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Тестҳо аз фанни таҳлили иқтисодӣ 

барои донишҷўёни факултетҳои иқтисодӣ 

Ҷавоби дуруст A 

@1.Ҷамъи тарзҳо, тариқаву роҳҳо ва қоидаҳои мақсаднок дар таҳлили 

иқтисодӣ? 

$A) Методикаи таҳлил; 

$B) Сарчашмаҳои таҳлил; 

$C) Нишондиҳандаҳои таҳлил; 

$D) Таҳлили ҷамъулҷамъи объект; 

$E) Тахлили омилӣ; 

 

@2.Дар таҳлил барориши зиёдтарини имконпазири маҳсулотро бо самаранок 

истифода бурдани тамоми захираҳои мавҷуда чӣ ном мебаранд? 

$A) Иқтидори истеҳсолии корхона; 

$B) Самаранок истифодабарии захираҳои меҳнатӣ; 

$C) Самаранок истифодабарии захираҳои моддию молӣ; 

$D) Пурра ва самаранок истифодабарии иқтидори фондҳои асосӣ); 

$E) Иқтидори дохилии сехҳои истеҳсолӣ; 

 

@3.Падида ва равандҳои иқтисодиро дар сатҳи субектҳои алоҳидаи иқтисодӣ 

меомўзад? 

$A) Микротаҳлил; 

$B) Макротаҳлил; 



$C) Таҳлили баъдина ва иқтисодиёти ҷаҳонӣ; 

$D) Макро ва микротаҳлил; 

$E) Таҳлили ҷорӣ соҳаҳои алоҳида; 

 

@4.Натиҷаи камкунии меҳнатталабии маҳсулоти молӣ? 

$A) Рушди ҳосилнокии меҳнат; 

$B) Коҳишёбии миқдори маҳсулоти истеҳсолӣ; 

$C) Коҳишёбии ҳосилнокии меҳнат; 

$D) Заволёбии иқтидори истеҳсолӣ; 

$E) Камшавии маҳсулоти молӣ; 

 

@5.Вазифаи асосии таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; 

$B) Назорати иҷрои нақшаҳо ва тасмимгириҳои идоракунӣ; 

$C) Омўзиши таъсири омилҳо ба натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, ҷустуҷўи 

захираҳои баландбардории самаранокии фаъолияти хоҷагидорӣ; 

$D) Коркарди чорабиниҳои истифодабарии захираҳои ошкоршуда; 

$E) Илман асоснокнамоии нақшаҳои ҷорӣ ва дурнамо; 

 

@6.Қарзҳои дебеторӣ-инҳоянд? 

$A) Қарздорони корхона барои молҳои гирифта ва хизматҳои расонидашуда; 

$B) Қарздории корхона барои молҳои гирифта ва хизматҳои расонидашуда; 

$C) Молҳои гирифташуда барои эҳтиёҷоти корхона; 

$D)Молҳои гирифташуда ва хизматҳои қабулкрдашуда барои эҳтиёҷоти 

корхона; 

$E) Молҳои гирифтанашуда барои эҳтиёҷоти корхона; 

 

@7.Муайян кардани фоида аз фурўши маҳсулот ба шакли чандуми тағйирёбии 

баланс тааллуқ дорад? 

$A) Дуюм; 

$B) Якум; 

$C) Сеюм; 

$D) Чорум; 

$E) Панҷум; 

 

@8.Гузаронидани таҳлили иқтисодӣ аз рўи вақт? 

$A) Пешакӣ, минбаъда; 

$B) Умумӣ, алоҳида; 

$C) Дохилифирмавӣ, байнифирмавӣ; 

$D) Дохилӣ, берунӣ; 



$E) Пурра, интихобӣ; 

 

@9.Тарзи ҳисобкунии маҳсулоти умумӣ дар корхона? 

$A) Му=Ммолӣ+Мэ.дох; 

$B) Му=Ммолӣ-Мэ.дох; 

$C) Му=Мэ.дох.-Ммолӣ; 

$D) Ммолӣ=Му-Мэ.дох; 

$E) Му-Ммолӣ; 

 

@10.Таҳлил аслан аз калимаи? 

$A) Юнонии “analis” гирифта шуда маънояш ба қисмҳо ҷудокунии объекти 

омухташаванда мебошад; 

$B) Юнонии “analog” гирифта шуда маънояш ба қисмҳо ҷудокунии объекти 

омухташаванда мебошад; 

$C) Юнонии “analis” гирифта шуда маънояш ба қисмҳо ҷудокунии субъекти 

таҳлил мебошад; 

$D) Лотинии “analis” гирифта шуда, маънояш ба қисмҳо ҷудокунии объекти 

омухташаванда мебошад; 

$E) Лотинии “analis” гирифта шуда, маънояш ба қисмҳо ҷудокунии объекти 

омухтанашаванда мебошад; 

 

@11.Тартиби муайян намудани шумораи миёнарӯйхатии кормандон? 

$A) Шумораи кормандон дар ҳар рӯзи тақвимӣ нисбат ба шумораи рӯзҳо; 

$B) Шумораи кормандони хориҷшуда нисбат ба нақша; 

$C) Шумораи кормандон дар мӯҳлати ҳисоботӣ; 

$D) Шумораи кормандони хориҷ карашудашуда нисбат ба ҳар рўзи корӣ; 

$E) Шумораи кормандони бо сабаб хориҷшуда нисбат ба ҳар рўзи корӣ; 

 

@12.Предмет (мавзўи баҳс)-и таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ? 

$A) Алоқаҳои сабабию натиҷавии равандҳо ва падидаҳои иқтисодӣ; 

$B) Алоқаҳои сабабию натиҷавии равандҳо ва падидаҳои сармоягузорӣ ва 

ҳаракати воситаҳои пулӣ бо назардошти (мавзўи баҳс)-и иқтисодӣ; 

$C) Алоқаҳои сабабию натиҷавии равандҳо ва падидаҳои ҳисоботи молиявӣ бо 

назардошти (мавзўи баҳс)-и иқтисодӣ; 

$D) Алоқаҳои баҳси сабабию натиҷаҳои молиявист; 

$E) Мавзўи баҳси падидаҳои иқтисодӣ; 

 

@13.Қонунҳои давлат, фармонҳои Президент, қарорҳои Ҳукумат дохил 

мешаванд ба сарчашмаҳои ахбории? 

$A) Ғайрибаҳисобгирӣ; 



$B) Идоракунӣ; 

$C) Идоракунӣ, баҳисобгирӣ ва ғайрибаҳисобгирӣ; 

$D) Давлатӣ; 

$E) Идоракунӣ ва давлатӣ; 

 

@14.Объекти таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ? 

$A) Натаҷаҳои иқтисодии фаъолияти хоҷагидорӣ; 

$B) Алоқаҳои сабабию натиҷавии равандҳо ва падидаҳои объекти 

сармоягузорӣ ва ҳаракати воситаҳои пулӣ бо назардошти (мавзўи баҳс)-и 

иқтисодӣ; 

$C) Алоқаҳои сабабию натиҷавии равандҳо ва падидаҳои ҳисоботи молиявӣ бо 

назардошти (мавзўи баҳс)-и иқтисодӣ; 

$D) Алоқаҳои баҳси сабабию натиҷаҳои молиявист; 

$E) Мавзўи баҳси объекти падидаҳои иқтисодӣ; 

 

@15.Дар вақти таҳлил муайян гардид, ки тартибдиҳии чунин баланс арзи 

балансро меафзояд? 

$A) Баланс-брутто; 

$B) Баланс-нетто; 

$C) Баланси барҳамдиҳӣ; 

$D) Баланси хориҷкардашуда; 

$E) Баланси афзоянда; 

 

@16.Принсипи асосии таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; 

$B) Таҳлил бояд фаврӣ бошад; 

$C) Таҳлил бояд мунтазам, мувофиқи нақша гузаронида шавад; 

$D) Таҳлил бояд воқеъӣ, мушаххас, дақиқ бошад; 

$E) Таҳлил бояд самаранок бошад; 

 

@17.Алоқамандии таҳлил бо илмҳои ғайрииқтисодӣ? 

$A) Технологӣ ва риёзӣ; 

$B) Аудит ва ревизия; 

$C) Аудит ва назорату тафтиш; 

$D) Банақшагирӣ ва идоракунӣ; 

$E) Омор ва демография; 

 

@18.Истифодабарии методи диалектикӣ дар таҳлил маънои онро дорад, ки 

фаъолияти хоҷагидории корхона бояд бо назардошти? 

$A) Тамоми алоқамандиҳо омӯхта шавад; 



$B) Коғазҳои қиматнок дар таҳлил омӯхта шавад; 

$C) Аудит омӯхта шавад; 

$D) Тамоми фанҳо омӯхта шавад; 

$E) Тамоми методҳо омӯхта шавад; 

 

@19.Методи таҳқиқ аз аз нуқтаҳои кулл ба ҷузъ? 

$A) Дедуксия; 

$B) Индуксия; 

$C) Умумӣ; 

$D) Таҳқиқӣ; 

$E) Ҷузъӣ; 

 

@20.Нишондиҳандаҳои ғайримустақими сифат? 

$A) Ҷарима барои маҳсулоти бесифат, ҳаҷми маҳсулоти ноқис; 

$B) Самарабахшӣ (равғаннокии шир, миқдори сафеда), дарозумрии маҳсулот; 

$C) Банду баст ва ороиши маҳсулоти истеҳсолшуда, зарар аз ноқис ва фоида аз 

ноқис; 

$D) Ранг, шакл, бастабандӣ ва ороиши маҳсулот; 

$E) Пардохт барои маҳсулоти босифат ва ҳаҷми маҳсулот; 

 

@21.Хароҷот ба як сомонӣ маҳсулоти молӣ 0,75 сом. Арзиши аслии маҳсулот 

1,5 сом. Нархи фурўшро ёбед? 

$A) 2; 

$B) 0,75; 

$C) 1,5; 

$D) 1; 

$E) 3; 

 

@22.Фармонҳои мақомоти болоии идоракунӣ ва санадҳои тафтишотӣ дохил 

мешаванд, ба сарчашмаҳои? 

$A) Ғайрибаҳисобгирӣ; 

$B) Идоракунӣ ва баҳисобгирӣ; 

$C) Идоракунӣ, баҳисобгирӣ ва ғайрибаҳисобгирӣ; 

$D) Давлатӣ; 

$E) Идоракунӣ ва давлатӣ; 

 

@23.Хароҷот ба як сомонӣ маҳсулоти молӣ 0,8 сом. Арзиши аслии маҳсулот 

200 сом. Нархи фурўшро ёбед? 

$A) 250; 

$B) 240; 



$C) 255; 

$D) 6; 

$E) 0,8; 

 

@24.Маҳсулоти истеҳсолшуда барои фурўш дар давоми давраи муайян (одатан 

дар як сол) дар корхона? 

$A) Маҳсулоти молӣ; 

$B) Маҳсулоти истеҳсолшуда дар як сол; 

$C) Маҳсулоти пурраи истеҳсолӣ; 

$D) Маҳсулоти умумӣ; 

$E) Арзиши аслии пурраи маҳсулоти умумӣ; 

 

@25.Ченкунии таъсири омилҳо ба бузургии нишондиҳандаҳои натиҷавӣ? 

$A) Таҳлили омилӣ; 

$B) Таҳлили натиҷавӣ; 

$C) Таҳлили ҳатмӣ; 

$D) Таҳлили дохилӣ ва берунӣ; 

$E) Таҳлили берунӣ ва натиҷавӣ; 

 

@26.Ҳангоми таҳлил муайян гардид, ки аз 250 км роҳи автомобилгард, 54 км-и 

он таъмирталаб аст, ки 120 ҳ.с. лозим аст. Ченаки истифодашударо нишон 

диҳед? 

$A) Аслӣ ва пулӣ; 

$B) Меҳнатӣ, аслӣ; 

$C) Меҳнатӣ ва аслӣ; 

$D) Миқдорӣ; 

$E) Меҳнатӣ ва пулӣ; 

 

@27.Ба нишондиҳандаи натиҷавӣ таъсири ҳалкунанда мерасонанд? 

$A) Омилҳои асосӣ; 

$B) Омилҳои давлатӣ, хориҷӣ, муштарак; 

$C) Омилҳои асосӣ, капиталӣ ва сеюмдараҷа; 

$D) Омилҳои дуюмдараҷа; 

$E) Омилҳои беруна; 

 

@28.Дар вақти таҳлили хароҷотҳо муайян гардид, ки хароҷоти истеҳсолоти 

ёрирасон бевосита ба истеҳсолоти асосӣ дахл дорад, хориҷ карда шудааст. Ин 

амалиёти хоҷагӣ ба шакли чандуми тағйирёбии баланс тааллуқ дорад? 

$A) Якум; 

$B) Дуюм; 



$C) Сеюм; 

$D) Чорум; 

$E) Панҷум; 

 

@29.Муназзамӣ дар таҳлил? 

$A) Барориши маҳсулот тибқи графика ва ҳаҷму номгўи дар нақша пешбинӣ 

шуда; 

$B) Болоравии сатҳи эҳтимолияти бе талабот мондани маҳсулот; 

$C) Тағйирёбии нишондиҳандаҳои барориши маҳсулот аз ҳаҷму номгўи дар 

нақша пешбинӣ шуда; 

$D) Мувозинат; 

$E) Имконияти баландбардории самаранокии фаъолияти корхона; 

 

@30.Маҷмўи хусусиёти маҳсулот, ки ба сатҳи коршоямии он боис мегардад? 

$A) Хушсифатии маҳсулот; 

$B) Сифати маҳсулот; 

$C) Молҳои хушсифат ва бесифат; 

$D) Болоравии сатҳи эҳтимолияти бе талабот мондани маҳсулот; 

$E) Амалиёти хоҷагӣ; 

 

@31.Афзудани ҳаҷми истеҳсолу фурўш аз ҳисоби дараҷаи кӯшиш (заҳмат) ва 

шиддатнокии меҳнат, ба кадом омил тааллуқ дорад? 

$A) Интенсивӣ; 

$B) Дохилӣ; 

$C) Экстенсивӣ ва интенсивӣ; 

$D) Экстенсивӣ; 

$E) Берунӣ; 

 

@32.Ҳуҷҷате, ки ҳангоми ба анбор супоридани мол ба шахсони мутасаддӣ дода 

мешавад, таҳлил карда шуд? 

$A) Варант; 

$B) Супоришномаи пулӣ; 

$C) Ордери даромади хазина; 

$D) Чек; 

$E) Ордери мемориалӣ; 

 

@33.Бартарии усули пешниҳодкунии ҷадвалӣ нисбати баёни матнӣ? 

$A) Ҷои камро ишғол менамоянд ва самараи омӯзиш зудтар ба даст меояд; 

$B) Ҷои зиёдро ишғол менамоянд ва самараи омӯзиш зудтар ба даст меояд; 

$C) Ҷои зиёдро ишғол менамоянд ва сарфакорист; 



$D) Ҷои камро ишғол менамоянд ва самараи омӯзиш дертар ба даст меояд; 

$E) Ҷои зиёдро ишғол менамоянд ва самараи таҳлил, гуруҳбандӣ ва омӯзиши 

нишондиҳандаҳо дертар ба даст меояд; 

 

@34.Захираҳои хоҷагӣ дар таҳлили иқтисодӣ? 

$A) Имконияти баландбардории самаранокии фаъолият дар асоси истифодаи 

самараноки комёбиҳои пешрафти илмиву техникӣ (ПИТ) ва таҷрибаи 

пешқадам; 

$B) Маҷмўи захираҳои моддию молӣ ва масолеҳӣ, ки дар ҳудуди корхона 

ҷойгиранд ва барои истеҳсоли маҳсулот лозиманд; 

$C) Маҷмўи захираҳои моддию молӣ, ки дар ҳудуди корхона ҷойгиранд ва 

барои истеҳсоли маҳсулот лозиманд; 

$D) Маҷмўи захираҳои моддию молӣ, масолеҳӣ ва пулӣ, ки дар ҳудуди 

корхона ҷойгиранд; 

$E) Имконияти баландбардории самаранокии фаъолият дар асоси истифодаи 

самараноки захираҳои молию моддӣ, сармоя ва воситаҳои пулӣ; 

 

@35.Сарчашмаҳои ахборӣ барои таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ? 

$A) Меъёрӣ-нақшавӣ, баҳисобгирӣ ва ғайрибаҳисобгирӣ; 

$B) Баҳисобгирӣ ва ғайрибаҳисобгирӣ; 

$C) Меъёрӣ-нақшавӣ, баҳисобгирӣ, дохилӣ; 

$D) Меъёрӣ-нақшавӣ ва ғайрибаҳисобгирӣ; 

$E) Меъёрӣ-нақшавӣ, аввала, хотимавӣ, баҳисобгирӣ ва ғайрибаҳисобгирӣ; 

 

@36.Таҳлили баланси бухгалтерӣ иборат аст аз таҳлил намудани? 

$A) 2-боби актив, 3-боби пассив; 

$B) Активҳои гардон, активҳои ғайригардон; 

$C) Ўҳдадориҳои кўтоҳмўҳлат; 

$D) Сармояҳо ва захираҳо, ўҳдадориҳои дарозмўҳлат; 

$E) 3-боби актив, 2-боби пассив; 

 

@37.Фарқи байни фоидаи андозбандишаванда ва андоз аз фоида, ин? 

$A) Фоидаи соф аст; 

$B) Фоидаи андозбандишаванда ва фоидаи соф аст; 

$C) Фоида аз фурўши маҳсулот аст; 

$D) Фоидаи умумӣ аст; 

$E) Фоидаи андозбандишаванда аст; 

 

@38.Методи омўзиш аз рақамҳои (далелҳои) ҷамбастӣ ба далелҳои алоҳида? 

$A) Дедуксия; 



$B) Умумӣ; 

$C) Индуксия; 

$D) Таҳқиқӣ; 

$E) Ҷузъӣ; 

 

@39.Алоқаҳои сабабию натиҷавии равандҳо ва падидаҳои иқтисодӣ ин? 

$A) Предмет (мавзўи баҳс)-и таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ; 

$B) Алоқаҳои сабабию натиҷавии падидаҳои иқтисодӣ; 

$C) Объекти (мавзўи баҳс)-и таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ; 

$D) Алоқаҳои сабабию натиҷавии равандҳои иқтисодӣ; 

$E) Предмет (мавзўи баҳс)-и таҳлили фаъолияти корхона; 

 

@40.Барои муайян намудани фонди вақти корӣ нишондиҳандаҳои зерин 

лозим аст? 

$A) Шумораи коргарон ва миқдори рўзҳои дар як сол ба ҳисоби миёна кор 

кардаи як коргар, дарозии миёнаи рўзи корӣ; 

$B) Фонди вақти корӣ нисбати шумораи коргарон ва миқдори рўзҳои дар як 

сол ба ҳисоби миёна кор кардаи ҳамаи коргарон; 

$C) Дарозии миёнаи рўзи корӣ, миқдори рўзҳои дар як сол ба ҳисоби миёна 

кор кардаи як коргар; 

$D) Фонди музди меҳнат нисбати шумораи коргарон ва миқдори рўзҳои дар як 

сол ба ҳисоби миёна кор кардаи як коргар; 

$E) Фонди вақти корӣ нисбати шумораи коргарон ва миқдори рўзҳои дар як 

сол ба ҳисоби миёна кор кардаи як коргар; 

 

@41.Фармонҳои Президент дохил мешаванд, ба сарчашмаҳои ахбории? 

$A) Ғайрибаҳисобгирӣ; 

$B) Баҳисобгирӣ; 

$C) Идоракунӣ, болоӣ; 

$D) Ҳукуматӣ; 

$E) Идоракунӣ ва ғайрибаҳисобгирӣ; 

 

@42.Ноқис дар маҳсулот ошкор гардид ва муайян карда шуд, ки хароҷоти 

ислоҳи он аз нархи бозории он кам мешавад. Ин чи гуна ноқис аст? 

$A) Ислоҳшаванда аст; 

$B) Берунист; 

$C) Ислоҳнашаванда аст; 

$D) Бозорист; 

$E) Дохилист; 

 



@43.Ба натиҷаи автоматикунонии ҳисобкуниҳои таҳлилӣ дохил нест? 

$A) Афзоиши миқдори ҳуҷҷатҳо (варақаҳо)-и корӣ; 

$B) Чуқур ва ҳаматарафа омӯхтани падидаҳо ва равандҳои иқтисодӣ; 

$C) Ошкор гардидани захираҳои баландбардории самаранокии истеҳсолот; 

$D) Афзоиши фаврият ва сифати таҳлил; 

$E) Афзудани ҳосилнокии кори иқтисодчиён-таҳлилгарон; 

 

@44.Моҳияти ин усул муқоисакунии объектҳои монанд барои муайян кардани 

(хусусиятҳои) аломатҳои умумӣ ё фарқкунанда дар байни онҳо мебошад? 

$A) Усули муқоисавӣ; 

$B) Усули фарқӣ; 

$C) Усули аломатҳо; 

$D) Усули муқаррарӣ; 

$E) Усули номуқаррарӣ; 

 

@45.Тамоми маҳсулоти истеҳсолшуда дар давоми давраи муайян (одатан дар 

як сол) дар корхона? 

$A) Маҳсулоти умумӣ; 

$B) Арзиши аслии истеҳсолӣ; 

$C) Арзиши аслии пурраи маҳсулот; 

$D) Маҳсулоти молӣ; 

$E) Арзиши аслии пурраи маҳсулоти умумӣ; 

 

@46.Маҳсулоти молӣ 200 дона, арзиши аслии як дона 12с. Маҳсулоти умумӣ 

230 дона, арзиши аслии як дона 12с. Боқимонда маҳсулот барои эҳтиёҷоти 

дохилӣ муайян шудааст. Маҳсулот барои эҳтиёҷоти дохилӣ чанд сомониро 

ташкил медиҳад? 

$A) 360; 

$B) 200; 

$C) 333; 

$D) 100; 

$E) 2400; 

 

@47.Таҳлили иқтисодии фаврӣ ва ҷамъбастӣ аз рўи кадом аломат ё хусусият 

ҷудо шудааст? 

$A) Вақт; 

$B) Фазо; 

$C) Дохилифирмавӣ; 

$D) Дохилӣ, берунӣ; 

$E) Пурра, интихобӣ; 



 

@48.Ҳисобкунии маҳсулоти молӣ? 

$A) Ммолӣ=Му-Мэ.дох; 

$B) Ммолӣ=Ммолӣ-Мэ.дох; 

$C) Ммолӣ+Ммолӣ-Мэ.дох; 

$D) Ммолӣ=Ммолӣ+Мэ.дох; 

$E) Му-Ммолӣ; 

 

@49.Баланси зерин ҳангоми таҳлил муайян карда шуд, ки моддаҳои 

танзимкунандаро дар бар мегирад (02,05,13)? 

$A) Баланс-брутто; 

$B) Баланс-нетто; 

$C) Баланси барҳамдиҳӣ; 

$D) Баланси хориҷкардашуда; 

$E) Баланси танзимкунанда; 

 

@50.Сабабҳои асосии беталабот мондани маҳсулот? 

$A) Дохилӣ ва берунӣ; 

$B) Дохилкоргоҳӣ ва беруникоргоҳӣ; 

$C) Дохилкоргоҳӣ ва байникоргоҳӣ; 

$D) Асосӣ, дуюминдараҷа; 

$E) Асосӣ, ғайриасосӣ ва ҷорӣ; 

 

@51.Коэффисиенти коршоямии воситаҳои асосӣ-ин нисбати? 

$A) Арзиши боқимондаи воситаҳои асосӣ ва арзиши аввалаи онҳо; 

$B) Маблағи воситаҳои асосӣ ва шумораи биноҳо; 

$C) Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, шумораи кормандон ва фондҳои асосӣ; 

$D) Маблағи воситаҳои асосӣ ва ҳаҷми маҳсулоти баровардашуда; 

$E) Арзиши боқимондаҳои воситаҳои асосӣ ва арзиши активҳои гардон; 

 

@52.Гузаронидани хароҷоти музди меҳнат ба истеҳсолотро нишон диҳед? 

$A) Дт10730-Кт22210, Дт22210-Кт10110; 

$B) Дт10720-Кт10210, Дт10730-Кт10720; 

$C) Дт10720-Кт22010, Дт22010-Кт10210; 

$D) Дт10110-Кт10210, Дт22210-Кт10110; 

$E) Дт10740-Кт22020, Дт22020-Кт10220; 

 

@53.Вазифаҳои таҳлили меҳнат ва музди меҳнат иборат аст, аз ҷустуҷӯи 

захираҳои? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 



$B) Беҳтаркунии системаи пардохт, ҳавасмандгардонии меҳнат; 

$C) Зиёдкунии ҳосилнокии меҳнат; 

$D) Самаранок истифодабарии захираҳои меҳнатӣ; 

$E) Баландбардории самаранокии ташкили меҳнат; 

 

@54.Баланси зерин ҳангоми таҳлил муайян карда шуд, ки аз ин баланс, 

моддаҳои танзимкунанда хориҷ карда шудааст (02,05,13)? 

$A) Баланс-нетто; 

$B) Баланс-брутто; 

$C) Баланси барҳамдиҳӣ; 

$D) Баланси хориҷкардашуда; 

$E) Баланси танзимкунанда; 

 

@55.Фоида аз фурўши маҳсулот? 

$A) Рфм=МФ–S, агар Рфм0 ва МФ-бе андози арзиши иловашуда ва аксизҳо бошад; 

$B) Рфм=МФ–S, агар Рфм1 ва МФ-бе андози арзиши иловашуда ва аксизҳо бошад; 

$C) Рфм=МФ+S, агар Рфм≥1 ва МФ-бе андози арзиши иловашуда ва аксизҳо бошад; 

$D) Рфм=МФ+S, агар Рфм≤1 ва МФ-бе андози арзиши иловашуда ва аксизҳо бошад; 

$E) Рфм=МФ+S, агар Рфм=1 ва МФ-бо андози арзиши иловашуда ва аксизҳо 

набошад; 

 

@56.Қобили пардохт набудани харидорон ба кадоме аз сабабҳои асосии 

беталабот мондани маҳсулот дохил мешавад? 

$A) Берунӣ; 

$B) Давлатӣ ва сиёсӣ; 

$C) Қобилияти харидор; 

$D) Ҷорӣ; 

$E) Дохилӣ; 

 

@57.Хусусияти фарқкунандаи хароҷоти доимӣ аз тағйирёбанда? 

$A) Аз тағйрёбии ҳаҷми истеҳсолот тағйир намеёбанд; 

$B) Бо тағйрёбии ҳаҷми масолеҳ дар истеҳсолот тағйир меёбанд; 

$C) Бо тағйрёбии ҳаҷми ашёи хом дар истеҳсолот тағйир меёбанд; 

$D) Бо тағйрёбии ҳаҷми истеҳсолот тағйир меёбанд; 

$E) Хароҷоти доимӣ аз тағйирёбанда вобаста ба шакли моликияти корхона 

фарқ мекунад; 

 

@58.Тағйирёбии нархи ашёи хом дар бозор ба натиҷаи молиявӣ метавонад 

чунин таъсир расонад? 

$A) Мусбату манфӣ; 



$B) Баландшавии арзиши аслӣ; 

$C) Мусбат; 

$D) Камшавии фоида; 

$E) Манфӣ; 

 

@59.Барориши мунтазами маҳсулот мувофиқи графики истеҳсолӣ бо ҳаҷм ва 

навъҳои дар нақша пешбинишуда? 

$A) Муназзамӣ; 

$B) Натиҷаи молиявӣ; 

$C) Графики истеҳсолӣ; 

$D) Навъҳои маҳсулоти нақшавӣ; 

$E) Самаранокист; 

 

@60.Арзиши аслии маҳсулот 4 сом., нархи фурўш 5 сом. Хароҷот ба як сомонӣ 

маҳсулоти молиро ёбед? 

$A) 0,8; 

$B) 0,7; 

$C) 0,6; 

$D) 0,81; 

$E) 0,52; 

 

@61.Фондҳои асосии истеҳсолӣ-ин? 

$A) Воситаҳои меҳнатанд, ки давраи тўлонӣ арзишашон дар шакли истеҳлок 

ба арзиши маҳсулот ворид карда мешаванд; 

$B) Биноҳое, ки давраи тўлонӣ арзишашон дар шакли истеҳлок ба арзиши 

маҳсулот ворид карда мешаванд; 

$C) Воситаҳои хоҷагие, ки дар қисми дуюми баланс ҷойгиранд; 

$D) Омилҳои меҳнатанд, ки арзишашон давраи тўлонӣ дар шакли истеҳлок ба 

арзиши маҳсулот ворид мешаванд; 

$E) Таҷҳизотест, ки давраи тўлонӣ арзишашон дар шакли истеҳлок ба арзиши 

маҳсулот ворид карда мешаванд; 

 

@62.Таъминнокии корхона бо фондҳои асосии истеҳсолӣ баҳо дода мешавад 

дар асоси? 

$A) Муқоиса намудани мавҷудияти воқеии онҳо бо талаботи нақша; 

$B) Муқоиса намудани мавҷудияти воқеии онҳо бо боваринома (доверенность); 

$C) Муқоиса намудани мавҷудияти воқеии онҳо бо картаи лимитӣ; 

$D) Муқоиса намудани мавҷудияти воқеии онҳо бо ваколатнома; 

$E) Муқоиса намудани мавҷудияти воқеии онҳо бо китоби асосӣ; 

 



@63.Методи омўзиш аз рақамҳои (далелҳои) алоҳида ба ҷамбастӣ? 

$A) Индуксия; 

$B) Дедуксия; 

$C) Умумӣ; 

$D) Таҳқиқӣ; 

$E) Ҷузъӣ; 

 

@64.Ноқис ҷудо мешавад ба? 

$A) Ислоҳшаванда ва ислоҳнашаванда; 

$B) Маҳсулоти хушсифат ва бесифат; 

$C) Кафолатнок ва бекафолат; 

$D) Вобаста ва новобаста; 

$E) Маҳсулоти ноқис ва бенуқс (хушсифат); 

 

@65.Воситаҳои меҳнат ва ашёҳои меҳнат дар якҷоягӣ ташкил медиҳанд? 

$A) Воситаҳои истеҳсолотро; 

$B) Захираҳои меҳнатиро; 

$C) Фондҳои асосиро; 

$D) Воситаҳои ғайригардонро; 

$E) Фонди таъмириро; 

 

@66.Меъёри андоз аз фоида 25 фоиз, фоидаи андозбандишаванда (манбаи андоз) 

ҳангоми 563 220 сомонӣ будани фоидаи соф муайян карда шавад? 

$A) 750 960; 

$B) 306 249; 

$C) 156 205; 

$D) 740 223; 

$E) 750 963; 

 

@67.Воситаҳои асосӣ дар кадом боби баланс ҷойгиранд? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 3; 

$D) 5; 

$E) 7; 

 

@68.Сарчашмаҳои ахбории таҳлил ба чанд гурўҳ ҷудо мешаванд? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 1; 



$D) 4; 

$E) 6; 

 

@69.Масъалаи зеринро ҳал намуда, ҷавоби дурустро интихоб кунед. Фоида 

(нақшаи соли ҳисоботӣ 14500, воқеии соли гузашта 17080, воқеии соли 

ҳисоботӣ 18340). Динамикаи тағйирёбии (%) фоидаи соли ҳисоботиро аз 

нақша ва соли гузашта ёбед? 

$A) +26,48 ва +7,38; 

$B) +24,5 ва +7,92; 

$C) +25,1 ва +7,555; 

$D) +25,5 ва +7,51; 

$E) +23,5 ва +7,9; 

 

@70.Дар вақти таҳлили баланси муҳосибӣ муайян гардид, ки фоида аз фурўши 

маҳсулотро муайян карда, ба ҳисоби фоидаи бурда шуд. Ин амалиёти хоҷагӣ 

ба шакли чандуми тағйирёбии баланс тааллуқ дорад? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 3; 

$D) Дар ягон шакл дохил нест; 

$E) Дар ҳама шаклҳо дохил аст; 

 

@71.Омилҳои интенсивии тараққиёти истеҳсолот? 

$A) Самаранок истифодабарии қувваи корӣ ва ашёҳои меҳнат; 

$B) Афзоиши ҳайати коргарон ва вақти корӣ; 

$C) Зиёд кардани вақти корӣ; 

$D) Зиёд кардани ашёҳои меҳнат ва ҳайати коргарон; 

$E) Зиёд кардани ашёҳои меҳнат ва ҳайати коргарон, вақти корӣ ва ҳайати 

коргарон; 

 

@72.Ҳуҷҷати асосӣ барои гузаронидани пул аз бонк барои пардохти андозҳо? 

$A) Супоришномаи пулӣ; 

$B) Ордери хароҷоти хазина; 

$C) Чек; 

$D) Доверност; 

$E) Талабномаи пулгирӣ; 

 

@73.Дар вариантҳои зерин фоида аз фурўши маҳсулотро муайян кунед?фоида 

фурўши маҳсулот-ин фарқи мусбии байни? 



$A) Маблағи фурўши маҳсулот (бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) ва 

хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

$B) Маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бо андоз аз арзиши иловашуда 

ва аксизҳо) ва хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

$C) Хароҷоти истеҳсол ва маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз 

арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$D) Хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот ва маблағи фурўши маҳсулот бо 

нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$E) Хароҷоти истеҳсол ва маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои базисӣ (бе андоз 

аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

 

@74.Ҳангоми таҳлили муайян кардани фоидаи соли ҳисоботӣ навишти зерин 

дуруст шуморида мешавад? 

$A) Дт 70000 Кт 33210; 

$B) Дт 10720 Кт 22010; 

$C) Дт 22010 Кт 10210; 

$D) Дт 10730 Кт 10720; 

$E) Дт 10740 Кт 10730; 

 

@75.Методи омўзиш ва ченкунии таъсири ҷамъи омилҳо ба нишондиҳандаи 

натиҷавӣ? 

$A) Таҳлили омилӣ; 

$B) Таҳлили қонунӣ; 

$C) Таҳлили нишондиҳандвӣ; 

$D) Таҳлили пурра ва интихобӣ; 

$E) Таҳлили натиҷаи молиявӣ; 

 

@76.Фарқи манфии байни маблағи фурўши маҳсулот (бе ААИ ва аксизҳо) ва 

хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот, ин? 

$A) Зарар аз фурўши маҳсулот аст; 

$B) Зарар аз фурўши маҳсулоти нуқсондор аст; 

$C) Фоида аз фурўши маҳсулот аст; 

$D) Фоидаи соф аст; 

$E) Зарар аз фурўши маҳсулоти эҳтиёҷоти дохилӣ аст; 

 

@77.Ҳангоми таҳлили баланси бухгалтерӣ, дар маҷмўъ таҳлил карда 

мешаванд? 

$A) Актив ва пассив; 

$B) Активҳои гардон, активҳои ғайригардон; 

$C) Ўҳдадориҳои кўтоҳмўҳлат; 



$D) Сармояҳо ва захираҳо, ўҳдадориҳои дарозмўҳлат; 

$E) 3-боби актив, 2-боби пассив; 

 

@78.Нақшаҳо, сметаҳо, нархномаҳо дохил мешаванд, ба сарчашмаҳои 

ахбории? 

$A) Меъёрӣ-нақшавӣ; 

$B) Меъёрӣ-нақшавӣ ва баҳисобгирӣ; 

$C) Меъёрӣ-нақшавӣ, баҳисобгирӣ ва ғайрибаҳисобгирӣ; 

$D) Баҳисобгирии бухгалтерӣ; 

$E) Ғайрибаҳисобгирӣ; 

 

@79.Рфм = МФ – S, агар Рфм 0 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад? 

$A) Фоида аз фурўши маҳсулот аст; 

$B) Зарар аз фурўши маҳсулоти нуқсондор аст; 

$C) Зарар аз фурўши маҳсулот аст; 

$D) Фоидаи соф аст; 

$E) Зарар аз фурўши маҳсулоти эҳтиёҷоти дохилӣ аст; 

 

@80.Ҷузъҳои асосии баланси бухгалтерӣ? 

$A) Моддаҳои баланс; 

$B) Баланс-брутто; 

$C) 4-намуд; 

$D) Баланс-нетто; 

$E) 3-намуд; 

 

@81.Коҳиш ёфтани рақобатдории маҳсулот дар натиҷаи ташкили 

ғайрисамарабахши раванди фурўш ва рекламаи маҳсулот ба кадоме аз 

сабабҳои асосии беталабот мондани маҳсулот дохил мешавад? 

$A) Дохилӣ; 

$B) Дохилкоргоҳӣ ва беруникоргоҳӣ; 

$C) Банақшагирӣ; 

$D) Ҷорӣ; 

$E) Берунӣ; 

 

@82.Зарар аз фурўши маҳсулот? 

$A) Рфм=МФ–S, агар Рфм 0 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад; 

$B) Рфм=МФ–S, агар Рфм 0 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад; 



$C) Рфм=МФ+S, агар Рфм≥1 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад; 

$D) Рфм=МФ+S, агар Рфм≤1 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад; 

$E) Рфм=МФ+S, агар Рфм=1 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад; 

 

@83.Аз кадом шакли ҳисоботи молиявӣ маълумотро оид ба натиҷаҳои молиявии 

корхона пайдо мекунем? 

$A) 2; 

$B) Аз ҳамааш; 

$C) 3; 

$D) 1; 

$E) Аз ягон шакл маълум намешавад; 

 

@84.Ҳангоми каму зиёд шудани ҳаҷми фурўши маҳсулоти зараровар? 

$A) Натиҷаи молиявӣ тағйир меёбад; 

$B) Ҳаҷми маҳсулот меафзояд; 

$C) Ҳаҷми маҳсулоти зараровар меафзояд ва фоида тағйир меёбад; 

$D) Маблағи фоида кам мешавад; 

$E) Ҳаҷми маҳсулоти зараровар меафзояд; 

 

@85.Меъёри андоз аз фоида 15 фоиз, фоидаи соф ҳангоми 223 320 сомонӣ будани 

фоидаи андозбандишаванда муайян карда шавад? 

$A) 189822; 

$B) 62149,3; 

$C) 179822; 

$D) 189922; 

$E) 212222; 

 

@86.Бо макони ошкоршавӣ ноқис ҷудо мешавад ба? 

$A) Дохилӣ ва берунӣ; 

$B) Ислоҳшаванда ва ислоҳнашаванда; 

$C) Ошкоршаванда ва ошкорнашаванда; 

$D) Калонҳаҷм, миёнаҳаҷм ва хурдҳаҷм; 

$E) Истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ; 

 

@87.Ҷавоби дурустро интихоб кунед. Фоидаи соф 988с., меъёри андоз аз фоида 

ҳангоми 1235 с будани фоидаи андозбандишаванда муайян карда шавад? 

$A) 20%; 



$B) 15%; 

$C) 15,5%; 

$D) 21,5%; 

$E) 12,3%; 

 

@88.Корхона фоидаи софро ба чунин самтҳои истифодабарӣ тақсим карда 

метавонад? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; 

$B) Ҷудокуниҳо ба фонди иҷтимоӣ; 

$C) Ба мақсадҳои эҳсонкорӣ; 

$D) Ҷудокуниҳо ба фонди захиравӣ; 

$E) Дар ҷамоъаҳои аксионерӣ – пардохти дивидиендҳо; 

 

@89.Омилҳое, ки дар ҳолати бавуҷудомада ба нишондиҳандаи натиҷавӣ 

таъсири ҳалкунанда надоранд? 

$A) Омилҳои дуюмдараҷа; 

$B) Омилҳои давлатӣ, хориҷӣ, муштарак; 

$C) Омилҳои сеюмдараҷа; 

$D) Омилҳои асосӣ; 

$E) Омилҳои беруна ва ҷумҳуриявӣ; 

 

@90.Муайян намудани арзиши аслии воҳиди маҳсулот? 

$A) Нисбати хароҷоти умумӣ ба миқдори маҳсулоти истеҳсолшуда; 

$B) Нисбати хароҷоти бевосита ба хароҷоти тағйирёбанда; 

$C) Хароҷоти тағйирёбанда ба як сомонӣ маҳсулоти молӣ; 

$D) Нисбати хароҷоти доимӣ ба хароҷоти бавосита; 

$E) Нисбати хароҷоти дарозмуддат ба хароҷоти бевосита; 

 

@91.Таҳлил тибқи фарогирии обекти омўзиш? 

$A) Пурра, интихобӣ; 

$B) Фардӣ, ҷамъиятӣ; 

$C) Дохилифирмавӣ, байнифирмавӣ; 

$D) Дохилӣ, берунӣ; 

$E) Пешакӣ, баъдина; 

 

@92.Ресурсҳои моддӣ дохил аст ба? 

$A) Активҳои гардон; 

$B) Активҳои ғайригардон; 

$C) Ўҳдадориҳо; 

$D) Сармоя; 



$E) Активҳои ғайримоддӣ; 

 

@93.Ҳисоб кардани коэфисиенти фарсудашавӣ? 

$A) Маблағи ҳисобкардашудаи хӯрдашавии воситаҳои асосӣ ба арзиши 

аввалаи онҳо; 

$B) Маблағи воситаҳои асосии воридшуда ба маблағи хориҷшудаи онҳо; 

$C) Маблағи аввалаи арзиши воситаҳо асосӣ  ба мабағи арзиши барҳамдиҳӣ; 

$D) Маблағи аввалаи арзиши воситаҳои асосӣ, бино ва иншоотҳо ба маблағи 

боқимондаҳои арзиши онҳо; 

$E) Маблағи аввалаи арзиши воситаҳои асосӣ ба маблағи умумии баланс; 

 

@94.Нодуруст пешбинӣ кардани талабот ба маҳсулот ба кадоме аз сабабҳои 

асосии беталабот мондани маҳсулот дохил мешавад? 

$A) Дохилӣ; 

$B) Дохилкоргоҳӣ ва беруникоргоҳӣ; 

$C) Байникоргоҳӣ; 

$D) Берунӣ; 

$E) Дохилӣ, берунӣ ва ҷорӣ; 

 

@95.Воситаҳои асосӣ дар кадом қисми баланс ҷойгиранд? 

$A) 1; 

$B) 2; 

$C) 4; 

$D) 6; 

$E) 8; 

 

@96.Ноқисе, ки дар бозор ошкор шудааст-ин ноқиси? 

$A) Берунист; 

$B) Новобаста аст; 

$C) Дохилист; 

$D) Бозорист; 

$E) Ислоҳшаванда аст; 

 

@97.Активҳои аз ҳама зиёд бозоргир? 

$A) Воситаҳои пулӣ; 

$B) Активҳои гардон; 

$C) Қарзҳои дебиторӣ ва ба қоғазҳои қиматнок гузошташуда; 

$D) Активҳои ғайригардон; 

$E) Ўҳдадориҳои дарозмуддат; 

 



@98.Баланси бухгалтерӣ имкон медиҳад, ки бештар таҳлил карда шавад? 

$A) Вазъи молу мулкӣ ва молиявии корхона; 

$B) Натиҷаҳои молиявии корхона; 

$C) Арзиши аслии маҳсулот; 

$D) Ҳаҷми барориш ва фурӯши маҳсулот; 

$E) Хароҷоти миёна ва пурра; 

 

@99.Арзиши аслӣ-ин? 

$A) Хароҷот ба як воҳиди маҳсулот; 

$B) Хароҷотҳо барои истеҳсоли маҳсулоти умумӣ; 

$C) Хароҷоти тиҷоратӣ ва идоравӣ; 

$D) Гузаронидан ё ин ки додани воситаҳои пулии ташкилот барои истеҳсоли 

маҳсулот; 

$E) Хароҷот барои музди меҳнат ва иҷорапулӣ бо мақсади истеҳсоли маҳсулот; 

 

@100.Ҳаҷми фоида нисбати арзиши аслӣ? 

$A) Даромаднокии маҳсулот; 

$B) Нишондиҳандаҳои хусусии маҳсулоти меҳнат; 

$C) Нишондиҳандаҳои ёрирасони маҳсулоти меҳнат; 

$D) Арзиши аслии маҳсулот; 

$E) Нишондиҳандаҳои ҷамъбастии маҳсулнокии меҳнат; 

 

@101.Ҳуҷҷати асосӣ барои гирифтани пули нақд аз бонк? 

$A) Чек; 

$B) Супоришномаи пулӣ; 

$C) Ордери хароҷоти хазина; 

$D) Ордери даромади хазина; 

$E) Талабномаи пулгирӣ; 

 

@102.Фоида (нақша 12300, воқеии соли гузашта 14420, воқеии соли ҳисоботӣ 

13390). Динамикаи тағйирёбӣ нисбат ба нақша ва соли гузашта (%) баробар аст 

ба? 

$A) +8,86 ва -7,14; 

$B) +4,9 ва +7,2; 

$C) +2,1 ва -10,19; 

$D) +6,9 ва -8,22; 

$E) -7,9 ва -8,13; 

 

@103.Варианти дурустро интихоб кунед. Зарар аз фурўши маҳсулот-ин фарқи 

манфии байни? 



$A) Маблағи фурўши маҳсулот (бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) ва 

хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

$B) Маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бо андоз аз арзиши иловашуда 

ва аксизҳо) ва хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

$C) Хароҷоти истеҳсол ва маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз 

арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$D) Хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот ва маблағи фурўши маҳсулот бо 

нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$E) Маблағи фурўши маҳсулот (бо андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) ва 

фурўши маҳсулот мебошад; 

 

@104.Бо зиёдшавии вазни қиёсии маснуоти меҳнатталаб дар ҳаҷми умумии 

барориш сатҳи миёнаи меҳнатталабии маҳсулот? 

$A) Зиёд мешавад; 

$B) Тағйир меёбад; 

$C) Тағйир намеёбад; 

$D) Кам мешавад; 

$E) Миёна мебошад; 

 

@105.Омилҳои экстенсивии тараққиёти истеҳсолот? 

$A) Зиёд кардани ашёҳои меҳнат, ҳайати коргарон, вақти корӣ; 

$B) Дуруст ҷобаҷогузории ҳайати коргарон; 

$C) Истифодаи мақсадноки вақти корӣ; 

$D) Самаранок истифодабарии қувваи корӣ ва ашёҳои меҳнат; 

$E) Дуруст ҷобаҷогузории ҳайати коргарон ва истифодаи мақсадноки вақти 

корӣ; 

 

@106.Аз вариантҳои овардашуда ҷавоби дурустро ёбед. Даромад аз фурўш 

(нақша 151000, воқеии соли гузашта 148100, воқеии соли ҳисоботӣ 155620). 

Динамикаи тағйирёбӣ нисбат ба нақша ва соли гузашта (%) баробар аст ба? 

$A) +3,06 ва +5,08; 

$B) +1,6 ва +6,81; 

$C) +1,3 ва +9,26; 

$D) +0,21 ва +13,29; 

$E) +1,009 ва +7,2; 

 

@107.Таҳлили омилӣ? 

$A) Методи омўзиш ва ченкунии таъсири ҷамъи омилҳо ба нишондиҳандаи 

натиҷавӣ мебошад; 



$B) Омӯзиши қонуну равандҳои фаъолияти иқтисодиию хоҷагидории корхона 

дар асоси омилҳои муайян мебошад; 

$C) Назорати раванди иҷроиши нақшаҳои иқтисодӣ дар зери таъсири омилҳо 

мебошад; 

$D) Омӯзиши қонуну равандҳои илми иқтисодӣ ва омилҳои баландбардории 

онҳо мебошад; 

$E) Омӯзиши қонуну равандҳои фаъолияти иқтисодиию хоҷагидории корхона 

дар асоси омилҳои муайян ва воситаҳои пулӣ мебошад; 

 

@108.Фарқи мусбии байни маблағи фурўши маҳсулот (бе ААИ ва аксизҳо) ва 

хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот, ин? 

$A) Фоида аз фурўши маҳсулот аст; 

$B) Зарар аз фурўши маҳсулоти нуқсондор аст; 

$C) Зарар аз фурўши маҳсулот аст; 

$D) Фоидаи соф аст; 

$E) Зарар аз фурўши маҳсулоти эҳтиёҷоти дохилӣ аст; 

 

@109.Варрант-ҳуҷҷатест, ки ҳангоми? 

$A) Ба анбор супоридани мол ба шахсони мутасаддӣ дода мешавад; 

$B) То анбор супоридани мол ба шахсон дода мешавад; 

$C) Ба суратҳисоб супоридани пул ба шахсони мутасаддӣ дода мешавад; 

$D) Пардохти музди меҳнат аз шахсони мутасаддӣ гирифта мешавад; 

$E) Ба хазина супоридани пул ба шахсони мутасаддӣ дода мешавад; 

 

@110.Афзудани ҳаҷми истеҳсол ва фурўш аз ҳисоби афзун кардани масоҳати 

замини корам ва дараҷаи кӯшиш (заҳмат), шидатнокии меҳнат бо кадом омил 

ба роҳ монда мешавад? 

$A) Экстенсивӣ ва интенсивӣ; 

$B) Интенсивӣ; 

$C) Экстенсивӣ; 

$D) Дохилӣ ва берунӣ; 

$E) Берунӣ; 

 

@111.Зариби ҳисобкунӣ? 

$A) Коэффитсиент; 

$B) Супоришномаи пулӣ; 

$C) Ордери даромади хазина; 

$D) Чек; 

$E) Ордери мемориалӣ; 

 



@112.Методи қиёсӣ дар таҳлил? 

$A) Муқоисакунӣ; 

$B) Дуршавӣ; 

$C) Омилӣ; 

$D) Соқиткунӣ; 

$E) Такмилдиҳӣ; 

 

@113.Сиёсати нодурусти нархгузории корхона дар бозори фурўши маҳсулот ба 

кадоме аз сабабҳои асосии беталабот мондани маҳсулот дохил мешавад? 

$A) Дохилӣ; 

$B) Дохилкоргоҳӣ ва беруникоргоҳӣ; 

$C) Банақшагирӣ; 

$D) Берунӣ; 

$E) Дохилӣ, берунӣ ва ҷорӣ; 

 

@114.Дар вақти таҳлил муайян гардид, ки ба истеҳсолот масолеҳ дохил шуд. 

Алоқамандии дурусти счетҳоро муайян намоед? 

$A) Дтсч-10730  Кт сч-10720; 

$B) Дтсч-10730 Кт сч-10110; 

$C) Дтсч-10720 Кт сч-10730; 

$D) Дтсч-10110  Кт сч-10210; 

$E) Дтсч-10740 Кт сч-10730; 

 

@115.Ҳангоми муайянкунии норасоии нисбии кормандон шумораи нақшавии 

кормандонро зарур аст? 

$A) Ба шумораи кормандони ҳақиқӣ тақсим карда шаванд; 

$B) Ба коэффисиенти иҷроиши нақшаи ҳаҷми барориш баргардонида шавад; 

$C) Аз шумораи кормандони ҳақиқи кам (тарҳ) карда шавад; 

$D) Ба шумораи кормандони ҳақиқӣ ва нақшавӣ муқоиса карда шавад; 

$E) Ба шумораи коргарони корхонаи пешқадам муқоиса карда шавад; 

 

@116.Коҳиш ёфтани рақобатнокии маҳсулот дар натиҷаи сифати пасти ошёи 

хом ба кадоме аз сабабҳои асосии беталабот мондани маҳсулот дохил 

мешавад? 

$A) Дохилӣ; 

$B) Дохилкоргоҳӣ ва беруникоргоҳӣ; 

$C) Банақшагирӣ; 

$D) Берунӣ; 

$E) Дохилӣ, берунӣ ва ҷорӣ; 

 



@117.Барориши маҳсулот тибқи графика ва ҳаҷму номгўи дар нақша 

пешбинишуда? 

$A) Муназзамӣ; 

$B) Варрант; 

$C) Саҳмулфоида; 

$D) Тахфиф; 

$E) Мувозинат; 

 

@118.Омилҳо аз рӯи давомнокии таъсирашон? 

$A) Доимӣ ва тағирёбанда; 

$B) Омилҳои таъсирашон то 5-сол ва зиёда аз он; 

$C) Омилҳои таъсирашон то 1-сол ва зиёда аз он; 

$D) Омилҳои таъсирашон то 10-сол ва зиёда аз он; 

$E) Асосӣ ва дуюмдараҷа; 

 

@119.Натиҷаи номуназзамии истеҳсоли маҳсулот? 

$A) Зиёдшавии ҳаҷми истеҳсолоти нотамом; 

$B) Сифати баланди маҳсулот; 

$C) Пастшавии арзиши аслии маҳсулот; 

$D) Зиёдшавии фоида; 

$E) Фурўши саривақтӣ; 

 

@120.Зариби мунтазамии барориши маҳсулот? 

$A) Змунт.=VБМ1 /VБМ0; 

$B) Змунт.=m/v; 

$C) Змунт.=m•а; 

$D) ТVмунт.=РV(1+tr); 

$E) FVмунт.=(1+r)t •PV; 

 

@121.Хушсифатии маҳсулот? 

$A) Маҷмўи хусусияти маҳсулот, ки ба сатҳи коршоямии он боис мегардад; 

$B) Маҳсулоти истеҳсолшуда; 

$C) Маҷмўи хусусиёти маҳсулот эътимоднокии ҳисоботи молиявиро исбот 

мекунад; 

$D) Молҳои хушсифат ва бесифат; 

$E) Маҷмўи хусусиёти маҳсулот, ки ба болоравии сатҳи эҳтимолияти бе 

талабот мондани маҳсулот боис мегардад; 

 

@122.Афзудани ҳаҷми истеҳсол ва фурўш аз ҳисоби афзун кардани масоҳати 

замини корам, ба кадом омил дохил мешавад? 



$A) Экстенсивӣ; 

$B) Интенсивӣ; 

$C) Экстенсивӣ ва интенсивӣ; 

$D) Дохилӣ; 

$E) Берунӣ; 

 

@123.Дар формулаи ёфтани фонди вақти кории солона дар корхона?ФВК=Р•Дм 

кадом нишондиҳанда намерасад? 

$A) Шумораи коргарон; 

$B) Фонди вақти корӣ; 

$C) Нархи фурўш; 

$D) Миқдори рўзҳои корӣ; 

$E) Давомнокии миёнаи як рўзи корӣ; 

 

@124.Натиҷаи барориши маҳсулоти хушсифат? 

$A) Афзоиши барориши маҳсулот, маблағи фурўш ва фоида; 

$B) Камшавии барориши маҳсулот, маблағи фурўш ва фоида; 

$C) Камшавии  барориши маҳсулот, маблағи фурўш ва фоида; 

$D) Афзоиши барориши маҳсулот, камшавии маблағи фурўш ва фоида; 

$E) Афзоиши барориши мол, маблағи зарар ва фоида; 

 

@125.Воситаҳои истеҳсолот? 

$A) Воситаҳои меҳнат, ашёҳои меҳнат; 

$B) Зиёд кардани ҳайати коргарон; 

$C) Зиёд кардани вақти корӣ; 

$D) Самаранок истифодабарии қувваи корӣ ва ашёҳои меҳнат; 

$E) Зиёд кардани ашёҳои меҳнат; 

 

@126.Таъсири ислоҳ кардани ноқис ба арзиши аслии маҳсулот? 

$A) Болоравии арзиши аслии маҳсулот; 

$B) Пастравии арзиши аслии маҳсулот; 

$C) Зиёшавии даромад аз фурўш; 

$D) Зиёшавии фоида; 

$E) Зиёшавии фоида аз фурўш; 

 

@127.Формулаи хароҷот ба як сомонӣ маҳсулоти молӣро ёбед? 

$A) Х1с= ААМ / Нф; 

$B) Х1с= ААМ + Нф; 

$C) Х1с= ААМ • Нф; 

$D) Х1с= Нф +ААМ; 



$E) Х1с= Нф / ААМ; 

 

@128.Қарзҳои дебитории кўтоҳмуддатро дар боби чандуми баланси муҳосибӣ 

ҷойгир бояд кард? 

$A) 1; 

$B) 2, 3; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@129.Дар корхонаи саноатӣ обекти таҳлил шуда метавонад? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; 

$B) Арзиши аслии маҳсулот; 

$C) Фурўши маҳсулот; 

$D) Истифодабарии ресусҳои масолеҳӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ, натиҷаҳои 

молиявӣ; 

$E) Истеҳсоли маҳсулот; 

 

@130. Дар фаъолияти хоҷагидорӣ барои таснифи амволи корхона, ўҳдадориҳо 

ва амалиётҳои хоҷагӣ чанд намуди ченакҳоро истифода мебаранд? 

$A) Аслӣ, меҳнатӣ ва пулиро; 

$B) Аслӣ, меҳнатӣ, миқдорӣ ва пулиро; 

$C) Аслӣ ва пулиро; 

$D) Аслӣ ва меҳнатиро; 

$E) Аслӣ, меҳнатӣ, пулӣ ва арзиширо; 

 

@131.Омилҳо аз рӯи дараҷаи таъсирашон? 

$A) Асосӣ ва дуюмдараҷа; 

$B) Давлатӣ, хориҷӣ, муштарак; 

$C) Асосӣ, капиталӣ ва сеюмдараҷа; 

$D) Асосӣ ва ҷорӣ; 

$E) Беруна ва ҷумҳуриявӣ; 

 

@132.Дар раванди фаъолияти хоҷагидорӣ дар корхона ҳисобгирии бухгалтерӣ 

бурда мешавад? 

$A) Аз лаҳзаи ба қайдгирӣ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ; 

$B) Пас аз 1-моҳи ба қайдгирӣ ҳамчун шахси ҳукуқӣ; 

$C) Пас аз 3-моҳи ба қайдгирӣ ҳамчун шахси ҳукуқӣ; 

$D) Пас аз 2-моҳи ба қайдгирӣ ҳамчун шахси ҳукуқӣ; 

$E) Пеш аз 3-моҳи ба қайдгирӣ ҳамчун шахси ҳукуқӣ; 



 

@133.Ба вазифаҳои таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ дохил намешавад? 

$A) Машваратӣ – пешгўӣ, машваратӣ – баҳодиҳӣ; 

$B) Илман асоснок намоии нақшаҳои ҷорӣ ва дурнамо; 

$C) Омўзиши таъсири омилҳо ба натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ; 

$D) Коркарди чорабиниҳои истифодабарии захираҳои ошкоршуда; 

$E) Омўзиши таъсири унсурҳо ба натиҷаҳои фаъолият; 

 

@134.Дар раванди фаъолияти хоҷагидорӣ дар корхона кулли объектҳои 

ҳисобгирии бухгалтерирӣ таҳлил карда шуд, яъне? 

$A) Активҳои муассиса, пассивҳои муассиса, амалиётҳои хоҷагӣ; 

$B) Пассивҳои муассиса, активҳои ғайримоддӣ, молу масолеҳ; 

$C) Амалиётҳои хоҷагӣ, воситаҳои пулӣ, активҳои ғайримоддӣ; 

$D) Активҳои муассиса, воситаҳои пулӣ, активҳои ғайримоддӣ, молу масолеҳ; 

$E) Активҳои муассиса, пассивҳои муассиса; 

 

@135.Рфм = МФ – S, агар Рфм 1 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад? 

$A) Зарар аз фурўши маҳсулот аст; 

$B) Зарар аз фурўши маҳсулоти нуқсондор аст; 

$C) Фоида аз фурўши маҳсулот аст; 

$D) Фоидаи соф аст; 

$E) Зарар аз фурўши маҳсулоти эҳтиёҷоти дохилӣ аст; 

 

@136.Нишондиҳандаҳои меъёрӣ – нақшавӣ, баҳисобгирӣ ва ғайрибаҳисобгирӣ 

– ин? 

$A) Сарчашмаҳои ахбории таҳлилист; 

$B) Нишондиҳандаҳои меъёрӣ-нақшавист; 

$C) Нишондиҳандаҳои баҳисобгирист; 

$D) Нишондиҳандаҳои ғайрибаҳисобгирист; 

$E) Сарчашмаҳои аввали таҳлилист; 

 

@137. Фоидаи соф чист ва ин фарқи байни? 

$A) Маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз арзиши иловашуда 

ва аксизҳо) ва хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

$B) Фоидаи андозбандишаванда ва андоз аз фоида мебошад; 

$C) Хароҷоти истеҳсол ва маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз 

арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$D) Хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот ва маблағи фурўши маҳсулот бо 

нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 



$E) Маблағи хариди маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бо андоз аз арзиши иловашуда ва 

аксизҳо) ва даромади истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

 

@138.Коҳиш ёфтани рақобатнокии маҳсулот дар натиҷаи сатҳи пасти 

ихтисоснокии коргарон ба кадоме аз сабабҳои асосии беталабот мондани 

маҳсулот дохил мешавад? 

$A) Дохилӣ; 

$B) Дохилкоргоҳӣ ва беруникоргоҳӣ; 

$C) Банақшагирӣ; 

$D) Ҷорӣ; 

$E) Берунӣ; 

 

@139.Ҳисобкунии маҳсулоти барои эҳтиёҷоти дохилии корхона истеҳсолшуда? 

$A) Мэ.дох=Му-Ммолӣ; 

$B) Мэ.дох=Ммолӣ-Му; 

$C) Мэ.дох=Му+Ммолӣ; 

$D) Ммолӣ+Мэ.дох; 

$E) Ммолӣ=Му+Мэ.дох; 

 

@140.Фоидаи тақсимнашударо дар боби чандуми баланси муҳосибӣ ҷойгир 

бояд кард? 

$A) 5; 

$B) 2 ; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) 6; 

 

@141.Мисоли зеринро ҳал намуда, ҷавобро интихоб кунед. Даромад аз фурўш 

(нақша 9500, воқеии соли гузашта 10000, воқеии соли ҳисоботӣ 11280). 

Динамикаи тағйирёбӣ нисбат ба нақша ва соли гузашта мутаносибан баробар 

аст ба %? 

$A) +24,64 ва +12,8; 

$B) +16,7 ва +14,33; 

$C) +17,7 ва +21,19; 

$D) +12,1 ва +18,6; 

$E) +15,73 ва +13,12; 

 

@142.Аз ҳисоби фоидаи соф бунёд намудани чунин фондҳо мумкин аст? 

$A) Захиравӣ, ғункунӣ, истеъмолӣ, иҷтимоӣ; 

$B) Дохилӣ, қарзӣ, берунӣ ва хориҷӣ; 



$C) Дохилӣ (миллӣ) ва хориҷӣ; 

$D) Дохилӣ, қарзӣ ва хориҷӣ; 

$E) Ташкилотӣ ва ғайриташкилотӣ, аввала ва баъдина; 

 

@143.Оё ҷустуҷўи захираҳои баландбардории самаранокии истеҳсолот ба 

вазифаҳои асосии таҳлили иқтисодӣ дохил мешавад? 

$A) Ҳа; 

$B) Дар баъзе ҳолатҳо; 

$C) Не; 

$D) Ҳамчун вазифаи асосӣ ҳисоб намеёбад; 

$E) Ҳамчун вазифаи санҷишӣ ҳисоб меёбад; 

 

@144.Ҷойгиршавӣ ва сарчашмаҳои ташкилёбии воситаҳои хоҷагиро дар бар 

мегирад? 

$A) Баланси бухгалтерӣ; 

$B) Ташкилёбии сармоя; 

$C) Ташкилёбии воситаҳои хоҷагӣ; 

$D) Ҷойгиршави воситаҳои хоҷагӣ; 

$E) Ҳисобот оиди фоида ё зарар; 

 

@145.Фарқи фондҳои асосии ғайриистеҳсолӣ аз фондҳои асосии истеҳсолӣ дар 

чист? 

$A) Фонди истеҳлок надоранд; 

$B) Арзишашон ба маҳсулоти истеҳсолшуда ворид мешавад; 

$C) Қисми ғайрифаъоли фондҳои асосии истеҳсолӣ мебошанд; 

$D) Қисми фаъоли фондҳои асосии истеҳсолӣ мебошанд; 

$E) Фонди истеҳлок доранд; 

 

@146.Варианти дурустро ёбед. Натиҷа нишон дод, хароҷот ба як сомонӣ 

маҳсулоти молӣ 0,9 сом., нархи фурўш 50 сом аст. Арзиши аслии маҳсулотро 

ёбед? 

$A) 45; 

$B) 38; 

$C) 10,6; 

$D) 100; 

$E) 18,62; 

 

@147.Падида ва равандҳои иқтисодиро дар сатҳи иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва 

миллӣ ва соҳаҳои алоҳидаи он меомўзад? 

$A) Макротаҳлил; 



$B) Таҳлили баъдина ва иқтисодиёти ҷаҳонӣ; 

$C) Микротаҳлил; 

$D) Макро ва микротаҳлил; 

$E) Таҳлили ҷорӣ соҳаҳои алоҳида; 

 

@148.Формулаи муайянкунии фонди вақти корӣ? 

$A) ФВК=Шк•Р•Дм; 

$B) ФВК=(I•t)•100%; 

$C) ; 

$D) ФВК=(1+r)t •PV; 

$E) ; 

 

@149.Қарордодҳо ва ҳалномаҳои додгоҳ дохил мешаванд, ба сарчашмаҳои? 

$A) Ғайрибаҳисобгирӣ; 

$B) Судӣ; 

$C) Идоракунӣ, баҳисобгирӣ ва ғайрибаҳисобгирӣ; 

$D) Баҳисобгирӣ, додгоҳӣ, тафтишотӣ; 

$E) Идоракунӣ ва ҳалномавӣ; 

 

@150.Таҳлили зерин таҳлили фаъолияти хоҷагидорист? 

$A) Микротаҳлил; 

$B) Макротаҳлил; 

$C) Таҳлили баъдина ва иқтисодиёти ҷаҳонӣ; 

$D) Макро ва микротаҳлил; 

$E) Таҳлили молиявӣ; 

 

@151.Таҳлил аз руи муҳтавои барнома? 

$A) Комплексӣ, мавзуавӣ; 

$B) Фардӣ, ҷамъиятӣ; 

$C) Дохилифирмавӣ, байнифирмавӣ; 

$D) Пешакӣ, баъдина; 

$E) Пурра, интихобӣ; 

 

@152.Дар маҷмўъ методикаҳоро дар таҳлил ҷудо мекунанд ба? 

$A) Умумӣ, хусусӣ; 

$B) Умумӣ, пешакӣ, баъдина; 

$C) Дохилифирмавӣ, байнифирмавӣ; 

$D) Комплексӣ, умумӣ, хусусӣ; 

$E) Интихобӣ, хусусӣ; 



 

@153.Аз қоидаҳои зерин методикаҳои умумиро ёбед? 

$A) Ҳамчун системаи таҳқиқот ҳангоми омӯзиши объектҳои алоҳидаи таҳлили 

иқтисодӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт баромад мекунад; 

$B) Ҳамчун системаи таҳқиқот методикаи умумиро нисбати соҳаҳои алоҳидаи 

иқтисодиёт мушаххас месозад; 

$C) Методикаи умумиро нисбати соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт мушаххас 

месозад; 

$D) Ҳамчун системаи таҳқиқот ҳангоми омӯзиши объектҳои алоҳидаи таҳлили 

иқтисодӣ дар як соҳаи мушаххас баромад мекунад; 

$E) Ҳамчун низоми таҳқиқот ҳангоми омӯзиши объектҳои алоҳидаи таҳлили 

иқтисодӣ дар соҳаи  иқтисодиёт баромад мекунад; 

 

@154.Масъалаи зеринро ҳал намуда, тағйирёбии умумии воқеии миқдорӣ 

нисбати иҷроиши нақшаи истеҳсолиро муайян кунед? 

Истеҳсоли 

маҳсулот? 

(адад, дона) 

Нақша Воқеӣ 

маҳсулоти  

А 

маҳсулоти  

В 

маҳсулоти  

А 

маҳсулоти  

В 

Нимсолаи 1-ум 560 230 530 395 

Нимсолаи 2-юм 610 280 630 275 

 

$A) 150; 

$B) 139; 

$C) 145; 

$D) 112; 

$E) 160,5; 

 

@155.Методикаҳое, ки ҳамчун системаи таҳқиқот ҳангоми омӯзиши обектҳои 

алоҳидаи таҳлили иқтисодӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт баромад 

мекунад? 

$A) Методикаҳои умумӣ; 

$B) Методикаҳои хусусӣ; 

$C) Методикаҳои умумӣ ва хусусӣ; 

$D) Методикаҳои умумӣ, хусусӣ ва ҷамъбастӣ; 

$E) Методикаи системаи таҳқиқот аст; 

 

@156.Методикаҳое, ки ҳамчун системаи таҳқиқот методикаи умумиро нисбати 

соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт мушаххас месозад? 

$A) Методикаҳои хусусӣ; 

$B) Методикаҳои умумӣ; 



$C) Методикаҳои умумӣ ва хусусӣ; 

$D) Методикаҳои умумӣ, хусусӣ ва ҷамъбастӣ; 

$E) Методикаи системаи таҳқиқот аст; 

 

@157.Ҳангоми таҳлили активҳои гардони корхона таҳлил карда мешаванд? 

$A) Предметҳои муҳлати хизматашон то як сол буда, новобаста аз арзишашон; 

$B) Активҳои ғайримоддӣ, сохтмони нотамом, фондҳои асосӣ; 

$C) Предметҳои муҳлати хизматашон зиёда аз як сол буда, новобаста аз 

арзишашон; 

$D) Активҳои ғайримоддӣ, воситаҳои асосӣ, сохтмони нотамом; 

$E) Сохтмони нотамом ва маблағгузориҳои молиявии дарозмуддат; 

 

@158.Ҳангоми таҳлили активҳои ғайригардони корхона таҳлил карда 

мешаванд? 

$A) Предметҳои муҳлати хизматашон зиёда аз як сол буда, новобаста аз 

арзишашон; 

$B) Танҳо сохтмони нотамом ва воситаҳои пулӣ; 

$C) Предметҳои муҳлати хизматашон то як сол буда, новобаста аз арзишашон; 

$D) Активҳои ғайримоддӣ, воситаҳои асосӣ, сохтмони нотамом, 

маблағгузориҳои молиявии дарозмуддат; 

$E) Сармоягузориҳои молиявии кўтоҳмуддат, воситаҳои пулӣ, захираҳои 

истеҳсолӣ; 

 

@159.Воситаҳои хоҷагӣ аз рўи намуд ва ҷойгиршавӣ ҷудо мешаванд ба? 

$A) Активҳои гардон ва ғайригардон; 

$B) Активҳои ғайригардон; 

$C) Активҳои гардон, ғайригардон ва уҳдадориҳои корхона; 

$D) Активҳои гардон, ғайригардон, ўҳдадориҳо ва сармояи корхона; 

$E) Активҳои гардони корхона; 

 

@160. Дар формулаи ёфтани фонди вақти кории солона дар корхона? 

ФВК=Шк•Р кадом нишондиҳанда намерасад? 

$A) Давомнокии миёнаи як рўзи корӣ; 

$B) Миқдори рўзҳои кории дар як сол коркардаи коргарон; 

$C) Миқдори рўзҳои кории дар як моҳ коркардаи коргарон; 

$D) Миқдори рўзҳои корӣ; 

$E) Фонди вақти корӣ; 

 

@161.Сабабҳои дохилии беталабот мондани маҳсулотро нишон диҳед? 

$A) Ташкили ғайри самарабахши раванди фурўш ва рекламаи маҳсулот; 



$B) Сабабҳои демографӣ; 

$C) Қобили пардохт набудани харидорон; 

$D) Сабабҳои иқтисодию иҷтимои ва сиёсӣ; 

$E) Ташкили ғайри самарабахши раванди харид ва рекламаи маҳсулот; 

 

@162.Сабабҳои берунии беталабот мондани маҳсулотро нишон диҳед? 

$A) Қобили пардохт набудани харидорон; 

$B) Коҳиш ёфтани рақобатдории маҳсулот дар натиҷаи сифати пасти ошёи 

хом, таҷҳизоту технология; 

$C) Ташкили ғайри самарабахши раванди фурўш ва рекламаи маҳсулот; 

$D) Сатҳи пасти ихтисоснокии коргарон; 

$E) Нодуруст пешбинӣ кардани талабот ба маҳсулот; 

 

@163.Давраҳои ошкоркунии хавфи беталаботмонии маҳсулотро нишон диҳед? 

$A) Пеш аз истеҳсолӣ, истеҳсолӣ ва баъд аз истеҳсолӣ; 

$B) Истеҳсолӣ, дохилӣ ва баъд аз истеҳсолӣ; 

$C) Пеш аз истеҳсолӣ ва баъд аз истеҳсолӣ; 

$D) Пеш аз муҳлат, даврагӣ ва баъдина; 

$E) Давраи ошкоршаванда, ошкоршуда ва ошкоршаванда; 

 

@164.Қарори нодурусте, ки дар давраи баъдиистеҳсолӣ барои бе талабот 

мондани маҳсулот бароварда мешавад? 

$A) Истеҳсол накардани намуди маҳсулот ва ба намуди дигар иваз кардани он; 

$B) Паст кардани нархи фурўши маҳсулот; 

$C) Додани маҳсулот барои қисме аз музди меҳнат; 

$D) Дар сурати сарпарастӣ намудан ба ҷамъиятҳои ниёзманд (маъюбон, 

бепарасторон) дар шакли ёрии моддӣ додани маҳсулот; 

$E) Фурўш бо нархе, ки ҳадди ақал хароҷоти истеҳсолии маҳсулот рўйпўш 

гардад; 

 

@165.Қарори дурусте, ки дар давраи баъдиистеҳсолӣ барои бе талабот мондани 

маҳсулот бароварда мешавад? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; 

$B) Фурўш бо нархе, ки ҳадди ақал хароҷоти истеҳсолии маҳсулот рўйпўш 

гардад; 

$C) Додани маҳсулот барои қисме аз музди меҳнат; 

$D) Дар сурати сарпарастӣ намудан ба ҷамъиятҳои ниёзманд (маъюбон, 

бепарасторон) дар шакли ёрии моддӣ додани маҳсулот; 

$E) Паст кардани нархи фурўши маҳсулот; 

 



@166.Қарори “ҳаррўз дохил кардани тағироти ҷиддӣ дар дизайн,  сохтор, банду 

басти маҳсулот ва аз ҳисоби он серхаридор намудани маҳсулот” ба кадоме аз 

давраҳои зерин мувофиқ аст, ки хавфи беталаботмонии маҳсулот бартараф 

гардад? 

$A) Истеҳсолӣ; 

$B) Пеш аз истеҳсолӣ; 

$C) Баъд аз истеҳсолӣ; 

$D) Пеш аз муҳлат; 

$E) Ошкоршаванда; 

 

@167.Натиҷаи молиявии умумӣ дар самтҳои зерин муайян карда мешавад? 

$A) Аз фурўши маҳсулот, амалиётҳои дигари фурўш, амалиётҳои 

ғайрифурўшӣ; 

$B) Даромадҳо (хароҷот) аз аксияҳо, облигатсияҳо ва дигар қоғазҳои қиматнок; 

$C) Маблағҳои гирифташуда ва супоридашуда дар шакли даъвоҳои иқтисодӣ, 

ҷаримаҳо ва товони талафот (зарарҳо); 

$D) Аз фурўши маҳсулот, амалиётҳои дигари фурўш; 

$E) Аз амалиётҳои дигари фурўш, амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

 

@168.Маблағи фурўши воситаҳои зерини хоҷагӣ натиҷа аз амалиётҳои дигари 

фурўш мебошанд? 

$A) Воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ ва дигар амвол; 

$B) Танҳо маҳсулоти истеҳсолшуда ва фондҳои асосӣ; 

$C) Воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ ва дигар молҳои истеҳсолшуда; 

$D) Активҳои ғайримоддӣ ва дигар молҳои истеҳсолшуда; 

$E) Танҳо маҳсулоти истеҳсолшуда ва активҳои ғайримоддӣ; 

 

@169.Натиҷа аз фурўши воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ ва дигар амвол ба 

самти зерини муайянкунии натиҷаи молиявӣ дохил мешавад? 

$A) Натиҷа аз амалиётҳои дигари фурўш; 

$B) Натиҷа аз фурўши маҳсулот; 

$C) Натиҷа аз амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

$D) Натиҷа аз фурўши маҳсулот ва амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

$E) Натиҷа аз амалиётҳои дигари фурўш ва амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

 

@170.Даромадҳои гирифташуда (хароҷот) аз иҷорадиҳӣ ва иҷорагирии амвол 

ба самти зерини муайянкунии натиҷаи молиявӣ дохил мешавад? 

$A) Натиҷа аз амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

$B) Натиҷа аз амалиётҳои дигари фурўш; 

$C) Натиҷа аз фурўши маҳсулот; 



$D) Натиҷа аз фурўши маҳсулот ва амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

$E) Натиҷа аз амалиётҳои дигари фурўш ва амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

 

@171.Натиҷаи молиявӣ (фоида) муайян карда шавад, ки он 6,97%-и даромад аз 

фурўшро ташкил додааст. Арзиши аслии як воҳиди маҳсулот 200 сом., 

миқдори маҳсулот 800 адад, нархи фурўш 215 сом? 

$A) 12000; 

$B) 8001; 

$C) 6975,01; 

$D) 12000,01; 

$E) 11697; 

 

@172.Даромадҳои гирифташуда (хароҷот) аз иштироки саҳмӣ дар корхонаҳои 

муштарак ба самти зерини муайянкунии натиҷаи молиявӣ дохил мешавад? 

$A) Натиҷа аз амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

$B) Натиҷа аз амалиётҳои дигари фурўш; 

$C) Натиҷа аз фурўши маҳсулот; 

$D) Натиҷа аз фурўши маҳсулот ва амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

$E) Натиҷа аз амалиётҳои дигари фурўш ва амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

 

@173.Даромадҳои гирифташуда (хароҷот) аз амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок 

ба самти зерини муайянкунии натиҷаи молиявӣ дохил мешавад? 

$A) Натиҷа аз амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

$B) Натиҷа аз амалиётҳои дигари фурўш; 

$C) Натиҷа аз фурўши маҳсулот; 

$D) Натиҷа аз фурўши маҳсулот ва амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

$E) Натиҷа аз амалиётҳои дигари фурўш ва амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

 

@174.Амалиётҳои ғайрифурўшӣ инҳоро дар бар мегирад? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; 

$B) Иҷорадиҳӣ ва иҷорагирии амвол; 

$C) Амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок; 

$D) Амалиётҳо оид ба маблағҳои гирифташуда ва супоридашуда дар шакли 

даъвоҳои иқтисодӣ (ҷаримаҳо ва товони талафот); 

$E) Иштироки саҳмӣ дар корхонаҳои муштарак; 

 

@175.Даромад ва хароҷот аз амалиётҳо оид ба маблағҳои гирифташуда ва 

супоридашуда дар шакли даъвоҳои иқтисодӣ (ҷаримаҳо ва товони талафот) ба 

самти зерини муайянкунии натиҷаи молиявӣ дохил мешавад? 

$A) Натиҷа аз амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 



$B) Натиҷа аз амалиётҳои дигари фурўш; 

$C) Натиҷа аз фурўши маҳсулот; 

$D) Натиҷа аз фурўши маҳсулот ва амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

$E) Натиҷа аз амалиётҳои дигари фурўш ва амалиётҳои ғайрифурўшӣ; 

 

@176.Маълумоти шакли чандуми ҳисоботи молиявӣ имкон медиҳад, ки 

натиҷаи молиявии аз тамоми намудҳои фаъолият гирифташудаи корхона 

таҳлил карда шаванд? 

$A) 2; 

$B) 1; 

$C) 3; 

$D) 7; 

$E) 5; 

 

@177.Маълумоти шакли №2-юми ҳисоботи молиявӣ имкон медиҳад, ки? 

$A) Натиҷаи молиявии тамоми намудҳои фаъолияти корхона таҳлил карда 

шаванд; 

$B) Тамоми хароҷоте, ки аз ҳисоби музди меҳнат ба ҳисоб гирифта шудааст, 

таҳлил карда шаванд; 

$C) Ҳаракати воситаҳои пулӣ дар корхона таҳлил карда шавад; 

$D) Тамоми хароҷоте, ки аз ҳисоби фарсудашавии фондҳои асосӣ ба ҳисоб 

гирифта шудааст, таҳлил карда шаванд; 

$E) Ҳаракати сармоя дар корхона таҳлил карда шавад; 

 

@178.Зарар аз фурўши маҳсулот дар формулаи зерин муайян карда шудааст? 

$A) МФ – S = –Рфм; 

$B) МФ – S = +Рфм; 

$C) МФ + S - 1 = +Рфм; 

$D) МФ + S = – Рфм; 

$E) МФ + S = +Рфм; 

 

@179.Натиҷаи молиявӣ (аз фурўши маҳсулот) дар формулаи зерин инъикос 

ёфтааст? 

$A) МФ – S = ±Рфм; 

$B) МФ ± S = –Рфм; 

$C) МФ + S = ±Рфм; 

$D) МФ ± S = ± Рфм; 

$E) МФ + S + 1= +Рфм; 

 



@180.Арзиши аслии пурраи маҳсулот 132 сом., фоида аз фурўш 18 сом., 

маблағи фурўш? 

$A) 150; 

$B) 120; 

$C) 99,05; 

$D) 140,01; 

$E) 170,263; 

 

@181.Маблағи фурўш 128 сом., арзиши аслии пурраи маҳсулот 134 сом., 

натиҷаи фурўш? 

$A) -6; 

 $B) -10; 

$C) +5; 

$D) +1; 

$E) -1,085; 

 

@182.Маблағи фурўш (1851), натиҷаи фурўш (-211), арзиши аслии пурраи 

маҳсулотро ёбед? 

$A) +2062; 

$B) +1644; 

$C) -25; 

$D) -2066; 

$E) -1641; 

 

@183.Натиҷаи фурўш (-2014), арзиши аслии пурраи маҳсулот 52000, маблағи 

фурўш? 

$A) +49986; 

$B) 25,8577; 

$C) 8,7725; 

$D) - 49980; 

$E) -54012; 

 

@184.Ба фоида аз фурўши маҳсулот тағирёбии чунин омилҳо таъсир 

мерасонад? 

$A) Арзиши аслии пурраи молҳои фурўхташуда; 

$B) Нархҳои фурўши молҳо ва тарифҳои хизматрасониву корҳо; 

$C) Ҳаҷми намудҳои маҳсулот; 

$D) Сохтор ва ассортименти маҳсулоти фурўхташуда; 

$E) Арзиши аслии пурраи маҳсулотии фурўхтанашуда; 

 



@185.Ҳолати молиявӣ чунин шуданаш мумкин аст? 

$A) Устувор, пеш аз бўҳронӣ, бўҳронӣ; 

$B) Устувор, пеш аз бўҳронӣ; 

$C) Устувор, ноустувор, парокандашавӣ; 

$D) Ноустувор, пеш аз бўҳронӣ; 

$E) Устувор, ноустувор, вайроншавӣ; 

 

@186.Оё лоиҳатартибдиҳандагон ҳамчун истифодабарандагони натиҷаҳои 

таҳлили сармоягузорӣ ҳисоб меёбанд? 

$A) Ҳа; 

$B) Ҳисоб намеёбанд; 

$C) Танҳо соҳибкорони лоиҳасоз; 

$D) Танҳо кормандони давлатӣ; 

$E) Лоиҳа тартибдиҳандагон ба натиҷаҳои таҳлили сармоягузорӣ шинос шуда 

наметавонанд; 

 

@187.Оё кормандони хориҷӣ ба хориҷа интиқол додани маблағи даромади аз 

фаъолияти истеҳсолӣ ба даст омадаро бо асъори хориҷӣ ҳуқуқ доранд? 

$A) Ҳа; 

$B) Дар баъзе ҳолатҳо; 

$C) То 1 сол; 

$D) Дар 1 сол то се маротиба; 

$E) Ҳуқуқ надоранд; 

 

@188.Ба захираҳои сармоягузорӣ дохил намешавад? 

$A) Субъекти сармоягузори молиявӣ; 

$B) Таҷҳизот, воситаҳои нақлиёт; 

$C) Дороиҳои зеҳнӣ (технологияҳо, ихтироот, патентҳо); 

$D) Сармояи инсонӣ (малака, дониш, ихтисосмандӣ); 

$E) Захираҳои молиявӣ; 

 

@189.Тағйироти мутлақи (+,-) ҳаҷми маҳсулотро нисбат ба нақша муайян 

кунед? 

№ Нишондиҳанда Нақша Воқеӣ 

1 Истеҳсол ба ҳар сари корманд, дона 

маҳсулот 

1200 1300 

2 Шумораи кормандон, нафар 22 21 

 

$A) +900; 

$B) +892; 



$C) 758; 

$D) +823; 

$E) -900,01; 

 

@190.Воситаҳои молиявии озоди корхонаҳо ба захираҳои сармоягузорӣ дохил 

мешаванд? 

$A) Ҳа; 

$B) Қонун иҷозат намедиҳад; 

$C) Аз ҳаҷми сармоя вобастагӣ дорад; 

$D) Воситаҳои молиявии озоди корхонаҳо ба захираҳои сармоягузорӣ дохил 

намешаванд; 

$E) Не; 

 

@191.Дар кадом ҳолат сармоягузор ҳуқуқ дорад, ки фоидаи аз фаъолияти худ 

ба дастовардаро истифода намояд? 

$A) Баъди пардохтани андозҳо ва пардохтҳои дигари ҳатмӣ; 

$B) Дар ҳолати пурра ворид шудани маблағи фурўш; 

$C) Дар ҳолати гирифтани фоида аз фурўш; 

$D) Баъди тартиб додани лоиҳаи сармоягузорӣ; 

$E) Баъди напардохтани андоз ва пардохтҳои ҳатмӣ; 

 

@192.Воситаҳои худӣ ва ҷалбкардашуда? 

$A) Сарчашмаҳои моликунонии лоиҳаҳои сармоягузорист; 

$B) Сарчашмаҳои ахборотист; 

$C) Сарчашмаҳои даромади шаҳрвандон аст; 

$D) Лоиҳаи сармоягузорист; 

$E) Сарчашмаҳои моликунонии лоиҳаҳои маблағгузорист; 

 

@193.Дар зери мафҳумҳои устувор, пеш аз бўҳронӣ ва бўҳронӣ чиро 

мефаҳмед? 

$A) Ҳолати молиявӣ; 

$B) Рақобатпазирӣ; 

$C) Устуворӣ; 

$D) Муқоисавӣ; 

$E) Рақобати маҳсулот; 

 

@194.Фоида аз фурўши маҳсулот дар формулаи зерин муайян карда шудааст? 

$A) МФ – S = +Рфм; 

$B) МФ – S = –Рфм; 

$C) МФ + S = +Рфм; 



$D) МФ + S = – Рфм; 

$E) МФ + S + 1= +Рфм; 

@195.Фоизи умумии иҷроиши нақшаи истеҳсолӣ муайян карда шавад? 

Истеҳсоли 

маҳсулот? 

(адад, дона) 

Нақша Воқеӣ 

маҳсулоти 

А 

маҳсулоти 

В 

маҳсулоти 

А 

маҳсулоти 

В 

Нимсолаи 1-ум 560 230 530 245 

Нимсолаи 2-юм 610 280 630 275 

 

$A) 100; 

$B) 89; 

$C) 109; 

$D) 92; 

$E) 98,953; 

 

@196.Методикаҳои хусусӣ-ҳамчун системаи таҳқиқот? 

$A) Методикаи умумиро нисбати соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт мушаххас 

месозад; 

$B) Оиди ҳисобгирии факту рақамҳои аниқ нисбати фурўши маҳсулот хизмат 

мекунад; 

$C) Оиди ҳисобгирии факту рақамҳои аниқ нисбати таъминоти моддӣ хизмат 

мекунад; 

$D) Оиди ҳисобгирии факту рақамҳои аниқ нисбати истеҳсоли молҳо хизмат 

мекунад; 

$E) Методикаи умумиро нисбати иқтисодиёти ҷаҳон мушаххас месозад; 

 

@197.Дар формулаи ёфтани фонди вақти кории солона дар корхона? 

ФВК=Шк•Дм кадом нишондиҳанда намерасад? 

$A) Миқдори рўзҳои корӣ; 

$B) Миқдори маҳсулот; 

$C) Нархи фурўш; 

$D) Фонди вақти корӣ; 

$E) Ҳисоби миёнаи як рўзи корӣ; 

 

@198.Дар корхона ба захираҳои моддию молӣ дохил нест? 

$A) Активҳои ғайримоддӣ; 

$B) Ашёи хом, масолеҳ; 

$C) Арзишҳои камнарху зудфарсудашаванда; 

$D) Маҳсулоти тайёр ва молҳо; 

$E) Ҳамаи вариантҳо ба захираҳои моддию молӣ дохил мешаванд; 



 

@199.Методи таҳқиқ аз нуқтаҳои ҷузъ ба кулл? 

$A) Индуксия; 

$B) Умумӣ; 

$C) Дедуксия; 

$D) Таҳқиқӣ; 

$E) Ҷузъӣ; 

 

@200.Агар фонди вақти корӣ 248000 соат, шумораи коргарон 100 нафар ва 

миқдори рўзҳои корӣ 310 рўзро ташкил диҳанд, давомнокии миёнаи як рўзи 

корӣ муайян карда шавад? 

$A) 8 соат; 

$B) 7 соат; 

$C) 6,5 соат; 

$D) 6 соат; 

$E) 9 соат; 

 

@201.Ду субъекти истифодабарандаи маблағҳои молиявӣ фаъолият мекунанд. 

Субъекти А дар муддати 5 сол маблағи 2500 с-ро истифода бурда, ба 10600 с 

баробар кард. Субъекти Б бошад, дар муддати 4 сол 3700 с-ро истифода бурда, 

ба 9800 с баробар кард. Самаранокии кори субъектҳо дар як сол муайян карда 

шавад? 

$A) А:65%, Б:41,2%; 

$B) А:50%, Б:45,2%; 

$C) А:70%, Б:49,2%; 

$D) А:40%, Б:66,2%; 

$E) А:80%, Б:61,5%; 

 

@202.Ду субъекти истифодабарандаи маблағҳои молиявӣ фаъолият мекунанд. 

Субъекти А дар муддати 3 сол маблағи 4000 с-ро истифода бурда, ба 9000 с 

баробар кард. Субъекти Б бошад, дар муддати 2 сол 6000 с-ро истифода бурда, 

ба 12000 с баробар кард. Самаранокии кори субъектҳо муайян карда шавад? 

$A) А:41,67%, Б:50%; 

$B) А:21,63%, Б:55,2%; 

$C) А:70%, Б:60%; 

$D) А:40%, Б:70%; 

$E) А:80%, Б:65%; 

 

@203.Корхона ду намуди маҳсулот истеҳсол мекунад. Барои маҳсулоти А дар 

муддати 3 сол маблағи 5000 с-ро истифода бурда, ба 9000 с баробар кард. 



Барои маҳсулоти Б бошад, дар муддати 2 сол 6000 с-ро истифода бурда, ба 

10500 с баробар кард. Самаранокии маҳсулотҳо барои як сол муайян карда 

шавад? 

$A) А:33,33%, Б:37,5%; 

$B) А:33,33%, Б:40%; 

$C) А:20%, Б:43,33%; 

$D) А:10%, Б:70%; 

$E) А:37,2%, Б:67,5%; 

 

@204.Корхона 5 намуди маҳсулот истеҳсол мекунад. Барои маҳсулоти намуди 

1-ум дар муддати 3 сол маблағи 2000 с-ро истифода бурда, ба 5000 с баробар 

кард. Барои маҳсулоти намуди 2-юм дар муддати 4 сол 6000 с-ро истифода 

бурда, ба 12500 с баробар кард. Барои маҳсулоти намуди 3-юм дар муддати 5 

сол 900 с-ро истифода бурда, ба 3900 с баробар кард. Барои маҳсулоти 4-ум дар 

муддати 5 сол 1000 с-ро истифода бурда, ба 4500 с баробар кард. Барои 

маҳсулоти намуди 5-ум бошад, дар муддати 3 сол 1900 с-ро истифода бурда, ба 

4900 с баробар кард. Самаранокии кадом намуди маҳсулот зиёд аст, то ки 

истеҳсоли он зиёд карда шавад? 

$A) Намуди 4-ум; 

$B) Намуди 2-юм; 

$C) Намуди 3-юм; 

$D) Намуди 1-ум; 

$E) Намуди 5-ум; 

 

@205.Рўзи якум бо хароҷоти 60 с. ба миқдори 20 д.маҳсулот истеҳсол карда 

шуд.  Рўзи дуюм 5 д. маҳсулот истеҳсол гардид, ки арзиши аслии як воҳиди он 

ба арзиши аслии як воҳиди маҳсулоти рўзи якум баробар аст. Хароҷоти рўзи 

дуюм ёфта шавад? 

$A) 15с; 

$B) 12с; 

$C) 13с; 

$D) 14с; 

$E) 16с; 

 

@206.Моҳи якум аз 29 д маҳсулоти фурўхташуда 58с фоидаи соф гирифта шуд. 

Моҳи дуюм 8с фоидаи соф гирифта шуд. Миқдори маҳсулоти фурўхтаи рўзи 

дуюм ёфта шавад, агар маълум бошад, ки фоидаи соф аз фурўши як воҳиди 

маҳсулот дар моҳи якум ва дуюм баробар аст? 

$A) 4д; 

$B) 3д; 



$C) 2д; 

$D) 1д; 

$E) 5д; 

 

@207.Барои истеҳсоли 16 д маҳсулоти А бояд 48 с сарф гардад. Барои чанд дона 

маҳсулоти Б бояд 108 с сарф гардад, агар мувофиқи нақша арзиши аслии як 

воҳиди маҳсулоти А ба арзиши аслии як воҳиди маҳсулоти Б баробар 

муқаррар шуда бошад? 

$A) 36д; 

$B) 48д; 

$C) 28д; 

$D) 18д; 

$E) 32д; 

 

@208.Корхона 15%-и фоида аз фурўши маҳсулотро барои пардохти андоз аз 

фоида ба буҷет гузаронид, ки дар натиҷа 2465с фоидаи соф боқӣ монд. Фоида 

аз фурўши маҳсулот муайян карда шавад? 

$A) 2900с; 

$B) 3280с; 

$C) 2682с; 

$D) 1700с; 

$E) 1900с; 

 

@209.Корхона ба коркарди пахта машғул аст, ки таркиби истеҳсолии пахта 

чунин аст?40%-пахтаи тоза, 52%-чигит, 8%-партовҳои истеҳсолӣ. Ҷудо кардани 

равған аз чигит?18%-равғани пахта. Ҷудо кардани равғани тоза (филтер) аз 

равғани пахта?98%- равғани тозаи пахта. Агар 138,46т пахта коркард шавад, чӣ 

қадар чигит ва равғани тоза (филтер) истеҳсол мешавад? 

$A) Чигит?72т, равғани тоза?12700кг; 

$B) Чигит?172т, равғани тоза?12800кг; 

$C) Чигит?42т, равғани тоза?13700кг; 

$D) Чигит?40т, равғани тоза?18200кг; 

$E) Чигит?72т, равғани тоза?112700кг; 

 

@210.Корхона ду сехи истеҳсолӣ дорад, мувофиқи нақша сехи якуми он 540 

дона маҳсулотро дар давоми 18 руз ва сехи дуюм бошад, дар 15 руз бояд 

истеҳсол намоянд. Ҳарду сех дар давоми 5 рўз аз рўи нақша истеҳсолотро иҷро 

намуданд. Чанд дона маҳсулот истеҳсол карда шудааст? 

$A) 330; 

$B) 335; 



$C) 320; 

$D) 108; 

$E) 216; 

 

@211.Корхона ду сехи истеҳсолӣ дорад, ки 1440 дона маҳсулоти нақшавиро 

сехи якум дар алоҳидагӣ дар 10 руз ва сехи дуюм дар алоҳидагӣ дар 12 руз 

истеҳсол карда метавонанд. Ҳарду сех дар якҷоягӣ давоми 4 рўз маҳсулот 

истеҳсол карданд. Барои иҷроиши нақша боз чанд дона маҳсулот бояд 

истеҳсол намоянд? 

$A) 384; 

$B) 330; 

$C) 320; 

$D) 440; 

$E) 120; 

 

@212.Мувофиқи нақша 1600 дона маҳсулотро як сех дар 10 руз ва сехи дуюм 

дар 8 руз истеҳсол карда метавонанд. Ҳарду сех бо ҳамин иқтидор 14 рўз 

фаъолият кард. Чанд дона маҳсулот истеҳсол карда шуд? 

$A) 5040; 

$B) 16040; 

$C) 200; 

$D) 1600; 

$E) 160; 

 

@213.Корхона ду сехи истеҳсолӣ дорад, ки 3900 дона маҳсулоти нақшавиро 

сехи якум дар алоҳидагӣ дар 15 руз ва сехи дуюм дар алоҳидагӣ дар 13 руз 

истеҳсол карда метавонанд. Ҳарду сех дар якҷоягӣ давоми 8 рўз маҳсулот 

истеҳсол карданд. Чанд дона маҳсулот зиёда аз нақша иҷро гаардидааст? 

$A) 580; 

$B) 260; 

$C) 300; 

$D) 684; 

$E) 120; 

 

@214.Бонки Эсхата ва Тоҷиксодиротбонк дар якҷоягӣ 120 млн сомонӣ фоидаи 

соф ба даст оварданд. Тоҷиксодиротбонк назар ба Бонки Эсхата 4-маротиба 

зиёд фоидаи соф гирифт. Фоидаи софи гирифтаи Бонки Эсхата чанд млн 

сомонӣ аст? 

$A) 24; 

$B) 25,565; 



$C) 23,565; 

$D) 22; 

$E) 0,5689; 

 

@215.Ҳосили пахта ба ҳар як гектари замин дар хоҷагии “Пайрав” ба 217 

сентнерӣ ва дар хоҷагии “Равшан” ба 210 сентнерӣ рост омад. Хоҷагии 

“Пайрав” аз 10 га ва хоҷагии “Равшан” аз 9 га замин ҳосил ғундоштанд. 

Хоҷагии “Пайрав” нисбат ба хоҷагии “Равшан” чанд тонна зиёд ҳосил гирифт? 

$A) 28; 

$B) 15; 

$C) 32; 

$D) 16,83; 

$E) 16,3; 

 

@216.Дар с.2005 ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаи маориф 250 млн 100 ҳазор 

сомониро ташкил дод. Дар  с. 2006 ин миқдор 39/600 маротиба афзуд. Дар 

с.2015 ҳаҷми маблаггузорӣ ба соҳаи маориф чанд сомониро ташкил додааст? 

$A) 266 356 500; 

$B) 266 356 800; 

$C) 250 100 000; 

$D) 16 256 500; 

$E) 16 256 800; 

 

@217.Дар соли 2003 ҳаҷми кумакпулиҳои беруна ба соҳаи маориф 8 766 152 

долларро ташкил дод. Дар с.2005 бошад 50% афзуд. Ҳаҷми кумакпулӣ дар 

с.2005 чанд долларро ташкил додааст? 

$A) 13 149 228; 

$B) 13 150 228; 

$C) 12 149 228; 

$D) 8 766 152; 

$E) 13 149 200; 

 

@218.Компютер мувофиқи нархи бозор 3570 сомонӣ арзиш дошт. Дар асоси 

қарори роҳбарияти фирма дар нархи он тахфиф эълон гардид, яъне 2/17 

ҳиссаи нархи компютер арзон карда шуд. Фурўшанда компютерро бояд чанд 

сомонӣ фурўшад? 

$A) 3150; 

$B) 210; 

$C) 3130; 

$D) 3250; 



$E) 420; 

 

@219.Телефони мобилии “Самсунг” мувофиқи нархи бозор 2800 сомонӣ арзиш 

дошт. Дар арафаи соли нав дар асоси қарори роҳбарияти фирма дар нархи он 

тахфиф эълон гардид, яъне 12,50%-и нархи он арзон карда шуд. Фурўшанда 

телефонро бояд чанд сомонӣ фурўшад? 

$A) 2450; 

$B) 2100; 

$C) 224; 

$D) 3250; 

$E) 2150; 

 

@220.Маоши коргар барои моҳи январ 2430 сомониро ташкил медод. 

Мувофиқи фармони роҳбарият аз моҳи феврал сар карда, маоши ў 30% зиёд 

карда шуд. Маоши моҳи феврали коргар аз тарафи ҳисобдор чанд сомонӣ 

бояд ҳисоб карда шавад? 

$A) 3159; 

$B) 3139; 

$C) 3129; 

$D) 4159; 

$E) 729; 

 

@221.Тағйироти мутлақ муайян карда шававд? 

№ Нишондиҳанда Нақша Воқеӣ 

1 Коркард ба ҳар сари корманд (дона 

маҳсулот) 

146 136 

2 Шумораи кормандон, нафар 20 25 

 

$A) +480; 

$B) -483; 

$C) +13; 

$D) -461; 

$E) +5; 

 

@222.Ҷавоби дурустро ёбед. Фоида аз фурўши маҳсулот? 

$A) Рфм=МФ–S, агар Рфм0 ва МФ-бе андози арзиши иловашуда ва аксизҳо бошад; 

$B) Рфм=МФ–S, агар Рфм1 ва МФ-бе андози арзиши иловашуда ва аксизҳо бошад; 

$C) Рфм=МФ+S, агар Рфм≥1 ва МФ-бе андози арзиши иловашуда ва аксизҳо бошад; 

$D) Рфм=МФ+S, агар Рфм≤1 ва МФ-бе андози арзиши иловашуда ва аксизҳо бошад; 

$E) Рфм=МФ+S, агар Рфм=1 ва МФ-бе андози арзиши иловашуда ва аксизҳо бошад; 



 

@223.Арзиши аслии маҳсулот 40 сом., нархи фурўш 50 сом. Аз вариантҳои 

зерин хароҷот ба як сомонӣ маҳсулоти молиро ёбед? 

$A) 0,8; 

$B) 0,81; 

$C) 0,25; 

$D) 0,081; 

$E) 0,5; 

 

@224.Андоз аз фоида 25 фоиз, фоидаи андозбандишаванда (манбаи андоз) 

ҳангоми 563 220 сомонӣ будани фоидаи соф муайян карда шавад? 

$A) 750 960; 

$B) 306 249; 

$C) 156 205; 

$D) 740 223; 

$E) 750 963; 

@225.Фоида (нақшаи соли ҳисоботӣ 14500, воқеии соли гузашта 17080, воқеии 

соли ҳисоботӣ 18340). Динамикаи тағйирёбии (%) фоидаи соли ҳисоботиро аз 

нақша ва соли гузашта ёбед? 

$A) +26,48 ва +7,38; 

$B) +24,5 ва +7,35; 

$C) +25,1 ва +7,81; 

$D) +25,5 ва +7,45; 

$E) +23,5 ва +7,9; 

 

@226.Фоида аз фурўши маҳсулот-ин фарқи мусбии байни? 

$A) Маблағи фурўши маҳсулот (бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) ва 

хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

$B) Маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бо андоз аз арзиши иловашуда 

ва аксизҳо) ва хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

$C) Хароҷоти истеҳсол ва маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз 

арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$D) Хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот ва маблағи фурўши маҳсулот бо 

нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$E) Маблағи хариди мол (бо андоз аз арзиши иловашуда) ва хароҷоти истеҳсолу 

фурўши маҳсулот мебошад; 

 

@227.Номи формулаи зеринро муайян кунед. Рфм = МФ – S, агар Рфм 0 ва МФ-

бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо бошад? 

$A) Фоида аз фурўши маҳсулот аст; 



$B) Зарар аз фурўши маҳсулоти нуқсондор аст; 

$C) Зарар аз фурўши маҳсулот аст; 

$D) Фоидаи соф аст; 

$E) Зарар аз фурўши маҳсулоти эҳтиёҷоти дохилӣ аст; 

 

@228.Мафҳуми зарар аз фурўши маҳсулотро муайян кунед? 

$A) Рфм=МФ–S, агар Рфм0 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад ; 

$B) Рфм=МФ–S, агар Рфм1 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад; 

$C) Рфм=МФ+S, агар Рфм≥1 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад; 

$D) Рфм=МФ+S, агар Рфм≤1 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад; 

$E) Рфм=МФ+S, агар Рфм=1 ва МФ-бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо 

бошад; 

 

@229.Фоидаи соф 988с., меъёри андоз аз фоида ҳангоми 1235 с будани фоидаи 

андозбандишаванда муайян карда шавад? 

$A) 20%; 

$B) 15%; 

$C) 10%; 

$D) 25%; 

$E) 18%; 

 

@230.Қоидаи дурустро интихоб намоед зарар аз фурўши маҳсулот-ин фарқи 

манфии байни? 

$A) Маблағи фурўши маҳсулот (бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) ва 

хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

$B) Маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бо андоз аз арзиши иловашуда 

ва аксизҳо) ва хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

$C) Хароҷоти истеҳсол ва маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз 

арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$D) Хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот ва маблағи фурўши маҳсулот бо 

нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$E) Маблағи хариди маҳсулот (бо андоз аз аксизҳо) ва хароҷоти истеҳсолу фурўши 

маҳсулот мебошад; 

 

@231.Тағйирёбии фонди вақти кории соли ҳисоботиро нисбат ба соли базисӣ 

муайян кунед? 



№ Нишондиҳанда Соли 

базисӣ 

Соли 

ҳисоботӣ 

1 Шумораи коргарон, нафар 122 134 

2 Миқдори рўзҳои корӣ, рўз 310 305 

3 Давомнокии миёнаи рўзи корӣ, соат 8 7 

 

$A) -16 470; 

$B) -1; 

$C) +10 257; 

$D) -15 391; 

$E) +16 543; 

 

@232.Даромад аз фурўш (нақша 151000, воқеии соли гузашта 148100, воқеии 

соли ҳисоботӣ 155620). Динамикаи тағйирёбӣ нисбат ба нақша ва соли гузашта 

(%) баробар аст ба? 

$A) +3,06 ва +5,08; 

$B) +1,5 ва +6,81; 

$C) +1,3 ва +8,23; 

$D) +0,21 ва +7,29; 

$E) +1,009 ва +13,1; 

 

@233.Тағйироти нисбии ҳаҷми маҳсулотро нисбат ба нақша муайян кунед 

(бо%)? 

№ Нишондиҳанда Нақша Воқеӣ 

1 Коркард ба ҳар сари корманд, дона 

маҳсулот 

146 136 

2 Шумораи кормандон, нафар 20 25 

  2920 3400 

$A) 116,44; 

$B) 100,43; 

$C) 110,45; 

$D) 97,3; 

$E) 113,49; 

 

@234.Формулаи хароҷот ба як сомонӣ маҳсулоти молӣ? 

$A) Х1с= ААМ / Нф; 

$B) Х1с= ААМ + Нф; 

$C) Х1с= ААМ • Нф; 

$D) Х1с= Нф +ААМ; 

$E) Х1с= Нф / ААМ; 



 

@235.Фоидаи соф-ин фарқи байни? 

$A) Фоидаи андозбандишаванда ва андоз аз фоида мебошад; 

$B) Хароҷоти истеҳсол ва маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз 

арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$C) Маблағи фурўши маҳсулот бо нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз арзиши иловашуда 

ва аксизҳо) ва хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот мебошад; 

$D) Хароҷоти истеҳсолу фурўши маҳсулот ва маблағи фурўши маҳсулот бо 

нархҳои ҷорӣ (бе андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо) мебошад; 

$E) Фоидаи андозбандинашаванда ва андоз аз аксиз мебошад; 

 

@236.Даромад аз фурўш (нақша 9500, воқеии соли гузашта 10000, воқеии соли 

ҳисоботӣ 11280). Динамикаи тағйирёбӣ нисбат ба нақша ва соли гузашта 

мутаносибан баробар аст ба %? 

$A) +24,64 ва +12,8; 

$B) +16,7 ва +15,33; 

$C) +17,7 ва +13,19; 

$D) +12,1 ва +18,9; 

$E) +15,73 ва +19,1; 

 

@237.Хароҷот ба як сомонӣ маҳсулоти молӣ 0,9 сом., нархи фурўш 50 сом. 

Арзиши аслии маҳсулотро ёбед? 

$A) 45; 

$B) 38; 

$C) 10,6; 

$D) 20; 

$E) 108,62; 

 

@238.Тағйирёбии умумии воқеии миқдорӣ нисбати иҷроиши нақшаи 

истеҳсолӣ муайян карда шавад? 

Истеҳсоли 

маҳсулот? 

(адад, дона) 

Нақша Воқеӣ 

маҳсулоти  

А 

маҳсулоти  

В 

маҳсулоти  

А 

маҳсулоти  

В 

Нимсолаи 1-ум 560 230 530 395 

Нимсолаи 2-юм 610 280 630 275 

$A) 150; 

$B) 59; 

$C) 175; 

$D) 119; 

$E) 100,5; 



 

@239.Натиҷаи молиявӣ (фоида) муайян гардад, ки он 6,97%-и даромад аз 

фурўшро ташкил додааст. Арзиши аслии як воҳиди маҳсулот 200 сом., 

миқдори маҳсулот 800 адад, нархи фурўш 215 сом? 

$A) 12 000; 

$B) 8 001; 

$C) 6 975,01; 

$D) 12 000,01; 

$E) 11 697; 

 

@240.Ҳосили зироат ба ҳар як гектари замин дар хоҷагии “Саид” ба 207 

сентнерӣ ва дар хоҷагии “Ҳосилот” ба 211 сентнерӣ рост омад. Хоҷагии “Саид” 

аз 12 га ва хоҷагии “Ҳосилот” аз 11 га замин ҳосил ғундоштанд. Хоҷагии “Саид” 

нисбат ба хоҷагии “Ҳосилот” чанд тонна зиёд ҳосил гирифт? 

$A) 16,3; 

$B) 15,25; 

$C) 12,3; 

$D) 16,83; 

$E) 16,132; 

 

@241.Бо кадоме аз ин формулаҳо коэффитсенти мухториятро ҳисоб мекунанд? 

$A) ; 

$B) ; 

$C) ; 

$D) ; 

$E) ; 

 

@242.Бо кадоме аз ин формулаҳо коэффитсенти молиякунониро ҳисоб 

мекунанд? 

$A) ; 

$B) ; 

$C) ; 

$D) ; 

$E) ; 

 



@243.Бо кадоме аз ин формулаҳо коэффитсенти қарздории корхонаро ҳисоб 

мекунанд? 

$A) ; 

$B) ; 

$C) ; 

$D) ; 

$E) ; 

 

@244.Бо кадоме аз ин формулаҳо коэффициенти мустақилияти молиявии 

дарозмудатро ҳисоб мекунанд? 

$A) ; 

$B) ; 

$C) ; 

$D) ; 

$E) ; 

 

@245.Бо кадоме аз ин формулаҳо коэффитсенти пардохтпазирии мутлақ 

(КПМутлақ)-ро ҳисоб мекунанд? 

$A) ; 

$B) ; 

$C) ; 

$D) ; 

$E) ; 

 

@246.Бо кадоме аз ин формулаҳо коэффитсенти пардохтпазирии миёна  

(КПМиёна)-ро ҳисоб мекунанд? 

$A) ; 

$B) ; 

$C) ; 

$D) ; 

$E) ; 



 

@247.Бо кадоме аз ин формулаҳо коэффитсенти пардохтпазирии ҷори (КПҶ)-

ро ҳисоб мекунанд? 

$A) ; 

$B) ; 

$C) ; 

$D) ; 

$E) ; 

 

@248.Бо кадоме аз ин формулаҳо коэффитсенти гардишнокии активҳои гардон 

(КГАГ)-ро ҳисоб мекунанд? 

$A) ; 

$B) ; 

$C) ; 

$D) ; 

$E) ; 

 

@249.Бо кадоме аз ин формулаҳо коэффитсенти фоиданокии активҳо (ФА)-ро 

ҳисоб мекунанд? 

$A) ; 

$B) ; 

$C) ; 

$D) ; 

$E) ; 

 

@250.Бо кадоме аз ин формулаҳо коэффитсенти фоиданокии сармояи худи 

(ФС)-ро ҳисоб мекунанд? 

$A) ; 

$B) ; 

$C) ; 

$D) ; 

$E) ; 



 

@251.Таҳлил (аз калимаи юнонии - analisis) чунин маъно дорад? 

$A) Ба қисмҳо ҷудокунии объекти омухташаванда мебошад; 

$B) Ҷудокунӣ, тақсим кардани объекти омӯхташаванда ба қисмҳо, элементҳо, 

ба  таркибдиҳандагони дохилии ин объект мансуб буда (фикран ё воқеъӣ), 

тадқиқоти онҳо; 

$C) Ҷамъбаст (муттаҳид) кардани элементҳои пештар ҷудо карда шудаи 

объекти омӯхташаванда ба ягонагии яклухт; 

$D) Ҷудокунӣ, тақсимкунии объекти омӯхташаванда ба таркибдиҳандагони 

дохилии ин объект мансуб буда, тадқиқоти онҳо; 

$E) Ба гуруҳҳои ҷудокунии объекти омухтанашаванда мебошад; 

 

@252.Мазмуни таҳлили иқтисодӣ иборат аст, аз? 

$A) Дониста гирифтани равандҳои хоҷагидории субъектҳои иқтисодӣ, ки ба 

ҷудокунии ягонагии кул, яклухт ба элементҳои ҷузъӣ ва омӯзиши онҳо дар 

алоқамандӣ ва вобастагии  байниҳамдигарӣ бо роҳи синтез асос меёбад; 

$B) Омӯзиши чуқур ва ҳаматарафаи ахбори иқтисодӣ оиди амали субъекти 

иқтисодии хоҷагидорӣ бо мақсади қабули қарорҳои беҳтарини идоракунӣ 

марбут ба таълими иҷроиши барномаи истеҳсолии корхона, баҳодиҳии  

иҷроиши сатҳи онҳо, ошкоркунии норасоиҳо ва захираҳои дохилихоҷагӣ; 

$C) Тафтиши иҷроиши барномаи истеҳсолӣ дар корхона; 

$D) Аудити ҳуҷҷаткунонии баҳисобгирии муҳосибӣ; 

$E) Хабар додан ба ташкилотҳои болоии давлат; 

 

@253.Мақсади асосии гузаронидани таҳлили иқтисодӣ мебошад? 

$A) Назорат аз болои амалиётҳо дар ҳисобгирии бухгалтерӣ; 

$B) Ҷустуҷӯи захираҳои баландбардории самаранокии амали субъекти 

хоҷагидорӣ; 

$C) Ба намоиш гузоштани  маҳсулоти нав дар бозор; 

$D) Хисобгирии бефосилаи воситаҳои хоҷагидорӣ ва сарчашмаҳои онҳо; 

$E) Фаъолияти корхона таҳлил карда шавад; 

 

@254.Предмети таҳлили иқтисодӣ - ин? 

$A) Фаъолияти хоҷагии корхона , самаранокии иҷтимоӣ-иқтисодии он, 

натиҷаҳои молиявӣ; 

$B) Муносибатҳои иқтисодие, ки байни субъектҳои иқтисодӣ ба вуҷуд меоянд; 

$C) Сохтор ва мазмуни селаи ахбор дар корхона; 

$D) Фаъолияти иқтисодии корхона; 

$E) Самаранок истифодабарии захираҳои молиявӣ; 

 



@255.Принсипи комплексии таҳлили иқтисодӣ мефаҳмонад, ки? 

$A) Таҳлил набояд ҳамаи паҳлуҳои фаъолият ва ҳаматарафа омӯхтани 

сабабҳои вобастагиҳоро дар иқтисодиёти корхона дар бар гирад; 

$B) Зуҳурёбии муайяни ҳаёти иқтисодиро баҳо дода, бояд мувофиқати онҳоро 

ба иқтисодиёти давлатӣ, иҷтимоӣ, муҳити зист, сиёсати байналхалқӣ ва 

қонунгузориро дар назар дорад; 

$C) Хароҷот барои гузаронидани таҳлил бояд аз самараи иқтисодие, ки дар 

натиҷаи гузаронидани он гирифта шудааст, бояд кам бошад; 

$D) Таҳлил бояд хароҷоти барои истеҳсолро дар бар гирад; 

$E) Таҳлил бояд ҳамаи қисмҳо, ҳамаи паҳлуҳои фаъолиятро дар бар гирад ва  

ҳаматарафа сабабҳои вобастагиҳоро дар иқтисодиёти корхона омӯзад; 

 

@256.Омӯзиши ҳар як объект бояд бо назардошти тамоми алоқаҳои дохилӣ ва 

берунӣ, вобастагиҳои байниҳамдигарӣ ва тобеияти ҳамдигарии элементҳои 

алоҳидаи он ба амал оварда шавад - ин принсипи? 

$A) Системавӣ будан; 

$B) Самаранокӣ; 

$C) Мунтазамӣ; 

$D) Сарфакорӣ; 

$E) Комплексӣ; 

 

@257.Таҳлил бояд ба мақоми назарияи идроки диалектикӣ такя намуда, 

талаботҳои қонунҳои иқтисодии тараққиёти истеҳсолотро ба назар гирифта, 

дастовардҳои ПИТ (прогресси илмӣ-техникӣ) ва таҷрибаи пешқадам, 

методҳои навтарини тадқиқотҳои иқтисодиро истифода барад-ин присипӣ? 

$A) Фаврӣ; 

$B) Комплексӣ; 

$C)Илмӣ; 

$D)Давлатӣ; 

$E) Сарфакорӣ; 

 

@258.Иштирок дар гузаронидани таҳлил доираи васеъи кормандони корхона, 

ошкоркунии бештар пурраи таҷрибаи пешқадам ва истифодабарии захираҳои 

дохилихоҷагии мавҷударо таъмин менамояд - ин присипи? 

$A) Давлатӣ; 

$B) Демократӣ; 

$C) Сарфакорӣ; 

$D) Комплексӣ; 

$E) Иҷтимоӣ; 

 



@259.Хароҷот барои гузаронидани таҳлил бояд самараи бисёрмаротибагӣ 

диҳад- ин  принсипи? 

$A) Давлатӣ; 

$B) Комплексӣ; 

$C) Илмӣ; 

$D) Сарфакорӣ; 

$E) Фаврӣ; 

 

@260.Принсипи таъсирнокӣ дар таҳлили иқтисодӣ мефаҳмонад, ки? 

$A) Таҳлил бояд ба рафти истеҳсолот ва натиҷаҳои он фаъолона таъсир 

расонад, бояд сари вақт норасогиҳо, хатогиҳо саҳву камбудиҳоро дар фаъолият 

ошкор намояд ва дар ин бора ба роҳбарияти корхона хабар диҳад; 

$B) Маълумотҳо ва натиҷаҳои таҳлил бояд бо ҳамдигар осон муқоисашаванда 

бошанд; 

$C) Зуҳурёбии ҳаёти иқтисодии муайянро баҳо дода, зарур аст мувофиқати 

онҳо, сиёсати қонунгузории давлатӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, муҳити зист, 

байналхалқӣ ба ҳисоб гирифта шавад; 

$D) Таҳлил бояд доимо дар фосилаҳои вақти  пешакӣ муайянгардида 

гузаронида шавад; 

$E) Таҳлил бояд ба ҷараёни истеҳсолот ва натиҷаҳои он таъсир нарасонад, бояд 

сари вақт норасоиҳо, хатогиҳо, саҳву камбудиҳоро дар кор ошкор намояд ва 

дар ин бора ба органҳои давлатӣ хабар диҳад; 

 

@261.Бо дараҷаи дарбаргирии объект таҳлили иқтисодӣқисмат мешавад ба? 

$A) Таҳлиле, ки аз тарафи роҳбарият, молик, молтаъминкунандагон, 

фирмаҳои аудиторӣ ва дигарон гузаронида мешавад; 

$B) Соҳавӣ ва байнисоҳавӣ; 

$C) Пурра ва мавзуавӣ; 

$D) Техникӣ-иқтисодӣ, молиявӣ- иқтисодӣ; 

$E) Молиявӣ-иқтисодӣ, идоракунӣ; 

 

@262.Бо мунтазамӣ гузаронидани таҳлили иқтисодӣқисмат мешавад ба? 

$A) Пурра ва мавзуавӣ; 

$B) Дохилӣ ва берунӣ; 

$C) Системавӣ ва ғайрисистемавӣ; 

$D) Соҳавӣ ва байнисоҳавӣ; 

$E) Дохилӣ; 

 

@263.Бо даври гузаронидани таҳлили иқтисодӣқисмат мешавад ба? 

$A) Пурра ва мавзуавӣ; 



$B) Соҳавӣ, минтақавӣ, таҳлил дар миқёси консерн, трест, иттифоқ, фирма, 

сатҳи корхонаҳои алоҳида, дохилизаводӣ; 

$C) Ҳаррӯза, ҳармоҳа, семоҳа, солона; 

$D) Дохилӣ ва берунӣ; 

$E) Семоҳа, солона; 

 

@264.Бо аломати замон(вақт) таҳлили иқтисодӣ қисмат мешавад ба? 

$A) Ҷамъбастӣ, фаврӣ, ояндабинӣ; 

$B) Соҳавӣ, минтақавӣ, таҳлил дар миқёси консерн трест, иттифоқ, фирма, дар 

сатҳи корхонаи алоҳида, дохилизаводӣ; 

$C) Дохилӣ ва берунӣ; 

$D) Пурра ва мавзуавӣ; 

$E) Дар муддати соат; 

 

@265.Нисбати истифодабарандагони корхона таҳлили иқтисодӣқисмат 

мешавад ба? 

$A) Дохилӣ ва берунӣ; 

$B) Соҳавӣ, минтақавӣ, таҳлил дар миқёси консерн, трест, иттифоқ, фирма, 

дар сатҳи корхонаи алоҳида, дохилизаводӣ; 

$C) Ҷамъбастӣ, фаврӣ, ояндабинӣ; 

$D) Пурра ва мавзӯавӣ; 

$E) Соҳавӣ, минтақавӣ; 

 

@266.Мақсади асосии таҳлили иқтисодӣ? 

$A) Тадқиқоти объективона ва ҳаматарафаи иҷроиши нақшаҳо ва риъоя 

намудани меъёрҳо; 

$B) Дӯрнамоӣ кардани натиҷаҳои тахминии фаъолият, баҳодиҳии қарорҳои 

идоракунии беҳтарин; 

$C) Ҷамъоварии ахбори иқтисодӣ; 

$D) Ошкоркунӣ ва ҳисобкунии захираҳои дохилии рушди иқтисодии корхона; 

$E) Роҳбариятро воқиф намудан; 

 

@267.Самтҳои такмилдиҳии таҳлили иқтисодӣ дар марҳилаи ҳозира 

кадомҳоянд? 

$A) Таҳлили истеъмолкунандагони берунӣ; 

$B) Тараққӣ додани таҳлили бозоршиносӣ; 

$C) Ҷорӣ намудани системаҳои контроллингӣ дар таҳлил; 

$D) Таҳлили бозори молия, таҳлили маблағгузорӣ, таҳлили таввакали 

молиявӣ; 

$E) Таҳлили коллективӣ; 



 

@268.Таҳти методи таҳлили иқтисодӣ фаҳмида мешавад? 

$A) Маҷмӯи услуб ва роҳҳои омӯзиши ҳақиқати иқтисодӣ; 

$B) Ба таври системавӣ, комплексӣ омӯхтан, ҷен кардан ва ҷамъбаст кардани 

таъсири омилҳо ба натиҷаи фаъолияти корхона бо истифода аз усулҳои 

махсуси коркарди системаҳои нишондиҳандаҳои нақша, баҳисобгирию 

ҳисобот ва дигар сарчашмаҳои ахбор бо мақсади баландбардории 

самаранокии истеҳсолот; 

$C) Таҳлил ва синтез; 

$D) Роҳҳои гузаронидани таҳлил; 

$E) Таҳлили бозоршиносӣ; 

 

@269.Хусусияти методи таҳлили иқтисодӣ мебошанд? 

$A) Коркард ва истифодабарии системаи нишондиҳандаҳои ҳаматарафа 

таснифдиҳандаи фаъолияти хоҷагидорӣ, ошкоркунӣ ва омӯзиши омилҳое, ки 

тағйирёбии ин ё он нишондиҳандаҳои хоҷагиро ба амал мноранд, ченкунии 

алоқамандӣ ва вобастагии байниҳамдигарии байни нишондиҳандаҳо; 

$B)Коркарди усулҳои нави гузаронидани таҳлил; 

$C)Таҳлили коллективона; 

$D) Ҷамъоварии ахбороти таҳлили иқтисодӣ; 

$E) Таҳлили истеъмолкунандагони беруна; 

 

@270.Методикаи таҳлили иқтисодӣ аз худ тасавур мекунад? 

$A) Нақшаи гузаронидани таҳлили фаъолияти хоҷагидории субъекти 

хоҷагидорӣ; 

$B) Маҷмӯи усулҳои аниқ, роҳҳо ва воситаҳое, ки истифодабариашон дар 

пайдарпаии пешаки муайянгардидаи ба дастовардани мақсадҳои 

гузошташуда ҳангоми тадқиқотҳои зуҳуротҳои алоҳидаи иқтисодӣ; 

$C) Ҷараёни коркард, гузаронидан ва нигаҳдории ахбори иқтисодӣ дар 

корхона; 

$D) Тафтиши гардиши ҳуҷҷатҳои субъекти хоҷагидорикунанда; 

$E) Тафтиши ҳуҷҷатӣ; 

 

@271.Методикаи таҳлили иқтисодӣ бояд дар бар гирад? 

$A) Тавсияҳо оиди пайдарпаӣ ва бо давраҳо гузаронидани тадқиқотҳои 

таҳлилӣ; 

$B) Системаи нишондиҳандаҳое, ки бо ёрии онҳо ҳар як объекти таҳлил 

тадқиқ карда мешаванд; 

$C) Мақсад ва вазифаҳои таҳлил; 

$D) Интихоби роҳҳои тадқиқоти объектҳои омӯхташаванда; 



$E) Ахбор оид ба пайдарпай ва бо давра гузаронидани тадқиқоти таҳлил; 

 

@272.Бузургиҳои нисбӣ аз худ чиро тасвир мекунанд? 

$A) Ҷамъбаскунии маҷмӯи нишондиҳандаҳои якхела, зуҳуротҳо, равандҳои 

мувофиқ; 

$B) Таносуби андозаи зуҳуроти омӯхташаванда бо андозаи кадом як зуҳуроти 

дигар, ё бо андозаи ин ин зуҳурот дар давраи дигари вақт, ё бо дигар объект; 

$C) Андозаи миқдории зуҳурот дар воҳиди ченак, вазн, ҳаҷм, масофа, майдон, 

арзиш ва ғайра бенисбат ба андозаи дигар зуҳурот; 

$D) Таносуби нишондиҳандаҳои ошкоршуда; 

$E) Нишондиҳандаҳои сифатӣ; 

 

@273.Ҷамъбасткунии маҷмӯи мувофиқи типпӣ, нишондиҳандаҳои якхела, 

зуҳуротҳо,  равандҳо нишон медиҳанд? 

$A) Ҳама бузургиҳои нисбӣ, бузургиҳои миёна; 

$B) Бузургиҳои мутлақ; 

$C) Бузургиҳои миёна; 

$D) Бузургиҳои нисбӣ; 

$E) Ҳама ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@274.Гурӯҳбандии таҳлилӣ истифода бурда мешавад, ҳангоми? 

$A) Ҷудокунии гурӯҳи аҳолӣ бо касбу кор, гурӯҳи корхонаҳо бо шакли 

моликият; 

$B) Муайянкунии мавҷудият, самт ва шаклҳои алоқаи байни 

нишондиҳандаҳои омӯхташаванда; 

$C) Омӯзиши ҳайати корхона (бо иқтидорҳои истеҳсолӣ, сатҳи механикунонӣ, 

ҳосилнокии меҳнат ва дигар аломатҳо), инчунин таркиби маҳсулоти 

баровардамешудаи онҳо(бо намуд ва хелҳои муайянгардида); 

$D) Омӯзиши таркиби маҳсулоти баровардамешудаи онҳо(бо намуд ва хелҳои 

муайянгардида); 

$E) Ҷудокунии гурӯҳи аҳолӣ бо шакли моликият; 

 

@275.Таҳлили қаторҳои динамикӣ истифода бурда мешавад, барои? 

$A) Муайянкунии алоқаи байни зуҳуротҳои тараққикунанда дар замон (вақт), 

гузаронидани алоқаи таҳлилии динамика; 

$B) Ҷудокунии лапишҳои мавсимӣ ва дигар даврагиҳо, ченкунии сатҳи онҳо; 

$C) Муайянкунии тамоюли асосии қаторе, киимконият медиҳад тағйирёбии 

онро дар давраи муайян бо вақт дар намуди модели алоҳида нишон медиҳад; 

$D) Муайянкунии тамоюли асосии қаторе, ки имконият медиҳад тағйирёбии 

он дар давраи муайян бо вақт дар намуди модели алоҳида нишон диҳад, 



ҷудокунии лапишҳои мавсимӣ ва дигар даврагиҳо, ченкунии сатҳи онҳо, 

муайянкунии алоқаи байни зуҳуротҳои тараққикунанда дар замон, 

гузаронидани алоқаи таҳлилии динамика; 

$E) Барои муайянкунии афзоиши истеҳсолот; 

 

@276.Усули муқоисакунӣ истифода бурда мешавад, барои? 

$A) Муайянкунии аломатҳои умумӣ ва фарқи байни зуҳуротҳои 

омӯхташаванда ва зуҳуротҳои алакай маълум, пештар омӯхташуда; 

$B) Ҷудокунии лаппишҳои мавсимӣ ва даврии дигар, ченкунии сатҳи онҳо; 

$C) Тафтиши сифати ахбори ибтидоии таҳлилӣ; 

$D) Муайянкунии таъсири омилҳои миқдории алоҳида ба нишондиҳандаи 

натиҷавӣ; 

$E) Тафтиши сифати ахбори ибтидоии таҳлилӣ, ҷудокунии лаппишҳои 

мавсимӣ ва даврии дигар, ченкунии сатҳи онҳо; 

 

@277.Усули тавозунӣ истифода бурда мешавад, барои? 

$A) Тафтиши сифати ахбори ибтидоии таҳлилӣ; 

$B) Тафсили омилҳо дар модели иқтисодӣ; 

$C) Муайянкунии таъсири омилҳои миқдории алоҳида ба нишондиҳандаи 

натиҷавӣ; 

$D) Тафтиши сифати ахбори ибтидоии таҳлилӣ тафсили омилҳо дар модели 

иқтисодӣ; 

$E) Тафтиши сифати ахбори ибтидоии таҳлилӣ тафсили омилҳо дар модели 

иқтисодӣ, муайянкунии таъсири омилҳои алоҳида ба нишондиҳандаи 

натиҷавӣ; 

 

@278.Дар кадом ҳолатҳо баҳодиҳии муқоисави(комплекси)-и фаъолияти 

хоҷагидорӣ истифода бурда мешавад? 

$A) Барои қиёси кори якчанд объектҳои хоҷагӣ дар асоси нишондиҳандаҳои 

гуногун; 

$B) Барои қиёси кори якчанд объектҳои хоҷагӣ дар асоси системаи ягонаи 

нишондиҳандаҳо; 

$C) Барои қиёси натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидории кадом-як объекти 

хоҷагидорӣ дар замон; 

$D) Барои қиёси кори якчад объектҳои хоҷагӣ дар асоси нишондиҳандаҳои 

гуногун, системаи ягонаи нишондиҳандаҳо барои қиёси натиҷаҳои фаъолияти 

хоҷагии кадом-як объекти хоҷагидорӣ дар замон; 

$E) Барои қиёси як ё ду объекти хоҷагӣ дар асоси нишондиҳандаҳои гуногун; 

 

@279.Марҳилаҳои асосии баҳодиҳии муқоисавӣ(комплексӣ) мебошанд? 



$A) Таҳлили қаторҳои динамикӣ, таҳлили индексӣ - омилӣ; 

$B) Ҳисоби нишондиҳандаи интегралӣ, гузаронидани баҳодиҳии муқоисавӣ; 

$C) Моделкунонии иқтисодӣ ва гузаронидани баҳодиҳии муқоисавӣ; 

$D) Таҳлили қаторҳои статикӣ, таҳлили индексӣ-омилӣ; 

$E) Ҳисоби нишондиҳандаи интегралӣ; 

 

@280.Ҳангоми гузаронидани баҳодиҳии муқоисавӣ(комплексӣ) истифода 

мебаранд? 

$A) Методи маблағи ҷой ва методи масофа; 

$B) Методи ҳамворкунии(аналитикии) таҳлилӣ; 

$C) Методи маблағи ҷой(макон); 

$D) Методи масофа; 

$E) Методи миёнаи лағжанда; 

 

@281.Модел дар таҳлили иқтисодӣ бояд? 

$A) Хусусиятҳои муҳими объект, алоқаи байниҳамдигарии объект, 

параметрҳои сохторӣ ва функсионалии(вазифавии) объектро таҷасум намояд; 

$B) Комилан мувофиқи(адекватный) воқеъӣ бошад; 

$C) Хусусиятҳои муҳими объектро, алоқаи байниҳамдигарӣ, параметрҳои 

сохторӣ ва функсионалии объектро таҷассум намояд комилан мувофиқи воқеӣ 

бошад; 

$D) Хусусиятҳои муҳими объектро таҷасум намояд; 

$E) алоқаи байниҳамдигарии объект, параметрҳои сохторӣ ва функсионалии 

объектро таҷассум намояд; 

 

@282.Вазифаҳои асосии таҳлили омилӣ мебошанд? 

$A) Муайянкунии шаклҳои вобастагӣ байни омилҳо ва нишондиҳандаҳои 

натиҷавӣ; 

$B) Интихоби омилҳое, кинишондиҳандаҳои натиҷавии таҳқиқшавандаро 

муайян мекунанд; 

$C) Моделкунонии баҳамалоқамандӣ байни нишондиҳандаҳои натиҷавӣ ва 

омилӣ; 

$D) Ҳисоби таъсири омилҳо ва баҳодиҳии ҳиссаи ҳар яке аз онҳо дар 

тағйирёбии андозаи нишондиҳандаи натиҷавӣ; 

$E) интихоби омилҳое, ки нишондиҳандаҳои натиҷавии таҳқиқшавандаро 

муайян мекунанд муайянкунии шаклҳои вобастагӣ байни омилҳо ва 

нишондиҳандаҳои натиҷавӣ, моделкунонии баҳамалоқамандӣ байни 

нишондиҳандаҳои натиҷавӣ ва омилӣ, ҳисоби таъсири омилҳо ва баҳодиҳии 

ҳиссаи ҳар яке аз онҳо дар тағйирёбии андозаи нишондиҳандаи натиҷавӣ; 

 



@283.Ҳангоми таҳлили омилии пасгарданда ба амал меояд? 

$A) Таҳқиқкунӣ бо усули дедуктивӣ - аз умумӣ ба ҷузъӣ; 

$B) Таҳқиқкунии алоқаҳои сабабию-оқибатӣ бо усули индуксияи мантиқӣ – аз 

ҷузъӣ, омилҳои алоҳида ба ҷамъбасткунанда; 

$C) Таҳқиқкуни бо усули дедуктивӣ - аз умумӣ ба ҷузъӣ таҳқиқкунии алоқаҳои 

сабабию-оқубатӣ бо усули индуксияи мантиқӣ - аз ҷузъӣ, омилҳои алоҳида ба 

ҷамъбастӣ; 

$D) Ҳисоби таъсири омилҳо ва баҳодиҳии ҳиссаи ҳар яки онҳо дар тағйирёбии 

андозаи нишондиҳандаи натиҷавӣ; 

$E) Ҳангоми сохтани моделҳои детерминикунонидашудаи омилӣ риоя 

кардани қонунгузорӣ зарур аст; 

 

@284.Бо замони истифодабарӣ таҳлили омилӣқисмат мешавад, ба? 

$A) Якзинагӣ ва бисёрзинагӣ; 

$B) Фаврӣ, ояндабинӣ ва репроспективӣ; 

$C) Рост ва пасгарданда; 

$D) Минималӣ ва максималӣ; 

$E) Солона, семоҳа, моҳона; 

 

@285.Пайдарпаии гузориши омилҳо дар модел аҳамият надорад, ҳангоми 

истифодабарии? 

$A) Методи индексӣ; 

$B) Усули фарқи нисбӣ; 

$C) Усули фарқи мутлақ; 

$D) Методи интегралӣ; 

$E) Усули гузориши занҷирӣ; 

 

@286.Усули фарқи мутлақ истифода бурда мешавад дар асоси моделҳои? 

$A) Типпи мултипликативӣ; 

$B) Типпи (шакли) аддитивӣ; 

$C) Моделҳои омехташудаи типпи У= А х (В- Q); 

$D) Типпи аддитивӣ типпи мултипликативӣ моделҳои омехташудаи типпи У 

= А х (В - Q); 

$E) Типпи мултипликативӣ моделҳои омехтаи типпи У= А х (В- Q); 

 

@287.Ибтидои таҳвили истифодабарии методи фарқи нисбӣ иборат мебошад 

аз  он, ки? 

$A) Аломати натиҷавӣ бо дараҷаи камтар, назар ба тағйирёбии аломати 

омилӣ тағйир меёбад; 



$B) Аломати натиҷавӣ бо дараҷаи бештар, назар ба тағйиёбии аломати омилӣ 

тағйир меёбад; 

$C) Аломати натиҷавӣ мутаносибан ба тағйиёбии аломати омилӣ тағйир 

меёбад; 

$D) Аломати натиҷавӣ мутаносибан ба тағйирёбии аломати омилӣ тағйир 

меёбад ва бо дараҷаи бештар, назар ба тағйирёбии аломати омилӣ тағйир 

меёбад; 

$E) Аломати натиҷавӣ мутаносибан ба тағйирёбии аломати омилӣ тағйир 

меёбад ва бо дараҷаи бештар ва камтар, назар ба тағйиёбии аломати омилӣ 

тағйир меёбад; 

 

@288.Таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ бо аломатҳои гуногун табақабандӣ карда 

мешавад? 

$A) Бо аломати замон, бо аломати макон; 

$B) Бо аломати замон, бо аломати макон, бо аломати соҳавӣ; 

$C) Бо усули омӯзиши объектҳо, бо субъектҳо, бо дарбаргирии объектҳои 

омӯхташаванда, бо мазмуни барнома; 

$D) Бо таҳлили комплексона; 

$E) Бо таҳлили идоракунӣ; 

 

@289.Бо аломати замон таҳлили фаъолияти хоҷагӣқисмат мешавад, ба? 

$A) Соҳавӣ ва байнихоҷагӣ; 

$B) Қаблӣ (тахминӣ) ва минбаъда (репроспективӣ); 

$C) Дохилихоҷагӣ ва байнихоҷагӣ; 

$D) Соҳавӣ ва байнисоҳавӣ; 

$E) Фаврӣ ва ҷамъбастӣ (натиҷавӣ); 

 

@290.Таҳлили репроспективӣқисмат мешавад, ба? 

$A) Дохилихоҷагӣ ва байнихоҷагӣ; 

$B) Қаблӣ (дурнамо) ва минбаъда (репроспективӣ); 

$C) Соҳавӣ ва байнисоҳавӣ; 

$D) Фаврӣ ва ҷамъбастӣ(натиҷавӣ); 

$E) Дохилихоҷагӣ ва байнисоҳавӣ; 

 

@291.Бо аломати макон таҳлилро ҷудо кардан мумкин аст, ба? 

$A) Фаврӣ ва ҷамъбастӣ (натиҷавӣ); 

$B) Қалбӣ (дурнамо) ва минбаъда (репроспективӣ); 

$C) Дохилихоҷагӣ ва байнихоҷагӣ; 

$D) Соҳавӣ ва байнихоҷагӣ; 

$E) Соҳавӣ ва байнисоҳавӣ; 



 

@292.Табақабандии таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ бо объектҳои идоракунӣ 

иборат аст, аз? 

$A) Дохилӣ ва берунӣ; 

$B) Техникӣ-иқтисодӣ, молиявӣ-иқтисодӣ; 

$C) Қиёспазирӣ, ташхисӣ, омилӣ, маржиналӣ, иқтисодӣ-риёзӣ, иқтисодӣ-

оморӣ функсионалӣ-арзишӣ; 

$D) Техникӣ-иқтисодӣ, молиявӣ-иқтисодӣ, идоракунӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 

қтисодӣ-оморӣ, иқтисодӣ-экологӣ, бозоршиносӣ; 

$E) Молиявӣ-иқтисодӣ, идоракунӣ, иҷтимоӣ- иқтисодӣ; 

 

@293.Бо методикаи омӯзиши объектҳо таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ 

метавонад, бошад? 

$A) Техникӣ-иқтисодӣ, молиявӣ-иқтисодӣ; 

$B) Иқтисоди-оморӣ, иқтисодӣ-экологӣ, бозоршиносӣ; 

$C) Қиёспазирӣ, ташхисӣ, омилӣ, мажиналӣ, иқтисодӣ-риёзӣ, иқтисодӣ-

оморӣ, функсионалӣ-арзишӣ; 

$D) Дохилӣ ва берунӣ; 

$E) Молиявӣ-иқтисодӣ, идоракунӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ; 

 

@294.Бо субъектҳо (истифодабарандагон) таҳлилро фарқ мекунанд? 

$A) Сар то сарӣ (пурра) ва интихобӣ; 

$B) Техникӣ-иқтисодӣ, молиявӣ-иқтисодӣ; 

$C) Қиёспазирӣ, ташхисӣ, омилӣ, маржиналӣ, иқтисодӣ-риёзӣ, иқтисодӣ -

оморӣ, функсионалӣ-арзишӣ; 

$D) Дохилӣ ва берунӣ; 

$E) Техникӣ-иқтисодӣ, молиявӣ-иқтисодӣ, идоракунӣ, иҷтимоӣ; 

 

@295.Бо дарбаргирии объектҳои омӯхташаванда таҳлил тақсим мешавад, ба? 

$A) Қиёспазирӣ, ташхисӣ, омилӣ, маржиналӣ, иқтисодӣ-риёзӣ, иқтисодӣ-

оморӣ, функсионалӣ-арзишӣ; 

$B) Техникӣ-иқтисодӣ, молиявӣ-иқтисодӣ; 

$C) Бозоршиносӣ (маркетингӣ); 

$D) Дохилӣва берунӣ; 

$E) Сартосарӣ ва интихобӣ; 

 

@296.Бо мазмуни барнома таҳлил метавонад, бошад? 

$A) Комплексӣ ва мавзуавӣ; 

$B) Техникӣ-иқтисодӣ, молиявӣ-иқтисодӣ; 



$C) Қиёспазирӣ, ташхисӣ, омилӣ, маржиналӣ, иқтисодӣ-риёзӣ, иқтисодӣ-

оморӣ, функсионалӣ-арзишӣ; 

$D) Дохилӣ ва берунӣ; 

$E) Сар то сарӣ ва интихобӣ; 

 

@297.Методҳои иқтисодӣ-риёзӣ дар таҳлили иқтисодӣ бо бахшҳои риёзиёт 

қисмат мешаванд, ба? 

$A) интегралӣ, назарияи бозиҳо; 

$B) Тақрибӣ; 

$C) Методи тадқиқоти амалиёт, барномасозии риёзӣ, эконометрикӣ; 

$D) Коррелятсионӣ, назарияи хизматрасонии умумӣ; 

$E) Эвристикӣ; 

 

@298.Методҳои иқтисодӣ-риёзӣ дар таҳлили иқтисодӣ тақсим мешаванд ба 

тавозунӣ, омилӣ, муносибкунӣ ва тақлидкунӣ бо? 

$A) Қисмҳои риёзиёт ва иқтисодиёт; 

$B) Аниқии натиҷаҳо; 

$C) Қисмҳои риёзиёт; 

$D) Типи масъалаҳои таҳлилӣ ва аниқии натиҷаҳо; 

$E) Типи (намуди) масъалаҳои таҳлилӣ; 

 

@299.Барои таҳлили алоқаи байни нишондиҳандаҳои сатҳи ташкилӣ-техникии 

корхона ва чунин нишондиҳандаҳои истеҳсолот, ҳамчун ҳосилнокии меҳнат, 

боздеҳи фондҳо, даромаднокӣ, табақабандӣ ва баробар донистани объектҳои 

хоҷагидорӣ истифода мебаранд? 

$A) Методи риёзии одӣ; 

$B) Методи эконометрикӣ; 

$C) Методи риёзӣ-оморӣ; 

$D) Методи тадқиқоти амалиёт; 

$E) Методи тадқиқоти амалиёт ва методи эконометрикӣ; 

 

@300.Методи тадқиқоти амалиётҳо истифода бурда мешаванд, барои? 

$A) Коркарди методҳои амалҳои мақсаддор, баҳодиҳии миқдории ҳалли 

масъалаҳо ва интихоби беҳтарин аз онҳо; 

$B) Таҳлили зуҳуротҳои иқтисодӣ ва равандҳо ҳамчун системаҳои хело 

муракаб аз нуқтаи назари қонунҳо ва механизмҳои идоракунӣ ва ҳаракати 

ахборот дар онҳо; 

$C) Ҳалли масъалаҳое, ки бо ҳолатҳои иқтисодии ба вуҷуд омадаи алоқаманд 

дар асоси ҳисси(интуиция) пешакӣ(қаблӣ), таҷрибаи гузашта; 



$D) Омўзиши алоқаҳои стохастикӣ байни зуҳуротҳое, ки ба мушоҳидаҳои 

умумӣ асос меёбанд ва қонуни рақамҳои калон; 

$E) Коркарди омилҳои амалҳои бемақсад, баҳодиҳии миқдории ҳалли 

масъалаҳо ва интихоби беҳтарин аз онҳо; 

 

@301.Ҳангоми сохтани тавозуни соҳавӣ, байнисоҳавӣ, ичунин тавозуни 

корхонаҳои алоҳида истифлда мебаранд? 

$A) Таҳлили дисперсионӣ; 

$B) Таҳлили корреллятсионӣ; 

$C) Методи эконометрӣ; 

$D) Методи одии риёзӣ; 

$E) Таҳлили вариатсионӣ; 

 

@302.Таҳти ставкаи (меъёри) самараноки фоизи солона фаҳмида мешавад? 

$A) Ставкаи фоизие, ки гузариш аз маблағи сармояи маблағгузоришаванда ба 

маблағи ҷамъбастӣҳангоми муайян будани қимати ин нишондиҳандаҳо ва 

ҳисобкунии якдафъаинаи фоиз, таъмин менамояд; 

$B) Максималӣ, аз ставкаҳои фоизии пешниҳодшуда; 

$C) Ставкаи фоизии самараи максималӣ диҳанда; 

$D) Ставкаи фоизии самараи минималӣ диҳанда; 

$E) Минималӣ, аз ставкаҳои фоизии пешниҳодшуда; 

 

@303.Ба принсипҳои таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ дохил мешавад? 

$A) Се принсип (пунктро нишон диҳед ва хаттӣ пешниҳод кунед); 

$B) Панҷ принсип (пунктро нишон диҳед ва хаттӣ пешниҳод кунед); 

$C) Чор принсип (пунктро нишон диҳед ва хаттӣ пешниҳод кунед); 

$D) 15 принсип (пунктро нишон диҳед ва хаттӣ пешниҳод кунед); 

$E) 10 принсип (пунктро нишон диҳед ва хаттӣ пешниҳод кунед); 

 

@304.Дар намуди бештар умумӣ таъминоти фаъолияти хоҷагидорӣ бо ахбор 

марбут аст, ба? 

$A) Муайянкунии талабот ба ахборот барои гузаронидани таҳлили самаранок 

ва коркарди чорабиниҳо муқарраркунии маълумотҳои гирифташуда, 

навкунии даврии онҳо амалигардонии коркарди ахбори ибтидоӣ ба таҳлил 

барои таъмини мақсадҳои идоракунӣ; 

$B) Муайянкунии зудамалии техникаи компютерии фардӣ; 

$C) Дар сари вақт гирифтан, бақайдгирӣ ва навкунии ахбори зарурӣ; 

$D) Амаликунонии коркарди ахбори ибтидоӣ ба таҳлилӣ барои таъмини 

мақсадҳои идоракунӣ; 

$E) Муайянкунии техникаи компютерии зудамал; 



 

@305.Вазифаҳои асосии таъмини ахборотӣ, мебошанд? 

$A) Амалигардонии коркарди ахбори ибтидоӣ бо таҳлил барои таъмини 

мақсадҳои идоракунӣ; 

$B) Дар сари вақт ва пурра гирифтан, ба қайдгирӣ, таъмин намудани 

субъектҳои мувофиқи идоракунӣ бо маълумотҳои зарурӣ барои қабули 

қарорҳо; 

$C) Муқараркунии маълумотҳои гирифташуда, навкунии даврии онҳо; 

$D) Таъмини корхона бо кормандони баландихтисос; 

$E) Таъмини корхона бе кормандони баландихтисос; 

 

@306.Принсипи объективӣ мутобиқ ба таъминоти ахборотӣ маънои онро 

дорад, ки? 

$A) Бояд ягонагии ахбори аз сарчашмаҳои гуногун (бухгалтерӣ, оморӣ, 

ҳисобгирии фаврӣ, ахбори нақшавӣ) дохилшаванда ба даст оварда шавад; 

$B) Ахборот бояд фаврӣ (таъҷилӣ) бошад; 

$C) Системаи ахбори иқтисодӣ раванди истеҳсолот, муомилот, тақсимкунӣ ва 

истеъмолот, истифодабарии захираҳоро бояд дуруст таҷассум намояд; 

$D) Имконияти маҳдудкунии ҳаҷми ахбори ибтидоӣ ва ҳаҷми маълумотҳои 

қаблӣ аз ҳисоби баланд кардани коэффисенти истифодабарӣ, нусхабардории 

маълумотҳои ибтидоӣ бо мақсади самаранок истифодабарии шабааҳои алоқа 

ва дастгоҳҳои дигаргунсоз; 

$E) Системаи ахбори молиявӣ раванди истеҳсолот, муомилот, тақсимкунӣ ва 

истеъмолот, истифодабарии захираҳоро бояд дуруст таҷассум нанамояд; 

 

@307.Методологияи якшаклаи ахборӣ аз сарчашмаҳои гуногундохилшаванда  

(баҳисобгирии муҳосибӣ, оморӣ, ҳисобгирии фаврӣ, ахбори нақшавӣ) бояд ба 

даст оварда шавад - ин принсипи? 

$A) Ратсионалӣ; 

$B) Ягонагӣ; 

$C) Сарфакорӣ; 

$D) Объективӣ; 

$E) Дигаргунӣ; 

 

@308.Присипи ратсионалӣ мутобиқ ба таъмини ахбор нишон медиҳад, ки? 

$A) Имконияти маҳдудкунии ҳаҷми ахбори ибтидоӣ ва ҳаҷми маълумотҳои  

қаблӣ аз ҳисоби баланд кардани коэффисиенти истифодабарӣ, нусхабардории 

маълумотҳои ибтидоӣ бо мақсади самаранок истифодабарии шабакаҳои 

алоқа ва дастгоҳҳои дигаргунсоз; 



$B) Системаи ахбори иқтисодӣ бояд раванди истеҳсолот, муомилот, 

тақсимкунӣ, ва  истифодабарии ресурсҳоро дуруст таҷасум намояд; 

$C) Бояд ягонагии ахборе, ки аз сарчашмаҳои гуногун(ҳисобгирии бухгалтерӣ,  

оморӣ, фаврӣ, ахбори нақшавӣ) дохил мешаванд, ба даст оварда шавад; 

$D) Ахборот бояд фаврӣ бошад; 

$E) Ахборот бояд аниқ бошад; 

 

@309.Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ - ин? 

$A) Воҳиди ченаки ахбор андозаи миқдории зуҳуротҳои иқтисодӣ ва 

равандҳои дар онҳо канданашавандаи алоқаҳо бо паҳлуҳои сифатӣ; 

$B) Ченакҳои пулӣ; 

$C) Ченакҳои натуралӣ (аслӣ); 

$D) Ченакҳои меҳнатӣ; 

$E) Ченакҳои моддӣ; 

 

@310.Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба мутлақ ва нисбӣқисмат мешаванд, бо? 

$A) Тарзи ҳисоббаробаркунӣ; 

$B) Хислати таҷасумёбии алоқа; 

$C) Бо дараҷаи синтез; 

$D) Дараҷаи истифодабарӣ; 

$E) Хусусияти таҷасумёбии зуҳуротҳо; 

 

@311.Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба миқдорӣ ва сифатӣқисмат мешаванд, бо? 

$A) Тарзи ҳисоббаробаркунӣ; 

$B) Хислати таҷасумёбии алоқа; 

$C) Хусусияти таҷасумёбии зуҳуротҳо; 

$D) Дараҷаи синтез; 

$E) Дараҷаи истифодабарӣ; 

 

@312.Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба меъёрӣ, нақшавӣ, ҳисобгирӣ, ҳисоботӣ ва  

баҳогузорӣқисмат мешаванд, бо? 

$A) Хусусияти таҷасумёбии зуҳуротҳо; 

$B) Хислати алоқаҳои таҷасумёбанда; 

$C) Дараҷаи истифодабарӣ; 

$D)Дараҷаи синтез; 

$E) Тарзи ташкилёбӣ; 

 

@313.Бо макони (ҷои) ташкилёбӣ нишондиҳандаҳои иқтисодӣқисмат 

мешаванд, ба? 

$A) Берунӣ ва дохилӣ; 



$B) Умумӣ ва махсус; 

$C) Миқдорӣ ва сифатӣ; 

$D) Ибтидоӣ, ҳосилшуда ва синтетикӣ ё интегралӣ; 

$E) Мутлақ ва нисбӣ; 

 

@314.Бо дараҷаи истифодабарӣ нишондиҳандаҳои иқтисодӣқисмат мешаванд, 

ба? 

$A) Берунӣ ва дохилӣ; 

$B) Лаҳзавӣ ва фосилавӣ; 

$C) Миқдорӣ ва сифатӣ; 

$D) Умумӣ ва махсус; 

$E) Меъёрӣ, нақшавӣ, баҳисобгирӣ, ҳисоботӣ ва баҳогузорӣ(таҳлилӣ); 

 

@315.Бо имкониятҳои таъсиррасонӣ нишондиҳандаҳои иқтисодӣқисмат 

мешаванд, ба? 

$A) Натиҷавӣ ва омилӣ; 

$B) Миқдорӣ ва сифатӣ; 

$C) Берунӣ ва дохилӣ; 

$D) Мутлақ ва нисбӣ; 

$E) Назоратшаванда ва назоратнашаванда; 

 

@316.Ба сарҷашмаҳои ахбори ҳисобгирӣ таалуқ доранд? 

$A) Ҳисоботи бухгалтерӣ, оморӣ ва фаврӣ; 

$B) Сарчашмаҳои маълумотӣ-таҳлилии ахбор; 

$C) Сарчашмаҳои нақшавӣ-дурнамои ахбор; 

$D) Сарчашмаҳои меъёрии ахбор; 

$E) Ҳисоботи бухгалтерӣ, қисман ва фаврӣ; 

 

@317.Талабот ба сарчашмаҳои ахбор барои таҳлили иқтисодӣ? 

$A) Якшаклагии нишондиҳандаҳое, ки аз сарчашмаҳои гуногун пешниҳод 

мешаванд дар сари вақт иҷро гардидани амалиётҳои ҳисобгирӣ пурраги ва 

аниқии маълумотҳои ҳисобгирӣ; 

$B) Ҳисоби ошкоро мутобиқ ба стандартҳои миллӣ; 

$C) Сарчашмаҳо барои реклама, маълумот барои конкурс ва ғайра; 

$D) Коркарди системаи нишондиҳандаҳо, методикаи ташкилёбии онҳо; 

$E) Ахборҳо барои намоиш, маълумот барои конкурс ва ғайра; 

 

@318.Автоматиконии таҳлили иқтисодӣ мусоидат мекунад, ба? 



$A) Пастшавии меҳнатталабӣ ва арзиши раванди идоракунӣ, кӯтоҳ гардидани 

мӯҳлати коркарди маълумотҳои таҳлилӣ, баландшавии сифат ва 

эътиборнокии онҳо; 

$B) Афзоиши меҳнатталабӣ ва арзиши раванди идоракунӣ; 

$C) Автоматиконии таҳлили иқтисодӣҳамчун усули бештар самараноки 

коркарди ахбори иқтисодӣ; 

$D) Кӯтоҳ гардижани мӯҳлати коркарди маълумотҳои таҳлилӣ; 

$E) Баландбардории чандирӣ ва идоракунии фаврии корхона, 

баландбардории самаранокии таҳлили иқтисодӣҳамчун функсияи идоракунӣ; 

 

@319.Объекти таҳлили иқтисодӣ - мебошад? 

$A) Тавозуни муҳосибӣ; 

$B) Сохтор ва мазмуни селаи ахбори ташкилот; 

$C) Ҳаҷм ва сифати маҳсулоти баровардашаванда; 

$D) Истеҳсолоти асосии корхона; 

$E) Истеҳсолоти ёрирасони корхона; 

 

@320.Субъекти таҳлили иқтисодӣ – ин? 

$A) Шахси ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки бо ахбори иқтисодии муайян оиди ташкилот 

ҳавасманд аст; 

$B) Шахси ҳуқуқӣ ва воқеъи, ки таҳлили иқтисодиро мегузаронад; 

$C) Шахси ҳуқуқӣ ва воқеӣ; 

$D) Ташкилотҳои давлатӣ; 

$E) Шахси ҳуқуқӣ ва бетаъба; 

 

@321.Таҳти истифодабарандаи таҳлили иқтисодӣ фаҳмида мешавад? 

$A) Шахси ҳуқуқӣ ва воқеъи, ки бо ахбори иқтисодии муайян оиди корхона 

ҳавасманд аст (дохилӣ ва берунӣ); 

$B) Шахси ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки таҳлили иқтисодиро мегузаронад; 

$C) Шахси ҳуқуқӣ ва воқеӣ; 

$D) Ташкилотҳои давлатӣ; 

$E) Шахси хориҷӣ ва воқеӣ; 

 

@322.Ташкили таҳлили иқтисодӣ дар бар намегирад? 

$A) Ташкили қарорҳои идоракунӣ; 

$B) Тартиби гузаронидани таҳлили иқтисодӣ; 

$C) Ташкили корҳои таҳлилӣ; 

$D) Ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ; 

$E) Ташкили шахси ҳуқуқӣ; 

 



@323.Ба марҳилаи тайёрии таҳлили иқтисодӣ тааллуқ дорад? 

$A) Қабули қарорҳои идоракунӣ; 

$B) Омӯзиши фаъолияти корхона; 

$C) Таҳияи мақсади таҳлил ва моделсозии объекти таҳлили иқтисодӣҳамчун 

системаҳо тартиб додани барнома ва коркарди методикаи таҳлил тайёркунии 

базаи ахборӣ; 

$D) Интихоби воситаҳои барномавӣ; 

$E) Омӯзиши раванди фаъолият; 

 

@324.Марҳилаи асосии таҳлили иқтисодӣ иборат аст аз? 

$A) Коркарди таҳлилии маводҳо; 

$B) Ҷамъбаст кардани натиҷаҳои таҳлил; 

$C) Тайёркунии массиви ахборотӣ; 

$D) Интихоби воситаҳои барномавӣ; 

$E) Омӯзиши фаъолияти корхона; 

 

@325.Марҳилаи хотимавии таҳлили иқтисодӣ дар назар дорад? 

$A) Зиёд кардани даромад; 

$B) Интихоби воситаҳои барномавӣ ва тартиб додани барномаи таҳлил; 

$C) Коркарди таҳлилии ахбор ва чамъбасткунии натиҷаҳои таҳлил; 

$D) Паст гардонидани таваккал; 

$E) Ҷамъбаст ва ба тартибоварии натиҷаҳои таҳлил, коркарди тавсияҳо ва 

асаноккунии вариянтҳои қарорҳои идоракунӣ; 

 

@326.Натиҷаҳои таҳлили иқтисодӣ метавонанд ифода ёбанд, дар? 

$A) Ҷавоби дуруст нест; 

$B) Шакли даҳонӣ; 

$C) Шакли журнал; 

$D) Шакли ведомост; 

$E) Шакли хатчаи шарҳдиҳанда, шакли ҷадвалӣ, намуди электронӣ; 

 

@327.Дар чорчўбаи нуқтаи назари предметӣ (фаннӣ) ба таҳлили молиявии 

дохили хоҷагӣ машғул аст? 

$A) Муҳосибот; 

$B) Умури молия; 

$C) Шӯъбаи банақшагирӣ; 

$D) Аудитор; 

$E) Менеджер; 

 

@328.Сохтори ташкилии таҳлили иқтисодӣ? 



$A) Махсус мебошад; 

$B) Вобаста аст аз хусусиятҳои сохтории ташкилӣ - идоракунии корхона аз 

тақсими функсионалӣ - фаннии байни зерқисматҳо ва мутахассисон; 

$C) Беҳамто (ягона) мебошад; 

$D) Хусусӣ мебошад; 

$E) Сифатӣ мебошад; 

 

@329.Субъекти хоҷагидорикунанда ҳамчун системаи иқтисодӣқисматҳои 

муҳим  дорад? 

$A) Таҳлил, аудит, идоракунӣ; 

$B) Банақшагирӣ, таҳлил, аудит; 

$C) Баҳисобгирӣ, банақшагирӣ, таҳлил; 

$D) Банақшагирӣ, таҳлил, идоракунӣ; 

$E) Идоракунӣ, баҳисобгирӣ, аудит; 

 

@330.Бо ахбори иқтисодӣ таъминкунандаи асосӣ кӣ мебошад? 

$A) Омор; 

$B) Баҳисобгирии муҳосибӣ; 

$C) Телевидения; 

$D) Аудит; 

$E) Идоракунӣ; 

 

@331.Функсияҳои таҳлили ибтидоиро иҷро мекунад, кӣ? 

$A) Бухгалтер; 

$B) Лоиҳасоз; 

$C) Иқтисодчӣ; 

$D) Роҳбар; 

$E) Аудитор; 

 

@332.Алоқаи таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ бо дигар илмҳо, ҳамчун? 

$A) Ҳисобгирии бухгалтерӣ, эконометрика, омор, риёзиёт, аудит, маркетинг, 

банақшагирӣ; 

$B) Физика, биология, эконометрика, омор, маркетинг; 

$C) Риёзиёт, химия, маркетинг, аудит, эконометрика; 

$D) Банақшагири, риёзиёт, физика, омор, биология; 

$E) Ҳисобгирии бухгалтерӣ, эконометрика, аудит, маркетинг, банақшагирӣ; 

 

@333.Таҳлиле, ки сарчашмаи ахбории он ҳисоботи дарҷшаванда 

мебошад,мансуб аст ба? 

$A) Таҳлили молиявӣ; 



$B) Таҳлили идоракунӣ; 

$C) Таҳлили фаврӣ; 

$D) Таҳлили функционали арзишӣ; 

$E) Таҳлили ҷорӣ; 

 

@334.Хусусиятҳои таҳлили молиявии беруна мебошанд? 

$A) Ба ҳадди нихоӣ ошкор будани натиҷаҳо барои доираи васеи 

истифодабарандагон он; 

$B) Ба сифати сарчашмаи ахбори истифода бурдани  ҳисоботи дарҷшаванда; 

$C) Пешбини шудани (ориентация) натиҷаҳои тахлил танхо ба роҳбарияти 

ташкилот, корхона; 

$D) Мавҷуд набудани маҳдудкунии (регламинтация)  таҳлил аз  берун (со 

староны) ва методикаи таҳлил; 

$E) Пешбини шудани натиҷаҳои тахлил танхо ба роҳбарияти ширкат, корхона; 

 

@335.Таҳлили молиявии дохилифирмавӣ ба сифати сарчашмаи ахбор 

истифода мебарад? 

$A) Маълумоти ҳисобот, маълумоти баҳисобгирии ҷорӣ; 

$B) Танҳо маълумотҳои ҳисоботи дарҷшавандаро; 

$C) Танҳо маълумотҳои баҳисобгирии идоракуниро; 

$D) Маълумоти ҳисобот, маълумоти оморӣ; 

$E) Маълумоти ҳисобот, маълумоти фаврӣ; 

 

@336.Таҳлили идоракунӣ – ин таҳлили? 

$A) Танҳо дохилӣ; 

$B) Танҳо берунӣ; 

$C) Метавонад дохилӣ ва берунӣ бошад; 

$D) Таҳлили функцианалӣ арзишӣ; 

$E) Таҳлили фаврӣ ва оморӣ; 

 

@337.Таҳлили молиявӣ метавонад бошад? 

$A) Танҳо берунӣ; 

$B) Дохилӣ ва берунӣ; 

$C) Танҳо дохилӣ; 

$D) Танҳо дохили фирмавӣ; 

$E) Танҳо дохили соҳавӣ; 

 

@338.Омўзиши муҳити берунаи амалкунии ширкат, фирма (рақибон, омили 

нарх, талабот,таклифот) дар доираи? 

$A) Таҳлили маркетингӣ; 



$B) Таҳлили SWOT; 

$C) Таҳлили арзишӣ; 

$D) Логистикӣ; 

$E) Таҳлили маржиналӣ; 

 

@339.Дар давраи ибтидоии таҳлили молиявӣ муайян карда мешавад? 

$A) Системаи нишондиҳандаҳои молиявӣ; 

$B) Системаи коэффисиентҳои молиявӣ; 

$C) Устувории молиявии фирма; 

$D)Таъсири омили беқурбшавӣ (таваррум) ва нишондиҳандаҳои ҳисобот; 

$E) Давраи амалкунии фирма; 

 

@340.Хароҷот ба доимӣ ва тағйирёбанда вобаста аз? 

$A) Тарзи дохил намудан ба арзиши аслии маҳсулот; 

$B) Ҷои (мавқеи) пайдошавӣ; 

$C) Намудҳои маҳсулот; 

$D) Ҳаҷми истеҳсол, ҷудо мешаванд; 

$E) Нархи фурўши маҳсулот; 

 

@341.Хароҷоти доимӣ – ин хароҷотҳоеанд, ки? 

$A) Ин хароҷоте аст, ки дар охири давраи ҳисоботӣ муайян карда мешавад; 

$B) Бо афзоиши ҳаҷми истеҳсол доимо зиёд мешаванд; 

$C) Бо афзоиши ҳаҷми истехсол доимо каммешаванд; 

$D) Вобаста аз зиёдшавии ҳаҷми истеҳсол тағйир намеёбанд; 

$E) Ин хароҷоте аст, ки дар аввали давраи ҳисоботӣ муайян карда мешавад; 

 

@342.Ба хароҷоти тағйирёбанда тааллуқ доранд? 

$A) Музди меҳнати  коркунони идора; 

$B) Хароҷоти  сўзишворӣ; 

$C) Меҳнати коргарони истеҳсолӣ; 

$D) Амортизатсияи воситаҳои асосӣ; 

$E) Хароҷот барои гармкуни ва равшаннамоии биноҳои (хонаҳои) идоракунӣ; 

 

@343.Вобаста аз функсияҳои идоракунӣ таҳлил тақсим мешавад? 

$A) Ба пурра, маҳаллӣ, мавзуавӣ; 

$B) Ба фаврӣ, ҷорӣ, ояндабинӣ; 

$C) Ба комплексӣ, системавӣ, интихобӣ; 

$D) Ба ояндабинӣ; 

$E) Ба функсианалӣ арзишӣ; 

 



@344.Ба сарчашмаҳои ғайриҳисогирӣ таалуқ доранд? 

$A) Актҳои тафтиш, аудит, тафтиш, рўзномаҳо, маҷлисҳои истеҳсолӣ; 

$B) Иттифоқи касаба; 

$C) Ҳисобгирии муҳосибӣ, омор, ҳисобгирии фаврӣ ва ҳисобот, маълумотҳои 

назорати интихобӣ; 

$D) Ҳуҷҷатҳои расмӣ; 

$E) Ҳуҷҷатҳои аввала; 

 

@345.Хусусияти фарқкунандаи таҳлили фаврӣ? 

$A) Нишондиҳандаҳои аслӣ; 

$B) Нишондиҳандаҳои арзишӣ; 

$C) Нишондиҳандаҳои меҳнатӣ; 

$D) Нишондиҳандаҳои аслӣ ва меҳнатӣ; 

$E) Нишондиҳандаҳои арзишӣ ва меҳнатӣ; 

 

@346.Таҳлили ҷорӣ гузаронида мешавад? 

$A) Бо санаҳои муҳими ҳисоботи хоҷагидорӣ; 

$B) Дар басти кор, дар шабонарӯз, дар панҷрӯза, дар даҳрӯза; 

$C) Дар асоси пешниҳоди ҳисобот; 

$D) Дар як ҳафта; 

$E) Дар понздаҳрўза; 

 

@347.Таҳлили дохилӣ кадом қисми ҳисобгирӣ мебошад? 

$A) Идоракунӣ; 

$B) Молиявӣ; 

$C) Идоракунӣ ва дохилӣ; 

$D) Оморӣ; 

$E) Фаврӣ; 

 

@348.Бузургиҳои нисбӣ инъикос мекунанд? 

$A) Маблағи адади воҳид ё хусусияти маблағи объект; 

$B) Таносуби байни андозаҳои зуҳуротҳои ҷамъиятӣ дар шакли таҷрид 

кардашуда; 

$C) Андозаи махсуси қимати аломатҳои ҳамаи воҳидҳои маҷмӯӣ; 

$D) Таносуби байни хароҷот ва фоида; 

$E) Таносуби воситаҳои пули ба қарзӣ; 

 

@349.Ба тарзҳои риёзӣ ва усулҳои таҳлил мансубанд? 

$A) Методҳои моделсозӣ; 

$B) Ҳисобкунии вариатсионӣ; 



$C) Функсияи истеҳсолӣ; 

$D) Усули фарқ; 

$E) Усули тавозунӣ; 

 

@350.Бо пуррагӣ ва мазмун масъалаҳои омўхташавандаи таҳлилро ҷудо 

мекунанд? 

$A) Солона, семоҳа, моҳона; 

$B) Муқоисавӣ, сар то сарӣ, комплексӣ; 

$C) Системавӣ; 

$D) Пурра; 

$E) Маҳдуд; 

 

@351.Нақшаи корҳои таҳлилӣ дохил мекунад? 

$A) Объект; 

$B) Мақсад; 

$C) Сарчашмаи ахбор ва мўҳлат; 

$D) Субъект; 

$E) Мазмун; 

 

@352.Ба сарчашмаҳои баҳисобгирӣ тааллуқ надоранд? 

$A) Баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисобот; 

$B) Маводҳои ревизия ва аудит; 

$C) Ҳисобгирии оморӣ ва ҳисобот; 

$D) Баҳисобгирии фаврӣ ва ҳисобот; 

$E) Ҳисобгирии солона ва моҳона; 

 

@353.Бузургии нисбӣ чен карда мешаванд? 

$A) Бо кг, тонна, метр; 

$B) Бо фоиз, коэффисиент; 

$C) Бо сантиметр; 

$D) Бо десиметр; 

$E) Бо литр; 

 

@354.Мақсади таҳлили дурнамо (прогноз) дар он мебошад, ки? 

$A) Давомнокии таҳлил зиёд карда шавад; 

$B) Қонунмандиҳо, тамоюлот ва омилҳои дарозмуддат муайян карда шавад; 

$C) Иҷроиши супоришҳо доимо назорат карда шаванд; 

$D) Натиҷаи фаъолияти онҳо баҳо дода шавад; 

$E) Давомнокии таҳлил бе муҳлат бошад; 

 



@355.Ба сарчашмаҳои ахбори иқтисодӣ дохил мекунанд? 

$A) Баҳисобгирӣ ва ғайри баҳисобгирӣ; 

$B) Одӣ ва муракаб; 

$C) Баҳисобгирӣ, ғайрибаҳисобгирӣ, дастурамалҳо, лимитҳо, ҳуҷатҳои меъёрӣ; 

$D) Ордери даромади ҳазинавӣ; 

$E) Ордери хароҷоти хазинавӣ; 

 

@356.Бо методҳои омўзиш объектҳои таҳлилро ҷудо мекунанд? 

$A) Фирмаҳои аудиторӣ; 

$B) Системавӣ, муқоисавӣ, сар тосарӣ, интихобӣ; 

$C) Пурра, маҳдуд, мавзуавӣ; 

$D) Таъминкунандагон; 

$E) Муассисаҳои қарздиҳӣ; 

 

@357.Таҳлили фаврӣ алоқаманд аст бо функсияи? 

$A) Идоракунии дарозмуддат; 

$B) Идоракунии кутоҳмуддат; 

$C) Идоракунии фаврӣ; 

$D) Идоракунии оперативӣ; 

$E) Идоракунии муҳосибӣ; 

 

@358.Дар таҳлили  бозори фурўши маҳсулот ба «ситораҳо» тааллуқ доранд? 

$A) Молҳое, ки талаботи мардум мебошад; 

$B) Молҳое, ки фоидаи асосиро меоваранд ва баландшавии (самаранокии) 

иқтисодиро таъмин менамоянд; 

$C) Молҳое, ки давраи камолотро аз cар мегузаронанд ва фоидаи муътадилро 

меоваранд; 

$D) Молҳое, ки ҳаётбахш (нежизненоспособные) нестанду фоида намеоваранд 

ва афзоиши самаранокиро таъмин наменамоянд; 

$E) Молҳои наве, ки ба реклама эҳтиёҷ доранд; 

 

@359.Нишондиҳандаи интегралии рақобатбардории  маҳсулот ҳисоб  карда 

мешавад, ҳамчун? 

$A) Нисбати нишондиҳандаи гурўҳии параметрҳои техникӣ ба  

нишондиҳандаҳои гурўҳии  параметрҳои  иқтисодӣ; 

$B) Маблағи нишондиҳандаҳои алоҳидаи техникӣ ва иқтисодӣ, ки ба Кти вазни 

бо роҳи экспертӣ муайянгардида, зарб карда мешавад; 

$C) Маблағи нишондиҳандаҳои алоҳидаи (ягонаи) техникӣ ва иқтисодӣ; 

$D) Нисбати нишондиҳандаҳои ҳақиқӣ; 

$E) Нисбати нишондиҳандаҳои оморӣ; 



 

@360.Фоида аз фурўш ҳисоб карда мешавад ҳамчун фарқи байни? 

$A) Ҳаҷми фурўш ва арзиши аслии пурраи маҳсулоти фурўхташуда; 

$B) Фоидаи соф ва андозҳои пардохтшуда; 

$C) Фоидаи умумӣ ва маблағи андозҳо; 

$D) Фоидаи умуми ва фоидае, ки дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулода ба даст 

оварда шудааст; 

$E) Фоидаи тақсимношуда ва маблағи андозҳо; 

 

@361.Суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ва вазифаҳои 

асосии  таҳлили он? 

$A) Муайянкунии таъсири омилҳо ба тағйирёбии андозаи ин 

нишондиҳандаҳо; 

$B) Баҳодиҳии дараҷаи иҷроиши нақша ва динамикаи ва фурӯши маҳсулот; 

$C) Ошкоркунии захираҳои дохилихоҷагии зиёд кардани барориш ва фурӯши 

маҳсулот; 

$D) Коркарди тадбирҳо оиди истифодабарии захираҳои ошкоргардида; 

$E) Муайянкунии таъсири унсурҳо ба тағйирнаёбии андозаи ин 

нишондиҳандаҳо; 

 

@362.Сарчашмаҳои ахбор барои таҳлили истеҳсол ва фурӯши маҳсулот 

инҳоянд? 

$A) Ҳисобот оиди маҳсулот, ҳисобот оиди натиҷаҳои молиявӣ; 

$B) Бизнес – нақшаи корхона, нақша – графики фаврӣ; 

$C) Ҳисоботи семоҳаи корхонаи саноати оиди барориши намудҳои алоҳидаи 

маҳсулот дар асартимент; 

$D) Ҳаракати маснуоти тайёр, боркунӣ ва фурӯши онҳо; 

$E) Ҳисобот оид ба сармоя, ҳисобот оиди натиҷаҳои иқтисодӣ; 

 

@363.Ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти соҳаи саноат метавонад баён 

гардад? 

$A) Бо шартӣ - натуралӣ; 

$B) Бо натура (аслӣ); 

$C) Бо меҳнатӣ; 

$D) Бо арзишӣ; 

$E) Бо сармояи қарзӣ; 

 

@364.Оъекти таҳлили истеҳсол ва фурӯши маҳсулот- ин? 

$A) Ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот дар умум ва хелҳои он, сифати 

маҳсулот, таркиби истеҳсол ва мавзунияти истеҳсолот; 



$B) Воситаҳои асосии дар раванди истеҳсолот истифодашаванда; 

$C) Омилҳое, ки ба мавзунияти истеҳсолот таъсир мерасонанд; 

$D) Омилҳои таъсиррасон ба меҳнатталабии истеҳсолот; 

$E) Ҳаҷми истеҳсолот ва хариди маҳсулот қисман, сифати маҳсулот, таркиби 

истеҳсол ва мавзунияти истеҳсолот; 

 

@365.Нишондиҳандаҳои асосии ҳаҷми истеҳсолот, ки барои таҳлил хизмат 

мекунанд? 

$A) Маҳсулоти молӣ ва умумӣ; 

$B) Танҳо маҳсулоти молӣ; 

$C) Ба ғайр аз маҳсулоти умумӣ; 

$D) Ба ғайр аз маҳсулоти молӣ; 

$E) Маҳсулоти молӣ ва яклухт; 

 

@366.Арзиши тамоми маҳсулоти истеҳсолшуда ва корҳои иҷрошуда, дар 

якҷоягӣ бо истеҳсолоти нотамом – ин? 

$A) Маҳсулоти умумӣ; 

$B) Истеҳсолоти нотамом; 

$C) Маҳсулоти молӣ; 

$D) Маҳсулоти моддӣ; 

$E) Корҳои сохтмонӣ; 

 

@367.Кадом вақт дар корхонаҳо маҳсулоти умумӣ бо молӣ мувоффиқат 

мекунад? 

$A) Агар гардиши дохилихоҷагӣ ва истеҳсолоти нотамом мавҷуд набошад; 

$B) Агар гардиши дохилихоҷагӣ мавҷуд буда, истеҳсолоти нотамом мавҷуд 

нест; 

$C) Агар гардиши дохилихоҷагӣ мавҷуд набуда, истеҳсолоти нотамом мавҷуд 

аст; 

$D) Агар гардиши дохилихоҷагӣ ва истеҳсолоти нотамом мавҷуд аст; 

$E) Агар гардиши дохилихоҷагӣ мавҷуд нест; 

 

@368.Ҳаҷми фурӯши маҳсулот муайян карда мешавад? 

$A) Бо фиристодани маҳсулот ба харидорон ва пардохти он; 

$B) Бо тартиб додани шартнома; 

$C) Бо ба охир расидани шартнома; 

$D) Бо бурда расонидани мол; 

$E) Бо бурда нарасонидани маҳсулот; 

 

@369.Нишондиҳандаҳои муҳими фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, мебошанд? 



$A) Маҳсулоти ноқис; 

$B) Сифати маҳсулот; 

$C) Маҳсулоти боркардашуда; 

$D) Нархи боркашонӣ; 

$E) Хизмати боркунандаҳо; 

 

@370.Яке аз шаклҳои муборизаи рақобатӣ барои ишғол кардан ва нигаҳ 

доштани мавқеъ дар бозор – ин? 

$A) Сифати баланди маҳсулот мебошад; 

$B) Сифати пасти маҳсулот мебошад; 

$C) Нархи паст мебошад; 

$D) Имидж мебошад; 

$E) Хизмат мебошад; 

 

@371.Сатҳи баланди сифати маҳсулот мусоидат мекунад, ба? 

$A) Баландшавии талабот ба маҳсулот ва зиёдшавии маблағи фоида; 

$B) Пастшавии талабот ба маҳсулот ва зиёдшавии маблағи фоида; 

$C) Баландшавии талабот ба маҳсулот ва камшавии маблағи фоида; 

$D) Пастшавии талабот ба маҳсулот ва камшавии маблағи фоида; 

$E) Баландшавии талабот ба маҳсулот ва нимкамшавии маблағи зарар; 

 

@372.Сатҳи баланди сифати маҳсулот ба баландшавии талабот ба маҳсулот ва 

зиёдшавии маблағи фоида мусоидат мекунад? 

$A) Аз ҳисоби ҳаҷми фурӯш ва нархҳои бештар баланд; 

$B) Аз ҳисоби лапишҳои курси асъор; 

$C) Аз ҳисоби масоҳати бозор; 

$D) Аз ҳисоби боркунии мол; 

$E) Аз ҳисоби паст будани арзиши аслии маҳсулот; 

 

@373.Сифати маҳсулот – ин? 

$A) Ҳаҷми баланди фурӯш дар бозор; 

$B) Нархҳои баланд; 

$C) Мафҳумест, ки хусусиятҳои параметри, истифодабарандагӣ, истеъмолӣ, 

технологӣ, дизайнерӣ, сатҳи стандартизатсия ва унификатсияи он, 

боэътимодӣ ва дарозумрии маҳсулотро тавсиф медиҳад; 

$D) Мафҳумест, ки хусусиятҳои истеъмолӣ, технологӣ, сатҳи стандартизатсия 

ва  унификатсияи он, боэътимодӣ ва дарозумрии маҳсулотро тавсиф медиҳад; 

$E) Мафҳумест, ки хусусиятҳои параметрӣ, истифодабарӣ, дизайнерӣ, сатҳи 

стандартизатсия ва унификатсияи маҳсулотро тавсиф медиҳанд; 

 



@374.Кадом нишондиҳандаҳои сифати маҳсулотро фарқ мекунанд? 

$A) Нишондиҳандаҳои бавосита; 

$B) Индувидиалӣ ва бавосита; 

$C) Ҷамъбастӣ ва индивидуалӣ; 

$D) Ҷамъбастӣ ва бавосита; 

$E) Ҷамъбастӣ, индивидуалӣ ва бавосита; 

 

@375.Нишондиҳандаҳои тавсифдиҳандаи сифати тамоми маҳсулоти 

истеҳсолшуда, новобаста аз намуд ва таиноти онҳо – ин? 

$A) Нишондиҳандаҳои ҷамъбастӣ; 

$B) Нишондиҳандаҳои чамъбастӣ ва бавосита; 

$C) Нишондиҳандаҳои ғайри индивидуалӣ; 

$D) Нишондиҳандаҳои индивидуалӣ; 

$E) Нишондиҳандаҳои бавосита; 

 

@376.Нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот, ки яке аз хусусиятҳои онро тавсиф 

медиҳад? 

$A) Нишондиҳандаҳои чамъбастӣ; 

$B) Нишондиҳандаҳои ҷамъбастӣ ва бавосита; 

$C) Нишондиҳандаҳои ғайри индивидуалӣ; 

$D) Индивидуалӣ; 

$E) Бавосита; 

 

@377.Вазни қиёсии маҳсулоте, ки ба стандартҳои ҷаҳонӣ мувофиқат мекунад 

дохил мешавад ба? 

$A) Нишондиҳандаҳои ҷамъбастӣ; 

$B) Нишондиҳандаҳои чамъбастӣ ва бавосита; 

$C) Нишондиҳандаҳои ғайри индивидуалӣ; 

$D) Нишондиҳандаҳои индивидуалӣ; 

$E) Нишондиҳандаҳои бавосита; 

 

@378.Нишондиҳандаҳои бавоситаи сифати маҳсулот – ин? 

$A) Ҷарима барои маҳсулоти бесифат, ҳаҷм ва вазни қиёсии маҳсулоти ноқис, 

вазни қиёсии маҳсулоти эътироздошта, талафот аз ноқис мафҳуме, ки 

хусусиятҳои параметрӣ, истифодабарандагӣ, истеъмолӣ, технологӣ, 

дизайнерӣ, стандартизатсия ва унификатсияи он бо эътимодӣ ва дарозумрии 

маҳсулотро тавсиф медиҳад; 

$B) Нишондиҳандаҳе, ки сифати тамоми маҳсулоти истеҳсолшударо новобаста 

аз намуд ва таъиноти он тавсиф медиҳад; 



$C) Омўзиши динамикаи нишондиҳандаҳои хелҳои гуногуни маҳсулот 

иҷроиши ҳақиқии он; 

$D) Омӯзиши динамикаи нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот иҷроиши 

нақшаи сатҳи онҳо, сабабҳои таъғйирёбии онҳо ва баҳо додани иҷрошудаи 

нақшаи сатҳи сифати маҳсулот; 

$E) Ҷарима барои маҳсулоти босифат, ҳаҷм ва вазни қиёсии маҳсулоти ноқис, 

вазни қиёсии маҳсулоти эътироздошта, талафот бо ноқис мафҳуме, ки 

хусусиятҳои параметрӣ; 

 

@379.Мақсади таҳлили истеҳсол ва фурўши маҳсулот мебошад? 

$A) Баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолиятӣ истеҳсолӣ - хоҷагидорӣ таҳлили 

натиҷаҳо ва равиши иҷроиши барномаи истеҳсолӣ бо мақсади дурнамои 

имконпазири натиҷаҳо таъсиррасонии фаврӣ ва равиши раванди истеҳсолот; 

$B) Баҳодиҳии самаранок истифодабарии фондҳои асосии истеҳсолӣ; 

$C) Баҳодиҳии самаранок истифодабарии захираҳои моддӣ; 

$D) Баҳодиҳии самаранок истифодабарии захираҳои меҳнатӣ; 

$E) Баҳодиҳии самаранок истифодабарии захираҳои техникӣ; 

 

@380.Таҳлили истеҳсол ва фурўши маҳсулот дар бар мегирад? 

$A) Таҳлили истеҳсоли маҳсулот таҳлили фурӯши маҳсулот, таҳлили 

боқимондаи тайёри маҳсулоти нафурӯхта, таҳлили омилҳо ва захираҳои 

имконнопазири зиёдкунии истеҳсол ва фурӯши маҳсулот; 

$B) Таҳлили воситаҳои пуллӣ; 

$C) Таҳлили самаранок истифодабарии воситаҳои асосӣ; 

$D) Таҳлили натиҷаҳо ва равиши иҷроиши барномаи истеҳсолот; 

$E) Таҳлили истеҳсоли маҳсулот, таҳлили хариди маҳсулот, таҳлили 

боқимондаи тайёри маҳсулоти нафурӯхта таҳлили омилҳо ва захираҳои 

имконнопазири зиёдкунии истеҳсол ва хариди маҳсулот; 

 

@381.Иқтидорҳои истеҳсолии корхона – ин? 

$A) Имконияти максималии ҳаҷми истеҳсоли солонаи маҳсулот ҳангоми ҳар 

чӣ бештар самаранок истифодабарии ресурсҳо; 

$B) Имконияти минималии ҳаҷми истеҳсоли солонаи маҳсулот ҳангоми ҳар чӣ 

камтар самаранок истифодабарии ресурсҳо; 

$C) Миёнасолонаи арифметикии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ҳангоми бештар 

самаранок истифодабарии ресурсҳо; 

$D) Имконияти максималии ва минималии ҳаҷми истеҳсоли солонаи 

маҳсулот ҳангоми бештар самаранок истифодабарии ресурсҳо; 

$E) Имконияти максималии ҳаҷми истеҳсоли нимсолонаи маҳсулот ҳангоми 

ҳар чӣ камтар самаранок истифодабарии ресурсҳо; 



 

@382.Маҳсулоти молӣ аз худ тасвир мекунад? 

$A) Миқдори маснуъот кор ба хизмате, ки дар давраи ҳисоботӣ, новобаста ба 

сатҳи тайёр будани онҳо дар истеҳсолот мавҷуд буданд; 

$B) Миқдори маснуоте, ки дар давраи ҳисоботи истеҳсолшуда барои фуруш 

пешбинӣ шудааст; 

$C) Миқдори маснуоте, ки пурра дар истеҳсолот ба итмом расидаанд, барои 

фурўш пешбини шудаанд ва ба анбори маҳсулоти тайёр гузаронида шудаанд; 

$D) Миқдори маснуоте, ки пурра дар истеҳсолот ба итмом расидаанд; 

$E) Миқдоре маснуоте, ки дар давраи ҳисоботӣ истеҳсол шудаанд ва барои 

нигаҳдорӣ дар амбор пешбини шудаанд; 

 

@383.Маҳсулоти фурӯхташуда аз худ тасвир мекунад? 

$A) Маҳсулоте, ки ҳуҷатҳо ба он тартиб дода шудааст ва ба харидор новобаста 

ба пардохт бор карда шудааст; 

$B) Миқдори маснуоте, ки барои онҳо ба хазина воситаҳои пулӣ ё ба сурат 

ҳисоб, чек ё векселҳо дохил шудаанд; 

$C) Маҳсулоте, ки ҳуқуқи шахсӣ ба он ба харидор гузаштааст; 

$D) Маҳсулоте, ки дар бозор фурухта шудааст; 

$E) Маҳсулоте, ки ҳуқуқи шахсӣ ба он, ба амбор гузаштааст; 

 

@384.Оқибатҳои иҷро нагардидани ӯҳдадориҳои шартномаҳо оиди таҳвили 

маҳсулот метавонанд оваранд, ба? 

$A) Кам гирифтани фоида зиёд шудани хароҷоти шартӣ-доимӣ дар арзиши 

аслии маҳсулот, хароҷотҳо барои пардохти ҷазоҳои иқтисодӣ; 

$B) Кам шудани хароҷоти шартӣ-доимӣ дар арзиши аслии маҳсулот; 

$C) Зиёд гирифтани фоида; 

$D) Зиёд шудани хароҷоти тиҷорат; 

$E) Кам гирифтани фоида зиёд шудани хароҷоти шартӣ-натуралӣ дар арзиши 

аслӣ, хароҷотҳо барои пардохти ҷазоҳои иқтисодӣ; 

 

@385.Баҳои умумии фаъол будани корхонаро оиди истеҳсол ва фурӯши 

маҳсулот додан мумкин аст, дар асоси? 

$A) Гардише, ки ба як заказ рост меояд; 

$B) Миқдори заказҳо ба ҳисоби як мизоҷ; 

$C) Гардише, ки ба як корманди корхона рост меояд; 

$D) Вазни қиёсии боқимондаҳои маҳсулоти фурўхтанашуда дар гардиши 

умумӣ; 

$E) Гардише, ки ба якчанд фармоиш рост меояд; 

 



@386.Коэффисиенти иҷроиши нақшаи хелҳои маҳсулот ҳисоб карда мешавад, 

ҳамчун? 

$A) Нисбати барориши маҳсулоти ҳақиқӣ ба нақшавӣ; 

$B) Нисбати барориши маҳсулоти ҳақиқӣ дар ҳудуди нақша ба барориши 

нақшавӣ; 

$C) Нисбати қимати максималӣ аз барориши ҳақиқӣ ва нақшавӣ ба барориши 

нақшавӣ; 

$D) Барориши ҳақиқии маҳсулот; 

$E) Барориши нақшавии маҳсулот; 

 

@387.Ҳангоми таҳлили ноқис дар корхона истифода мебаранд,  

нишондиҳандаи? 

$A) Арзиши аслии истеҳсолии тамоми ҳаҷми маҳсулот; 

$B) Арзиши аслии то охир ноқисшуда вазни қиёсии то охир ноқисшуда дар 

арзиши аслии истеҳсолии маҳсулот талафот аз ноқис; 

$C) Талафот аз истеҳсолот; 

$D) Талафоти маснуот; 

$E) Талафоти вақти кор; 

 

@388.Таҳти мавзунияти (рытмичность) истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот, 

мефаҳманд? 

$A) Барориши маҳсулоти тайёр, деталҳо, узвҳо дар мувофиқат бо ҷадвали 

пешаки тартибдодашудаи истеҳсолот; 

$B) Қобилияти корхона барои ба роҳ мондани барориши якхелаи маҳсулот 

дар мӯҳлати вақти баробар; 

$C) Барориши маҳсулот дар мувофиқат бо супориши ҳақиқӣ; 

$D) Барориши маҳсулот дар мувофиқат бо супориши нақшавӣ ва ҳақиқӣ; 

$E) Қобилияти корхона барои ба роҳ мондани барориши якхелаи маҳсулот 

дар мӯҳлати аниқи вақт; 

 

@389.Ҳангоми банақшагирии истеҳсол ва фурӯш омилҳои мавсимӣ бояд ба 

назар гирифта шаванд? 

$A) Бояд; 

$B) Набояд; 

$C) Бояд, аммо дар мавсими зимистон; 

$D) Набояд дар мавсими тобистон; 

$E) Шояд, вале лозим нест; 

 

@390.Ба давраи гирдгардиши маҳсулот омилҳои зиёдшавии ҳаҷми истеҳсолот 

ва фурӯши маҳсулот қисмат мешаванд, ба? 



$A) Ташкилӣ- техникӣ; 

$B) Омилҳои воситаҳои меҳнат, параметрҳои меҳнат ва худи меҳнат; 

$C) Омилҳои соҳаи истеҳсолот ва омилҳои ғайриистеҳсолӣ; 

$D) Омилҳои соҳаи истеҳсолот; 

$E) Ташкилӣ- техникӣ ва иқтисодӣ; 

 

@391.Захираҳои ниҳоии зиёдшавии ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот 

алоқаманданд? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) Бо пасткунии меҳнатталабии истеҳсолот, меъёри хароҷоти ашёҳо, 

истифодабарии намудҳои таҷҳизоти иқтидораш бештар; 

$C) Танҳо бо пастшавии меҳнатталабии истеҳсолот; 

$D) Танҳо бо пастшавии меъёри хароҷоти ашё; 

$E) Бо бартараф намудани талафоти вақти кор, партовҳои зиёданақшавӣ, 

комплектонии корхона бо таҷҳизоти зарурӣ; 

 

@392.Омилҳои фурӯши маҳсулот ва самтҳои ҷустуҷӯи захираҳо дар соҳаи 

гардиши маҳсулоти тайёр иборат аст? 

$A) Дар мавзунияти истеҳсолот; 

$B) Харида гирифтани воситаҳои асосӣ; 

$C) Дар барҳам додани ноқис; 

$D) Дар баландбардории сифати маҳсулот; 

$E) Дар барҳамдиҳии захираҳои барзиёдатӣ дар тезонидани суръати боркунӣ, 

фурӯш ва бурда расонидани маҳсулот дар кам кардани боқимондаҳои моли 

боркардашуда ва дар мӯҳлат пардохт нашуда; 

 

@393.Арзиши аслии воҳиди маҳсулот муайян карда мешавад? 

$A) Ба хароҷоти тағйирёбанда ба 1 сомонӣ маҳсулоти молӣ; 

$B) Ҳамчун нисбати хароҷоти бевосита ба хароҷоти тағйирёбанда; 

$C) Хароҷоти умумӣ ба миқдори маҳсулоти истеҳсолшуда; 

$D) Нисбати хароҷоти доимӣ ба хароҷоти бавосита; 

$E) Нисбати хароҷоти доимӣ ба хароҷоти бевосита; 

 

@394.Хароҷот ба 1 сомонӣ маҳсулоти молӣ ҳисоб карда мешавад, ҳамчун 

нисбати? 

$A) Хароҷоти тағйирёбанда ба миқдори маҳсулоти баровардашуда; 

$B) Хароҷоти тағйирёбанда ба бавосита; 

$C) Маблағи умумии хароҷот ба арзиши маҳсулоти баровардашуда; 

$D) Хароҷоти доимӣ ба миқдори маҳсулоти баровардашуда; 

$E) Хароҷоти бевосита ва хароҷоти бавосита; 



 

@395.Маҳсулоти умумӣ – ин арзиши? 

$A) Хароҷоти доими ба миқдори хароҷоти тағйирёбандаи маҳсулот; 

$B) Маҳсулоти ба харидорон боркардашуда; 

$C) Маблағи умумии хароҷот ба арзиши маҳсулоти баровардашуда; 

$D) Хароҷоти доимӣ ба миқдори маҳсулоти баровардашуда; 

$E) Маҳсулоти фурўхташуда; 

 

@396.Нишондиҳандаҳои шартӣ – натуралӣ (аслӣ) нишон медиҳанд? 

$A) Нишондиҳанда барои ҳисобкунии хароҷоти масолеҳӣ; 

$B) Нишондиҳандаҳои натуралие, ки бояд бо адад, тонна, кг, ва ғайра ифода 

ёфтаанд; 

$C) Нишондиҳандаеро, ки барои таснифи умумии ҳаҷми истеҳсол ва фурўши 

маҳсулоти гуногун пешниҳод шудаанд; 

$D) Нишондиҳанда барои ҳисобкунии хароҷоти меҳнатӣ; 

$E) Нишондиҳандаи арзишии бо сомонӣ ифодаёфта; 

 

@397.Таҳлили сатҳи ҳосилнокии меҳнат гузаронида мешавад? 

$A) Бо андозаи мутлақ; 

$B) Бо андозаи нисбӣ; 

$C) Бо андозаи мутлақ ва нисбӣ; 

$D) Бо андозаи ҳақиқӣ; 

$E) Бо андозаи нақшавӣ; 


