
Sahibkarlığın əsasları fənnindən test sualları (qr89) 

Həsənova Zümrüd 

1. Sahibkarlığın iqtisadi fəaliyyət növü kimi yaranma tarixi nə vaxtdan başlanır? 

A) Orta əsrlərdən         B) Qədimdən         C) Müasirdən          D) XIX əsrdən        E) XV əsrdən 

  

2. Orta əsrlərdən kimlər sahibkrlıqla məşğul olmağa başlamışdılar? 

A) tacirlər,satıcılar            B) dənizçilər,müəllimlər                  C) həkimlər,memarlar 

D) ustalar,sənətkarlar        E) xeyriyyəçilər,dərzilər 

 

3. Kapitalizmin yaranması ilə əlaqədar nəyin artırılmasına cəhd mənfəətin həcminin də hədsiz 

dərəcədə artmasına gətirib çıxardı? 

A) Sərvət               B) Neft               C) Pambıq               D) Qızıl               E) Pul 

 

4. Nəyin inkişafı nəticəsində sahibkarlıq fəaliyyəti daha çox bəşəri xarakter almışdır? 

A) Məhsuldar qüvvələrin                    B) Kapitalizmin                    C) Təsərrüfat münasibətləri 

D) Zavodların                                      E) Fabriklərn 

  

5. Nəyin inkişafı hazırda yüksək bir mərhələyə gəlib çıxmışdır? 

A) Sahibkarlığın                                      B) Menecmentin                               C) Marketinqin 

D) Qiymətqoyma siyasətinin                   E) Bazar münasibətlərinin 

 

6. Kim fabrik və zavodda digər işçilərlə bərabər çalışır? 

A) Sakibkar                 B) Menecer                 C) Fəhlə                 D) Tacir                 E) Usta 

 

7. İqtisadi ədəbiyyatda sahibkarlıq fəaliyyətinin hansı xarakterik cizgiləri aydınlaşdırılır? 

A) Azadlıq                                             B) Siyasət                                      C) Təsərrüfat münasibətləri     

D) Məhsuldar qüvvələrin                      E) Bazar münasibətlərini 

 

8. Sahibkar bu və ya digər məsələlərlə bağlı qərarların qəbul edilməsində hüquqi normalar 

çərçivəsində nəyə malikdir? 

A) Müstəqilliyə           B) Siyasətə          C) Bazar münasibətlərinə           D) Mənfəətə            E) Heç birinə 

 

9. Hüquqi normalar çərçivəsində müstəqilliyə malikdir: 

A) İqtisadi mənafe           B) Mənfəət           C) Gəlir          D) Münasibət           E) Qiymətqoyma 

 

10. Sahibkarlıq fəaliyyətində başlıca məqsəd maksimum nəyin əldə edilməsidir? 

A) Mənfəət                  B) Gəlir             C) Mənafe            D) Siyasət            E) Marketinq 

 

11.Sahibkarlıq fəaliyyəti həmişə nə ilə bağlı olub? 

A) Yeniliklə            B) Marketinqlə           C) Sahibkarlıqla        D) Menecmentlə             E) Siyasətlə 

 

12. Sahibkarlıq fəaliyyəti  nə ilə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyənləşdirir? 

A) Sahibkarlıq prinsipləri           B) Xidmətlər         C) İstehsal          D) Şəxsi gəlir          E) Satış 

 

13. Sahibkarlıq subyektləri kimlərdir? 

A) Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər 

B) Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı 

C) Hər bir xarici vətəndaş və ya yalnız vətəndaşlığı olan şəxs 

D) Xarici fiziki şəxslər. 

E) Heç biri 

 

14. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin həllinə nəzarəti həyata keçirən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olmaq kimlərə qadağandır? 

A) Dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinə              B) Fəhlələrə               C) Xarici vətəndaşlara 



D) Fiziki şəxslərə                                           E) Heç birinə 

 

15. Sahibkarlığın qanun çərçivəsində həyata keçirilən nə qədər formalarına icazə verilir? 

A) Hamısına              B) Heç birinə             C) 3-ünə            D) 10-una             E) 1-inə 

 

16. Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq sahibkarlığın bütün formaları hansı 

hüquqa malikdir? 

A) Bərabər                B) Təşkilati                C) Siyasi            D) Sahibkarlıq      E) Heç biri 

 

17. Sahibkarlıq  fəaliyyəti  hansı əlamətlər  üzrə təsnifləşdirilir? 

A) Müxtəlif               B) Qarışıq                  C) Satış               D) Təşkilati          E) Heç biri 

 

18. Hansı bu əlamətlərdən biridir? 

A) Fəaliyyət növünə görə    B) Satış formasına görə    C) Ustaların sayına görə    D) İstifadə dərəcəsinə görə        

E) Heç birinə görə 

 

19. Növünə və ya təyinat istiqamətlərinə görə sahibkarlıq fəaliyyəti hansı sahələr üzrə fərqləndirilir? 

A) İstehsal,kommersiya      B) Təsərrüfat,təşkilati     C) Xidmətlər,istehsal      D) Hamısına    E) Heç birinə 

 

20. Mülkiyyətin formasına görə müəssisənin əmlakı hansı ola bilər? 

A) Dövlət                     B) Ümumi               C) Sahibkarlıq            D) Təşkilati         E) Hamısı 

 

21. Mülkiyyətçilərin sayına görə sahibkarlıq fəaliyyəti hansı xarakteri daşıya bilər? 

A) Fərdi və kollektiv       B) Təşkilati           C) Siyasi              D) Müxtəlif              E) Hamısı 

 

22. Fərdi sahibkarlıqda mülkiyyət yalnız neçə fiziki şəxsə məxsus olur? 

A) Bir          B) Üç          C) Altı          D) Yeddi          E) İki 

 

23. İqtisadi ədəbiyyatlarda sahibkarlığın neçə əsas forması fərqləndirilir? 

A) İki          B) Bir          C) Dörd          D) Altı          E) Üç 

 

24. Nə öz mahiyyətini demək olar ki, tam mənası ilə yeniliklərin meydana çıxmasında tapır? 

A) Sahibkarlıq                              B) Menecment                               C) Marketinq 

D) Qiymətqoyma siyasəti             E)Vergiqoyma siyasəti 

 

25. Rəqabətin ən mühüm üstünlüyü olan elmi və intellektual məhsulun inkişaf səviyyəsi 

iqtisadi praktikada necə istifadə olunur? 

A) Çox zəif               B) Çox güclü            C) Güclü           D) Zəif          E) Orta 

 

26. İstehsal prosesindən innovasiya prosesinin fərqləri neçə cür xarakterizə olunur? 

A) 3                          B) 1                      C) 5                     D) 2                    E) 7 

 

27. Bu zaman həm də təsərrüfatların nə münasibətləri şəraitinə uyğun adaptasiyası prosesi də həyata 

keçirilir? 

A) Bazar              B) Satış             C) Maliyyə               D) Marketinq             E) Siyasi 

 

28. Yeni məhsulların nəyini müəyyənləşdirərkən onlar öz aralarında müqayisə edilir? 

A) Qiymətini         B) Çəkisini         C) Formasını         D) İstehsalçısını        E) Bunlardan heç birini 

   

29. Kiçik müəssisələr hansı müəssisələrdən kəskin asılı olur? 

A) İri müəssisələrdən     B) Dövlət orqanlarından       C) Mülkiyyətdən      D) Heç birindən     E) Hamısından 

 

30. Bu qrupdan olan kiçik müəssisələr yerli xammal və material mənbələrinə əsaslanmaqla və 

məhdud tələb baxımından lokal satış bazarlarına xidmət etməklə nə üzrə ixtisaslaşırlar? 

A) Son məhsulların buraxılışı         B) Qiyməti            C) Çəkisi             D) Ölçüsü                    E) İstehsalçısı 



31. Bu cür kiçik müəssisələr adətən hansı məhsulları istehsal edir? 

A) Ərzaq, geyim       B) Ayaqqabı, elektronika      C) Xırda tikinti, mebel       D)Hamısı          E) Heç biri 

 

32. Xüsusi fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsinə müstəsna hallarda nələrə icazə verilir? 

A) Dövlət müəssisələri     B) İri müəssisələr     C) Hər hansı bir müəssisə   D) Heç yerə      E) Mülkiyyət 

 

33. Müəyyən qrup məhsul istehsalı nə əsasında həyata keçirilir? 

A) Lisenziya               B) Təşkilat                  C) Satış                    D) Hamısı           E) Heç biri 

 

34. Kiçik müəssisələr öz təsərrüfat fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində nəyə malikdirlər? 

A) Sərbəstliyə             B) Azadlığa               C) Xüsusi icazəyə      D) Sahibkara        E) Heç birinə 

 

35. İqtisadi şərait alıcıların malik olduqları pul vəsaitlərinin nəyindən asılıdır? 

A) Həcmindən     B) Sayından     C) Mübadiləsindən     D) Dəyərindən     E) Heç birindən 

 

36. Alıcıların ödəməyə hazır olduqlarını və həmin məbləğə əldə etdikləri məhsulun nəyini 

müəyyənləşdirir? 

A) Növləri             B) Qiyməti              C) Həcmi                D) Sayı             E) Hamısı 

 

37. İqtisadi şərait nə ilə müəyyən olunur? 

A) Sərbəst iş yerlərinin sayı          B) Sahibkarın sayı         C) İşçilərin sayı       D) Dövlət orqanlarının sayı   

E)Firmanın sayı 

 

38. İqtisadi şərait hansı resurslarının miqdarı ilə də müəyyən olunur? 

A) Pul               B) Mülkiyət          C) Müəssisə              D) Hamısı             E) Dövlət orqanları 

 

39. İqtisadi şəraitə nələr aiddir? 

A) İnvestisiya kapitalı     B) Qiymətqoyma siyasəti     C) Vergiqoyma siyasəti D) Marketinq                   

E) Menecment 

 

40. İqtisadiyyatın  idarə edilməsi hakimiyyitdə olan qurum nə ilə səciyyələnir? 

A) Siyasətlə                 B) Bizneslə                C) Münasibətlərlə              D) Pulla              E) Satışla 

 

41. Nələri bazar iqtisadiyyatının ən mühüm elementlərindən saymaq olar? 

A) Qiyməti                B) Siyasəti                C) Marketinqi               D) Satışı             E) Sahibkarlığı 

 

42. Qiymət nəyi formalaşdırır? 

A) Əmtəənin pul ifadəsində dəyərini                    B) Siyasəti                                         C) Satışı 

D) Marketinq münasibətlərini                               E) Sahibkarlıq siyasətini 

 

43. Əmtəə və xidmətlərin formalaşması prosesi nəyi əmələ gətirir? 

A) Qiyməti           B) Sahibkarlığı           C) Satışı           D) Marketinqi           E) Vergiqoyma siyasəti 

 

44. İqtisadi praktikada qiymətin əmələ gəlməsinin və qiymətqoymanın neçə əsas sistemi mövcuddur? 

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

 

 

45. İqtisadi praktikada qiymətin əmələ gəlməsinin və qiymətqoymanın əsas sistemlərindən biri: 

A) Bazar qiymətqoyması əmtəə və xidmətlərə olan tələb və təklifin qarşılıqlı təsirinin bazası əsasında 

formalaşır 

B) Bazar münasibətləri şəraitində qiymətin əmələ gəlməsi mürəkkəb proses olub bir çox faktorların təsiri 

altında formalaşır 

C) Qiymət əmtəənin pul ifadəsində dəyərini formalaşdırır 

D) Qiymət mürəkkəb iqtisadi kateqoriya kimi cəmiyətdə praktik olaraq əsas iqtisadi münasibətləri əks etdirir 

E) Qiymət və qiymət siyasəti müəssislərdə marketinqin ən mühüm tərkib hissəsini təşkil edir 



 

46. Qiymətin iqtisadi formalaşması zamanı neçə cür iqtisadi kriteriya var? 

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

 

47. Hansı variantda qiymətin iqtisadi formalaşması zamanı iqtisadi kriteriyalar göstərilib? 

A) Daxili və xarici                          B) Asılı, asılı olmayan                       C) Tədqiqi, tədrisi və hesabi  

D) Texniki, texnoloji, qiyabi          E) Əmtəə, siyasi, xüsusi icazə 

 

48. Neçə daxili kriteriya vardır? 

A) 10                    B) 7                    C) 8                    D) 9                    E) 11           

 

49. Hansı variantda daxili kriteriyalardan biri göstərilməyib? 

A) İnflyasiyanın səviyyəsi və dinamikası                B) Reklam                 C) Bazarın həcmi 

D) İstehsalçının daxili və xarici bazarda imici         E) İstehsal prosesinin xüsusiyyətləri 

 

50. Neçə xarici kriteriya vardır? 

A) 6                     B) 4                    C) 5                    D) 7                     E) 8 

 

51. Hansı variantda xarici kriteriyalardan biri göstərilməyib? 

A) Reklam   

B) İnflyasiyanın səviyyəsi və dinamikası 

C) İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin xarakteri 

D) Firmanın məhsul istehsal etdiyi və satdığı ölkənin siyasi stabilliyi 

E) Mövcud və perspektiv dövrdə alıcılıq qabiliyyətli tələbin həcmi və fərqli cəhətləri 

 

52. Marketinq termini ilk dəfə harada təşəkkül tapmışdır? 

A) Qərbdə, ABŞ-da                             B) Qərbdə, İngiltərədə                    C) Şərqdə, Çində    

D) Şərqdə, Yaponiyada                       E) Qərbdə, Fransada 

  

53. Marketinq qarşısında neçə vəzifə durur? 

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

 

54. Marketinqin vəzifələri neçə funksiya vasitəsilə həyata keçirilir? 

A) 10                       B) 8                    C) 9                    D) 11                     E) 12 

 

55. Hansı variantda marketinqin vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün funksiyalardan biri göstərilib? 

A) Bazarın kompleks öyrənilməsi və marketinq fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi 

B) İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin xarakteri 

C) İnflyasiyanın səviyyəsi və dinamikası 

D) Firmanın məhsul istehsal etdiyi və satdığı ölkənin siyasi stabilliyi 

E) İstehsalçının daxili və xarici bazarda imici 

 

56. Hansı variantda marketinqin vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün funksiyalardan biri 

göstərilməyib? 

A) Mövcud və perspektiv dövrdə alıcılıq qabiliyyətli tələbin həcmi və fərqli cəhətləri 

B) Bazarın kompleks öyrənilməsi və marketinq fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi 

C) Əmtəə assortimetinin planlaşdırılması 

D) Satış əməliyyatlarının planlaşdırılması 

E) Alıcılara satışa qədər və satışdan sonrakı xidmətin təşkili 

 

57. Filipp Kotler marketinqin qarşısında duran məqsəd və vəzifələr barədə qeyd edir ki: 

“Marketinq....” davamını tamamlayın. 

A) Məqsədlərin qoyulmasını, habelə siyasi prosesləri, strategiya və proqramları əhatə edən sfera habelə 

siyasi prosesləri, strategiya və proqramları əhatə edən sfera habelə nəzərdə tutulur. Hər bir firma bazara 

ümumi yanaşmağı dövri olaraq qiymətləndirilməlidir” 



B) Son ilər rəqabət mübahisələrinin kəskinləşməsi ilə əlaqədar idarəetmənin bazar konsepsiyası kimi 

marketinqə olan tələb xeyli dərəcədə yüksəlmişdir” 

C) Əmtəə hərəkəti prosesinin səmərəliliyini, firma daxilində planlaşdırma prosesi ilə bazar şəraitinin və 

onun konyukturunun uçotu və proqnozlaşdırılması praktikasının təkmilləşdiril-məsini əhatə edir” 

D) Geniş təkrar istehsal prosesində böhranı yumşaltmaq və tamamilə aradan qaldırmaq, tələb və təklif 

arasında mütəşəkkilliyi təmin ktmək vasitəsinin tapılmasına imkan verir” 

E) Mövcud və perspektiv dövrdə alıcılıq qabiliyyətli tələbin həcmi və fərqli cəhətlərini əmələ gətirir” 

 

58. Menecment sözü nə deməkdir? 

A) Bazar şəraitinə nail olunmasına yönəldilən müstəqil professional fəaliyyət növüdür 

B) Qiymət və qiymət siyasəti müəssislərdə marketinqin ən mühüm tərkib hissəsi 

C) Firmanın məhsul istehsal etdiyi və satdığı ölkənin siyasi stabilliyi 

D) Satış əməliyyatlarının planlaşdırılması 

E) Reklam 

 

59.  Menecment sözü hansı mənşəli sözdür? 

A) Amerikan               B) İngilis               C) Fransız                D) İtalyan                E) Portuqal 

 

60. Menecment nəyi nəzərdə tutur? 

A) Bazar şəraitində idarəetmənin həyata keçirilməsini 

B) Firmanın məhsul istehsal etdiyi və satdığı ölkənin siyasi stabilliyini 

C) Satış əməliyyatlarının planlaşdırılmasını 

D) İstehsalçının daxili və xarici bazarda imicini 

E) İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin xarakterini 

 

61. Bazar iqtisadiyyatı özündə neçə şeyi birləşdirir? 

A) 6                     B) 3                    C) 4                    D) 5                    E)7 

 

62. Hansı variantda bazar iqtisadiyyatının qollarından biri göstərilib? 

A) Firmanın fəaliyyətinin konkret istehlakçılara yönəldilməsi 

B) İnflyasiyanın səviyyəsi və dinamikası 

C) Qiymət və qiymət siyasəti müəssislərdə marketinqin ən mühüm tərkib hissəsi 

D) İstehsalçının daxili və xarici bazarda imici 

E) Qiymət və qiymət siyasəti müəssislərdə marketinqin ən mühüm tərkib 

hissəsini təşkil etməsi 

 

63. Hansı variantda bazar iqtisadiyyatının qollarından biri göstərilməyib? 

A) İnflyasiyanın səviyyəsi və dinamikası 

B) İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə cəhd göstərilməsi 

C) Qərarların qəbul edilməsində təsərrüfat müstəqilliyi və azadlığın təmin edilməsi 

D) Bazar konyukturunun dəyişməsindən asılı olaraq məqsəd və vəzifələrin korrektə edilməsi 

E) Firmanın və müstəqil təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin araşdırılması 

 

64. Rəqabət nədir? 

A) Öz sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrini daha da yaxınlaşdırmaq məqsədi ilə ən əlverişli istehsal və satış 

şərtləri əldə etmək uğrunda istehsalçılar, mal göndərənlər, bir sözlə, firma və müəssisələr arasındakı 

mübarizədir 

B) Qiymət və qiymət siyasəti müəssislərdə marketinqin ən mühüm tərkib hissəsidir 

C) Bazar şəraitində idarəetmənin həyata keçirilməsidir 

D) Bazar şəraitinə nail olunmasına yönəldilən müstəqil professional fəaliyyət növüdür 

E) Bazarın kompleks öyrənilməsi və marketinq fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsidir 

 

65. Rəqabətin neçə əsas forması vardır? 

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

 



66. Hansı variantda rəqabətin əsas forması (ları) göstərilib? 

A) Sahədaxili və sahələrarası                    B) İstehsalçılararası                               C) İstehlakçılararası 

D) Firmalararası və daşıyıcılararası          E) Bazarlararası və alıcılararası 

 

67. Rəqabət növlərinin təsnifləşdirilməsi həm də əmtəə istehsalının sayından və onların bazarda 

tutduğu xüsusi çəkisindən də asılı olur. Məhz bu baxımdan rəqabətin neçə növü var? 

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

 

68. Yuxarıda söylədiyimiz kimi, rəqabət növlərinin təsnifləşdirilməsi həm də əmtəə istehsalının 

sayından və onların bazarda tutduğu xüsusi çəkisindən də asılı olur. Bəs hansı variantda bu baxımdan 

olan rəqabət növü (ləri) göstərilib? 

A) Təkmil və qeyri-təkmil                    B) Texniki və texnoloji                     C) İqtisadi 

D) İqtisadi, siyasi                                  E) iqtisadi, siyasi, texniki 

 

69. Sahibkarlıq sirri nədir? 

A) Hər şeydən əvvəl istehsal sirri olub, elmi-tədqiqat layihə-konstruktor, texniki tədqiqatlar və istehsal 

prosesində yaradılan konkret məsələlərin həllini əhatə edir 

B) Hər şeydən əvvəl iqtisadi sirr olub, iqtisadi prosesləri təhlil edir 

C) Hər şeydən əvvəl siyasi sirr olub, siyasi münasibətləri tədqiq edir 

D) Hər şeydən əvvəl texniki və texnoloji sirr olub, bu sahədə yenilikləri müzakirə edir 

E) Bu variantlardan heç biri 

 

70. Risklərin azaldılmasının neçə əsas vasitəsi var? 

A) 6                    B) 4                    C) 5                    D) 7                     E) Yoxdur 

 

71. Hansı variantda risklərin azaldılmasının əsas vasitələrindən biri verilib? 

A) Sığorta ilə bağlı məsələlərin vaxtında yerinə yetirilməsi 

B) İnflyasiyanın səviyyəsi və dinamikası 

C) Satış əməliyyatlarının planlaşdırılması 

D) Əmtəənin pul ifadəsində dəyərini formalaşdırılması 

E) Yoxdur 

 

72. Hansı variantda risklərin azaldılmasının əsas vasitələrindən biri verilməyib? 

A) Firmanın məhsul istehsal etdiyi və satdığı ölkənin siyasi stabilliyi 

B) Layihənin hazırlanmasına kompotent tərəf müqabilləri və məsləhətçilərin cəlb edilməməsi 

C) Bazar konyukturunun inkişaf tendensiyasının, məhsul və xidmətlərə olan tələbin proqnoz-laşdırılması 

D) Proqramla bağlı layihə ərəfəsindəki işlərin və hazırlıq mərhələsinın genişləndirilməsi 

E) Gözlənilməz risklərin aradan qalıdıriması üçün vəsait ehtiyatının hazırlanması 

 

73.Vergi nədir? 

A) Bazar münasibətləri şəraitində dövlətin iqtisadiyyata ləsirinin ən əhəmiyyətli  vasitələrindən hesab edilir. 

B) Firmanın məhsul istehsal etdiyi və satdığı ölkənin siyasi stabilliyi 

C) İnflyasiyanın səviyyəsi və dinamikası 

D) Qərarların qəbul edilməsində təsərrüfat müstəqilliyi və azadlığın təmin edilməsi 

E) Mövcud və perspektiv dövrdə alıcılıq qabiliyyətli tələbin həcmi və fərqli cəhətləri 

 

 

74. Vergilər, rüsumlar və digər ödənişlərin ortaq cəhətləri nələrdir? 

A) Hamısı müxtəlif səviyyədə büdcəyə və va büdcədən kənar fondlara ödənilən məcburi ayırmalardır 

B) Hamısı gözlənilməz risklərin aradan qalıdıriması üçün vəsait ehtiyatının hazırlanmasıdır 

C) Hamısı istehsalçının daxili və xarici bazarda imicidir 

D) Əmtəənin pul ifadəsində dəyərini formalaşdırılmasıdır 

E) Firmanın məhsul istehsal etdiyi və satdığı ölkənin siyasi stabilliyidir 

 



75. Dünya ölkələrinin tarixi təcrübəsi göstərir ki, hər bir biznesmen sahibkarlıq fəaliyyətinə 

başlamazdan ilk əvvəl nəyi bilməsi zəruridir? 

A) Vergi haqqında qanunvericiliyi                     B) Bazar münasibətləri haqqında qanunvericiliyi 

C) İstehsal haqqında qanunvericiliyi                  D) Satış haqqında qanunvericiliyi 

E) Rəqabət haqqında qanunvericiliyi 

 

76. Vergi ilə bağlı məsələlərin öyrənilməsində başlıca məqsəd hansı sisteminin formalaşdırılmasını 

araşdırmaqdan ibarətdir? 

A) Vergi                B) Menecment              C) Satış             D) Marketinq              E) Qiymətqoyma 

  

77. Gömrük tarifinin məqsədi hansıdır? 

A) İdxalın əmtəə strukturunu səmərələşdirmək 

B) Firmanın məhsul istehsal etdiyi və satdığı ölkənin siyasi stabilliyi 

C) Satış əməliyyatlarının planlaşdırılması 

D) Qərarların qəbul edilməsində təsərrüfat müstəqilliyi və azadlığın təmin edilməsi 

E) Sığorta ilə bağlı məsələlərin vaxtında yerinə yetirilməsi 

 

78. Malların gömrük dəyəri neçə üsulla müəyyən edilir? 

A) 6                        B) 4                     C) 8                      D) 2                        E) 5 

 

79. Hansı variantda firma haqqında nəzəriyyə elminin nümayəndələrinin işləmiş olduqları 

konsepsiyaların düzgün sayı göstərilib? 

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

 

80. Hansı variantda firma haqqında nəzəriyyə elminin nümayəndələrinin işləmiş olduqları 

konsepsiyalardan biri göstərilib? 

A) Neoklassik nəzəriyyə         B) İqtisadi nəzəriyyə                         C) Firma haqqında ümumi nəzəriyyə 

D) Psixoloji nəzəriyyə            E) Texniki-texnoloji nəzəriyyə 

 

81. Hansı variantda firma haqqında nəzəriyyə elminin nümayəndələrinin işləmiş olduqları 

konsepsiyalardan biri göstərilməyib? 

A) Baza nəzəriyyəsi                     B) Neoklassik nəzəriyyə                C) İnstitutsional nəzəriyyə  

D) Davranma nəzəriyyəsi            E) Bixevioriya nəəriyyəsi 

 

82. Cümləni tamamlayın : Neoklassik nəzəriyyəyə görə firma... 

A) İstehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə maksimum mənfəət əldə 

etmək kimi şərtləndirilir 

B) Bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya qurluşlu təşkilatdır 

C) Firma mütəhərrik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı ilə mövcud olan 

mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır; bu – firmanın sahibkarlıq konsepsiyasıdır 

D) Öz sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrini daha da yaxınlaşdırmaq məqsədi ilə ən əlverişli istehsal və satış 

şərtləri əldə etmək uğrunda istehsalçılar, mal göndərənlər, bir sözlə, arasın-dakı mübarizədir 

E) Bazarın kompleks öyrənilməsi və marketinq fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsini mühakimə edən 

təşkilatdır 

 

83. Cümləni tamamlayın : İnstitutsional nəzəriyyəyə görə firma... 

A) Bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya qurluşlu təşkilatdır 

B) İstehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə maksimum mənfəət əldə 

etmək kimi şərtləndirilir 

C) Bazarın kompleks öyrənilməsi və marketinq fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsini mühakimə edən 

təşkilatdır 

D) Firma mütəhərrik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı ilə mövcud olan 

mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır; bu – firmanın sahibkarlıq konsepsiyasıdır 

E) Öz sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrini daha da yaxınlaşdırmaq məqsədi ilə ən əlverişli istehsal və satış 

şərtləri əldə etmək uğrunda istehsalçılar, mal göndərənlər, bir sözlə, arasın-dakı mübarizədir 



 

84. Cümləni tamamlayın : Davranış nəzəriyyəsinə görə firma... 

A) Firma mütəhərrik bazar münasibətlərinə yalnız uyğunlaşmamalı və həm də öz davranışı ilə mövcud olan 

mühiti özünə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır; bu – firmanın sahibkarlıq konsepsiyasıdır 

B) Bazar qeyri-müəyyənliyi şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb ierarxiya qurluşlu təşkilatdır 

C) İstehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fəaliyyəti, məqsədi isə maksimum mənfəət əldə 

etmək kimi şərtləndirilir 

D) Bazarın kompleks öyrənilməsi və marketinq fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsini mühakimə edən 

təşkilatdır 

E) Öz sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrini daha da yaxınlaşdırmaq məqsədi ilə ən əlverişli istehsal və satış 

şərtləri əldə etmək uğrunda istehsalçılar, mal göndərənlər, bir sözlə, arasın-dakı mübarizədir 

 

85. Bankların neçə növü mövcuddur? 

A) 3                    B) 2                    C) 4                    D) 5                    E) 1 

 

86. Hansı sırada bankların növləri düzgün göstərilib? 

A) Kommersiya, investisiya, mərkəzi               B) İnvestisiya, mərkəzi                  C) Mərkəzi, kommersiya 

D) İnvestisiya, kommersiya                              E) İnzibati, iqtisadi, texnoloji 

 

87. Azərbaycanda ən çox yayılan bank növü: 

A) Kommersiya                  B) Mərkəzi                C) İnvestsiya                 D) İnzibati                 E) Texnoloji 

 

88. Kommersiya bankçılığının əsas funksiyası: 

A) Depozit almaq və kredit vermək 

B) Kredit vermək 

C) Ölkə iqtisadiyyatındakı faiz dərəcələrinin tənzimləmək 

D) Əmanətçilərinin maraqlarının qorunması 

E) Bankların dürüst fəaliyyət göstərməsi 

 

89. Saziş nədir? 

A) Mənfəət almaq üçün qiymətli şeylərin tərəfdaşlar arasında kommersiya mübadiləsidir, yaxud 

kommersiya gəliri əldə etmək üçün onların səylərinin birləşdirilməsidir 

B) Kredit götürmək üçün müraciətdir 

C) Hazır məhsulun göndərilməsi 

D) Mütəxəssislərin axtarılması və işə götürülməsi 

E) Hazır məhsulun göndərilməsi 

 

90. Tərəfdaşlar dedikdə, nə nəzərdə tutulur? 

A) Sahibkara istehsal prosesinin normal təşkili üçün lazımi mal göndərənlər, həmçinin onun müəssisəsində 

istehsal olunan məhsulun istehlakçısı 

B) Bazarın kompleks öyrənilməsi və marketinq fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsini mühakimə edən 

təşkilatlar 

C) Qarşılıqlı münasibətlərinin dəqiqləşdirilmiş plan 

D) Əsas rəqiblər 

E) Banklar 

 

91. Yazılı formada tərtib olunmuş sazişə nə deyilir? 

A) Müqavilə              B) İzahat               C) Akt                 D) Sənəd            E) Heç biri 

 

92. İqtisadiyyatda bazar münasibətlərinin formalaşması nəyi nəzərdə tutur? 

A) Sosial-iqtisadi proseslərin dövlətin tabeliyindən çıxarılmasını 

B) Sosial-iqtisadi proseslərin dövlətin tabeliyinə salınması 

C) Firma-müəssisə münasibətlərinin inkişafı 

D) Müəssisə-istehlakçı münasibətlərinin inkişafı 

E) Müəssisə-istehlakçı münasibətlərinin dövlətin tabeliyindən çıxarılmasını 



 

93. XX əsrin 50-70-ci illərində yeridilən dövlət siyasəti neçə ilkin şərtə əsaslanmışdır? 

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

 

94. Kommersiya banklarının yan xidmətlərindən biri hansı variantda göstərilib? 

A) Pul köçürmələri                B) Cari pul                       C) Amortizasiya ayırmaları  

D) İstehsal fondları                E)Ehtiyat fondları 

 

95. İnvestisiya banklarının funksiyaları: 

A) Bankları şirkətlərə, təşkilatlara və hətta dövlətlərə bazara qiymətli kağız çıxardaraq pul əldə etməkdə 

köməklik göstərir 

B) Depozit almaq və kredit vermək                      C) Kredit vermək 

D) Bankların dürüst fəaliyyət göstərməsi             E) Ölkədəki inflyasiyanın sabit saxlanması 

 

96. Hansı variantda bu sualın cavabı var: “İnvestisiya depozit və kredit verir? ” 

A) Kredit və depozit vermir.                        B) Kredit verir                       C) Depozit verir 

D) Kredit və depozit verir                            E) Heç biri 

 

97. İnvestisiya banklarının yan xidmətlərindən biri hansı variantda göstərilib? 

A) Pulların yatırılması üzrə konsultasiya xidmətləri 

B) Əmanətçilərinin maraqlarının qorunması 

C) Ölkə iqtisadiyyatındakı faiz dərəcələrinin tənzimləmək 

D) Bankların dürüst fəaliyyət göstərməsi 

E) Bir şirkətə digər şirkəti satın almağı üçün lazım olan bütün işlərin görülməsi 

 

98. ABŞ-dakı mərkəzi bank necə adlanır? 

A) Federal Rezerv                    B) Bundensbank                                            C) Centralbank     

D) AmericanBank                    E) ABŞ-da mərkəzi bank yoxdur 

  

99. Mərkəzi bankın əsas funksiyalarından biri hansı variantda verilib? 

A) Ölkədəki inflyasiyanın sabit saxlanması 

B) Pulların yatırılması üzrə konsultasiya xidmətləri 

C) Ölkə iqtisadiyyatındakı faiz dərəcələrinin tənzimləmək 

D) Bankların dürüst fəaliyyət göstərməsi 

E) Bir şirkətə digər şirkəti satın almağı üçün lazım olan bütün işlərin görülməsi 

 

100. Nə vaxtdan etibarən dövlət tərəfindən tənimlənməyən və azad rəqabətin geniş inkişaf etdiyi bazar 

iqtisadiyyatı formalaşmağa başlamışdır? 

A) XIX əsrin ortalarında                   B) XX əsrin əvvəlləri                C) XIX əsrin əvvəlləri    

D) XX əsrin sonları                           E) XXI əsrin əvvəlləri 

 

101. ... öz sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrini daha da yaxınlaşdırmaq məqsədi ilə ən əlverişli istehsal 

va satış şərtləri əldə etmak uğrunda istehsalçılar, mal göndərənlər, bir sözlə, firma va müəssisəlar 

arasındakı mübarizədir. 

A) Rəqabət     B) Əmtəə    C) Marketinq    D) Menecment    E) Fond 

 

102. Rəqabət nə ilə eyni zamanda yaradılmışdır? 

A) Əmtəə istehsalı ilə    B) Bazar münasibəti ilə    C) Əmək məhsuldarığı ilə 

D) Firma ilə                   E) Müəssisə ilə 

 

103. Rəqabətin neçə əsas forması var? 

A) 2                B) 5                 C) 3                  D) 4                  E) 7 

 

 

 



104. Hansı bənddə rəqabətin əsas formaları göstərilib? 

A) Sahədaxili və sahələrarası                                                    B) Müəssisədaxili və müəssisələrarası 

C) Təşkilatdaxili və təşkilatlararası                                           D) Dövlətdaxili və dövlətlərarası 

E) Təşkilatdaxili, təşkilatlararası və müəssisədaxili 

 

105. Sahədaxili rəqabət nəyi xarakterizə edir? 

A) Bir sahə qrupu ilə əmtəə istehsalçıları arasındakı rəqabəti 

B) Əmanətçilərinin maraqlarının rəqabətini 

C) Ölkədəki inflyasiyanın rəqabətini 

D) İdxalın əmtəə strukturundakı rəqabəti 

E) Satışdakı rəqabəti  

 

106. Sahədaxili rəqabət müəssisələri nəyə stimullaşdırır? 

A) Elmi-texniki tərəqqinin inkişafına 

B) Firma-müəssisə münasibətlərinin inkişafına 

C) Müəssisə-istehlakçı münasibətlərinin inkişafına  

D) Müəssisə-istehlakçı münasibətlərinin dövlətin tabeliyindən çıxarılmasınına 

E) Satış əməliyyatlarının planlaşdırılmasına 

 

107. Sahələrarası rəqabət nəyi xarakterizə edir? 

A) Müxtəlif sahələrə daxil olan müəssisələr arasındakı rəqabəti 

B) Bir sahə qrupu ilə əmtəə istehsalçıları arasındakı rəqabəti 

C) Əmanətçilərinin maraqlarının rəqabətini 

D) Ölkə iqtisadiyyatındakı rəqabəti 

E) Əsas rəqiblər arasındakı rəqabəti 

 

108. Rəqabət növlərinin təsnifləşdirilməsi nədən asılı olur? 

A) Əmtəə istehsalının sayından                 B) Qiymətin yüksəlməsindən                C) Kapitalın qoyuluşundan 

D) Faktorların dəyişməsindən                   E) Texnologiyanın dəyişməsindən  

 

109. Xalis inhisar modeli özlüyündə neçə xarakterik cəhəti birləşdirir? 

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

 

110. Bunlardan biri təkmil rəqabətin iqtisadi nəticələri deyil? 

A) İnformasiyanın əldə edilməsi               B) Modernləşmiş məhsul istehsalı                  C) Anarxiya, böhran 

D) Cəmiyyətin təbəqələşməsi                   E) Məhsuldar qüvvələrin bölüşdürülməsi 

 

111. İdietik nə deməkdir? 

A) Eyni              B) Müxtəlif             C) İnhisar                D) Rəqabət              E) Uzunmüddətli 

 

112. Hansı rəqabət şəraitində firma standart və ya eyni tipli məhsullar istehsal edir? 

A) Xalis rəqabət                              B) İnhisarçı rəqabət                            C) Uzunmüddətli rəqabət      

D) Bazar rəqabəti                            E) Qiymət rəqabəti 

 

113. Hansı rəqabət şəraitində firma fərqli məhsullar istehsal edir? 

A) İnhisarçı rəqabət                   B) Uzunmüddətli rəqabət                   C) Xalis rəqabət     

 D) Bazar rəqabəti                      E) Qiymət rəqabəti 

114. Differensiallaşma hər şeydən əvvəl məhsul və xidmətlərin nəyini əhatə edir? 

A) Keyfiyyət               B) Kəmiyyət                C) Qiymətini                 D) Dəyərini            E) Xüsusiyyətlərini 

 

115. Hansı ölkənin avtomobil sənayesində “Böyük üçlük” hegemonluq edir? 

A) ABŞ            B) İngiltərə                C) Rusiya               D) Almaniya              E) Yaponiya 

  

 

 



116. Avtomobil sənayesində “Böyük üçlük”ə hansılar daxildir?   

A) “General Motors”, “Ford”, “Kraysler”          B) “General Motors”, “Chevrolet”, “Kraysler”  

C) “Jeep”, “Ford”, “Kraysler”                            D) “Tesla”, “Ford”, “Kraysler” 

E) “Jeep”, “Chevrolet”, “Tesla” 

 

117. Bazarda firmalann azsaylı olması inhisarçılar arasında nələrin fəaliyyət göstərməsi ilə 

əlaqədardır? 

A) Gizli razılaşmaların                        B) Sövdələşmələrin                       C) Gizli müqavilələrin      

D) Sərəncamların                                 E) Xitamların  

 

118. Sivilizasiyalı bazar münasibətləri şəraitində nəyin aşağı düşməsi istehsal xərclərinin azalması 

hesabına həyata keçirilir? 

A) Qiymətin                B) Keyfiyyətin              C) Dəyərin             D) Müddətin              E) Satışın 

 

119. “Coca-cola” hansı ölkənin firmasıdır? 

A) Amerika                 B) Rusiya                      C) Britaniya           D) Yaponiya              E) İtaliya 

 

120. Azad rəqabətdə firmaların sayı nə qədərdir? 

A) Həddən artıq çox              B) Orta                C) Çoxlu               D) Az             E) Bir neçə 

 

121. Xalis inhisarda məhsulun tipi necədir? 

A) Unikal         B) Standartlaşmış         C) Differensial         D) Standart və ya differensial          E) Heç biri 

 

122. Oliqopoliyada sahəyə daxil olmaq şərtləri necədir? 

A) Mümkün qədər çətin                         B) Çox asan                           C) Nisbətən asan      

D) Məhdud imkanlarla                           E) Bir qədər çətin 

 

123. İstehsalçı rəqabətdə qiymətə nəzarət necədir? 

A) Həddən artıq dar çərçivədə             B) Əhəmiyyətli             C) İstisna olunur               D) Məhdud      

E) Məhdud və ya əhəmiyyətli dərəcədə gizli razılaşmalar əsasında 

 

124. Azad rəqabət haqqında verilənlərdən hansı səhvdir? 

A) Məhsulun tipi- differensial                      B) Sahəyə daxil olmaq şərtləri- çox asan    

C) Qiymətə nəzarət- istisna olunur               D) Firmaların sayı- həddən artıq çox  

E) Qeyri-qiymət rəqabəti- yoxdur 

 

125. Praktikada haqsız rəqabəti xarakterizə edən ən başlıca cəhətlər neçə dənədir? 

A) 9                  B) 5                  C) 3                  D) 6                   E) 7 

 

126. Risklərin azaldılmasının əsas vəsaitlərinə neçə komponent daxildir? 

A) 6                  B) 4                  C) 7                  D) 5                   E) 3 

 

127. Risklərin azaldılmasının əsas vəsaitlərinə hansı daxil deyil? 

A) Layihənin iştirakçıları, onun icraçıları arasında risklərin bölüşdürülməməsi 

B) Sığorta ilə bağlı məsələlərin vaxtında yerinə yetirilməsi 

C) Gözlənilməz risklərin aradan qaldırılması üçün vəsait ehtiyatının hazırlanması 

D) Layihənin hazırlanmasına kompotent tərəf müqabiləri və məsləhətçilərin cəlbedilməməsi  

E) Proqramla bağlı layihə ərəfəsindəki işlərin və hazırlıq mərhələsinin genişləndirilməsi  

 

128. Sifarişçinin qərar qəbul etməsi neçə yerə bölünür? 

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

 

129. Patient tipli kiçik müəssisələr ... 

A) İri müəssisələrdən heç bir dərəcədə asılı olmur, əksinə keyfiyyətli məhsul istehsalı baxımından kəskin 

rəqabət aparırlar. 



B) İri müəssisələrdən kəskin dərəcədə asılı olur, keyfiyyətli məhsul istehsalı baxımından kəskin rəqabət 

aparırlar. 

C) İri müəssisələrdən heç bir dərəcədə asılı olmur, keyfiyyətli məhsul istehsalı baxımından rəqabət 

aparmırlar. 

D) Kommutant tipli müəssisələrdən heç bir dərəcədə asılı olmur, əksinə keyfiyyətli məhsul istehsalı 

baxımından kəskin rəqabət aparırlar. 

E) Kommutant tipli müəssisələrdən kəskin dərəcədə asılı olur, keyfiyyətli məhsul istehsalı baxımından 

rəqabət aparmırlar. 

 

130. Mənfəət nə hesab edilir? 

A) Bütün növ müəssisələrin maliyyə nəticələrinin ümumiləşdirici göstəricisi 

B) Pulların yatırılması üzrə konsultasiya xidmətlərin       C) Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı 

D) Əmanətçilərinin maraqlarının qorunması                     E) Satışdakı rəqabət   

 

131. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində ən mühüm proses nə hesab edilir? 

A) Planlaşdırma              B) Mənfəət                 C) Dəyər vergisi               D) Rəqabət              E) İstehsal 

 

132. Müəssisə iqtisadi taktikada ödənişləri əsas etibarı ilə neçə funksiyaya bölünür? 

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

 

133. ... - bazar münasibətləri şəraitində dövlətin iqtisadiyyata ləsirinin ən əhəmiyyətli vasitələrindən 

hesab edilir. 

A) Vergilər               B) Mənfəət               C) İstehsal                 D) Rəqabət             E) Təşkilat    

 

134. Vergilər formasında məcburi ödənişlər neçə qrupa bölünür? 

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

 

135. Müəssisənin əmlakının formalaşma mənbələrinə hansı daxil deyil: 

A) Qanunvericiliklə qadağan olunan digər mənbələr; 

B) Kapital qoyuluşları və müxtəlif səviyyədə büdcədən ayrılmış dotasiyalar, qiymətli kağızların satışından 

əldə edilən gəlirlər; 

C) Təmannasız (geri qaytarılmamaq şərti ilə) və xeyriyyə ödənişləri; 

D) Müəssisə, təşkilat və ayrı-ayrı vətəndaşların könüllü ianələri; 

E) müsabiqə, auksion (hərrac) və tender vasitəsi ilə dövlət müəssəsinin əmlakının alınması; 

 

136. Müəssisənin təsisçiləri hansı ola bilməz?  

A) Bütün işçilər  

B) Dövlət əmlaknı idarə etməyə vəkil edilmiş dövlət orqanları; 

C) Fiziki və hüquqi şəxslər; 

D) Xarici dövlətlər, xarici dövlətlərin vətəndaşları və hüquqi şəxsləri; 

E) Beynəlxalq təşkilatlar. 

 

137. Fərdi və dövlət müəssisələrinin yaradılması zamanı nə tələb olunmur? 

A) Təsis müqaviləsi           B) Razılaşma           C) Saziş         D) Əmək müqaviləsi        E) Sövdələşmə 

 

138. Qiymətin əmələ gəlməsinin məsarif prinsipinin əsasını hansı xərcələri təşkil edir? 

A) İstehsal və tədavül                 B) İstehsal və istehlak                C) İstehsal və əmtəə      

D) Əmtəə və tədavül                  E) İstehlak və tədavül 

 

139. Qiymətin əmələ gəlməsi və onun ümumi istiqamətinin seçilməsi nədən asılı deyil? 

A) müsabiqə, auksion (hərrac) və tender vasitəsi ilə dövlət müəssəsinin əmlakının alınmasından 

B) göstərilən xidmətlərdən,  

C) əmtəə dövriyyəsindən,  

D) istehsalın artırılmasından  

E) müəssisənin daxili və xarici bazarda mövqelərinin möhkəmləndirilməsindən  



 

140. Marketinqin ən mühüm tərkib hissəsini nə təşkil edir?  

A) Qiymət və qiymət siyasəti                              B) Qiymət və qiymətqoyma      

C) Qiymətqoyma və qiymət siyasəti                   D) İstehsal və istehlak 

E) Tələb və təklif 

 

141. Vahid qiymətlər nə vaxtdan etibarən geniş yayılmağa başlamışdır? 

A) XIX əsrin sonundan                     B) XVIII əsrin ortalarından                  C) XVIII əsrin sonundan 

D) XX əsrin əvvəllərindən                E) XIX əsrin ortalarından 

 

142. Marketinq termini ilk dəfə neçənci əsrdə təşəkkül tapmışdır?  

A) XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində                  B) XVIII əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində      

C) XIX əsrin əvvəli - XX əsrin sonunda                  D) XVIII əsrin ortası - XX əsrin sonunda 

E) XVIII əsrin ortası - XIX əsrin əvvəlində    

 

143. Marketinq qarşısında müəyyənləşdirilən vəzifələr neçə funksiyalar vasitəsi ilə həyata keçirilir? 

A) 10                   B) 8                     C) 6                    D) 13                     E) 5 

 

144. “Marketinq - məqsədlərin qoyulmasını, habelə siyasi prosesləri, strategiya və proqramları əhatə 

edən sfera habelə siyasi prosesləri, strategiya və proqramları əhatə edən sfera habelə nəzərdə tutulur. 

Hər bir firma bazara ümumi yanaşmağı dövri olaraq qiymətləndirilməlidir”. Bu sözlər kimə aiddir?  

A) Filipp Kotler            B) Hеnri Hаnttin              C) F.U.Tеylоr            D) Lindеl Urvik            E) Аnri Fаyоl 

 

145. “Menecment və menecer" terminləri iqtisadi lüğətə əvvəllər istifadə edilən hansı terminlərinin 

əvəzləyicisi kimi daxil olmuşdur?  

A) “idarəetmə”, “idarəetmə fəaliyyəti”, “rəhbər”, “direktor” 

B) “idarəetmə”, “idarəetmə fəaliyyəti”, “rəhbər”, “əmtəə” 

C) “idarəetmə”, “idarəetmə fəaliyyəti”, “rəhbər” 

D) “idarəetmə”, “idarəetmə fəaliyyəti”, “marketinq” 

E) “idarəetmə fəaliyyəti”, “rəhbər”, “direktor” 

 

146. “Menecment” sözünün mənşəyi haradan gəlmişdir?  

A) Amerikadan               B) İngiltərədən                C) Almaniyadan            D) İtaliyadan             E) Fransadan 

 

147. Firmanın təsərrüfat fəaliyyətinə aşağıdakılardan hansı aid edilmir?  

A) Kommersiya əməliyyatlarının həyata keçirilməməsi; 

B) İstehsal prosesini bütün zəruri resurslarla təmin edilməsi; 

C) Elmi-texniki tərəqqinin son nəticəlirinin istehsalata tətbiqi; 

D) İstehsal texnologiyasının hazırlanması və təkmilləşdirilməsi; 

E) Məhsulun keyfiyyətinin tələb olunan səviyyədə təmin edilməsi; 

 

148. Firmanın təsərrüfat fəaliyyətinə neçə komponent aid edilir? 

A) 9                                B) 4                           C) 7                        D) 5                         E) 6 

 

149. Bankların neçə növü movcuddur?  

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

 

150. Ən geniş yayılmış kredit növü hansıdır?  

A) Bank krediti     B) Dövlət krediti     C) İstehlak krediti     D) Kommersiya krediti     E) Beynəlxalq kredit 


