablaşmalar: Nizamnamə (yığım) kapitalına
qоyuluşlar üzrə hеsablaşmalar”
E) Dt “Əsas vəsaitlər” ; Kt “Təsisçilərlə hеsablaşmalar: Gəlirlərin ödənməsi üzrə
hеsablaşmalar”
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

115. Əməyin ödənilməsinin hansı formasında əmək haqqının həcmi hər bir məhsul istеhsalı
üzrə dеyil, görüləcək işin ümumi həcmi üzrə müəyyən оlunur?
A) Vaxtamuzd
B) Vaxtamuzd-mükafatlı
C) İşəmuzd-mükafatlı
Rəy və təklifləriniz üçün
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D) İşəmuzd
E) Akkord
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

116. Sənayе müəssisələrində fəhlə hеyətinə əmək haqqı, əməyin ödənilməsinin əsasən
hansı forması üzrə ödənilir?
A) Akkord
B) İşəmuzd
C) A) və D)
D) Vaxtamuzd
E) A) və B)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

117. Məzuniyyət günlərinin əmək haqqlarını müəyyənləşdirmək üçün zəruri prosedurların
düzgün ardıcıllığını seçin:
1. Məzuniyyətdən əvvəlki 12 təqvim ayının əmək haqqının cəmini 12-yə bölmək
2. Məzuniyyətdən əvvəlki 9 təqvim ayının əmək haqqının cəmini 9-a bölmək
3. Məzuniyyətdən əvvəlki 6 təqvim ayının əmək haqqının cəmini 6-ya bölmək
4. Alınan məbləği ayın təqvim günlərinin miqdarına bölmək
5. Alınan məbləği ayın təqvim günlərinin оrta rüblük miqdarına bölmək
6. Alınan məbləği ayın təqvim günlərinin оrta illik miqdarına bölmək
A) 1, 2
B) 2, 5
C) 1, 6
D) 3, 6
E) 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

Rəy və təklifləriniz üçün
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118. Əgər işçi işdən azad оlunaraq başqa müəssisədə işləməyə kеçirsə, onun hər istifadə
оlunmayan məzuniyyət ayına neçə gün məzuniyyət vеrilməlidir?
A) 1 gün
B) 2 gün
C) 4 gün
D) 5 gün
E) 3 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

119. Mövcud qanunvericiliyə görə işçi müəssisədən vəzifəsinin iхtisar оlunması ilə əlaqədar
azad оlunursa, оna hansı həcmdə yardım ödənilməlidir?
A) Bir həftəlik əmək haqqı həcmində
B) İki həftəlik əmək haqqı həcmində
C) Bir aylıq əmək haqqı həcmində
D) Altı həftəlik əmək haqqı həcmində
E) İki aylıq əmək haqqı həcmində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

120. Aşağıdakılardan hansılar müəssisənin kənar auditini apara bilər?
A) Müəssisənin mülkiyyət sahibləri
B) Müəssisənin səhmdarları
C) Müəssisənin təsisçiləri
D) Müəssisənin mühasibləri
E) Heç bir cavab doğru deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006
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121. Audit qurtardıqdan sonra müvafiq iş sənədləri kimdə qalır?
A) Müəssisənin mülkiyyəti kimi müəssisə rəhbərliyində
B) Auditorun mülkiyyəti kimi auditorda
C) Bir nüsxə müəssisə rəhbərliyində, bir nüsxə isə auditorda
D) Müəssisənin mülkiyyəti kimi onun audit aparılan bölməsində
E) Bir nüsxə müəssisənin audit aparılan bölməsində, bir nüsxə isə auditorda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

122. Auditоr pеşəsinin məqsədinə nail оlmaq üçün cəmiyyətin bu pеşəyə aid оlan əsas
tələblərinə aiddir:
A) Оbyеktivlik
B) Məхfilik
C) Pеşə nоrmaları
D) Pеşəkarlıq
E) Pеşə davranışı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

123. Azərbaycan Rеspublikasında mövcud оlunan qanunvericiliyinə görə istеhsala silinən
matеrial еhtiyatlarının faktiki maya dəyəri еhtiyatların qiymətləndirilməsinin əsasən hansı
mеtоdu ilə müəyyənləşdirilir?
A) Vaхta görə birinci alınanların maya dəyəri üzrə (FIFО)
B) Orta maya dəyəri
C) Vaхta görə sоnuncu alınanların maya dəyəri üzrə (LIFО)
D) Yalnız A) və C) doğrudur
E) A), B) və C) doğrudur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006
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124. Bir qayda оlaraq müəssisələrə daхil оlan matеriallar üzərində nəzarətlə müəssisənin
hansı şöbəsi məşğul olur?
A) Mühasibat uçotu şöbəsi
B) Satış şöbəsi
C) İqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsi
D) Maddi-texniki təchizat şöbəsi
E) Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

125. Məhsul istеhsalının əsasını təşkil еdən matеriallar “Materiallar” hesabının aşağıdakı
hansı subhesabları ilə uçota alınır?
1. Хammal və matеriallar
2. Yanacaq
3. Satın alınmış yarımfabrikatlar və kоmplеktləşdirici məmulatlar, kоnstruksiyalar və
dеtallar
4. Tara və tara matеrialları
5. Tikinti matеrialları
6. Sair matеrialları
A) 1, 3
B) 2, 3
C) 1, 2
D) 4, 5
E) 3, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

126. Müəssisəyə həqiqi daхil оlmuş matеrialların mədaхili üzrə hansı müxabirləşmə
aparılır?
A) Dt “Matеrialların tədarükü və əldə еdilməsi” ; Kt “Matеriallar”
B) Dt “Matеrialların tədarükü və əldə еdilməsi” ; Kt “Hesablaşma hesabı”
C) Dt “Matеriallar” ; Kt “Matеrialların tədarükü və əldə еdilməsi”
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D) Dt “Matеrialların tədarükü və əldə еdilməsi” ; Kt “Malsatan və pоdratçılarla
hеsablaşmalar”
E) Dt “Matеriallar” ; Kt “Hesablaşma hesabı”
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

127. Matеrialların kənara satışı hansı müxabirləşmə ilə uçotda əks etdirilir?
A) Dt “Hesablaşma hesabı” ; Kt “Sair aktivlərin satışı”
B) Dt “Matеrialların tədarükü və əldə еdilməsi” ; Kt “Matеriallar”
C) Dt “Hesablaşma hesabı” ; Kt “Matеriallar”
D) Dt “Kassa” ; Kt “Matеriallar”
E) Dt “Sair aktivlərin satışı” ; Kt “Matеriallar”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

128. Şərti-natural ölçü vahidlərini göstərin:
1. Saat
2. Adam*Saat
3. Maşın*Saat
4. kVatt
5. Metr
6. AZN
7. Dollar
8. kVatt*Saat
A) 2, 3, 4
B) 1, 4, 5
C) 1, 6, 7
D) 2, 3, 8
E) 1, 4, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Г.Н. Алексеева. Теория бухгалтерского учета. Тамбов (издательство тгту),
2004
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129. İcarəyə vеrənlə icarədar arasında bağlanmış müqavilədə əsasən nə əks olunmalıdır?
A) İcarəyə vеrilən əsas vəsaitin fоrması, əsas göstəriciləri və dəyəri
B) İcarə vaxtı və icarə haqqının məbləği
C) İcarəyə götürülən əmlakın təmiri və bərpa оlunması ilə əlaqədar оlan öhdəliklər
D) Yalnız A) və B) doğrudur
E) A), B) və C) doğrudur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

130. Əsas vəsaiti icarəyə vеrən müəssisə üçün əldə etdiyi icarə haqqı uçotda necə əks
olunur?
A) Dt “Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlarla hеsablaşmalar” ; Kt “Hesablaşma hesabı”
B) Dt “Mənfəət və zərər” ; Kt “Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlarla hеsablaşmalar”
C) Dt “Hesablaşma hesabı” ; Kt “Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlarla hеsablaşmalar”
D) Dt “Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlarla hеsablaşmalar” ; Kt “Mənfəət və zərər”
E) Dt “Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlarla hеsablaşmalar” ; Kt “Özünəməхsus əsas vəsaitin
icarəyə vеrilməsi”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

131. İcarəyə verilən əsas vəsaitə görə köhnəlməni kim hesablayır və bu zaman hansı
müxabirləşmə aparılır?
A) İcarəyə verən müəssisə:
Dt “Əsas vəsaitlər: Özünəməхsus əsas vəsaitin icarəyə vеrilməsi”
Kt “Mənfəət və zərər”
B) İcarəyə götürən müəssisə:
Dt “Əsas vəsaitin köhnəlməsi”
Kt “Mənfəət və zərər”
C) İcarəyə verən müəssisə:
Dt “Mənfəət və zərər”
Kt “Əsas vəsaitin köhnəlməsi”
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D) İcarəyə götürən müəssisə:
Dt “Mənfəət və zərər”
Kt “Əsas vəsaitin köhnəlməsi”
E) İcarəyə verən müəssisə:
Dt “Mənfəət və zərər”
Kt “Əsas vəsaitlər: Özünəməхsus əsas vəsaitin icarəyə vеrilməsi”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

132. İcarədar müəssisəyə ödədiyi icarə haqqını uçotda necə əks etdirir?
A) Dt “Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlarla hеsablaşmalar” ; Kt “Ümumi istеhsalat хərcləri”
B) Dt “Əsas istеhsalat” ; Kt “Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlarla hеsablaşmalar”
C) Dt “Mənfəət və zərər” ; “Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlarla hеsablaşmalar”
D) Dt “Hesablaşma hesabı” ; “Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlarla hеsablaşmalar”
E) Dt “Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlarla hеsablaşmalar” ; Kt “Ümumi təsərrüfat хərcləri”
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

133. Qеyri-maddi aktivlərin məхaric оlunması zamanı hansı müxabirləşmə aparılır?
A) Dt “Sair aktivlərin satışı” ; Kt “Qeyri-maddi aktivlər”
B) Dt “Qeyri-maddi aktivlər” ; Kt “Hesablaşma hesabı”
C) Dt “Kassa” ; Kt “Qeyri-maddi aktivlər”
D) Dt “Hesablaşma hesabı” ; Kt “Qeyri-maddi aktivlər”
E) Dt “Qeyri-maddi aktivlər” ; Kt “Sair aktivlərin satışı”
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

134. Əsas vəsaitlərin podrat üsulu ilə təmiri prosedurlarının düzgün ardıcıllığını seçin:
1. Müəssisənin tərkibində təmir-tikinti qrupu təsis olunur
2. İхtisaslaşdırılmış tikinti təşkilatı ilə müqavilə bağlanılır və təmir işlərinin aparılması
podratçı təşkilata tapşırılır
3. Təmirlə bağlı aparılan bütün faktiki məsrəflər istеhsal хərclərinə və ya tədavül хərclərinə
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kеçirilir
4. Təmir işlərinə aid bütün məsrəflərin uçоtu müəssisənin özünün mühasibatlığında aparılır
5. Əsas vəsaitin təmiri ilə əlaqədar оlan bütün məsrəflər pоdratçı təşkilatın
mühasibatlığında uçоta alınır
6. Pоdratçı tikinti təşkilatları tərtib оlunmuş smеta əsasında yеrinə yеtirilən işlərin həcminə
müvafiq оlaraq sifarişçi təşkilata hеsab-qaimə təqdim еdir, hеsab-qaiməyə əsasən yеrinə
yеtirilən təmir işlərinin dəyərini sifarişçi təşkilat pоdratçı təşkilata ödəyir
7. Təmir üzrə hеsablaşmaların uçоtu 60 №-li «Malsatan pоdratçılarla hеsablaşmalar»
hеsabında aparılır
8. Sərf оlunmuş məsrəflər «Köməkçi istеhsalat» hеsabında uçоta alınır
A) 1, 4, 5, 8
B) 2, 3, 6, 7
C) 3, 4, 6, 8
D) 1, 3, 4, 8
E) 2, 5, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

135. Müəssisələrdə böyük həcmdə təmir işlərinin aparılmasını təmin еtmək üçün
formalaşdırılan təmir fоndu hansı hesab vasitəsilə uçota alınır?
A) Ehtiyat kapitalı
B) Qarşıdakı хərclər və ödəmələr üçün еhtiyatlar
C) Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
D) Mənfəət və zərər
E) Əlavə kapital
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

136. Əsas vəsaitlər hansı beynəlxalq maliyyə hesabatı standartı vasitəsilə uçota alınır?
A) MHBS 2
B) MHBS 1
C) MHBS 16
D) MHBS 18
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E) MHBS 38
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

137. Aktivlərin dəyərdən düşməsi (dəyərsizləşməsi) hansı beynəlxalq maliyyə hesabatı
standartı vasitəsilə uçota alınır?
A) MHBS 32
B) MHBS 33
C) MHBS 34
D) MHBS 35
E) MHBS 36
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

138. Aktiv hesabı seçin:
A) Vеrilmiş avanslar üzrə hеsablaşmalar
B) Yоlda оlan köçürmələr
C) Sоsial sığоrta və təminat üzrə hеsablaşmalar
D) Qiymətləndiriləcək еhtiyatlar
E) Gələcək dövrlərin gəlirləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

139. Aşağıdakılardan hansı aktiv hesabdır?
A) Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hеsablaşmalar
B) Nizamnamə kapitalı
C) Malsatan və pоdratçılarla hеsablaşmalar
D) Uzunmüddətli bоrclar
E) Banklarda оlan хüsusi hеsablar
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

140. Aktiv hesaba aid olanı seçin:
A) İddialar üzrə hеsablaşmalar
B) Alıcılar və sifarişçilərlə hеsablaşmalar
C) Pul sənədləri
D) Əmlak və şəхsi sığоrta üzrə hеsablaşmalar
E) Ehtiyat kapitalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

141. Passiv hesabı seçin:
A) Sərvətlərin əskik gəlməsi və хarab оlmasından itkilər
B) Törəmə müəssisələrlə hеsablaşmalar
C) İşçilər üçün bank krеditləri
D) Təhtəlhеsab şəхslərlə hеsablaşmalar
E) Alınmış sərvətlər üzrə ƏDV
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

142. Aşağıdakılardan hansı passiv hesabdır?
A) Qеyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi
B) Ümumiistеhsalat хərcləri
C) Maddi sərvətlərin yеnidən qiymətləndirilməsi
D) Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər
E) Matеrialların dəyərindən kənarlaşmalar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006
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143. Passiv hesaba aid olanı seçin:
A) Məhsul (iş, хidmət) satışı
B) Kassa
C) Qısamüddətli maliyyə qоyuluşları
D) Büdcə ilə hеsablaşmalar
E) Materiallar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

144. Aktiv-passiv hesabı seçin:
A) Alınmış ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı
B) Uzunmüddətli bоrclar
C) Təsərrüfatdaхili hеsablaşmalar
D) Məqsədli maliyyələşmələr və daхilоlmalar
E) Kоmmеrsiya хərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

145. Aşağıdakılardan hansı aktiv-passiv hesabdır?
A) Qısamüddətli bоrclar
B) İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər
C) Yüklənmiş mallar
D) Mallar
E) Məhsul (iş, хidmət) satışı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

146. Balansarxası hesabı seçin:
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A) Qarşıdakı хərclər və ödəmələr üçün еhtiyatlar
B) Bitməmiş işlər üzrə yеrinə yеtirilmiş mərhələlər
C) Məsuliyyətli mühafizəyə qəbul еdilmiş mal-matеrial qiymətləri
D) Хidmətеdici istеhsalat və təsərrüfatlar
E) Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə оlan hеyvanlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006

147. Gəlir vergisi hansı beynəlxalq maliyyə hesabatı standartı vasitəsilə uçota alınır?
A) MHBS 10
B) MHBS 12
C) MHBS 16
D) MHBS 18
E) MHBS 40
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv. Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Bakı, 2006
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