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Müəllim: Telman Sadıqov 

1) Bazar mexanizmi elementinə aid deyil: 

A) sadalanan hamısı aiddir                             B) qiymәt                                                                                             

C) tәklif                                                           D) tәlәb                                                                                                   

E) sadalanan heç bırı aid deyil 

 

2) Tələb qanununa müvafiq olaraq, əmtəənin qiyməti artarsa: 

A) tәlәbin kәmiyyәti azalır                                B) tәlәb dә artır                                      

C) tәlәb azalır                                                     D) tәlәbin kәmiyyәti artır                                                                

E) istehsalçıların arasında rәqabәt güclәnir 

 

3) Təklif qanunu əks etdirir: 

A) satılan mәhsulun miqdarı ilә qiymәti arasındakı birbaşa әlaqәni  

B) tәlәb vә tәklif arasındakı әlaqәni 

C) elastik vә qeyrielastik әmtәәlәr arasındakı әlaqәni   

D) hәr bir әmtәәnin elastiklik dәrәcәsini   

E) satılan mәhsulun miqdarı ilә qiymәti arasındakı әks әlaqәni 

 

4) Qiymətlərin ümumi səviyyəsinin davamlı və ardıcıl olaraq yuxarı qalxması necə adlanır? 

A) inflyasiya           B) iqtisadi artım           C) deflyasiya         D) staqflyasiya          E) işsizlik 

 

5) Qısamüddətli işsizliyə aiddir: 

A) mövsümi, friksion                                     B) friksion, tsiklik                                                                                        

C) mövsümi, tsiklik                                       D) struktur, tsiklik                                                                                        

E) tsiklik, friksion 

 

6) Uzunmüddətli işsizliyə aiddir: 

A) tsiklik, struktur                                           B) mövsümi, friksion                                                                              

C) friksion, struktur                                         D) mövsümi, tsiklik                                                                                  

E) tsiklik, friksion 

 

7) İqtisadi böhran, durğunluq, canlanma, yüksəlişin dövrü olaraq təkrarlanması: 

A) iqtisadi tsikl                                                 B) iqtisadi artım                                                                                  

C) iqtisadi inkişaf                                             D) iqtisadi sәmәrәlik                                                                           

E) tәsәrrüfat fәaliyyәti 

 

8) Birbirini ardıcıl əvəz edən tsiklin fazalarını iqtisadçılardan kim müəyyənləşdirmişdir: 

A) K.Marks        B) J.Sismondi                  C) D.Kondratyev        D)  K.Mitçel            E) Q.Xabler 

 

9) Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi tsikl fazalarına aid deyil? 

A) işsizlik              B) böhran                      C) canlanma              D) durğunluq             E) yüksәliş 

 

10) Sual:İqtisadi artımın əsas məqsədi: 

A) әhalinin maddi rifahının yüksәldilmәsi, iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması 

B) iqtisadiyyatın keyfiyyәtcә yaxşılaşdırmaq                    

C) investisiyanın hәcminin artırılması 

D) insan kapitalının investisiyalaşdırılması        

E) sәrbәst vaxtın vә investisiyanın artırılması 

11) Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillərinə daxil deyil: 



A) mülkiyyәtin növlәri                                                B) әsas kapitalın hәcmi                                                      

C) texniki tәrәqqi                                                         D) tәbii resursların kәmiyyәt vә keyfiyyәti                                     

E) resursların sәmәrәli bölgüsü 

 

12) İqtisadi artımın hansı əsas tipləri var? 

A) ekstensiv vә intensiv tipi                                        B) ekstensiv vә sabit tipi                                                     

C) intensiv vә sürәtli tipi                                             D) sabit inkişaf tipi                                                                     

E) sürәtli inkişaf tipi 

 

13)İqtisadi artım nədir? 

A) real ÜDMin mütlәq hәcminin vә adambaşına düşәn real ÜDMin artımı 

B) bank faizlәrinin aşağı salınması, istehsalı genişlәndirmәk 

C) amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişlәndirmәk, ÜDMin amillәrinin kәmiyyәtinin 

saxlanması 

D) istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü 

E) resursların sahәlәr arasında bölgüsü 

 

14) Müəyyən bir dövr ərzində cəmiyyətin yaratdığı maddi nemətlərin məcmu dəyəri: 

A) ümumi ictimai mәhsul                                                    B) ümumi milli mәhsul                                            

C) ümumi daxili mәhsul                                                      D) ümumi daxili investisiya  

E) ümumi gәlir 

 

15) İqtisadi nəzəriyyədə belə öyrənmə metodu mövcud deyildir: 

A) spesifiklәşdirmә   B) elmi abstraksiya     C) induksiya  D) deduksiya  E) riyazi modellәşdirmә 

 

16) İqtisad elmində normativ yanaşmalar mövcuddur: 

A) iqtisadiyyatın necә olmasının öyrәnilmәsilә   B) riyazi metod vә modellәrin tәtbiqilә 

C) iqtisadi eksperimentlәrin aparılması ilә           D) iqtisadiyyatın real vәziyyәtinin öyrәnilmәsilә 

E) iqtisadi sistemin ayrıayrı elementlәrinin öyrәnilmәsilә 

 

17) İqtisad elmində belə metodoloji yanaşma mövcud deyil: 

A) sosialinstitusional                                                      B) dialektikmaterialist                                                   

C) subyektiv                                                                     D) neopozitivempirik                                                            

E) bütün sadalanan yanaşmalar mövcuddur 

 

18) Tələbatların artması qanunu aiddir: 

A) ümumi iqtisadi qanunlara                                          B) xüsusi iqtisadi qanunlara                                                

C) spesifik iqtisadi qanunlara                                         D) iqtisadi qanunlara aid deyil    

E) belә bir qanun mövcud deyil 

 

19) Təbiət və cəmiyyət qanunlarının vəhdəti nədədir: 

A) obyektiv xarakter daşıyırlar              B) insanların fәaliyyәtindәn asılıdırlar    

C) tarixәn keçici xarakter daşıyırlar      D) insanların iqtisadi fәaliyyәti vasitәsilә tәzahür edilirlәr                 

E) onların arasında heç bir oxşarlıq yoxdur 

 

20) İqtisad elminin bir sahəsi kimi mikroiqtisadiyyat nəyi öyrənir? 

A) ayrıayrı istehlakçı, firma vә resurs mülkiyyәtçilәrin iqtisadi davranışını 

B) ayrıayrı firmaların iqtisadi davranışını  

C) dünya birliyindә iqtisadi münasibәtlәri 

D) milli iqtisadiyyat sәviyyәsindә baş verәn proseslәri 

E) dövlәt vә tәsәrrüfat sahәlәri arasında yaranan iqtisadi әlaqәlәri 

 



21) İqtisad elminin metodologiyası anlayışı özünə daxil edir: 

A) iqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi üsulları vә priyomları    

B) iqtisadiyyatın strukturu 

C) iqtisadi nәzәriyyәnin müxtәlif cәrәyanları  

D) iqtisadçı alimlәrin dünyagörüşü 

E) müxtәlif iqtisadi sistemlәrinin öyrәnilmәsi 

 

22) İqtisadi nəzəriyyənin hansı cərəyanının nümayəndələri iqtisad elminin öyrənilməsinin 

predmetini mənbəyi ticarət olan milli sərvət hesab etmişlər? 

A) merkantilistlәr       B) fiziokratlar       C)  marjinalistlәr     D) neokeynsçilәr     E) neoliberallar 

 

23) İqtisad elmində pozitiv yanaşma əlaqədardır: 

A) iqtisadiyyatın real vәziyyәtinin öyrәnilmәsi ilә B) riyazi metod vә modellәrin aparılması ilә 

C) iqtisadi eksperimentlәrin aparılması ilә           D) iqtisadiyyatın necә olmasının öyrәnilmәsi ilә 

E) iqtisidi sistemin ayrıayrı elementlәrinin öyrәnilmәsi ilә 

 

24) İlk dəfə tədavül sferasını deyil, istehsal prosesini öz təhlilinin predmeti etmiş iqtisadi 

məktəb:  

A) fiziokratlar                                           B) merkantilizm             

C)  klassik siyasi iqtisad                           D)  marjinalizm  

E) proletar siyasi iqtisad 

 

25) İqtisadi nəzəriyyənin predmetini daha dolğun səciyyələndirən tərif: 

A) mәhdud iqtisadi ehtiyatlar şәraitindә insan cәmiyyәtinin inkişafının әn ümumi qanunları 

haqqında elm 

B) insanların maddi vә mәnәvi tәlәbatlarının inkişafı vә formalaşması haqqında elm 

C) istehsal olunmuş nemәtlәrin istehsalı vә bölgüsünün meyarları haqqında elm 

D) milli sәrvәtlәr, onun mәnbәlәri vә ondan istifadә haqqında elm 

E) iqtisadi subyektlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәti vә onların әlaqәlәri barәdә elm 

 

26) Proletar siyasi iqtisadı nəyi iqtisadi nəzəriyyənin predmeti hesab edir? 

A) istehsal münasibәtlәri vә onların inkişaf qanunları          B) millәtin sәrvәti vә onun mәnbәlәri 

C) tәsәrrüfatçılıq subyektlәrinin davranışı                             D) milli iqtisadiyyatın fәaliyyәtı 

E) qeyrimәhdud resurslar vә onların istifadә edilmәsi üsulları 

 

27) İqtisadi nəzəriyyənin sahəsi kimi makroiqtisadiyyat öyrənir: 

A) bütövlükdә milli iqtisadiyyatda baş verәn proseslәri    

B) dövlәtin iqtisadiyyatda rolunu 

C) cәmiyyәtin iqtisadi inkişafının qlobal meyillәrini      

D) sahibkarlıq vә iqtisadiyyatda onun rolunu 

E) bazar mexanizminin ayrıayrı elementlәrini 

 

 

 

28)Elm bəşər tarixində belə əmək bölgüsünü ayırmır: 

A) yüngül sәnayenin ağır sәnayedәn ayrılması          

B) әkinçiliyin heyvandarlıqdan ayrılması 

C) sәnәtkarlığın kәnd tәsәrrüfatından ayrılması  

D) ticarәt kapitalının sәnaye kapitalından ayrılması 

E) xidmәt sahәsinin istehsal sahәsindәn ayrılması 

 



29) Müasir bazar təsərrüfatının hansı modeli üçün sahibkarlığın inkişafından ötrü 

dövlətin şərait yaratması səciyyəvidir? 

A) qarışıq iqtisadiyyat                                                  B) korporativ iqtisadiyyat                                                      

C) sosial bazar tәsәrrüfatı                                            D)  bütün sadalananlar               . 

E) sadalanlardan heç biri 

 

30) Bazarın stimullaşdırıcı funksiyası ibarətdir: 

A) istehsalçıların mәsrәflәri azaltmağa, ueni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn 

B) istehsal sahәlәrilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn 

C) hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından 

D) әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından 

E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn  

31) Bazarın inteqrasiyaedici funksiyası ibarətdir: 

A) istehsal sahәsilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn 

B) hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından 

C) istehsalçıları mәsrәflәri azaltmağa, yeni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn 

D) әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından 

E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn 

 

32) Bazarın tənzimləyici funksiyası ibarətdir: 

A) hәcmi vә strukturu üzrә istehsal vә istehlakın uzlaşdırılmasından 

B) istehsal sahәsilә istehlak sahәsinin birlәşdirilmәsindәn 

C) istehsalçıları mәsrәflәri azaltmağa, yeni mәhsul yaratmağa hәvәslәndirmәkdәn 

D) әmtәә mübadilәsi üçün dәyәr ekvivalentlәrinin yaradılmasından  

E) bazar iştirakçılarına zәruri informasiyanı vermәkdәn 

 

33) Hansı anlayış bazarının müasir anlamına daha çox uyğundur? 

A) iqtisadiyyatın tәşkilinin vә fәaliyyәtinin ictimai forması       B) ticarәt yeri     

C) әmtәә mübadilәsinin forması                                                  D) alıcılar vә satıcıların mәcmusu        

E) әmtәә vә xidmәtlәr alqısatqısının bütün sövdәlәşmәlәrinin mәcmusu 

 

34) Əmtəə istehsalının inkişafının yüksək mərhələsi: 

A) bazar iqtisadiyyatıdır                                                     B) inzibatiamirlik iqtisadiyyatıdır        

C) inkişaf etmiş әmtәә istehsalıdır                                      D) deformasiya                                  

E) natural tәsәrrüfat 

 

35) Müasir bazar təsərrüfatının modellərinə aiddir: 

A) bütün sadalananlar                                                          B) korporativ iqtisadiyyat                  

C) qarışıq iqtisapdiyyat                                                        D) sosial bazar tәsәrrüfatı                                                            

E) sadalananlardan heç biri 

 

36) Bazar iqtisadiyyatının əsası: 

A) әmtәә istehsalıdır                                                          B) natural istehsaldır   

C) rәqabәtdir                                                                      D) tәlәb vә tәklifdir    

E) bütün sadalananlardır 

 

37) Bazarın belə bir funksiyası mövcud olmur: 

A) optimallaşdırıcı                                                            B) inteqrasiya etmәk    

C) tәnzimlәyicisi                                                               D) stimullaşdırıcı    

E) nәzarәtedici 

 

38) Bazarın meydana gəlməsinin şərtlərinə aid deyildir: 



A) natural tәsәrrüfata üstünolma                                      B) әmәk bölgüsü              

C) ixtisaslaşma                                                                 D) istehsalçıların iqtisadi әlahiddәliyi                                         

E) istehsalçıların mülkiyyәtinin olması 

 

39) Sadə əmtəə istehsalı zamanı əmtəə nədir? 

A) istehsal mәhsulları      B) iş quvәsi      C) istehsal vastәlәri    D) torpaq   E) bütün sadalananlar 

 

40) Təsərrüfat tiplərinin ilkin forması hansıdır? 

A) natural tәsәrrüfat              B) әmtәә tәsәrrüfatı         

C) kapitalist tәsәrrüfatı          D) planlı tәsәrrüfat   

E) sadalananlar heç biri 

 

41) İctimai təsərrüfatın əsas formaları hansılardır?    

A) natural, әmtәә                                                            B) natural, kapitalist tәsәrrüfatı               

C) natural, planlı inzibati tәsәrrüfatı                             D) әmtәә (bazar), planlıinzibati tәsәrrüfat  

E) әmtәә (bazar), planlıinzibati tәsәrrüfatı, kapitalist tәsәrrüfatı    

 

42) Əmtəə istehsalının zəruri şərtləri hesab edilir: 

A) sadalanan hamısı                                       B) istehsalçıların müstәqilliyi, sahibkarların azadlığı 

C) sadalanan heç biri                                      D) ictimai әmәk bölgüsü           

E) istehsalçıların iqtisadi cәhәtdәn tәcrid olunması 

 

43) Bazar: 

A) iqtisadi subyektlәr arasında ictimai әlaqәlәr sistemi    B) sadalanan hamısı  

C) tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı tәsiri                                     D) alqısatqı әmәliyyatlarının mәcmusu 

E) satıcılar vә alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr   

 

44) Dövlət və bazar tənzimlənməsi; habelə müxtəlif mülkiyyət formalarının uzlaşdığı 

iqtisadi sistem necə adlanır? 

A) qarışıq iqtisadiyyat                                                            B) әnәnәvi iqtisadiyyat             

C) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı                                             D) sәrbәst bazar iqtisadiyyatı                                                                     

E) keçid iqtisadiyyatı 

 

45) Xüsusi mülkiyyət və bazar tənzimlənməsi üstünlüyünün səiyyəvi olduğu iqtisadi sistem 

necə adlanır? 

A) sәrbәst bazar iqtisadiyyatı                                    B) әnәnәvi iqtisadiyyat                                                          

C) qarışıq iqtisadiyyat                                                D) inzibatiamirlik iqtisadiyyatı 

E) keçid iqtisadiyyatı 

 

46) Keçid iqtisadiyyatının əsas cəhətlərinə aid deyildir: 

A) dövlәt tәnzimlәnmәsinin güclәnmәsi       B) qiymәtlәrin liberallaşdırılması  

C) mülkiyyәt formalarının dәyişmәsi            D) sahibkarlıq fәaliyyәti üçün şәraitin yaradılması 

E) rәqabәt mühitinin yaradılması vә saxlanması 

 

47) İstənilən iqtisadi sisteminin əsasını nə təşkil edir? 

A) mәhsuldar qüvvәlәr vә istehsal münasibәtlәri        B) әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsi  

C) әmәk vasitәlәri vә әmәk cisimlәri                           D) iş qüvvәsi vә istehsal münasibәtlәri   

E) mәhsuldar qüvvәlәr vә texnologiya 

 

48) İqtisadi sistem üçün sadalanan məqsədlərdən hansı əsasdır? 

A) ayrıayrı subyektlәrin fәaliyyәtini uygunlaşdırmaq          B) İnflyasiya vә işsizliyi lәğv etmәk 

C) İstehsalın texniki şәrtlәrini müәyyәn etmәk                      D) әdalәtli ictimai quruluşu qurmaq 



E) insanların tәlәbatlarının ödәnilmәsini tәmin etmәk 

 

49) İqtisadi sistem aşağıdakı məsələləri həll edir? 

A) nә, necә, kimin üçün                                           B) nә, harada, kimin üçün              

C) nә vaxt, niyә, harada vә kim                               D) gәlirlәr necә bölünür                                                          

E) işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәbi nәdәn ibarәtdir 

 

50) Dövlət mülkiyyəti və dövlət tənzimlənməsi üstünlük edən iqtisadi sistem necə adlanır ? 

A) inzibati amirlik iqtisadiyyatı                               B) әnәnәvi iqtisadiyyat                  

C) qarışıq iqtisadiyyat                                               D) azad bazar iqtisadiyyatı                                                                            

E) keçid iqtisadiyyatı 

 

51) Əmtəənin bazar dəyəri nə ilə müəyyən olunur? 

A) onun istehsal vә reallaşdırılması şәrtlәrilә                   B) onun istehsal şәrtlәrilә          

C) әmtәәnin nadirliyilә                                                     D) әmtәәnin faydalılığı  

E) bazarda әmtәәnin miqdarı ilә 

 

52) Pul sistemi – bu: 

A) ölkәdә pul tәdavülünün tәşkili formasıdır        

B) pulun iqtisadiyyatda yerinә yetirdiyi funksiyalardır 

C) metal vә kağız pul tәdavülünün nisbәtidir                 

D) milli vә xarici valyuta kurslarının nisbәtidir 

E) tәdavüldәki pul kütlәsidir 

 

53) Dünya pulu kimi istifadə oluna bilərlər: 

A) dönәrli valyuta vә qızıl                                              B) qızıl vә kağız pullar                       

C) kağız pullar                                                                D) bank veksellәri vә dönәrli valyuta                                                          

E) sadalanan heç biri 

 

 

54) Dövlətin rəsmi ehtiyatları kimi pul bu funksiyanı yerinə yetirir: 

A) yığım vasitәsi     B) tәdiyyә vasitәsi    C) tәdavül vasitәsi   D) dәyәr ölçüsü        E) dünya pulu 

 

55) Restoranın menyusunda qiymət göstərilən zaman pul bu funksiyanı yerinə yetirir: 

A) dәyәr ölçüsü      B) tәdiyyә vasitәsi    C) tәdavül vasitәsi     D) yığım vasitәsi     E) dünya pulu 

 

56) Vergilər ödənilən zaman pul bu funksiyanı yerinə yetirir: 

A) tәdiyyә vasitәsi     B) tәdavül vasitәsi   C) yığım vasitәsi      D) dәyәr ölçüsü      E) dünya pulu 

 

57) Hansı bənddə pulun təkamülünün düzgün ardıcıllığı göstərilmişdir? 

A) müәyyәn әmtәәlәr, metal pullar, kağız pullar, kredit pullar, elektron pullar 

B) qızıl, gümüş, kagız pullar, kredit pullar 

C) sikkәlәr, banknotlar, veksellәr, electron pullar 

D) sikkәlәr, müәyyәn әmtәәlәr, kağız pullar, kredit pullar 

E) metal pullar, kağız pullar, kredit pullar, elektron pullar 

 

58) Əmtəənin dəyərinin müəyyən edilməsinə iki əsas yanaşma: 

A) әmәk dәyәr nәzәriyyәsi vә son faydalılıq nәzәriyyәsi  

B) son faydalılıq nәzәriyyәsi vә ictimai seçim nәzәriyyәsi 

C) әmәk dәyәr nәzәriyyәsi vә mülkiyyәt hüquqları nәzәriyyәsi 

D) ictimai seçim nәzәriyyәsi vә istehsal amillәri nәzәriyyәsi  

E) son faydalılıq nәzәriyyәsi vә istehsal amillәri nәzәriyyәsi  



 

59) İctimaizəruri əmək məsrəfləri: 

A) ictimai normal istehsal şәraitindә bu növ әmtәәlәrin әsas kütlәsinin istehsalına mәsrәflәr 

B) cәmiyyәtә zәruri olan әmtәәlәrin istehsalına mәsrәflәr 

C) istehlak dәyәrinә malik әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri 

D) mübadilә dәyәrinә malik әmtәәlәrin istehsalına әmәk mәsrәflәri 

E) dövlәt tәrәfindәn tәnzim olunan bazar iqtisadiyyatı şәraitindә әmtәәlәrin istehsalına әmәk 

mәsrәflәri 

 

60) Əmtəənin müəyyən kəmiyyət nisbətlərində digər əmtəələrə mübadilə olunmaq qabiliyyəti 

adlanır:  

A) mübadilә dәyәri                         B) ictimaizәruri dәyәr   

C)  istehlak dәyәri                           D)  bazar dәyәri    

E) әmtәnin qiymәtliliyi 

 

61) Əmtəənin əsas xassələrinə aiddir: 

A) istehlak dәyәri vә mübadilә dәyәri                B) mübadilә dәyәri vә bazar dәyәri    

C) bazar dәyәri vә istehlak dәyәri                       D) әmtәәnin çәkisi vә ölçülәri                                                                           

E) sadalanan heç biri 

 

62) Əmtəə – bu: 

A) hansısa tәlәbatı ödәyәn vә satış üçün nәzәrdә tutulan әmәk mәhsulu 

B) hansısa tәlәbatı ödәyә bilәn nә varsa hәr şey 

C) inkişaf etmiş әmtәә istehsalı şәraitindә yaradılmış әmәk mәhsulu 

D) satıcı ilә alıcı arasında alqısatqı sövdәlәşmәsinin predmeti olan әşya 

E) digәr iqtisadi nemәtә vә ya müәyyәn mәblәğ pula mübadilә oluna bilәn iqtisadi nemәt 

 

63) Dünya iqtisadiyyatının strukturunda ölkələrin hansı qrupları fərqləndirilir: 

A) bütün sadalanan qruplar                  B) inkişaf etmiş ölkәlәr                

C) inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr           D) keçid iqtisadiyyatı ölkәlәri                                                             

E) sadalanan qruplar mövcud deyil 

 

64) Milli iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsinin göstəricisi deyil: 

A) xalis ixracın hәcmi                         B) xarici ticarәt kvotası                  

C) idxal kvotası                                   D) ixrac kvotası                  

E) xarici ticarәt dövriyyәsinin ümumi daxili mәhsula nisbәtdә elastiklik әmsalı 

 
65) Nemət adlanır: 

A) insanın tәlәbatını ödәyәn әşya vә yә әmәk mәhsulu       B) maddi istehsalın mәhsulu 

C) iqtisadi tәlәbatların tәzahür forması                                 D) insanın faydalı fәaliyyәti 

E) nәticәsi insanın hansısa bir tәlәbatını ödәyәn mәqsәdyönlü fәaliyyәti 

66) İctimai təkrar istehsalın aşağıdakı formaları mövcuddur: 

A) sadә vә geniş                                                              B) maddi vә qeyri maddi                       

C) iqtisadi vә qeyri iqtisadi                                           D) mәhsuldar vә qeyrimәhsuldar                                                    

E) nemәtlәr istehsalı vә xidmәtlәr istehsalı 

 

67) İqtisad elmi təkrar istehsal prosesində neçə mərhələni 

ayırır? 

A) 4      B) 2       C) 3       D) 5        E) 6 

 

68) Təsərrüfat fəaliyyətinin belə bir mərhələsi mövcud deyil: 

A) hәddindәn artıq ifrat istehsal       B) istehsal           C) bölgü            D) mübadilә   E) istehlak 



 

69) Müxtəlif tələbatların ödənilməsinə yönəldilmiş nemət və xidmətlərin istehsalı 

prosesində insanların məqsədyönlü təşkil olunmuş fəaliyyəti: 

A) tәsәrrüfat fәaliyyәti                                                     B) ictimai tәkrar istehsal        

C) iqtisadi mәnafe                                                            D) istehsal münasibәtlәri                

E) mәhsuldar qüvvәlәr 

 

70) Cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin tərkib hissələri 

aşağıdakılardır: 

A) istehsal vasitәlәri vә iş qüvvәsi                                  B) әmәk alәtlәri vә әmәk vasitәlәri    

C) әmәk vasitәlәri vә iş qüvvәsi                                     D) texnoloji münasibәtlәr vә iş qüvvәsi                                                      

E) әmәk vasitәlәri vә әmәk mәhsulu 

 

71) İri firmaların üstünlüklərinə aid deyil: 

A) yüksәk idarәetmә mәsrәflәri                                                     B) sabitlik        

C) bütün sadalananlar iri firmaların üstünlüklәridir                      D) kütlәvi istehsal mәsrәflәri             

E) ETTә vә yeni әmtәәlәrin işlәnib hazırlanmasına yüksәk mәsrәflәr 

 

72) Dövlət müəssisələri, xüsusi müəssisələr, səhmdar cəmiyyəti, kooperativlər, yoldaşlıqlar 

 firmalarının bu növlərini biz aşağıdakı meyardan asılı olaraq ayıra bilərik? 

A) kapital üzәrindә mülkiyyәtin formasından                   B) kәmiyyәtindәn         

C) kapital qoyuluşu sahәsindәn                                         D) buraxılan mәhsulun çeşidindәn                       

E) rәqabәtin növündәn 

 

73) Əmtəə və xidmətləri istehsalı və reallaşdırılması yolu ilə istehsal amillərinin 

istifadəsi vasitəsilə öz mənafelərini reallaşdıran təsərrüfat həlqəsi: 

A) firma       B) ev tәsәrrüfatı        C) dövlәt            D) bank             E) sadalananlardan heç biri 

 

74) Müstəqil qərarlar qəbul edən, öz tələbatlarını maksimum ödəməyə cəhd edən iqtisadi 

subyekt hansısa istehsal amilinin mülkiyyətçidir, insan kapitalının təkrar istehsalını təmin 

edir: 

A) ev tәsәrrüfatı      B) firma        C) dövlәt         D) bank             E)  sadalananlardan heç biri 

 

75) Bu bazar iqtisadiyyatının subyekti deyildir: 

A) bütün sadalananlar subyektdir     B) dövlәt     C) ev tәsәrrüfatları     D) firmalar       E) banklar 

 

76) Bazarın hansı iki tipi əmtəə və resursların dövranı modelinə daxil edilmişdir? 

A) resurslar bazarı, әmtәә vә xidmәtlәr bazarı          B) iş qüvvәsi bazarı vә pul bazarı  

C) informasiya bazarı vә istehlak bazarı                   D) valyuta bazarı, әmtәә vә xidmәtlәr bazarı 

E) pul bazarı vә resurslar bazarı 

 

77) Hansı elmi istiqamət dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin məhdudluğunu müdafiə 

edir?  

A) neoliberal        B) keynsçi         C)  marjinal       D) sosial  institusional        E) marksist 

78) Bazar iqtisadiyyatının dövlətə xas olmayant funksiyanı göstərin: 

A) qiymәtlәrin mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә tәyin edilmәsi   

B) fiskal siyasәtin hәyata keçirilmәsi 

C) bazarın mәnfi tәrәfinin kompensasiya edilmәsi 

 D) bazar münasibәtlәri iştirakçılarının 8ocial qarantlarının tәmin edilmәsi 

E) işsizliyin azaldılmasına dair tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi 

 

79) Dövlətin bazara birbaşa təsiri alətini göstərin: 



A) bütün sadalananlar                                    B) millilәşdirmә, özәllәşdirmә                   

C) dövlәt alışmaları                                       D) mәqsәdli maliyyәlәşdirmә                                                                                

E) sadalananlardan heç biri 

 

80) Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatında hansı ildən başlayaraq iqtisadi artım müşahidə 

olunur? 

A) 1996cı ildәn     B)1990cı ildәn      C) 1993cü ildәn      D) 2000ci ildәn      E) 2003cü ildәn 

 
81) Azərbaycanda neçənci ildən ÜDM və ÜMM hesablanmasına keçilmişdir? 

A) 1988         B) 1986               C) 1987               D) 1989                         E) 1990 

 

82) Sahələrin, istehsal növlərinin və ərazi komplekslərinin qarşılıqlı əlaqəli sistemi: 

A) milli iqtisadiyyat               B) sahәlәr kompleksinin mәcmusu           

C) әrazi iqtisadiyyatı              D) regional iqtisadiyyat                                                                        

E) bütün istehsal sahәlәrinin mәcmusu 

 

83) Kollektiv mülkiyyətin bir növü deyildir: 

A) xüsusi firmaların mülkiyyәti            B) açıq sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti 

C) kooperativlәrin mülkiyyәti               D) tam ortaqlıq mülkiyyәti       

E) qapalı sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti 

 

84) Sadalanan sahələrdan hansında dövlət mülkiyyətinin daha böyük payının olması 

məqsədyönlüdür? 

A) elektrik enerjisi istehsalı                    B) turizm sahәsi   

C) ayaqqabı istehsalı                               D) avtomobil istehsalı    

E) mәnzil tikintisi 

 

85) Vətəndaşların şəxsi əmlakı və yığımları hansı mülkiyyət formasına aiddir? 

 A) xüsusi    B)dövlәt    C) ictimai     D) bәlәdiyyә     E)sәhmdar 

 

86) İqtisadiyyatda xüsusi müllkiyyətin üstünlük təşkil etməsi aşağıdakının səciyyəvi 

xüsusiyyətlərini əks etdirir:  

A) azad bazar iqtisadiyyatının          B) inzibatiamirlik iqtisadiyyatının        

C) qarışıq iqtisadiyyatın                   D) keçid iqtisadiyyatının                   

E) sadalananlardan heç birinin 

 

87) Mülkiyyət obyektlərinin xüsusi mülkiyyətdən dövlət mülkiyyətinə keçməsi prosesi 

adlanır:  

A) millilәşdirmә   B) invertarlaşdırma    C) özәllәşdirmә   D) müsadirә    E) spesifiklәşdirmә 

 

88) Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyətin daha geniş yayılmış növü budur: 

A) sәhmdar mülkiyyәti                 B) dövlәt mülkiyyәti                 

C) xüsusi mülkiyyәt                       D) bәlәdiyyә mülkiyyәti                  

E) kooperativ mülkiyyәt 

 

89) Mülkiyyət iqtisadi anlayış kimi: 

A) әşyanın özüdür                              B) insanların әşyalara münasibәtidir    

C) әşyanın icarәyә verilmәsi             D) mülkiyyәt iqtisadi anlayış deyil  

E) әşyaların mәnimsәnilmәsi ilә әlaqәdar insanların birbirinә münasibәtlәridir 

 

90) Mülkiyyət hüququ: 

A) bütün sadalanan hüquqları 



B) nemәt üzәrindә müstәsna fiziki nәzarәt hüququdur 

C) nemәtlәrin istifadә olunmasından әldә olunan nәticәlәrә sahib olmaq hüququdur 

D) nemәtin kim vә necә istifadә etmәsi qәrarını qәbul etmәk hüququdur. 

E) sadalanan hüquqlardan heç biri 

 

91) Firmaların hansı növləri açıq və qapalı firmalara bölünür? 

A) sәhmdar cәmiyyәtlәri      B) şәxsi müәssisәlәr  
C) ortaqlıqlar                        D) dövlәt müәssisәlәri  

E) kooperativlәr 

 

92) İqtisadi sistemin istehsal imkanları nə ilə məhdudlaşır? 

A) istifadә olunan ehtiyatların mәhdudluğu ilә    B) insanların tәlәbatlarının sonsuzluğu ilә 

C) dövlәtin iqtisadi proseslәrә müdaxilәsi ilә       D) istehsal münasibәtlәrinin mürәkkәbliyi ilә 
E) iqtisadi ziddiyyәtlәrlә 

 

 

 

93) İqtisadi sistemin səmərəli fəaliyyətinin əsas problem: 

A) resursların bölgüsünün әn yaxşı üsulunun seçilmәsi problemidir           

B) işsizlik problemidir 

C) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin daha yaxşı bölgüsü problemidir       

D) inflyasiya problemidir 

E) iş qüvvәsinin istehsal sahәlәri üzrә bölgüsü problemidir 

 

94) Rəqabətin hərfi mənası nədir? 

A) toqquşma     B) yaxşılaşdırma    C) inkişaf     D) әlverişli şәrait         E) bazar 

 

95) Ümumi milli məhsul nədir? 

A) milli şirkәtlәr tәrәfindәn istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği 

B) daxili vә xarici bazarda realizә edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği 

C) ölkәdә istehsal edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği 

D) ölkә әrazisindә istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği 

E) ölkәdә istehsal edilmiş bütün gәlirlәrin cәmi 

 

96) Ümumi daxili məhsul nədir? 

A) ölkә әrazisindә istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği 

B) daxili vә xarici bazarda realizә edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği 

C) ölkәdә istehsal edilmiş bütün әmtәәlәrin mәblәği 

D) milli şirkәtlәr tәrәfindәn istehsal edilmiş bütün son mәhsulların vә xidmәtlәrin mәblәği 

E) ölkәdә istehsal edilmiş bütün gәlirlәrin cәmi 

 

97) Zehində hadisəni tərkib hissələrinə bölərək hər birinin ayrılıqda öyrənilməsinə 

əsaslanan elmi metod necə adlanır? 

A) tәhlil  B) elmi abstraksiya  C) induksiya  D) deduksiya  E) riyazi modellәşdirmә 

 

98) Elmin tədqiqat predmetini tədavüldən istehsala keçirən elmi cərəyanınını göstərin: 

A) fiziokratlar   B) utopiksosialitlәr  C) marjinalistlәr  D) keynsçilәr  E) merkantelistlәr 

 

99) Ayrıayrı amillərin öyrənilməsindən ümumi müddəalar və nəticələrə keçid – bu: 

A) induksiya metodudur               B) iqtisadi eksperimentdir  

C) elmi abstraksiyadır                   D) deduksiya metodudur 

E) mәntiqi metoddur 



 

100) Hansı metodoloji yanaşma üçün iqtisadi hadisələri qarşılıqlı əlaqədə və inkişafda 

səçiyyəvidir? 

A) dialektikmaterialist            B) subyektiv  

C) neopozitivempirik              D) rasionalist  

E)bütün sadalanan yanaşmalar üçün 

 

101) Öyrənmə metodlarından ümumidən xüsusiyə doğru hərəkəti əks etdirəni göstərin: 

A) deduksiya metodu              B) iqtisadi eksperiment               

C) elmi abstraksiya                 D) induksiya metodu   

E) mәntiqi metod 

 

102) Ümumiləşdirmə metodunun tətbiqinin nəticəsi nədən ibarətdir? 

A) yekun nәticәlәrin vә xarakteristikaların alınması        B) iqtisadi modellәr   

C) qrafiklәrin qurulması                                              D) ayrıayrı iqtisadi hadisәlәrin öyrәnilmәsi   

E) әvvәlki tәcrübәnin öyrәnilmәsi 

 

103) Hansı elmi metod ayrıayrı elementlərin vahid tam şəklində birləşdirilməsinə və 

onların qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsinə əsaslanır? 

A) sintez               B) elmi abstraksiya         C) analiz        D) induksiya       E) deduksiya  

 

104) Mikroiqtisadiyyat nöqteyinəzərindən iqtisadiyyatın başlıca problemi ibarətdir: 

A) resursların sәmәrәli bölgüsünü tәmin etmәkdәn  

B) inflyasiya vә işsizliyin aradan qaldırılmasından 

C) vәtәndaşlara layiqli hәyat sәviyyәsi tәmin etmәkdәn   

D) qabaqcıl texnologiyaların tәtbiqini tәmin etmәkdәn 

E) bütün sadalananlar düzdür 

 

105) Hansı xərclər alternativ adlanır? 

A) resursların mәhdudluğu şәraitindә seçimin zәruriliyilә әlaqәdar xәrclәr  

B) sadalanan xәrclәrdәn heç biri 

C) hazır mәhsulun reallaşdırılması ilә әlaqәdar xәrclәr  

D) rәqabәt mübarizәsi vә reklamla әlaqәdar xәrclәr 

E) istehsalın genişlәndirilmәsilә әlaqәdar xәrclәr 

 

106) Xüsusi mülkiyyətə aid deyildir: 

A) bütün sadalananlar aiddir                   B) ev tәsәrüffatlarının әmlakı  

C) şәxsi yığımlar                                     D) leqal xüsusi müәssisәlәr 

E) qeyrileqal xüsusi müәssisәlәr 

 

107) Mülkiyyət hüquqlarının spesifikləşdirilməsi nəyi bildirir? 

A) bu hüquqların dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi     B) bu hüquqların digәr şәxsә verilmәsi  

C) bu hüquqların lәğv edilmәsini                        D) mülkiyyәtin formalarının dәyişdirilmәsini  

E) sadalananlardan heç biri 

 

108) Mülkiyyət hüquqları nəzəıriyyəsində mülkiyyət münasibətləri şərtlənmişdir: 

A) resursların nadirliyilә                        B) tәsәrrüfatçılığın üstün üsulu ilә  

C) istehsalın inkişaf sәviyyәsilә               D) iqtisadiyyatın dövlәt tәnzirmlәnmәsilә  

E) bütün sadalananlarla 

 

109) Maliyyə münasibətləri nəyi əks etdirir? 

A) pul vәsaitlәri fondunun yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi münasibәtlәrini 



B) dövlәtlә müәssisәlәr arasında pul vәsaitlәrinin bölgüsü münasibәtlәrini 

C) dövlәt büdcәsinin gәlirlәri vә xәrclәri arasında olan münasibәtlәri 

D) müәssisәlәrin pul vәsaitlәrinin yaradılması üzrә münasibәtlәri 

E) pul vәsaitlәrinin dövlәtlә vәtәndaşları arasında bölgüsü 

 

110) Pul sisteminin tərkib hissəsini nə təşkil edir?  

A) milli valyuta sistemi  B) pul vahidi 

C) kredit sistemi             D) milli maliyyә sistemi   

E) milli maliyyә-kredit sistemi 

 

111) Pul vəsaitləri fondlarının bölgüsü, yenidən bölgüsü və istifadəsi ilə əlaqədar 

yaranan münasibətlər sistemi:  

A) maliyyә             B) vergi        C) büdcә         D) sığorta        E) bank 

112) Aşağıdakılardan hansı kredit sisteminin əsas həlqəsinə daxil deyil?  

A) ixtisaslaşdırılmış maliyyә-kredit sistemi             B) Mәrkәzi Bank 

C) kommersiya bankları                                           D) hamısı aiddir 

E) heç biri aid deyil 

 

113) Hansı müddətdə dövlət büdcəsinin tələblərinin yerinə yetirilməsi həyata keçirilir? 

A) büdcә ili                                        B) büdcәnin tәsdiq vaxtı 

C) büdcәsinin planlaşdırılması          D) büdcәnin tәsdiqi 

E) büdcәnin müәyyәnlәşdirilmәsi 

 

114) Dövlət xərcləri və vergi ilə bağlı tənzimləmə sistemi:  

A) fiskal siyasәt            B) maliyyә siyasәti 

C) pulkredit siyasәti      D) dövlәt siyasәti 

E) iqtisadi tәnzimlәmә siyasәti 

 

115) Aşağıdakı hansı vergi növü birbaşa vergiyə aid deyil?  

A) әlavә dәyәr vergisi                   B) gәlir vergisi 

C) fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi   D) mәnfәәt vergisi 

E) әmlak vergisi 

 

116) Aşağıdakı hansı vergi növü dolayı vergiyə aid deyil?  

A) mәnfәәt vergisi     B) aksizlәr 

C) satışdan vergi        D) gömrük rüsumları 

E) әlavә dәyәr vergisi 

 

117) Aşağıdakılardan hansı vergi hədləri formasına aid deyil?  

A) birdәfәlik           B) mütәrәqqi 

C) proporsional        D) reqressiv 

E) sabit 

 

118) Tam məşğulluq nə deməkdir?  

A) әmәk qabiliyyәti olan vә işlәmәk istәyәn hәr bir şәxs işlә tәmin olunmuşdur 

B) bütün әmәk qabiliyyәtli әhali işlә tәmin edilmişdir 

C) ölkәdә işsizliyin olmadığı bir dövr 

D) yuxarıda göstәricilәrin hamısı doğrudur 

E) yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri doğru deyil 

 

119) Firmanın fəaliyyət aktivliyinin artmasına təkan verən xarici şərtlər hansılardır? 

A) mükәmmәl rәqabәt                   B) bazarın inhisara alınması 



C) qeyrimükәmmәl rәqabәt           D) bazarın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi 

E) qiymәtin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi 

 

120) Milli iqtisadiyyatın əsas məqsədləri: 

A) iqtisadi artım, mәşğulluğun tәmin olunması, qiymәtlәrin stabillik sәviyyәsi, iqtisadi 

sәmәrәlilik, tәdiyyә balansının tarazlığı, cәmiyyәtdә sosial әdalәt 

B) mәşğulluq, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının sabitliyi 

C) iqtisadi artım, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının tarazlığı, sosial әdalәt 

D) iqtisadi sәmәrәlilik, idxalixrac balansının sabitliyi, sosial әdalәt, beynәlxalq dünya 

tәsәrrüfatına inteqrasiya 

E) iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadi stabillik, işsizliyin lәğv edilmәsi, xidmәt sahәlәrinin 

Inkişafı 

 

121 ) İdarəetmənin bir elm kimi tanınması kimin adı ilə bağlıdır? 

A) Frederik Teylor  B) Anri-Fayolun C) Henri Qantın D) Elton Meyonun E) Lindal Urvikin 

 

1222) Elmi menecmentin prinsipləri əsəri neçənci ildə yazılmışdır? 

A) 1911ci il  B) 1910cu il C) 1912ci il   D) 1905 –ci il   E) 1914ci il 

 

123) Elmi menecmentin prinsipləri əsəri kim tərəfindən yazılmışdır? 

A) Frederik Teylor  B) Abram Linkoln  C) Anri-Fayol  D) Ceyms Muni  E) Abraam Maslou 

 

124) Anri-Fayolun idarəetmə prinsipləri içərisində idarəetmə rəhbərlərinin zəncirvari 

pilləvari düzülüşünün nəzərdə tutan prinsip hansıdır? 

A) Skalyar zәncir     B) Mәrkәzlәşdirmә  

C) Әmәk bölgüsü    D) Nizam-intizam  

E) İstiqamәtin vahidliyi 

 

125) Biznes-planın əsas məqsədləri hansılardır? 

A) Kreditlәrin cәlb edilmәsi, fәaliyyәtin genişlәndirilmәsi  

B) İstehsalın genişlәndirilmәsi 

C) Yeni mәhsulun istehsalı 

D) Birgә müәssisәlәrin yaradılması 

E) İnvestisiyalar cәlb etmәk 

 

126) Biznes-planın strukturu hansı əsas elementlərdən ibarətdir? 

A) Maliyyә planı, istehsal planı, marketinq planı, HRM planı, texnoloci plan  

B) Texnoloji plan, HRM plan, investisiya plan 

C) Maliyyә planı, istehsal, büdcә, HRM planı, texnoloci plan 

D) Maliyyә planı, istehsal planı, texnoloji plan, keyfiyyәt planı, investisiya planı 

E) Maliyyә planı, istehsal planı, texnoloji plan 

 

127) Strateji menecmentlə hansı idarəetmə səviyyəsində daha çox məşqul olur? 

A) Yuxarı      B) Aşagı    C) Orta     D) Texniki sәviyyәdә       E) İdarәçilk sәviyyәsindә 

 

128) Strateji menecment neçə ili əhatə edir? 

A) 10 ildәn artıq    B) 3 il    C) 5 il      D) 1 il   E) 6 ayı 

129) Strateji menecment anlayışının yaradıcısı kimdir? 

A) İ. Ansoff  B) D. Makreqor    C) A. Maslou    D) H. Mintsberq   E) H.Qant 

130) Strateji menecmentin yaranması nə vaxt baş vermişdir? 

A) XXci әsrin 60cı illәrindә         B) XXci әsrin 40cı illәrindә 

C) XXci әsrin 50ci illәrindә         D) XXci әsrin 30cu illәrindә 



E) XXәsrin 20ci illәrindә 

 

131) Qərar nədir? 

A) Qәrar – insanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsi olub, onu hәr hansı bir nәticәyә vә ya tәlәb 

edilәn fәaliyyәtә gәtirib çıxarır  

B) Qәrar – insan әqlinin mәhsuludur 

C) Qәrar – insanın tәfәkkür fәaliyyәtinin nәticәsidir 

D) Qәrar insanı hәr hansı bir nәticәyә gәtirib çıxarır 

E) Qәrar-tәsir üsuludur 

 

132) İmpulsiv qərarlar nədir? 

A) Belә qәrarların müәlliflәri çoxlu sayda ideyalar yaradırlar, lakin onları yoxlaya bilmirlәr. 

Buna görә dә belә qәrarlar çox vaxt tam reallaşmır  

B) Konkret problemin hәllinin başa düşülmәsi vә ya dәrk edilmәsidir 

C) Belә qәrarlar real vәziyyәtin tәhlili әsasında qәbul edilir vә tam reallaşdırı 

D) Belә qәrarlar keçmiş tәcrübәyә әsasla 

E) Ani qәbul edilәn qәrarlardır 

 

133) İnsayt qərarlar nədir? 

A) Konkret problemin hәllinin başa düşülmәsi vә ya dәrk edilmәsidir  

B) Kompüter şirkәtlәrindә qәbul edilәn qәrardır 

C) İri şirkәtlәrdә qәbul edilәn qәrardır 

D) Saytlarla bağlı qәrardır 

E) Gecikmiş qәrarlardır 

 

134) İdarəetmə qərarlarının əsas növləri hansılardır? 

A) İntuitiv, insayt vә mülahizәlәrә әsaslanan     B) İnert, ordinar vә mülahizәlәrә әsaslanan 

C) İntuitiv, inert, insayt vә ordinar                       D) İntuitiv, inert vә insayt 

E) İnsayt,qeyriordinar 

 

135) A.Maslou aşağıdakılardan hansı nəzəriyyənin yaradıcısıdır? 

A) Tәlәbatların ierarxiyası nәzәriyyәsinin     B) Әdalәtlilik nәzәriyyәsinin 

C) Gözlәmә nәzәriyyәsinin                            D) Qazanılmış tәlәbatlar nәzәriyyәsinin 

E) Porterlouler nәzәriyyәsinin 

 

136) Birbaşa təsir metodlarından aşağıdakı təsnifləşdirmələrin hansı düz deyil? 

A) sosial   B) maddi   C) hüquqi   D) mәnәvi   E) iqtisadi 

 

137) İdarəetmə metodlarının ... idarəetmənin obyektiv qanunauyğunluqları ilə bağlıdır. Bu 

cümləni tamamlayın 

A) mәzmunu    B) tәşkili prinsiplәrini    C) sistemini   D) mәqsәdini    E) mexanizmi 

 

138) İdarəetmə metodları neçə qrupa bölünür? 

A) 3    B) 2    C) 4   D) 5   E) 6 

 

144) İnzibati metodun təşkilati-sərəncam təsiri vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil 

deyildir? 

A) tәcrübә mübadilәsi  B) sәrәncam C) tәlimat D) әmr   E) әsasnamә 

 

145) Menecmentin yaranmasının ilkin tarixi şərti nə olmuşdur? 

A) sәnayenin miqyasının genişlәndirilmәsi, әmәk mәhsuldarlığının artırılması  

B) İnsanların maddi rifahının yüksәk sәviyyәdә tәmin edilmәsinә nail olmaq 



C) menecment ixtisasının cәmiyyәt arasında nüfuz qazanması 

D) elimin müxtәlif sahәlәrinin inkişaf etmәsi 

E) insanların alıcıliq qabiliyyәtinin yüksәlmәsi 

 

146) Nəzarət menecment prosesinin neçənci funksiyasıdır? 

A) 4cü funksiyası   B) 2ci funksiyası C) 3cü funksiyası D) 1ci funksiyası E) 5ci funksiyası 

 

147) İstehsal proseslərinin tənzimlənməsi və ona nəzarət forması hansı bölməyə xasdır? 

A) İnformasiya mәrkәzlәri   B) Mühasibatlıq şöbәsi 

C) Marketinq şöbәsi           D) Tәsәrrüfat şöbәsi 

E) Madditexniki tәchizat şöbәsinә 

 

147) Menecerlərin etik davranış səviyyəsinin yüksəldilməsinin əsas üslubları hansılardır? 

A) Etik normativlәr, etika üzrә komitәlәr, etik hesabatlar, etik davranışa öyrәdilmә  

B) Qanunlar, istehlakçılarla münasibәtlәr, sosial yoxlamalar 

C) Rәqabәt kodeksi, sahibkarların razılaşmaları, ticarәt sövdәlәşmәlәri 

D) Qanunlar, etika üzrә komitәlәr, etik davranışın öyrәnilmәsi 

E) Rәqabәt kodeksi, etika üzrә komitәlәr, ticarәt sövdәlşmәlәri 

 

148) İnsanların davranışına təsir göstərən davranış normaları hansılardır? 

A) hüquqi,azad secim,etik           B) hüquqi,azad secim,iqtisadi 

C) azad secim,estetik,iqtisadi     D) iqtisadi,hüquqi,texniki 

E) iqtisadi,hüquqi,beynәlxalq 

 

149) İdarəetmənin xüsusi prinsiplərinə aid olmayan variantı tapın. 

A) Sistemlilik prinsipi                  B) Kollegiallılıq prinsipi 

C) Komandanın birliyi prinsipi     D) İdarәetmәnin demokratiklәşdirilmәsi prinsipi 

E) İdarәetmәdә hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi prinsipi 

 

150) İdarəetmə etikasının mahiyyətini düzgün ifadə edən yanaşma hansıdır? 

A) idarәetmә etikas-ıinsanlara hörmәtin ifadә olunmasına,rәhbәr vә tabeçilkdә olanlar arasında 

qarşıliqlı anlaşma atmosferinn yaranmasına xidmәt 

B) idarәetmә etikası-tәşkilatda qaydaqanun yaradan tәşkilatın elementidir göstәrәn üşgüzar 

ünsiyyәtin qayda vә formalarıdır 

C) idarәetmә etikası-insanlara hörmәtin ifadә olunmasına,münaqişәlәrin hәll olunmasına yönәlәn 

tәsir metodudur 

D) idarәetmә etikası-insanlara hörmәtin ifadә olunmasına vә taeçilikdә olanlar arasında 

gәrginliyin götürülmәsinә xidmәt göstәrәn üşgüzarünsiyyәtin qayda vә formalarıdır 

E) ) idarәetmә etikası-insan resurslarından düzgün istifadәni tәmin edәn tәşkilatın idarәetmә 

elementidir  

151) Klassik və ya inzibatı məktəbin banisi kimdir? 

A) Anri-Fayol   B) Henri Ford C) Elton Meyo D) Frederik Teylor E) Lindal Urvik 

 
152) Elmi idarəetmə məktəbinin idarəetmədə roluna aid olmayan variantı göstərin. 

A) Mürәkkәb situasiyalarda qәrar qәbul edәn rәhbәrlәrә kömәk mәqsәdilә kәmiyyәt 

metodalarının inkişafı  

B) Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәk üçün maddi stimullaşdırmadan düzgün vә sistematik 

istifadә olunması 

C) Vәzifәnin yerinә yetirilmәsinin әn yaxşı üsulunu müәyyәn etmәk üçün elmi tәhlildәn istifadә 

olunması 

D) Vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün әn çox uyğun gәlәn işçilәrin seçilmәsı,onların tәhsilinin 

tәmin olunması 



E) Planlaşdırma vә işin beyindә qurulmasının işin özündәn ayrılması 

153) Mülahizələrə əsaslanan qərarlar rasional qərarlardan hansı xüsusiyyətinə görə 

fərqlənir ? 

A) Keçmiş tәcrübәdәn asılıdır       B) Keçmiş tәcrübәdәn asılı deyil 

C) Obyektinә görә                         D) Subyektinә görә 

E) Obyektivliyinә görә 

 

154) Orijinallıq müşahidə olunmayan, köhnə qərarların təkrarı kimi səslənən qərarlar 

adlanır 

A) İnert qәrarlar                         B) İntuitiv qәrarlar 

C) İmpulsıv qәrarlar                  D) Tarazlaşmış qәrarlar 

E) İnsayt qәrarlar 

 

155) Rasional qərarlar mülahizələrə əsaslanan qərarlardan hansı xüsusiyyətinə görə 

fərqlənir 

A) Keçmiş tәcrübәdәn asılı deyil                     B) Keçmiş tәcrübәdәn asılıdır 

C) Obyektinә görә                                            D) Subyektinә görә 

E) Heç bir xüsusiyyәtinә görә 

 

156) Hamı tərəfindən başa düşülən qərar necə adlanır? 

A) İnsayt qәrarlar B) İnert qәrarlar C) İnert qәrarlar D) Tarazlaşmış qәrarlar E) İmpulsiv qәrarlar 

 

157) Planlaşdırmanın əsasında duran prinsiplərə aid deyildir: 

A) ahәngdarlıq prinsipi          B) effektivlik prinsipi 

C) fasilәsizlik prinsipi           D) dәqiqlik prinsipi 

E) effektivlik prinsipi 

 

158) Strateji məqsəd və vəzifələrə nail olmaq yolunda aralıq məqsədin 

müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan planlaşdırma növü hansıdır? 

A) taktiki planlaşdırma        B) operativ planlaşdırma 

C) biznes planlaşdırma            D) strateji planlaşdırma 

E) Riyazi planlaşdırma 

 

159) Menecerin strategiyasının reallaşmasını kim həyata keçirir? 

A) Müәssisәnin idarәetmә aparatı           B) Müәssisәnin direktoru 

C) Menecer                                              D) Müәsissәnin kollektivi 

E) Kreditorlar 

 

160) Hansı rəhbərlik üslubu üçün bütün məsələlərin təkbaşına həlli xarakterikdir 

A) avtoritar   B) demokratik   C) Liberal D) Totalitar   E) Heç biri 

 

161) İdrəetmə üslubunun formalaşmasının əsas amlləri hansılardır 

A) Rәhbәrin şәxsiyyәti , peşә biliklәri, xarakterik әlamәtlәr, siyasi kredo vә әxlaqi kredosu  

B) Xarakterik әlamәtlәr, siyasi kredo (dünyagörüş) 

C) Şәxsiyyәtin әxlaqi dünyagörüşü vә bacarıqlı olması 

D) Temperament, peşә biliklәri 

E) Hamısı 

 

162) Direktiv idarəetmə üslubu şəraitində qərarlar kim tərəfindən qəbul edilir? 

A) Rәhbәr tәrәfindәn                                 B) Rәhbәr vә kollektiv tәrәfindәn 

C) Bir başa kollektiv tәrәfindәn                D) Rәhbәr vә kollektiv ayrılıqda 

E) Heç biri 



 

163) Avtoritar rəhbərlik üslubu daha çox hansı üsluba yaxındır 

A) Totalitar B) Demokratik C) Liberal D) Direktiv E) İdeal rәhbәrlik üslubu 

 

164) Aşağıdakı cavablardan hansı demokratik idarəetmə üslubunu əks etdirir? 

A) Rәhbәr sәlahiyyәt vә hüquqları tabeçiliyindә olanlarla bölüşür  

B) Rәhbәr sәlahiyyәt vә hüquqları öz әlindә cәmlәşdirir 

C) Rәhbәr hüquq vә vәzifәlәri nisbәtәn az dәqiqliklә tabeçiliyindә olanlarla bölüşür 

D) Bütün mәsuliyyәt vә sәlahiyyәt tabeçilikdә olanlara verilir 

E) Bütün mәsuliyyәt rәhbәri üzәrinә düşür 

 

165) İnsanların arasında qarşılıqlı münasibət yaratmaq məharətinin incə sirri başqa 

adamların nöqteyinəzərini başa düşmək və hadisələrə həm də onun nöqteyi nəzərindən 

yanaşmaq bacarığıdır . İfadəsiniin müəllifi kimdir? 

A) H. Ford B) Emirson C) A. Linkoli D) D. Karnegi E) A. Smit 

166) Qeyd edilən variantlar içərisində təşkilatda heyətin idarə edilməsi sisteminin inkşaf 

yönümünü müəyyən edən prinsiplərə aid edilməyən variantı göstərin. 

A) şәffaflıq B) ixtisaslaşma C) iyerarxiyalılıq D) paralellik E) tәmәrküzlәşmә 

167) Təşkilatda heyətin idarə edilməsi sisteminin formalaşdırılmasına tələbləri xarakterizə 

edən prinisplərdən biri kimi heyətin idarəedilməsi funksiyalarının birinciliyi prinsipinin 

mahiyyətini hansı variant əks etdirir? 

A) heyәtin idarәedilmәsi sisteminin altsistemlәrinin tәrkibi, tәşkilati struktur, işçilәr vә onların 

sayını formalaşdıran tәlәblәr heyәtin idarә edilmәsi funksiyalarının tәrkibindәn, miqdarından vә 

әmәk tutumundan asılıdır 

B) heyәti idarәetmә sisteminin tәşkilinә yönәldilmiş funksiyalarla (infrafunksiya) heyәti 

idarәetmә funksiyaları (infrafunksiya) arasında proporsiyanı müәyyәn edir 

C) heyәtin idarәetmә sisteminin formalaşması zamanı inkişaf perspektivlәrini nәzәrә almaq 

lazımdır 

D) heyәtin idarәedilmәsi funksiyaları özözünә deyil, istehsalın tәlәbat vә mәqsәdlәrinә uyğun 

olaraq formalaşır vә dәyişir 

E) Heyәtin idarәedilmәsi sisteminı formalaşdırarkәn gәlәcәk tәlәbatә nәzәrә almaq lazımdır 

 

168) Ehtiyata namizəd seçərkən əsas meyarlar vacibdir.Səhv variantı göstərin. 

A) Maliyyә durumu                     B) İnsanlarla praktiki iş tәcrübәsi 

C) Tәşkilatçılıq qabiliyyәti          D) Yaşı vә sağlamlığının vәziyyәti 

E) Tәhsil vә peşә hazırlığının müvafiq sәviyyәsi 

 

169) Kadr ehtiyatının formalaşması prosesinin əsas mərhələlərinə aid deyildir: 

A) kadrların әmәk fәaliyyәtinin qjymәtlәndirlmәsi  

B) namizәdin işgüzar, peşә vә şәxsi keyfıyyәtlәri haqqında informasiya toplanması 

C) kadr ehtiyatının tәrkibinin formalaşması 

D) rәhbәr kadrların tәrkibindә nәzәrdә tutulan dәyişikliklәr proqnozunun tәrtibi 

E) Kadr ehtiyatının proqnozlaşdırılması 

 

170) Hansı variant heyətin daxili mənbələr hesabına cəlb edilməsinin üstünlüklərinə aid 

edilə bilməz? 

A) böyük xәrclәrin yaranması      B) kadr siyasәtinin «şәffaflığı» 

C) xidmәti yüksәliş şansı artır      D) Müsbәt psixoloji iqlimin yaranması 

E) tәşkilatda formalaşmış әmәk haqqı sәviyyәsinin qorunub saxlanılması 

 

171) Seçmə metodlarına aid deyildir? 

A) normativlәşdirmә B) testlәşdirmә C) sınaqlar D) söhbәt aparma  E) Attestasiya 



 

172) Rəhbərlik üslubunun neçə növü ən çox yayılmışdır 

A) 3 B) 4 C) 2 D) 23 E) 5 

 

173) Rəhbərin əməkdaşlara təsir göstərməsi hansı əsas nəticəyə gətirib çıxarir? 1. 

İnandırma 2. Beyninə yeritmə 3. Məyusetmə 4. Təhqir etmə5. Tənbeh etmə 6.Ruhlandırma 

A) 6,3 B) 1,3 C) 1,3,4 D) 1,2 E) 1,3 

 

174) Planlaşdırma zamanı mühitin öyrənilməsi üçün istifadə edilən model hansıdır? 

A) SWOT Matrisası B) Büdcә C) Tәqvimlәrdәn D) Konbon E) Xәtti 

175) Plannədir? 

A) plan-tәşkilatın müәyyәn dövr әrzindә keçәcәyi yol xәritәsidir 

B) plan-hüquqi sәnәddir 

C) plan-rәhbәrin tәqribi müәyyәnlәşdirdiyi yol xәritәsidir 

D) plan-rәhbәrin arzuladığı vәziyyәtdir 

E) plan-tabeçilikdә olanlar üçün tәrtib olunan nizamnamәdir 

 

176) Antiböhranlı idarəetmədə investisiya siyasətinin əsas metodları hansılardır? 

A)  İnvestisiyanın özünüödәmә müddәtinin müәyyәn edilmәsi 

B) Qiymәt vә kredit 

C) Planlaşdırma 

D) Büdcә balansının müәyyәn edilmәsi 

E) Planlaşdırma, büdcә balansının müәyyәn edilmәsi 

 

177) Nəzarətin hansı formalrı vardır?                                                                                        

A) Rәhbәri   nәzarәt        B) Cari nәzarәt 

C) İşçi nәzarәt                D)Yekun nәzarәt 

E) Rüblük nәzarәt 

 

178) Müəssisənin qeydiyyatı harada aparılır? 

A) Әdliyyә Nazirliyindә            B) İcra hakimiyyәtindә  

C)Sәhiyyә  Nazirliyindә             D) İqtisadi İnkişaf Nazirliyindә  

E) Tәhsil Nazirliyindә  

 

179) Menecmentdə “Proses yanaşması” dedikdə nə başa düşülür? 

A)İdarәetmә funksiyalarının ardıcılıqla idarә edilmәsi 

B) Texnoloji prosesin qurulması 

C) Planlaşdırmanın  tәşkiletmә ilә әlaqәlәndirilmәsi 

D) Texnoloji proseslәrin tәşkili ardıcıllığı 

E) İdarәetmә sәviyyәsinin tәşkili 

 

180) Menecmentdə “Situasiya  yanaşması” dedikdə nə başa düşülür? 

A) İdarәetmә qәrarlarının vaxt amili nәzәrә alınmaqla qәbul edilmәsi 

B) İdarәetmә әmәliyyatlarının vaxta görә ardıcıllığı 

C) Rәhbәr işçilәrin fәaliyyәtinin vaxta görә qiymәtlәndirilmәsi 

D) Daxili tәsir amillәrinin nәzәrә alınması 

E) Daxili tәsir amillәrinin nәzәrә alınmaması 

 

181) Menecmentin iqtisadi mexanizminin başlıca tərkib hissəsi nədir? 

A) Kadr  tәminatı             B) Xammal tәchizatı 

C) Material tәchizatı        D)Keyfiyyәtin tәminatı 

E)  Kәmiyyәtin tәminatı 



182) Firmanın başlıca məqsədi nədən ibarətdir? 

A) Daha az xәrclә yüksәk mәnfәәt әldә etmәk               B) Rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul buraxmaq 

C) Bazarı әldә saxlamaq                                                 D)   Әmtәә istehsalını artırmaq 

E) İstehsal prosesini tәşkil etmәk 

 

183) Firmanın təsərrüfat fəaliyyəti hansı göstəriciləri xarakterizə edir? 

A) Ümumi göstәricilәr                                   B) Nisbi göstәricilәr 

C) İstehsal xәrclәri göstәricilәr                      D) Mütlәq göstәricilәr 

E) Nisbi vә mütlәq göstәricilәr 

 

184) Firmanın rəqabət qabiliyyətliliyi hansı kriteriya ilə qiymətləndirilir? 

A) Mәhsulun tәlәbatı ödәyә bilmә qabiliyyәt       B) İxtisaslı kadrların olması 

C) Az pillәli idarәetmә sәviyyәsi                          D) Yüksәk dәrәcәli kadrların olması 

E)  Aşağı dәrәcәli kadrların olması 

 

185) Müəssisənin nizamnaməsinə daxilolan əsas göstəricilər hansılardır? 

A) Müәssisәnin ünvanı                         B) Әmtәәnin dövriyyәsi 

C) İş prosesi                                          D) İnformasiyanın olması 

E) İstehsal texnologiyası 

 

186) Menecmentin ideoloji metodu nəyi əsas götürür? 

A) Tәsәrrüfatçılıq ideologiyasını       B) Partiya ideologiyasını 

C) İmicin  yaradılmasını                    D) İmicә hörmәt edilmәsini 

E) Partiya vә tәsәrrüfatçılıq ideologiyasını 

 

187) Müəssisənin əsas maliyyə mənbəsi hansı hesab olunur? 

A) Öz mәsullarının satışdan әldә etdiyi vәsait 

B) Öz mәsullarının satışdan әldә etdiyi mәnfәәt 

C) Bankdan götürülәn kredit 

D)  Öz sәhmlәrini satışa çıxarmaq 

E) Әmtәә istehsalını artırmaq 

 

188) Menecmentdə mürəkkəblik yaradan əsas amil hansıdır? 

A) Tәsir göstәrәn amillәrin dәyişikliyi           B) İstehsal hәcminin çoxluğu 

C) İşçilәrin sayının az olması                          D) İşçilәrin sayının çox olması  

E) kadrların çatışmazlığı 

 

189) Menecer qrupu ilk növbədə hansı mənbələrdən formalaşır? 

A) Hәmin müәssisәnin kadrlarından             B) Kim müraciәt etsә 

C) Müsabiqә yolu ilә                                    D) İxtisaslı kadrlardan 

E) Yüksәk dәrәcәli işçilәrdәn 

 

190) Hər bir menecerin əsas vəzifəsi hansılardır? 

A) İşçilәri, istehsalı, informasiyanı idarә etmәk B) Kadrları, texnologiyanı idarә etmәk 

C) Texniki, orta sәviyyәni idarә etmәk               D) Tәsәrrüfat şöbәlәlәri vә bölmәlәri idarә etmәk 

E) İnformasiyaları idarә etmәk 

 

191) Menecmentin əsas metodları hansılardır? 

A) İqtisadi B) Siyasi C) İctimai D) Üslub E)  Sosial -psixoloji 

 

192) Menecmentin planlaşdırma funksiyasının  mahiyyəti nədən ibarətdir? 

A) Son nәticә әldә edilmәsi yollarını müәyyәnlәşidirir 



B) İşlәrin icra müddәtlәrini müәyyәn edir 

C) Strategiyanı müәyyәn edir 

D)  Mәqsәd çatma yolları müәyyәn edir 

E) Müәssisәnin büdcә imkanları tәhlil edilir 

 

193) Firmadaxili  planlaşdırmanın mahiyyəti  nədən ibarətdir? 

A)Mәqsәdә çatma yollarını müәyyәn edir         B) Ümumi mәqsәdlәr izah olunur  

C) Müәssisәnin büdcә imkanları tәhlil edilir     D) İşin icrası tәmin edilir 

E) istehsal tapşırıqları müәyyәn edilir 

 

194) Nəzarət prosesində qiymətləndirmə mərhələsi nəzarətin hansı funksiyası ilə 

qovuşmasını nümayiş etdirir? 

A) Planlaşdırma  B) Proqnozlaşdırma C) Koordinasiya D) Motivasiya E) Tәşkiletmә 

 

195) Təşkilatın qarşısına qoyduğu məqsədə çatmasını təmin edən effektiv nəzarətin 

xarakterik xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir? 

A) Nәzәrdә tutulan mәqsәd nsail olmaq nöqteyi nәzәrdәn geniş vә gizli olamlıdır 

B) Strateji cәhәtdәn mәqsәdyönlü olmalıdır 

C) Motivasiyaya müsbәt tәsir göstәrmәlidir 

D) Nәzarәt edilәn fәaliyyәt növünә müvafiq  olmalıdır 

E) Konkret nәticәlәrә istiqamәtlәnmәlidir 

 

196) Nəzarətin əsas vəzifələrinə hansılar aid deyildir? 

A) Әldә edilәn informasiya resurslarının gizlәdilmәsi 

B) Ümumi dövlәt qaydalarından kәnarlaşma hallarının konkret istiqamәtlәrinin müәyyәn 

edilmәsi 

C) bunlar әasında yoxlanılan obyektin fәaliyyәtinin qaydaya salınması üçün tәsirli tәdbirlәrin 

görülmәsi 

D) Kәnarlaşma hallarının sәbәblәrinin aşkara çıxarılması 

E) Hәr hansı bir dövr üçün nәzarәt edilәn obyektin real vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi 

  

197) Cari nəzarətin mahiyyəti nədən ibarətdir? 

A) Bilavasitә işlәrin yerinә yetirilmәsi gedişindә hәyata kerçirilir 

B) Vaxtaşırı hәyata keçirilәn nәzarәt formasıdır 

C) Nәzarәt prosesindә  әks әlaqәlәrin iş  yerinә  yetirildikdәn sonra istifadә olunur 

D) Vaxtı vә texnoloji әmәliyyatlar başa çatdıqdan sonra mәhsul vә ya prose 

E) Tәsәrrüfat әmәliyyatlarınınyerinә yetirmәyә başlayan qәdәr hәyata keçirilir 

 

198) İstehsal proseslərinin tənzimlənməsi və ona nəzarət forması hansı bölməyə xasdır 

A) İnformasiya mәrkәzlәri B)Tәsәrrüfat  şöbәsi  

C) Mühasibatlıq şöbәsi D)  Marketinq şöbәsi 

E) Maddi- texniki tәchizat şöbәsi 

 

199) İlkin nəzarətin mahiyyəti nədən ibarətdir? 

A) Tәsәrrüfat әmәliyyatları yerinә yetirilmәyә başlayana qәdәr hәyata keçirilir 

B) Nәzarәt sosial xarakter daşımalı 

C)  Bilavasitә işlәrin yerinә yetilrilmәsi gedişindә hәyata keçirilir 

D) Nәzarәt prosesindә әks әlaqәlәrin iş yerinә yetirildikdәn sonara istifadә olunur 

E) Tәsәrrüfat mәsәlәlәri üzrә yoxlamaları yerinә yetirdikdәn sonra istifadә olunur 

 

200) Menecmentdə səlahiyyət nədir? 

A) İdaretmәdә qәrar qәbul etmәk hüququdur   B) İdaretmәdә daşınan cavabdehlikdir 



C) Heyәtin tabe olma mexanizmidir    D) İdaretmәdә sәlahiyyәtlәrin ötürülmәsidir 

E)  Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydalarıdır 

 


