
Fənn 2006 - İqtisadi təhlil (istehsal sahələri üzrə) 

 

1.  Mənfəət vergisinin köçürülməsi istiqaməti: 
bank;  

 büdcə;  

 yuхarı təşkilat; 

 malların qiymətcən düşməsi üzrə itgtnin ödənilməsi fоndu;  

 ehtiyatlara; 

 

 

2. Ticarət təşkilatının хalis mənfəəti səciyyələndirir:  

 mənfəət vergisi büdcəyə ödənildikdən sоnra təşkilatın sərəncamında qalan mənfəəti;  

 səhmlər üzrə dividendlər ödənildikdən sоnra təşkilatın sərəncamında qalan mənfəəti; 

 bank kreditləri ödənildikdən sоnra təşkilatın sərəncamında qalan mənfəəti; 

 ümumi mənfəətin mənfəət vergisi büdcəyə ödənildikdən sоnra təşkilatın sərəncamında 
qalan hissəsi;  

 material хərcləri çıхıldıqdan sоnra təşkilatın sərəncamında qalan ümumi mənfəəti; 

 

 

3. Ticarət təşkilatının хalis mənfəət ilk növbədə yönəldilir:  

 əmək haqqı fоnduna;  

 dividendlərin ödənilməsinə; 

 ehtiyat fоnduna; 

 işçilərin maddi həvəsləndirilməsinə;  

 хeyriyyə məqsədlərə; 

 

 

4. Ticarət təşkilatının əsas fəaliyyətindən mənfəət hesablanır: 
mal dövriyyəsi ilə tədavül хərclərinin fərqi kimi;  

 satışın həcmi ilə ƏDV-nin cəmi kimi; 

 ümumi gəlir ilə tədavül хərclərinin fərqi kimi; 



 əmək haqqı fоndu və tədavül хərclərinin cəmi kimi;  

 ümumi gəlir və tədavül хərclərinin cəmi kimi 

5. Rentabellik səciyyələndirir: 

  mənfəət üzrə planın yerinə yetirilməsini;  

 mal dövriyyəsi üzrə planın yerinə yetirilməsini;  

 büdcəyə vergtlərin ödənilməsini; 

 cərimə və dəbbələmələrin ödənilməsini; 

 mənfəətlə işləməsini 

6. Təşkilatın mənfəəətinə və rentabellik səviyysinə hansı amillər təsir göstərir: 

  nəqliyyat хərcləri;  

 mal dövriyyəsinin həcmi;  

 amоrtizasiya оlunmayan əmlakın mövcudluğu; 

 kоmmersiya amilləri; 

 satışdan kənar gəlirlər və хərclər 

 

7. Məhsulun əməktutumu necə hesablanır?  

 əmək haqqı xərclərinin istehsal olunmuş məhsulun həcmsinə nisbəti kimi; 

 İşlənmiş adam günlərin (saatların) miqdarının istehsal olunan məhsulun dəyərinə nisbəti kimi; 

 İşlənmiş adam günlərin (saatların) miqdarının istehsal olunan məhsulun miqdarına nisbəti 
kimi; 

 hər min manatlıq məhsula düşən işçilərin sayı kimi; 

 məhsul vahidinin və ya hər min manatlıq məhsula düşən əmək haqqı məbləği kimi. 

8. Əsas istehsalat işçilərinin sayının dəyişməsinin məhsul istehsalına təsiri necə hesablanır?  

 əsas istehsalat işçilərinin faktiki və plan miqdarı arasındakı fərqin plan üzrə bir işçinin 
əmək məhsuldarlığına hasili kimi; 

 işçilərin faktiki və plan miqdarı arasındakı fərqin bir işçinin faktiki əmək məhsuldarlığına hasili 
kimi; 

 işçilərin faktiki və plan miqdarı arasındakı fərqin 100-ə vurularaq işçilərin plan sayına bölünür; 

 işçilərin plan sayı ilə faktiki sayı arasındakı fərq bir işçiyə düşən mənfəət məbləğinə vurulur; 

 işçilərin plan sayı ilə faktiki sayı arasındakı fərq bir işçiyə düşən məhsul satışından əldə edilən 
məbləğə vurulur 



 

9. Əmək məhsuldarlığının dəyişməsinin məhsul istehsalına təsiri necə hesablanır? 

  bir işçinin faktiki və plan əmək məhsuldarlığı arasındakı fərqin işçilərin plan sayına hasili kimi; 

 bir işçinin faktiki və plan əmək məhsuldarlığı arasındakı fərqin plan üzrə əmək məhsuldarlığına 
bölünür; 

 bir işçinin faktiki və plan əmək məhsuldarlığı arasındakı fərqin işçilərin faktiki sayına hasili 
kimi; 

 bir işçinin faktiki və plan əmək məhsuldarlığı arasındakı fərqin texniki işçilərin sayına hasili kimi; 

 bir işçinin faktiki və plan əmək məhsuldarlığı arasındakı fərqin inzibati işçilərin sayına hasili 
kimi; 

 

10. Məhsulun əməktutumuna təsir göstərən əsas amillər hansılardır?  

 məhsulun həcmi, quruluşu, qiyməti, əmək sərfi;  

 məhsulun həcmi, maya dəyəri, qiyməti, əmək sərfi; 

 məhsulun həcmi, quruluşu, maya dəyəri, qiyməti; 

 məhsulun maya dəyəri, quruluşu, qiyməti, əmək sərfi; 

 məhsulun quruluşu, maya dəyəri, qiyməti, əmək sərfi. 

 

11. Əmək məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi zamanı hansı göstəricilərdən istifadə olunur?  

 ümumi, fərdi, köməkçi; 

 birbaşa, dolayı, köməkçi; 

 ümumi, fərdi, dolayı; 

 fərdi, birbaşa, dolayı; 

 ümumi, orta, fərdi.  

12. Əmək ödənişi fondu üzrə mütləq kənarlaşmaya hansı amillər təsir göstərir?  

 fəhlələrin orta illik sayı, bir fəhlənin orta illik əmək haqqı; 

 məhsul istehsalının həcmi, məhsul satışının həcmi; 

 məhsulun maya dəyərində əmək haqqı xərclərinin dəyişməsi; 

 işçilərin orta siyahı sayı və əmək məhsuldarlığı; 

 məhsul isteh¬salının həcmi, quruluşu, qiyməti. 

13. Əməyin ödənişi fondu üzrə nisbi kənarlaşma necə hesablanır?  



 faktiki əmək haqqı fondu ilə məhsulun həcminə görə dəyişən hissəsinə düzəliş edilmiş bazis 
dövrünün əmək haqqının fərqi kimi; 

 faktiki əmək haqqı fondu ilə satışın indeksinə görə daimi hissəsinə düzəliş edilmiş bazis dövrünün 
əmək haqqının fərqi kimi; 

 bazis dövrünün əmək haqqı fondu ilə satışın indeksinə görə dəyişən hissəsinə düzəliş edilmiş 
faktiki əmək haqqının fərqi kimi; 

 faktiki əmək haqqı fondu ilə bazis dövrünün əmək haqqı fondunun dəyişən hissəsinin fərqi kimi; 

 bazis dövrünün düzəliş edilmiş əmək haqqı fondu düzəliş edilmiş faktiki əmək haqqının fərqi 
kimi. 

 

14. Əmək haqqı fondu üzrə mütləq kənarlaşma necə hesabalanır: 

  plan və faktiki əmək haqqı fondları arasında fərq kimi; 

 faktiki və plan əmək haqqı fondları arasında fərq kimi; 

 faktiki və mümkün əmək haqqı fondları arasında fərq kimi; 

 mümkün və faktiki əmək haqqı fondları arasında fərq kimi; 

 plan üzrə və ötən ilin əmək haqqı fondları arasında fərq kimi. 

15. İşçi heyəti üzrə nisbi kənarlaşma necə hesablanır?  

 işçilərin faktiki sayından işçilərin plan sayının satışın həcminin artım sürətinə hasilini 
çıxmaqla; 

 işçilərin plan sayından işçilərin plan sayının satışın həcminin artım sürətinə hasili çıxmaqla; 

 işçilərin faktiki sayı və satışın həcminin artım sürətinin hasili ilə işçilərin plan sayının cəmi kimi; 

 işçilərin plan sayının satışın həcminin artım sürətinə hasili kimi; 

 işçilərin faktiki sayının satışın həcminin artım sürətinə hasili kimi. 

 

16. Əmək haqqının dəyişən hissəsinə aiddir?  

 götürə iş qaydasında fəhlələrin əmək haqqı, fəhlələrin mükafatlandırılması; 

 vaxta görə fəhlələrin, qulluqçuların əmək haqqı; 

 bütün növ əlavələr, əsas fəhlələrin əmək haqqı, onlara verilən mükafat; 

 idarəetmə heyyətinin əmək haqqı, sanatoriya işçilərinin əmək haqqı; 

 məzuniyyət xərcləri, fəhlə və qulluqçulara verilən mükafat, bütün növ əlavələr. 

17. Əmək haqqının daimi hissəsinə aiddir: 

  götürə iş qaydasında fəhlələrin əmək haqqı, fəhlələrin mükafatlandırılması; 



 vaxta görə fəhlələrin, qulluqçuların əmək haqqı; 

 bütün növ əlavələr, əsas fəhlələrin əmək haqqı, onlara verilən mükafat; 

 idarəetmə heyyətinin əmək haqqı, sanatoriya işçilərinin əmək haqqı; 

 məzuniyyət xərcləri, fəhlə və qulluqçulara verilən mükafat, bütün növ əlavələr.  

 

18. Əmək haqqı fonduna daxildir: 

  müstəqim və qeyri müstəqim əmək haqqı; 

 əsas və əlavə əmək haqqı; 

 daimi və dəyişən əmək haqqı; 

 müstəqim və dəyişən əmək haqqı; 

 əmək haqqının əsas və dəyişən hissəsi. 

19. İşçilərin orta əmək haqqı indeksi necə hesablanır: 

  hesabat və bazis dövrünün orta əmək haqqının nisbəti kimi; 

 bazis və hesabat dövrünün orta əmək haqqının nisbəti kimi; 

 hesabat və bazis dövrünün orta əmək məhsuldarlığının nisbəti kimi; 

 bazis və hesabat dövrünün orta əmək məhsuldarlığının nisbəti kimi; 

 bir işçi hesabı ilə orta əmək haqqı ilə əmək məhsuldarlığının hasili kimi. 

 

20. Əmək məhsuldarlığı indeksi necə hesablanır?  

 hesabat və bazis dövrü üzrə orta əmək haqqının nisbəti kimi; 

 bazis dövrü və hesabat üzrə orta əmək haqqının nisbəti kimi; 

 hesabat və bazis dövrü üzrə orta əmək məhsuldarlığının nisbəti kimi; 

 bazis dövrü və hesabat üzrə orta əmək məhsuldarlığının nisbəti kimi; 

 bir işçinin orta əmək haqqının orta əmək məhsuldarlığına hasili kimi. 

 

21. Bir fəhlə hesabı ilə orta illik hasilat necə müəyyən olunur?  

 əmtəəlik məhsulun həcminin fəhlələrin sayına nisbəti kimi; 

 əmtəəlik məhsulun həcminin ən böyük növbədə işləyən fəhlələrin sayına nisbəti kimi; 

 əmtəəlik məhsulun həcminin işçilərin sayına nisbəti kimi; 

 əmtəəlik məhsulun həcminin təqvim iş vaxtı fonduna nisbəti ki¬mi; 



 əmtəəlik məhsulun həcminin faktiki iş vaxtı fonduna nisbəti kimi; 

22. Əməyin ödənişi fondunun həcminə hansı əsas amillər təsir göstərir?  

 işçilərin sayının və bir işçi hesabı ilə əmək haqqı məbləğinin dəyişməsi; 

 əmək məhsuldarlığının və fondveriminin dəyişməsi;  

 məhsul istehsalı və satışı həcminin dəyişməsi; 

 işçilərin ixtisas dərəcələrinin dəyişməsi; 

 məhsul vahidinə veriləcək əmək haqqının dəyişməsi; 

 

 

23. Bütün hesabat dövründə işləyən işçilərin sayının heyətin ümumi sayına nisbətini hansı əmsal 
səciyyələndirir?  

 növbəlik əmsalı; 

 kadr axıcılığı əmsalı; 

 işçilərin işdən çıxma əmsalı; 

 heyətin daimililiyi əmsalı; 

 işçilərin daxil olması əmsalı. 

 

24. Müstəqim əmək haqqı xərclərinə hansı əsas amillər təsir göstərir? 

  məhsul satışının həcminin dəyişməsi; 

 idarəetmə işçilərinin sayının dəyişməsi; 

 məhsul istehsalının həcmi və strukturunun dəyişməsi, əməyin ödənişi səviyyəsinin 
dəyişməsi; 

 müxtəlif səbəblərdən istehsalatda boşdayanmaların artması; 

 əmək haqqı tariflərinin dəyişdirilməsi; 

 

25. Material resurslarından istifadəni xarakterizə edən göstəricilər hansılardır?  

 məhsul istehsalının həcmi və dinamikası; 

 istehsal olunan məhsulların tərkibində materialın xüsusi çəkisinin dəyişməsi; 

 material təchizatı üzrə planın kəsrlə, yaxud artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi; 

 materialtutumu, materialverimi, məhsulun maya dəyərində material məsrəflərinin xüsusi 
çəkisi; 



 məhsul satışından əldə olunan məbləğ ilə satılan məhsulun maya dəyəri arasındakı fərq 

 

26. Material resurslarından isitifadənin səmərəliliyinə təsir edən əsas amillər hansılardır?  

 tədarük edilmiş xammalın miqdarı, məhsul vahidinə xammal sərfi, ümumi material tutumu, 
ümumi məhsulun həcmi, məcmu material və müstəqim material məsrəflərinin nis¬bəti; 

 tədarük edilmiş xammalın miqdarı, material tutumu, məhsulun həcmi, müstəqim material 
məs¬rəfləri, məcmu material və müstəqim material məsrəflərinin nis¬bəti; 

 tədarük edilmiş xammalın miqdarı materialtutumu, xammalın keyfiyyə¬tinin aşağı olması ilə 
bağlı plandan artıq itgilər; 

 tədarük edilmiş xammalın miqdarı, məhsul vahidinə xammal sərfi.  

 tədarük edilmiş xammalın miqdarı, material tutumu, ümumi məhsulun həcmi, udel xammal sərfi, 
müs¬təqim material məsrəfləri üzrə materialtutumunun dəyişməsi. 

 

27. Material resurslarından istifadənin səmərəliliyinə təsir edən birinci səviyyə amilləri hansılardır? 

  ümumi materialtutumu, məhsulun həcmi; 

 xammal sərfi norması, müstəqim material məsrəfləri üzrə materialtutumu; 

 tədarük edilmiş xammalın miqdarı, məhsul vahidinə xammal sərfi; 

 tədarük edilmiş xammalın miqdarı, müstəqim material məsrəfləri üzrə materialtutumu; 

 tədarük edilmiş xammalın miqdarı, xammalın keyfiyyətinin aşağı olması səbəbindən plandan 
artıq itgilər. 

28. Material resurslarından istifadənin səmərəliliyinə təsir edən ikinci səviyyə amilləri hansılardır? 

  tədarük edilmiş xammalın miqdarı, ümumi materialtutumu, məhsulun həcmi; 

 xammal sərfi norması, müstəqim material məsrəfləri üzrə mate¬rialtutumu; 

 tədarük edilmiş xammalın miqdarı, məhsul vahidinə xammal sərfi; 

 müstəqim material məsrəfləri üzrə mate¬rialtutumu, ümumi material və müstəqim 
material məsrəflərinin nisbəti; 

 tədarük edilmiş xammalın miqdarı, xammalın keyfiyyə¬tinin aşağı olması səbəbindən plandan 
artıq itgilər. 

 

 

29. Material resurslarından istifadənin səmərəliliyinə təsir edən üçüncü səviyyə amilləri hansılardır? 
tədarük edilmiş xammalın miqdarı, ümumi materialtutumu, məhsulun həcmi; 

 xammal sərfi norması, müstəqim material məsrəfləri üzrə materialtu¬tu¬mu; 



 tədarük edilmiş xammalın miqdarı, məhsul vahidinə xammal sərfi; 

 müstəqim material məsrəfləri üzrə mate¬rialtutumu, ümumi material və müstəqim material 
məsrəflərinin nisbəti; 

 məhsulun strukturu, xüsusi materialtutumu, materialların qiyməti, məhsulun qiyməti. 

30. Materiallardan istifadə üzrə ümumiləşdirilmiş göstərici hansıdır?  

 xammaltutumu; 

 materialtutumu; 

 enerjitutumu; 

 yanacaqtutumu; 

 metaltutumu. 

 

31. Materiallardan istifadə üzrə fərdi göstərici hansı¬dır?  

 materialtutumu; 

 enerjitutumu; 

 material məsrəfləri əmsalı; 

 materialın qiyməti.  

 materialverimi; 

 

32. Məhsulun ümumi materialtutumuna hansı amillərin dəyişməsi tə¬sir gös¬tə¬rir?  

 vbazarın konyukturası, alıcılıq tələbi, məhsulun qiyməti, əmək məhsuldarlığı; 

 məhsulun həcmi, keyfiyyəti, materialların qiyməti, işçilərin sayı, materialverimi, avadanlıqların 
dəyəri; 

 məhsulun qiyməti, material sərfi norması, materialların keyfiyyə-ti, fəhlələrin sayı, saatlıq hasilat; 

 məhsulun həcmi, strukturu, qiyməti, məhsul vahidinə material sərfi norması, materialların 
qiyməti;  

 məhsulun həcmi, strukturu, materialların qiyməti, materiallarla təmin olunma səviyyəsi, maya 
dəyəri. 

 

33. Material resurslarından istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edən fərdi göstəricilər hansılardır? 
materialların hər manatına düşən məhsul satışı məbləği; 

 məhsulun əməktutumu, əmək məhsuldarlığı; 

 xammaltutumu, metaltutumu, yanacaqtutumu,; 



 məhsul istehsalında materiallardan istifadə əmsalı; 

 materiallarda istifadə üzrə planın yerinə yetirilmə faizi 

 

34. Gün hesabı ilə müəssisənin materiallarla təmin olun¬ması necə müəyyən olunur?  

 ortagünlük material sərfinin həmin növ material resursu¬nun qalığına nisbəti kimi; 

 material resursu növü üzrə qalığın günlük material sərfi¬nə nisbəti kimi; 

 istehsal ehtiyacları üzrə məcmu material məsrəflərinin təhlil olunan dövrdəki təqvim günlərinin 
sayına nisbəti kimi; 

 təhlil olunan dövrdəki təqvim günlərinin sayının istehsal ehtiyacları üzrə məcmu material 
məsrəflərinə nisbəti kimi; 

 ortagünlük material sərfinin təhlil olunan dövrdəki təq-vim günlərinin sayına nisbəti kimi.  

 

35. Məhsulun materialtutumu necə müəyyən olunur? 

  məhsulun həcminin material xərclərinə nisbəti kimi; 

 material xərclərinin məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 əmtəəlik məhsul indeksinin material məsrəfləri indeksinə nisbəti kimi; 

 material xərclərinin məhsulun maya dəyərinə nisbəti kimi; 

 faktiki material məsrəflərinin məhsulun faktiki həcminə görə düzəliş edilmiş plan material 
məsrəflərinə nisbəti kimi. 

 

 

36. Məhsulun materialverimi necə müəyyən olunur? 

  məhsulun həcminin material xərclərinə nisbəti kimi; 

 material xərclərinin məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 əmtəəlik məhsul indeksinin material məsrəfləri indeksinə nisbəti kimi; 

 material xərclərinin məhsulun maya dəyərinə nisbəti kimi; 

 faktiki material məsrəflərinin məhsulun faktiki həcminə görə düzəliş edilmiş plan material 
məsrəflərinə nisbəti kimi. 

37. Əsas materiallardan faydalı istifadə əmsalı necə hesablanır? 

  tullantılar çıxılmaqla material məsrəflərinin istehsal olunmuş məhsulun dəyərinə nisbəti kimi; 

 tullantılar çıxılmaqla əsas material məsrəflərinin realizə olunan məhsulun həcminə nisbəti kimi; 



 tullantılar çıxılmaqla əsas material məsrəflərinin əsas material məsrəflərinə nisbəti kimi; 

 istehsal olunmuş məhsulun dəyərinin tullantılar çıxılmaqla material məsrəflərinə nisbəti kimi; 

 əsas material məsrəflərinin istehsal olunmuş məhsulun maya dəyərinə nisbəti kimi. 

 

38. Material məsrəflərinin hər manatına məhsul satışından mənfəət necə hesablanır?  

 məhsul satışından mənfəətin material məsrəflərinə nisbəti kimi; 

 material məsrəflərinin məhsul satışından mənfəətə nisbəti kimi; 

 material məsrəflərinin satışın maya dəyərinə nisbəti kimi; 

 material məsrəflərinin ümumi mənfəətə nisbəti kimi; 

 material məsrəflərinin xalis mənfəətə nisbəti kimi; 

 

 

39. Material məsrəfləri əmsalı necə müəyyən olunur?  

 məhsulun həcminin material xərclərinə nisbəti kimi; 

 material xərclərinin məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 əmtəəlik məhsul indeksinin material məsrəfləri indeksinə nisbə¬ti kimi; 

 material xərclərinin məhsulun maya dəyərinə nisbəti kimi; 

 faktiki material məsrəflərinin məhsulun faktiki həcminə görə düzəliş edilmiş plan material 
məsrəflərinə nisbəti kimi. 

 

40. Xammal-materiallarla təmin olunmanın məhsul buraxılışına təsiri necə hesablanır? 

  xammal-materialla təmin olunma faizini məhsul istehsalının yerinə yetirilməsi faizi ilə 
müqayisə etməklə;  

 xammal-materialla təmin olunma səviyyəsini hesablamaqla; 

 ayrı-ayrı xammal-materiallarla təmin olunma səviyyəsini hesablamaqla; 

 məhsul istehsalının artım tempi ilə xammalla təmin olunmanın artım templərini müqayisə 
etməklə;  

 məhsul istehsalına sərf olunan materialın faktiki və plan məbləği arasındakı fərq plan üzrə 
material məsarifi normasına bölməklə.  

 

41. Material sərfi normasının dəyişməsinin məhsulun həcminə təsiri necə hesablanır?  



 məhsul vahidinə material sərfinin faktiki və plan həcmi arasındakı fər¬qin məhsul 
istehsalının faktiki həcminə hasili kimi;  

 məhsul vahidinə material sərfinin faktiki və plan həcmi arasındakı fər¬qin məhsul istehsalının 
plan həcminə hasili kimi; 

 məhsul vahidinə material sərfinin faktiki və plan həcmi arasındakı fər¬qin məhsul istehsalının 
faktiki həcminə nisbəti kimi; 

 məhsul vahidinə material sərfinin faktiki və plan həcmi arasındakı fər¬qin məhsul istehsalının 
plan həcminə nisbəti kimi; 

 cəmi istehsalda sərf olunan materialın dəyərinin plan üzrə material sərfi normasına nisbəti kimi. 

 

 

42. Müstəqim əmək məsrəflərinə təsir edən əsas amillər hansılardır? 

  İşçi heyətinin sayı, tərkibi, iş günlərinin sayı, növbəlik əmsalı; 

 Xəstəliyə və digər səbəblərə görə məhsul istehsalının azalması; 

 məhsulun həcmi, strukturu, əməktutumu¬, əməyin ödənişi səviyyəsi;  

 Əmək məhsuldarlığı ilə əmək haqqının artım templəri arasında nisbətin dəyişməsi; 

 Əmək ödənişi üzrə tariflərin dəyişməsi, əmək məhsuldarlığı, işlərin avtomatlaşdırılması 
səviyyəsi. 

 

43. Müstəqim material məsrəflərinə təsir edən əsas amillər hansılardır? 

  xammal-materialların ahəngdar daxil olması, əmək məhsuldarlığı, istehsalın ahəngdarlığı;material 
çatışmamazlığına görə boşda¬yan¬malar; 

 məhsulun həcmi, strukturu, istehsal avadanlıqlarının saz saxlanması, əmək məhsuldarlığı,; 

 istehlak olunan xammal-materialların həcmi, keyfiyyəti, qiyməti; 

 məhsulun həcmi, strukturu, materialların qiyməti və sərfi norması;  

 məhsulun həcmi, strukturu, materialların miqdarı, avadanlıqların dəyəri. 

 

44. Əmtəəlik məhsulun bir manatına xərc səviyyəsinə hansı amillər təsir göstərir? 

  istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi; 

 məhsulun həcmi, strukturu, maya dəyəri, məhsulun orta satış qiyməti;  

 məhsulun həcmi, tam maya dəyəri, əmək məhsuldarlığı, istehsalın ahəngdarlığı; 

 məhsulun həcmi, avadanlıqların dəyəri, istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması; 



 buraxılan məhsulun keyfiyyəti, maya dəyəri, quruluşu, istehsalın ahəngdarlığı. 

 

 

45. Əmtəəlik məhsulun bir manatına düşən xammal-material xərcləri necə hesablanır?  

 əmtəəlik məhsulun həcminin xammal-material məsrəflərinə nisbəti kimi;  

 xammal-material məsrəflərinin əmtəəlik məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 müstəqim material xərclərinin məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 əmtəəlik məhsulun həcminin müstəqim material məsrəflərinə nisbəti kimi; 

 Müstəqim əmək məsrəflərinin müstəqim material məsrəflərinə nisbəti kimi. 

 

 

46. Əmtəəlik məhsulun bir manatına xərc necə hesablanır? 

  əmtəəlik məhsulun istehsalına çəkilən xərclərin həmin məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 məhsulun həcminin onun istehsalına çəkilən xərclərə nisbəti kimi; 

 müstəqim xərclərinin məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 kommersiya xərclərinin məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 müstəqim material xərclərinin məhsulun həcminə nisbəti kimi; 

 

47. Məhsulun maya dəyərində material xərclərinin dəyişməsinə təsir göstərən əsas amillər 
hansılardır?  istehlak olunan xammal-materialların keyfiyyətinin dəyişməsi; 

 malsatanlarla bağlanmış müqavilə şəraitlərinə əməl olunmaması; 

 texnologiyanın təkmil olmaması səbəbindən artıq material sərfi;  

 materialın əvəz edilməsi, materialın keyfiyyəti; 

 məhsul vahidinə material sərfi norması, materialın qiyməti.  

48. Hansı əlamətə görə xərclər dəyişən və sabit xərclərə bölünür?  

 məhsulun maya dəyərinə daxil edilməsinə görə; 

 məhsulun həcminin dəyişməsinə münasibətinə görə; 

 xərclərin yaranma yerinə görə; 

 istehsal prosesində iştirakından asılılığına görə; 

 xərclərin keyfiyyətinə görə. 



 

49. Hansı əlamətə görə xərclər birbaşa və dolayı xərclərə bölünür? 

  məhsulun maya dəyərinə daxil edilməsinə görə; 

 məhsulun həcminin dəyişməsinə münasibətinə görə; 

 xərclərin yaranma yerinə görə; 

 istehsal prosesində iştirakından asılılığına görə; 

 xərclərin keyfiyyətinə görə 

 

 

50. Məhsulun maya dəyərində şərti-dəyişən xərclər hansıdır?  

 idarə heyətinin əmək haqqı; 

 material xərcləri; 

 kommersiya xərcləri; 

 əsas vəsaitlərin amortizasiyası; 

 sexlərin işıqlandırılması xərcləri.  

 

 

51. Məhsulun maya dəyərində şərti-sabit xərclər hansıdır? 

  məhsulların qablaşdırılması və daşınması xərcləri; 

 material xərcləri; 

 fəhlələrin əmək haqqı xərcləri; 

 texnoloji yanacaq; 

 amortizasiya xərcləri. 

 

52. Xərclərin şərti sabit və dəyişən xərclərə bölünməsinin əsasını nə təşkil edir? 

  iqtisadi elementlərin eyni cinsli olması; 

 istehsal prosesində iştirakı; 

 məhsulun həcmindən asılılığı; 

 xərclərin yaranmasının vaxtaşırlığı; 

 xərclərin yaranma yeri və vaxtı. 



 

53. İqtisadi elementlər üxrə xərclərin təsnifləşdirilməsinin əsasını nə təşkil edir?  

 məsrəflərin yaranma yeri; 

 istehsal prosesində iştirakı; 

 məhsulun həcmindən asılılığı; 

 istehsala sərf olunan resursların eyni cinsli olması; 

 xərclərin planlaşdırılması və uçotunun təşkilinin xüsusiyyəti. 

 

54. Xərclərin kompleks və vahid elementli xərclərə bölünməsinin əsasını nə təşkil edir? 

  xərclərin eyni cinsli olması; 

 istehsal prosesində iştirakı; 

 məhsulun həcmindən asılılığı; 

 xərclərin yaranmasının vaxtaşırlığı; 

 xərclərin yaranma yeri və vaxtı. 

 

55. Xarici təcrübədə likvidlik və risk dərəcəsinə görə kapital qoyuluşu aşağıdakı kateqoriyalara görə 
qiymətləndirilir:  

 yüksək likvid, məhdud likvid; 

 yüksək likvid, qeyri likvid, orta likvid; 

 aşağı likvid, orta likvid; 

 yüksək likvid, məhdud likvid, aşağı likvid; 

 qeyrilikvid, orta likvid.  

 

56. Xarici təcrübədə likvidlik dərəcəsinə görə qeyri maddi aktivlərə kapital qoyuluşu aşağıdakı 
kateqoriyalara görə qiymətləndirilir: 

  məhdud likvid; 

 yüksək likvid; 

 orta likvid; 

 qeyri likvid; 

 aşağı likvid. 



 

57. Qeyri maddi aktivlərdən istifadədən son səmərə nə ilə səciyyələnir?  

 təsərrüfat fəaliyyətinin ümumi nəticələrinin yaxşılaşması; 

 məhsul istehsalına xərclərin azalması; 

 məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşması; 

 digər satışdan mənfəətin azalması; 

 müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin yüksəlməsi. 

 

58. Şirkətin imicinin qiymətləndirilməsi; şirkətin bütün aktivlərindən gələcəkdə gözlənilən mənfəətlə 
normativ mənəət arasında fərqin cari diskont qiymətləndirilməsi; qalıq dəyəri – bunlar nəyin 
qiymətləndirilməsinə yanaşmaları səciyyələndirir :  

 qeyri dövriyyə aktivlərinin; 

 dövriyyə aktivlərinin; 

 Goodwill dəyərinin;  

 qeyri maddi aktivlərin;  

 təşkilatın bütün aktivlərinin.  

 

59. Həyat mərhələsinin vəziyyəti üzrə k/t sahəsi səciyyələndirilir: 

  sabit, qeyri sabit, böhranlı; 

 artan, stabil, mərhələli; 

 artan, böhranlı, innovasiyalı; 

 sabit, qeyri sabit, inkişaf edən; 

 mərhələli, investisiyalı, innovasiyalı. 

 

60. Aqrar sənaye kompleksi sahəsində iqtisadi vəziyyətin təhlilinin əsas məqsədi:  

 son illər ərzində sahə üzrə satışın ümumi həcminin qiymətləndiril¬mə¬si; 

 son dövrlərdə sahədə istehsal olunan yeni məhsulların səmərəliliyinin qiy¬mət¬ləndirilməsi ; 

 son dövrlərdə sahə üzrə yeni şirkətlərin sayının və onların fəaliyyət miqyas¬larının 
qiymətləndirilməsi 

 strateji imkanların və sahənin investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndiril¬mə¬si;  

 sahədə rəqabətin dərəcəsi və xarakterinin müəyyən edilməsi. 



 

61. Innovasiya və texnoloji dəyişikliklər, iqtisadi meyllər, aqrar sektorda gözlənilən artımlar: 

  təşkilatın iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin təhlilinin əsas vəzifələridir; 

 ) təşkilatın iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin təhlilinin əsas məqsədidir; 

 təşkilatın iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin təhlilinin əsas funksiyasıdır; 

 təşkilatın iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin təhlilinin əsas informasiya mənbəyidir; 

 təşkilatın iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin təhlilinin əsas meyarlarıdır; 

62. ASK müəssisəsinin əmlakının ümumi dəyərində qeyri maddi aktivlərin payının əsassız artımı 
balansın strukturuna necə təsir göstərir: 

  balansın strukturu yaxşılaşır; 

 balansın strukturu pisləşir; 

 balansın strukturu dəyişmir; 

 təşkilatın cari dikvidlik göstəriciləri yaxşılaşır; 

 təşkilatın cari dikvidlik göstəriciləri pisləşir; 

 

63. ASK müəssisəsinin əmlakının ümumi dəyərində qeyri maddi aktivlərin payının əsassız artımı 
fondveriminə necə təsir göstərir:  

 fondverimi yüksəlir, təşkilatın məcmu kapitalının dövretmə sürəti artır; 

 fondverimi və təşkilatın məcmu kapitalının dövretmə sürəti azalır; 

 qeyri maddi aktivlərin fondverimi dəyişmir; 

 təşkilatın balansının strukturu yaxşılaşır 

 əmək məhsuldarlığı ilə müqayisədə fondverimi daha sürətlə artır; 

 

64. Aqrar sənaye sahəsinin inkişafını səciyyələndirir: 

  satışın və mənfəətin həcminin nisbətən stabil olması; 

 orta gəlirlik və riskin aşağı səviyyəsi; 

 məhsul satışı və mənfəətin daimi artımı; 

 iqtisadiyyatda işgüzar dəyişikliklərə xüsusi həssaslığı;  

 bütün cavablar doğrudur;  

 



65. Aqrar sənaye sahəsinin orta inkişafını səciyyələndirir:  

 satışın və mənfəətin həcminin nisbətən stabil olması; 

 orta gəlirlik və riskin aşağı səviyyəsi; 

 məhsul satışı və mənfəətin daimi artımı 

 iqtisadiyyatda işgüzar dəyişikliklərə xüsusi həssaslığı; 

 bütün cavablar doğrudur; 

 

66. ASK-nin dövri fəaliyyət sahələrini səciyyələndirir: 

  satışın və mənfəətin həcminin nisbətən stabil olması; 

 orta gəlirlik və riskin aşağı səviyyəsi; 

 məhsul satışı və mənfəətin daimi artımı 

 iqtisadiyyatda işgüzar dəyişikliklərə xüsusi həssaslıq; 

 bütün cavablar doğrudur; 

 

67. Təbii-iqlim şəraitindən ilk növbədə asılıdır:  

 sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin nəticələri; 

 nəqliyyat təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticələri; 

 k/t müəssisələrinin fəaliyyətinin nəticələri; 

 tikinti təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticələri; 

 ticarət təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticələri; 

 

68. Resursların qeyri bərabər istifadəsi, satışın qeyri ahəngdarlığı hansı sahəyə xasdır? 

  sənaye müəssisələrinə; 

 nəqliyyat təşkilatlarına ; 

 k/t müəssisələrinə; 

 tikinti təşkilatlarına; 

 ticarət təşkilatlarına;  

69. Iqtisadiyyatın hansı sahəsində istehsalın inkişafına iqtisadi amillərlə yanaşı bioloji, fiziki, 
kimyəvi və d. amillər təsir göstərir? 

  nəqliyyat; 



 kənd təsərrüfatı 

 tikinti; 

 ticarət; 

 sənaye; 

 

70. Istehsal vasitəsi kimi istehsal olunmuş məhsulların bir qisminin öz məqsədlərinə istifadə 
olunması k/t müəssisəsinin fəaliyyətinin nəticələrinə necə təsir göstərir? 

  istehsal olunmuş məhsulun həcmi satılmış məhsulun həcmindən az olur; 

 istehsal olunmuş məhsulun həcmi satılmış məhsulun həcminə bərabər olur; 

 istehsal olunmuş məhsulun həcmi ümumi məhsulun həcmindən az olur; 

 satılmış məhsulun həcmi istehsal olunmuş məhsulun həcmindən az olur; 

 ümumi məhsulun həcmi satılmış məhsulun həcmindən az olur; 

 

71. Iqtisadiyyatın hansı sahəsində təsərrüfatlar arası müqayisəli təhlildən geniş istifadə etmək olar? 

  sənaye; 

 tikinti; 

 ticarət; 

 kənd təsərrüfatı 

 nəqliyyat; 

 

72. K/t müəssisəsinin təsərrüfatчılıq şəraiti aşağıdakı qruplara bölünür:  

 torpağın tərkibi; kontragentlər arasında qarşılıqlı müeasibət; iqtisadi; 

 vilayət və rayon mərkəzləri, dəmir yolu stansiyaları arasında məsa¬fə; ekoloji şərait; 

 iqtisadi; siyasi; hava şəraiti; 

 heyvanların saxlanması şəraiti; iqlim şəraiti; müxtəlif texnikaların mövcudluğu; 

 təbii-iqlim; təsərrüfatın yerləhdiyi yer; iqtisadi şərait 

 

73. K/t müəssisəsinin ərazi yerləşməsi nə ilə səciyyələnir: 

  ümumi və əmtəəlik məhsulların istehsalı göstəriciləri; 



 vilayət və rayon mərkəzləri, dəmir yolu stansiyaları, iri sənaye mərkəzləri arasında 
məsa¬fə;  

 müəssisənin torpaq və əmək resursları ilə, əsas və dövriyyə fondları ilə təmin olunması; 

 istehsaldaxili strukturların, heyvandarlıq komplekslərinin miqdarı; 

 idarəetmə orqanlarının və idarəetmə işçilərinin məcmusu; 

 

74. K/t müəssisəsinin iqtisadi şəraiti nə ilə səciyyələnir: 

  ümumi və əmtəəlik məhsulların istehsalı göstəriciləri; 

 vilayət və rayon mərkəzləri, dəmir yolu stansiyaları, iri sənaye mərkəzləri arasında məsa¬fə;  

 müəssisənin torpaq və əmək resursları ilə, əsas və dövriyyə fondları ilə təmin olunması; 

 istehsaldaxili strukturların, heyvandarlıq komplekslərinin miqdarı; 

 idarəetmə orqanlarının və idarəetmə işçilərinin məcmusu; 

 

 

75. K/t müəssisəsinin ölçüsünü səciyyələndirir:  

 ümumi və əmtəəlik məhsulun həcmi göstəriciləri; 

 vilayət və rayon mərkəzləri, dəmir yolu stansiyaları, iri sənaye mərkəzləri arasında məsa¬fə;  

 müəssisənin torpaq və əmək resursları ilə, əsas və dövriyyə fondları ilə təmin olunması; 

 istehsaldaxili strukturların, heyvandarlıq komplekslərinin miqdarı; 

 idarəetmə orqanlarının və idarəetmə işçilərinin məcmusu; 

 

76. K/t müəssisəsinin ölçüsünü səciyyələndirən əlavə göstəricilərə aiddir: 

  ümumi və əmtəəlik məhsulun həcmi; 

 işçilərin sayı, k/t-na yararlı torpaqlar, mal qaranın sayı, əsas fondların mövcudluğu;  

 müəssisənin əmək və maliyyə resursları ilə təmin olunması; 

 istehsaldaxili strukturların, heyvandarlıq komplekslərinin miqdarı; 

 idarəetmə orqanlarının və idarəetmə işçilərinin məcmusu; 

 

77. K/t müəssisəsinin təşkilati strukturunu səciyyələndirir: 

  ümumi və əmtəəlik məhsulun həcmi; 



 işçilərin sayı, k/t-na yararlı torpaqlar, mal qaranın sayı, əsas fondların mövcudluğu;  

 müəssisənin əmək və maliyyə resursları ilə təmin olunması; 

 istehsaldaxili strukturların- şöbə, briqada, ferma, heyvandarlıq komplekslərinin miqdarı; 

 idarəetmə orqanlarının və idarəetmə işçilərinin məcmusu; 

 

78. K/t müəssisəsinin istehsaldaxili strukturlarının ölçüsünü əks etdirən natural göstəricilərə aiddir: 

  əmək məhsuldarlığı, fondverimi; 

 mənfəət, maya dəyəri, rentabellik;  

 işçilərin sayı, torpaq sahəsi, heyvanların sayı;  

 torpağın tərkibi, məhsuldarlığı 

 heyvanların tikililərlə və yemlə təmin olunması; 

 

79. Bir yaşayış məntəqəsi ətrafında yerləşən torpaqları əhatə edən keçmiş kolxoz və sovxozların 
bazasında yaradılmış müəssisə: 

  fərdi fermer təsərrüfatı; 

 kollektiv fermer təsərrüfatı;  

 pilot təsərrüfat;  

 səhmdar cəmiyyəti; 

 məhdud məsuliyyətli müəssisə;  

 

80. Hansı k/t müəssisələrində «sahədən prilavkaya» prinsipi həyata keçirilir:  

 fərdi fermer təsərrüfatı; 

 kollektiv fermer təsərrüfatı;  

 pilot təsərrüfat;  

 səhmdar cəmiyyəti; 

 çoxsahəli aqrobirliklər; 

 

 

81. Iqtisadiyyatın aqrar sektorunun aparıcı qüvvəsi:  

 fərdi fermer təsərrüfatı; 



 kollektiv fermer təsərrüfatı;  

 çoxsahəli aqrobirliklər;  

 səhmdar cəmiyyəti; 

 pilot təsərrüfat;  

 

82. Natural ifadədə ümumi məhsul yığımına təsir edən I səviyyəli amillər: 

  bitgilərin məhsuldarlığı, torpağın keyfiyyəti, iqlim şəraiti;  

 təbii-iqlim, işçilərin sayı, əmək məhsuldarlığı;  

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri, havanın hərarəti, yağıntının miqdarı; 

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri, əkin sahəsi; 

 əkin sahəsi, bitgilərin məhsuldarlığı; 

 

83. Məhsul yığımının faktiki həcmi necə hesablanır:  

 faktiki əkin sahəsinin plan üzrə məhsuldarlığa hasili kimi;  

 plan üzrə əkin sahəsinin plan üzrə məhsuldarlığa hasili kimi;  

 faktiki əkin sahəsinin faktiki məhsuldarlığa hasili kimi; 

 faktiki məhsuldarlığın plan üzrə əkin sahəsinə nisbəti kimi; 

 faktiki məhsuldarlığın faktiki əkin sahəsinə nisbəti kimi; 

 

84. Çoxsahəli k/t müəssisəsinin ixtisaslaşması səviyyəsini səciyyələndirən əsas göstərici: 

  əmtəəlik məhsulun həcmi; 

 əmtəəlik məhsulun keyfiyyəti;  

 istehsalın ritmikliyi; 

 əmtəəlik məhsulun strukturu; 

 satışın həcmi; 

 

85. Hansı əlavə göstərici k/t müəssisəsinin ixtisaslaşması səviyyəsini səciyyələndirir: 

  əmtəəlik məhsulun həcmi; 

 əmtəəlik məhsulun keyfiyyəti;  

 istehsalın ritmikliyi;  



 əkin sahələrinin strukturu; 

 satışın həcmi;  

 

86. K/t müəssisəsinin ixtisaslaşması səviyyəsini qiymətləndirərkən hansı əlavə göstəricidən istifadə 
olunur:  əmtəəlik məhsulun həcmi; 

 əmtəəlik məhsulun keyfiyyəti;  

 ümumi məhsulun strukturu;  

 istehsalın ritmikliyi;  

 satışın həcmi; 

 

87. Hansı göstərici heyvandarlıq sahəsinin ixtisaslaşması səviyyəsini səciyyələndirir: 

  əmtəəlik məhsulun həcmi; 

 əmtəəlik məhsulun keyfiyyəti;  

 satışın həcmi; 

 istehsalın ritmikliyi;  

 mal-qaranın strukturu;  

 

 

88. Hansı göstərici k/t müəssisəsinin ixtisaslaşması səviyyəsini səciyyələndirir: 

  əmtəəlik məhsulun həcmi; 

 əmtəəlik məhsulun keyfiyyəti;  

 satışın həcmi; 

 istehsalın ritmikliyi;  

 əmək məsrəflərinin strukturu;  

 

89. Hansı göstərici ASK müəssisəsinin intensivləşməsi səviyyəsini səciyyələndirir? 

  100 ha k/t-na yararlı sahəyə düşən əsas və dövriyə vəsaitlərinin dəyəri;  

 işçilərin əmək məhsuldarlığı;  

 sərf edilmiş hər manata düşən mənfəət məbləği; 

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri; 



 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri; 

 

90. 100 ha k/t-na yararlı sahəyə düşən əsas və dövriyə vəsaitlərinin dəyəri səciyyələn¬dirir: 

  k/t müəssisəsinin intensivləşməsi səviyyəsini;  

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 kapitaldan istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini; 

 işçi qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini 

 

91. 100 ha k/t-na yararlı sahəyə düşən investisiyanın dəyəri səciyyələn¬dirir:  

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini;  

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 k/t müəssisəsinin intensivləşməsi səviyyəsini;  

 kapitaldan istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini; 

 işçi qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini  

92. K/t müəssisəsinin traktorlarla təmin olunması səviyyəsi səciyyələn¬dirir:  

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini;  

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 kapitaldan istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini; 

 k/t müəssisəsinin intensivləşməsi səviyyəsini;  

 işçi qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini  

 

93. K/t müəssisəsinin enerji ilə təmin olunması səviyyəsi səciyyələn¬dirir: 

  bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini;  

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 kapitaldan istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini; 

 k/t müəssisəsinin intensivləşməsi səviyyəsini;  

 işçi qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini 

94. ASK müəssisəsinin intensivləşməsi səviyyəsini səciyyələndirən göstərici:  

 işçilərin əmək məhsuldarlığı; 



 təsərrüfatın enerji ilə təmin olunması;  

 sərf edilmiş hər manata düşən mənfəət məbləği; 

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri; 

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri; 

 

95. 100 hektar sahəyə düşən mal-qaranın sayı səciyyələn¬dirir: 

  bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini;  

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 k/t müəssisəsinin intensivləşməsi səviyyəsini;  

 kapitaldan istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini 

 işçi qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini 

96. ASK müəssisəsində intensivləşmənin nəticələrini səciyyələndirən göstə¬rici:  

 müəssisənin enerji ilə təmin olunması;  

 müəssisənin ümumi gəliri;  

 k/t-na yararlı torpaq sahəsinin hər 100 ha-na düşən heyvanların miqdarı; 

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri; 

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri; 

 

97. ASK müəssisəsində k/t-na yararlı torpaq sahəsinin hər 100 ha-na əmtəəlik məhsulun həcmi 
səciyyələndirir:  

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini 

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 k/t müəssisəsinin intensivləşməsi səviyyəsini;  

 kapitaldan istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini; 

 işçi qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini 

 

98. ASK müəssisəsində bitgilərin məhsuldarlığı səciyyələndirir: 

  bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini;  

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 işçi qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini 



 kapitaldan istifadənin səmərəliliyi səviyyəsini; 

 k/t müəssisəsinin intensivləşməsi səviyyəsini;  

 

99. ASK müəssisəsində intensivləşmənin nəticələrini səciyyələndirən göstə¬rici 

:  k/t-na yararlı torpaq sahəsinin hər 100 ha-na düşən heyvanların miqdarı;  

 müəssisənin traktorlarla təmin olunması;  

 satışdan mənfəət; 

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri; 

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri; 

100. ASK müəssisəsində vəsait qoyuluşunun 1 manatına düşən məhsul istehsalı və satışın 
həcmi səciyyələndirir:  

 intensivləşmənin səmərəliliyini;  

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 materiallardan istifadə səviyyəsini; 

 işçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsini; 

 

 

101. ASK müəssisəsində intensivləşmənin səmərəliliyini səciyyələndirən göstə¬rici: 

  məhsulun rentabelliyi;  

 müəssisənin traktorlarla təmin olunması;  

 sərf edilmiş hər manata düşən mənfəət məbləği; 

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri; 

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri; 

 

 

102. ASK müəssisəsində satışın rentabelliyi səciyyələndirir: 

  işçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsini; 

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 



 materiallardan istifadə səviyyəsini; 

 intensivləşmənin səmərəliliyini;  

 

 

103. ASK müəssisəsində gübrə, yemlərə xərclərin örtülməsi səciyyələndirir: 

  işçi qüvvəsindən istifadə səviyyəsini; 

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri səviyyəsini; 

 materiallardan istifadə səviyyəsini; 

 intensivləşmənin səmərəliliyini;  

 

 

104. ASK müəssisəsində intensivləşmənin səmərəliliyini səciyyələndirən göstə¬rici: 

  k/t-na yararlı torpaq sahəsinin hər 100 ha-na düşən heyvanların miqdarı;  

 müəssisənin traktorlarla təmin olunması 

 heyvandarlıq məhsullarırnın maya dəyəri; 

 bitgiçilik məhsullarırnın maya dəyəri; 

 sağıcıların sayı; 

 

 

105. Aqrotexniki tədbirlərin səmərəliliyini əks etdirən göstərici  

 toxumun keyfiyyəti və sortu;  

 əkin və yığımın aparılması müddəti;  

 1 sen. gübrəyə düşən əlavə məhsulun həcmi; 

 əkin dövriyyəsi; 

 k/t işçisinin əmək məhsuldarlığı; 

 

 

106. Yerinə yetirilmiş iş vahidinə düşən əlavə məhsulun həcmi səciyyələndirir:  

 məhsulun materialtutumunu;  



 məhsulun fondtutumunu; 

 məhsulun əməktutumunu; 

 aqrotexniki tədbirlərin səmərəliliyini; 

 məhsulun enerjitutumunu; 

 

107. Heyvandarlıq məhsullarının əmtəəlik səviyyəsi müəyyən olunur:  

 faiz ifadəsində əmtəəlik məhsulun bitməmiş istehsala nisbəti kimi;  

 faiz ifadəsində bitməmiş istehsalın əmtəəlik məhsula nisbəti kimi; 

 faiz ifadəsində əmtəəlik məhsulun ümumi məhsula nisbəti kimi;  

 faiz ifadəsində ümumi məhsulun əmtəəlik məhsula nisbəti kimi; 

 faiz ifadəsində ümumi məhsulun satılmış məhsula nisbəti kimi; 

 

 

108. Heyvandarlıq sahəsi üzrə ümumi məhsul hesablanır:  

 malqaranın orta illik baş sayının, bir başın qiymətinin və bitməmiş isteh¬salın dəyərinin hasili 
kimi;  

 istehsalın həcminin malqaranın məhsuldarlığına nisbətinin bir başın qiymətinə hasili kimi; 

 malqaranın orta illik baş sayının satış qiymətinə nisbətinin bir başın məhsuldarlığına hasili kimi;  

 malqaranın orta illik baş sayının, bir başın məhsuldarlığının və qiymətin hasili kimi; 

 malqaranın orta illik baş sayının, qiymətin və satılmış məhsulun hasili kimi; 

 

 

109. Heyvandarlıq məhsulları istehsalının müəyyən olunması üçün hansı göstəricilərdən 
istifadə olunur:  yalnız natural göstəricilər;  

 yalnız dəyər göstəriciləri;  

 natural və dəyər göstəriciləri; 

 şərti-natural göstəricilər;  

 şərti-dəyər göstəriciləri;  

 

 



110. Dəyər göstəricisinə aid deyildir:  

 ümumi məhsul;  

 əmtəəlik məhsul;  

 satılmış məhsul; 

 100 qoyundan bala alınması;  

 məhsulun maya dəyəri;  

 

111. Məhsul növləri üzrə ümumi məhsul planının yerinə yetirilməsi qiymətləndirilir: 

  dəyər ifadəsində;  

 natural- dəyər ifadəsində;  

 natural ifadədə; 

 şərti-natural ifadədə;  

 şərti-dəyər ifadəsində; 

 

112. Natural ifadədə məhsul satışı planının icrasına təsir edən amillər:  

 ayrı-ayrı növ məhsulların satış qiymətinin və istehsal həcminin dəyişməsi;  

 malqaranın məhsuldarlığının və heyvanların rasionunun strukturunun dəyişməsi; 

 bitməmiş istehsalın dəyərinin və heyvanların yemlənmə səviyyəsinin dəyişməsi;  

 ayrı-ayrı növ məhsulların satış qiymətinin və maya dəyərinin dəyişməsi;  

 ayrı-ayrı növ məhsulların həcminin və istehsalın əmtəəliliyinin dəyişməsi; 

 

113. Eyni məhsuldarlıq şəraitində bitginin gəlirlik səviyyəsi ilə onun əkin sahəsi arasında hansı 
əlaqə mövcuddur:  

 birbaşa proporsional;  

 əks proporsional;  

 korrelyasiya; 

 funksional; 

 əlaqə yoxdur;  

 



114. Torpaq resurslarından istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin ümumi 
göstəricisi: 

  müxtəlif torpaq sahəsinin 1 hektarından məhsul çıxımı;  

 mənfəətin həcmi, istehsal olunmuş məhsulun dəyəri;  

 məhsulun maya dəyəri, əmək tutumu, fond tutumu; 

 bitgilərin məhsuldarlığı, k/t istehsalı işçilərinin əmək məhsuldarlığı; 

 mal-qaranın baş sayı, heyvanların yemlənmə səviyyəsi, binaların sahəsi; 

 

 

115. Torpaq resurslarından istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin fərdi göstəricisi:  

 müxtəlif torpaq sahəsinin 1 hektarından məhsul çıxımı;  

 mənfəətin həcmi, istehsal olunmuş məhsulun dəyəri;  

 məhsulun maya dəyəri, əmək tutumu, fond tutumu; 

 bitgilərin məhsuldarlığı, k/t istehsalı işçilərinin əmək məhsuldarlığı; 

 mal-qaranın baş sayı, heyvanların yemlənmə səviyyəsi, binaların sahəsi;  

 

 

116. Məhsulun maya dəyəri, əmək tutumu, fond tutumu göstəriciləri torpaq resurslarından 
istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin: 

  ümumi göstəricisidir;  

 fərdi göstəricisidir;  

 əsas göstəricisidir; 

 köməkçi göstəricisidir; 

 bütün cavablar doğrudur; 

 

117. Torpağın qiymətləndirilməsinin meyarına aid deyil: 

  bitgilərin ortaillik məhsuldarlığı;  

 təbii otlaq sahələrininməhsuldarlığı;  

 1 hektar əkin sahəsindən məhsul çıxımı; 

 1 hektardan alınan məhsulun dəyəri; 



 relyef, mikroiqlim 

 

 

118. Torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsinin mahiyyəti:  

 müxtəlif keyfiyyətli torpaqların istifadəsindən səmərənin müəyyən olunması;  

 müxtəlif bitgilərin məhsuldarlığının müəyyən edilməsi; 

 1 hektar əkin sahəsinə düşən xərclərin örtülməsinin müəyyən edilməsi; 

 torpaqların müqayisəli qiymətləndirilməsi; 

 torpağın bonitirovkası; 

 

 

119. Mühüm aqronomik keyfiyyətləri üzrə torpağın müqayisəli qiymətləndirilməsinin 
mahiyyəti:  

 torpağın münbitliyinin müəyyən edilməsi 

 torpağın məhsuldarlığının müəyyən edilməsi; 

 torpağın turşuluğunun müəyyən edilməsi; 

 torpağın mexaniki tərkibinin müəyyən edilməsi; 

 torpağın bonitirovkası; 

 

120. K/t-da torpağın münbitliyini müəyyən edən keyfiyyət göstəricisinə aid deyil:  

 torpağın növü;  

 torpağın turşuluğu;  

 relyef, mikroiqlim; 

 torpağın mexaniki tərkibi; 

 mikroelementlərin tərkibi 

 

121. Torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsi üçün hansı meyardan istifadə olunur:  

 torpağın mexaniki tərkibi;  

 mikroelementlərin tərkibi; 

 torpağın bonitet balı; 



 torpağın turşuluğu; 

 relyef, mikroiqlim; 

 

122. K/t-da torpağın münbitliyini müəyyən edərkən hansı göstəricidən istifadə olunmur? 

  k/t bitgilərinin orta illik məhsuldarlığı 

 1 ha əkin sahəsindən alınan məhsulun həcmi;  

 1 ha əkin sahəsindən alınan ümumi məhsulun dəyəri;  

 relyef, mikroiqlim; 

 təbii otlaq sahələrinin məhsuldarlığı 

 

Bölmə: 0203Ad 0203 

Suallardan 42 

Maksimal faiz 42 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

123. Heyvandarlıq məhsullarının həcminin dəyişməsinə təsir göstərən birinci səviyyəli amillər: 
 təsərrüfatın ixtisaslaşması səviyyəsi, sürünün təkrar istehsalı; 

 müvafiq tikililərin mövcudluğu, işçilərin əmək məhsuldarlığı;  

 heyvanların baş sayı, heyvanların məhsuldarlığı;  

 heyvanların yem təminatı, heyvanla xidmət edən heyətin sayı; 

 ümumi və əmtəəlik məhsulun həcmi;  

 

124. Heyvandarlıq məhsullarının həcminin dəyişməsinə təsir göstərən ikinci səviyyəli amillər: 
 heyvanların yemlənməsi səviyyəsi, yemlərin keyfiyyəti; 

 yem rasionunun strukturu, heyvanların cins tərkibi;  

 heyvanların yaş qrupu, yemlərin keyfiyyəti;  

 təsərrüfatın ixtisaslaşması səviyyəsi; 

 heyvanların saxlanması şəraiti;  

125. Hansı ikinci səviyyəli amillər heyvanların baş sayının dəyişməsinə təsir göstərmir:  



 heyvanların yemlənməsi səviyyəsi; 

 heyvanların cins tərkibi;  

 sürünün təkrar istehsalı;  

 təsərrüfatın ixtisaslaşması səviyyəsi; 

 heyvanların saxlanma yerlərinin mövcudluğu; 

 

126. Yaşlı iriubuynuzlu mal-qara üzrə məhsuldarlıq göstəricisi:  

 ortagünlük çəki artımı; 

 hər baş sağılan inəkdən süd sağımı;  

 bir baş qoyundan yun qırxımı;  

 hər yüz ana qoyundan bala; 

 sağıcının əmək məhsuldarlığı; 

 

127. Cavan mal-qara üzrə məhsuldarlıq göstəricisi: 

  hər 100 inəyə düşən bala;  

 bir inəkdən süd sağımı;  

 bir qoyundan yun qırxımı; 

 ortagünlük çəki aprtımı; 

 hər 100 qoyundan bala çıxımı 

 

128. Kökəltmədə olan mal-qara üzrə məhsuldarlıq göstəricisi: 

  hər 100 inəyə düşən bala;  

 ortagünlük çəki aprtımı; 

 bir qoyundan yun qırxımı; 

 bir inəkdən süd sağımı;  

 hər 100 qoyundan bala çıxımı 

129. Bütün il ərzində ASK müəssisəsinin işinin maliyyə nəticələrinə hansı təsərrüfat prosesi 
təsir göstərmir:  payızlıq taxıl səpini;  

 taxıl məhsulları yığımı; 

 payızda taxıl saiışı; 



 təbii-iqlim şəraiti;  

 torpaq sahəsinin strukturu 

 

130. Torpaq sahəsinin strukturunu səciyyələndirmək olar:  

 bir işçiyə düşən torpaq sahəsi;  

 k/t-da çalışan bir işçiyə düşən şərti hektar; 

 ayrı-ayrı növ torpaqların ümumi torpaq sahəsinə nisbəti; 

 becərilmiş faktiki torpaq sahəsinin plan üzrə torpaq sahəsinə nisbəti;  

 plan üzrə torpaq sahəsinin faktiki becərilmiş torpaq sahəsinə nisbəti;  

 

131. Təbii ot sahələrinin əkilmiş torpaq sahəsinə nisbəti səciyyələndirir: 

  torpağın keyfiyyətini;  

 torpağın strukturunu; 

 torpağın məhsuldarlığını; 

 torpağın münbitliyini;  

 k/t istehsalının ixtisaslaşdırılmasını;  

 

132. K\t-na yararlı torpaq sahəsinin becərilməsi səviyyəsi səciyyələndirir: 

  torpağın keyfiyyətini;  

 torpağın məhsuldarlığını 

 torpağın strukturunu; 

 torpağın münbitliyini;  

 k/t istehsalının ixtisaslaşdırılmasını;  

 

133. K\t istehsalı üçün səciyyəvidir: 
təbii-iqlim şəraitindən asılılıq, mövsümülik, istehsal prosesinin qısamüddətliyi;  

 torpaq əsas istehsal vasitəsidir, k/t məhsullarının bir hissəsi öz məqsədlərinə istifadə olunur, işçi 
qüvvəsindən bərabər istifadə olunur; 

 təbii-iqlim şəraitindən asılılıq, əsas vəsaitlərdən bərabər istifadə; 

 mövsümülik, işçi qüvvəsindən bərabər istifadə olunur;  



 təbii-iqlim şəraitindən asılılıq, mövsümülik, torpaq əsas istehsal vasitəsidir;  

 

134. K\t-na yararlı torpaq sahəsindən istifadənin iqtisadi səmərəliliyini əks etdirən göstərici: 

  1 hektara düşən ümumi məhsulun faktiki həcmi, ümumi gəlir, mənfəət ;  

 k/t məhsullarının maya dəyəri, ümumi torpaq sahəsi, traktorların sayı; 

 istifadə olunan materialların, yanacağın, kimyəvi maddələrin həcmi; 

 işçilərin sayı, işçilərin tərkibi, iş vaxtından istifadə;  

 hər 100 qoyundan yun qırxımı, hər inəkdən süd sağımı, ortagünlük çəki aprtımı; 

 

135. K/t təyinatlı torpaqların ümumi səhəsində otlaqların xüsusi çəkisi göstəricisi əks etdirir: 

  torpağın keyfiyyətini;  

 torpağın məhsuldarlığını; 

 torpaq sahəsindən istifadənin intesivliyini;  

 torpağın münbitliyini;  

 k/t istehsalının ixtisaslaşdırılmasını;  

 

 

136. Yaxşılaşdırılmış otlaq və biçənək sahələrinin k/t təyinatlı torpaqların ümumi səhəsinə 
nisbəti əks etdirir:  torpağın keyfiyyətini;  

 torpağın məhsuldarlığını; 

 k/t istehsalının ixtisaslaşdırılmasını;  

 torpağın münbitliyini;  

 torpaq sahəsindən istifadənin intesivliyini;  

 

137. K/t-da keyfiyyətinə görə müxtəlif torpaqların istifadəsindən səmərə necə müəyyən 
olunur?  

 təbii və yaxşılaşdırılmış otlaq və biçənəklərdəbitgilərin məhsuldarlığındakı fərq vasitəsi ilə;  

 əkinçiliyin mövcud intensivləşməsi səviyyəsində k/t işçilərinin əmək məhsuldarlığındakı fərq 
vasitəsi ilə;  

 əkinə yararlı müxtəlif torpaqların bonitirovkası vasitəsi ilə;  

 çoxillik bitgilərin maya dəyərindəki fərq vasitəsi ilə;  



 k/t-da torpağın münbitliyini müəyyən edən keyfiyyət göstəricilərinin hesablanması vasitəsi ilə;  

 

138. Traktor parkından istifadəni əks etdirən əmsallar:  

 fond verimi, fondtutumu, əməyin fondla silahlanması;  

 fond verimi, materialtutumu, intensiv yüklənmə 

 intensiv, ekstensiv və inteqral yüklənmə;  

 ekstensiv yüklənmə, fondtutumu, əməyin fondla silahlanması;  

 intensiv yüklənmə, fondtutumu, əməyin fondla silahlanması;  

 

139. Taxılyığan kombaynlardan istifadəni əks etdirən göstəricilərə aid deyil: 

  iş vaxtı fondundan istifadə əmsalı;  

 növbəlik əmsalı;  

 iş növbəsinin orta uzunluğu;  

 gün ərzində bir kombayn hesabı ilə hasilat;  

 doğru cavab yoxdur;  

 

140. Bitgiçilikdə məhsulun əmək tutumu hesablanır: 

  1 hektardan məhsuldarlığın 1 hektara xərclərə hasili kimi;  

 1 hektardan məhsuldarlığın 1 hektara xərclərə nisbəti kimi; 

 1 hektardan məhsuldarlığın 1 hektara əmək məsrəflərinə hasili kimi;  

 1 hektardan məhsuldarlığın 1 hektara əmək məsrəflərinə nisbəti kimi;  

 1 hektara əmək məsrəflərinin 1 hektardan məhsuldarlığa nisbəti kimi;  

 

141. Heyvandarlıqda məhsulun əmək tutumu hesablanır:  

 1 baş heyvanın məhsuldarlığının 1 baş heyvana düşən xərclərə hasili kimi;  

 1 baş heyvanın məhsuldarlığının 1 başa xərclərə nisbəti kimi; 

 1 başdan məhsuldarlığın 1 başa əmək məsrəflərinə hasili kimi;  

 1 başdan məhsuldarlığın 1 başa əmək məsrəflərinə nisbəti kimi;  

 1 başa əmək məsrəflərinin 1 başdan məhsuldarlığa nisbəti kimi;  



142. Malqaranın baş sayının dəyişməsinin heyvandarlıq məhsullarının ümumi həcminə təsiri 
necə hesablanır:  ümumi məhsulun faktiki həcmi ilə heyvanların faktiki baş sayına və plan 
məhsuldarlığına görə hesablanmış məhsulun fərqi kimi 

 ümumi məhsulun faktiki həcmi ilə heyvanların plan baş sayına və faktiki məhsuldarlığına görə 
hesablanmış məhsulun fərqi kimi;  

 ümumi məhsulun heyvanların faktiki baş sayına və plan məhsuldarlığına görə hesablanmış 
həcmi ilə plan həcmi arasında fərq kimi;  

 ümumi məhsulun plan həcmi ilə normativ həcmi arasında fərqi kimi;; 

 ümumi məhsulun faktiki və plan həcmi arasında fərq kimi; 

 

 

143. Heyvanların məhsuldarlığının dəyişməsinin heyvandarlıq məhsullarının ümumi həcminə 
təsiri necə hesablanır:  

 ümumi məhsulun faktiki həcmi ilə heyvanların faktiki baş sayına və plan məhsuldarlığına 
görə hesablanmış məhsulun fərqi kimi 

 ümumi məhsulun faktiki həcmi ilə heyvanların plan baş sayına və faktiki məhsuldarlığına görə 
hesablanmış məhsulun fərqi kimi;  

 ümumi məhsulun heyvanların faktiki baş sayına və plan məhsuldarlığına görə hesablanmış həcmi 
ilə plan həcmi arasında fərq kimi;  

 ümumi məhsulun plan həcmi ilə normativ həcmi arasında fərqi kimi;; 

 ümumi məhsulun faktiki və plan həcmi arasında fərq kimi; 

 

144. Ixtisaslaşma əmsalı 0-dan 1-ə qədər dəyişə bilər. Əgər onun kəmiyyəti 0,2- dən azdırsa: 

  müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi yüksəkdir; 

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi aşağıdır;  

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi ortadır; 

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi dərindir;  

 müəssisədə konkret ixtisaslaşma yoxdur;  

 

145. Ixtisaslaşma əmsalı 0-dan 1-ə qədər dəyişə bilər. Əgər onun kəmiyyəti 0,2-0,4 
həddindədirsə: 
müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi yüksəkdir; 

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi aşağıdır;  

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi ortadır; 



 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi dərindir;  

 müəssisədə konkret ixtisaslaşma yoxdur;  

 

 

146. Ixtisaslaşma əmsalı 0-dan 1-ə qədər dəyişə bilər. Əgər onun kəmiyyəti 0,4-0,6 
həddindədirsə: 
müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi yüksəkdir; 

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi aşağıdır;  

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi ortadır; 

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi dərindir;  

 müəssisədə konkret ixtisaslaşma yoxdur;  

147. Ixtisaslaşma əmsalı 0-dan 1-ə qədər dəyişə bilər. Əgər onun kəmiyyəti 0,6-dan 
yüksəkdirsə: 
müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi yüksəkdir; 

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi aşağıdır;  

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi ortadır; 

 müəssisədə ixtisaslaşma səviyyəsi dərindir;  

 müəssisədə konkret ixtisaslaşma yoxdur;  

 

148. Əkin sahəsinin dəyişməsinin məhsul yığımına təsiri hesablanır: 

  məhsulun faktiki həcmi ilə faktiki əkin sahəsinə və plan məhsuldarlığa görə hesablanmış 
məhsulun həcmi arasında fərq kimi;  

 məhsulun plan həcmi ilə plan əkin sahəsinə və faktiki məhsuldarlığa görə hesablanmış məhsulun 
həcmi arasında fərq kimi;  

 məhsulun faktiki həcmi ilə plan əkin sahəsinə və faktiki məhsuldarlığa görə hesablanmış 
məhsulun həcmi arasında fərq kimi; 

 məhsulun faktiki və plan həcmi arasında fərqin plan əkin sahəsinə hasili kimi; 

 bitginin faktiki və plan məhsuldarlığı arasında fərqin plan əkin sahəsinə hasili kimi; 

 

149. Məhsulun faktiki həcmi ilə plan əkin sahəsinə və faktiki məhsuldarlığa görə hesablanmış 
məhsulun həcmi arasında fərq hansı amilin təsirini əks etdirir:   

bitginin məhsuldarlığının dəyişməsi;  

 iqlim şəraitinin dəyişməsi;  



 torpağın tərkibinin dəyişməsi; 

 əkin sahəsinin dəyişməsi; 

 fondveriminin dəyişməsi 

150. Bitginin məhsuldarlığının dəyişməsinin məhsul yığımına təsiri hesablanır: 

  məhsulun faktiki həcmi ilə faktiki əkin sahəsinə və plan məhsuldarlığa görə hesablanmış 
məhsulun həcmi arasında fərq kimi;  

 məhsulun plan həcmi ilə plan əkin sahəsinə və faktiki məhsuldarlığa görə hesablanmış məhsulun 
həcmi arasında fərq kimi;  

 məhsulun faktiki həcmi ilə plan əkin sahəsinə və faktiki məhsuldarlığa görə hesablanmış 
məhsulun həcmi arasında fərq kimi; 

 məhsulun faktiki və plan həcmi arasında fərqin plan əkin sahəsinə hasili kimi; 

 bitginin faktiki və plan məhsuldarlığı arasında fərqin plan əkin sahəsinə hasili kimi; 

 

151. Məhsulun faktiki həcmi ilə faktiki əkin sahəsinə və bitginin plan məhsuldarlığına görə 
hesablanmış məhsulun həcmi arasında fərq hansı amilin təsirini əks etdirir:  

 bitginin məhsuldarlığının dəyişməsi;  

 iqlim şəraitinin dəyişməsi;  

 torpağın tərkibinin dəyişməsi; 

 əkin sahəsinin dəyişməsi; 

 fondveriminin dəyişməsi; 

 

152. Əkin sahəsinin məhv olması səbəbindən məhsul itgisi necə hesablanır: 

  məhsulun faktiki həcmi ilə faktiki əkin sahəsinə və plan məhsuldarlığa görə hesablanmış 
məhsulun həcmi arasında fərq kimi;  

 məhsulun plan həcmi ilə plan əkin sahəsinə və faktiki məhsuldarlığa görə hesablanmış məhsulun 
həcmi arasında fərq kimi;  

 məhsulun faktiki həcmi ilə plan əkin sahəsinə və faktiki məhsuldarlığa görə hesablanmış 
məhsulun həcmi arasında fərq kimi; 

 məhsulun faktiki yığılan sahə və plan məhsuldarlığa görə hesablanmış həcmi ilə faktiki 
səpilmiş sahə və plan məhsuldarlığa görə hesablanmış həcmi arasında fərq kimi; 

 bitginin faktiki və plan məhsuldarlığı arasında fərqin plan əkin sahəsinə hasili kimi; 

 

 



153. K/t müəssisəsinin ixtisaslaşması səviyyəsi (Əi) aşağıdakı qaydada hesablanır:burada, 
Xçn-n növ məhsulun xüsusi çəkisi, %-lə, n-xüsusi çəkilərinə görə ayrı-ayrı məhsulların 
sıralanmada nömrəsi 

  Əi=100 / ∑[Xçn×(2n-1)]; 

 Əi=100 / ∑[Xçn×(1-2n)];  

 Əi=∑[Xçn×(2n-1)]/ 100 

 Əi=100 / ∑[(2n-1) / Xçn];  

 Əi=100 / ∑[Xçn /(2n-1)];  

154. Əkin sahəsinin strukturunun dəyişməsinin bitgiçilik məhsullarının həcminə təsirini 
hesalamaq üçün hansı düsturdan isitifadə olunur? burada, Süm-ümumi əkin sahəsi, Xçi-i növ 
məhsulun xüsusi çəkisi, %-lə, Mi-i növ b itginin məhsuldarlığı  

 Q= ∑(Süm×Xçi×Mi); 

 Q= ∑(Süm/Xçi×Mi); 

 Q= ∑(Süm×Xçi/Mi); 

 Q= ∑(Süm×Xçi+Mi); 

 Q= ∑(Süm×Xçi-Mi); 

 

155. Əkin sahəsinin strukturunun dəyişməsinin bitgiçilik məhsullarının həcminə təsiri necə 
hesablanır?burada, Süm-ümumi əkin sahəsi, Xçi-i növ məhsulun xüsusi çəkisi, %-lə, Mi-i növ b 
itginin məhsuldarlığı   
∆Q= ∑(Süm1×Xçi0×Mi0); 

 ∆Q= ∑(∆Süm×Xçio×Mi1); 

 ∆Q= ∑(Süm0×∆Xçi×Mi1); 

 ∆Q= ∑(Süm1×∆Xçi×Mi0); 

 ∆Q= ∑(Süm1×∆Xçi×∆Mi); 

 

156. Əkin sahəsinin dəyişməsinin bitgiçilik məhsullarının həcminə təsiri necə hesablanır? 
burada, Süm-ümumi əkin sahəsi, Xçi-i növ məhsulun xüsusi çəkisi, %-lə, Mi-i növ b itginin 
məhsuldarlığı 

  ∆Q= Si0× Mi0; 

 ∆Q= ∆Si× Mi1; 

 ∆Q=Si0×∆ Mi; 

 ∆Q= ∆Si ×Mi0; 



 ∆Q= ∆Si ×∆Mi; 

 

157. Bitkinin məhsuldarlığının dəyişməsinin həmin növ məhsul istehsalına təsiri necə 
hesablanır? burada, Süm-ümumi əkin sahəsi, Xçi-i növ məhsulun xüsusi çəkisi, %-lə, Mi-i növ b 
itginin məhsuldarlığı   
∆Q= Si0× Mi0; 

 ∆Q= ∆Si× Mi1; 

 ∆Q=Si1×∆ Mi; 

 ∆Q= ∆Si ×Mi0; 

 ∆Q= ∆Si ×∆Mi; 

 

 

158. Ayrı-ayrı növ bitginin məhsuldarlığının dəyişməsinin bitgiçilik məhsul¬la¬rı¬nın ümumi 
həcminə təsiri necə hesablanır? burada, Süm-ümumi əkin sahəsi, Xçi-i növ məhsulun xüsusi 
çəkisi, %-lə, Mi-i növ b itginin məhsuldarlığı  

 ∆Q= ∑(Sümf×Xçipl×Mipl); 

 ∆Q= ∑(∆Süm ×Xçipl×Mif); 

 ∆Q= ∑(Sümpl×∆Xçi×Mif); 

 ∆Q= ∑(Sümf×Xçif×∆Mi); 

 ∆Q= ∑(Sümf×∆Xçi×∆Mi); 

 

 

159. Sürünün strukturunun məhsul çıxımına (Q) təsiri aşağıdakı amiilli model əsasında 
hesablanır? burada, Küm-malqaranın baş sayı, Xçi-i qrupp heyvanların xüsusi çəkisi, %-lə, Mi-i 
qrupp heyvanlar üzrə bir başın orta məhsuldarlığı  

 Q= ∑(Küm×Xçi×Mi); 

 Q= ∑(Küm×Xçi/Mi); 

 Q= (Küm×Xçi×Mi); 

 Q= (Küm×Xçi/Mi); 

 Q= ∑(Küm/Xçi×Mi); 

 

 

 



160. Aparılmış aqrotexniki tədbirin ümumi məhsul yığımına təsiri necə hesabla¬nır: 

  hər bir tədbir üzrə planın yerinə yetirilməməsinin (artıqlaması ilə icrasının) onun ödənilməsinin 
faktiki səviyyəsinə hasili kimi;  

 hər bir tədbir üzrə planın yerinə yetirilməməsinin (artıqlaması ilə icrasının) onun 
ödənilməsinin plan səviyyəsinə hasili kimi;  

 hər bir tədbir üzrə planın yerinə yetirilməməsinin (artıqlaması ilə icrasının) onun ödənilməsinin 
plan səviyyəsinə nisbəti kimi; 

 hər bir tədbir üzrə planın yerinə yetirilməməsinin (artıqlaması ilə icrasının) onun ödənilməsinin 
faktiki səviyyəsinə nisbəti kimi; 

 hər bir tədbirin ödənilməsinin faktiki səviyyəsi ilə həmin tədbir üzrə planın yerinə 
yetirilməməsinin (artıqlaması ilə icrasının) fərqi kimi; 

 

 

161. Aparılmış hər bir aqrotexniki tədbirin bitginin məhsuldarlığına və ümumi məhsul 
yığımına təsiri necə hesabla¬nır: 

  hər bir tədbir üzrə planın yerinə yetirilməməsinin (artıqlaması ilə icrasının) onun ödənilməsinin 
faktiki səviyyəsinə hasili kimi;  

 hər bir tədbir üzrə ödəmənin dəyişməsinin müvafiq tədbirin faktiki həcminə hasili kimi;  

 hər bir tədbir üzrə planın yerinə yetirilməməsinin (artıqlaması ilə icrasının) onun ödənilməsinin 
plan səviyyəsinə nisbəti kimi; 

 hər bir tədbir üzrə planın yerinə yetirilməməsinin (artıqlaması ilə icrasının) onun ödənilməsinin 
faktiki səviyyəsinə nisbəti kimi; 

 hər bir tədbirin ödənilməsinin faktiki səviyyəsi ilə həmin tədbir üzrə planın yerinə 
yetirilməməsinin (artıqlaması ilə icrasının) fərqi kimi; 

 

 

162. Bitgiçilikdə xərclərin örtülməsi hesabla¬nır: 

  hər bir əkin sahəsinin onun torpaq balına hasilinin 100-ə nisbəti kimi;  

 1 hektara xərclərin 1 hektardan məhsul çıxımına nisbəti kimi;  

 hər bir əkin sahəsinin 1 hektara xərclərə hasili kimi; 

 hər bir əkin sahəsinin istehsal olunmuş məhsulun dəyərinə hasili kimi; 

 1 hektardan məhsul çıxımının 1 hektara xərclərə nisbəti kimi; 

 

 



163. Iribuynuzlu mal-qara üzrə xərclərin örtülməsi əmsalı hesablanır:  

 bir baş mal-qaraya xərclərin bir baş heyvandan məhsul çıxımına nisbəti kimi;  

 bir baş heyvana xərclərin bir başdan məhsul çıxımına hasili kimi;  

 mal-qaranın baş sayının bir başa düşən xərclərə hasili kimi; 

 məcmu xərclərin mal-qaranın baş sayına nisbəti kimi; 

 bir başdan sməhsul çıxımının bir baş heyvana düşən xərclərə nisbəti kimi 

 

 

164. Müqayisə (kadastr) olunan torpaq hesablanır: 

  hər bir növ əkin sahəsinin torpağın balına hasilinin 100-ə nisbəti kimi;  

 1 hektardan məhsul çıxımının 1 hektara xərclərə nisbəti kimi;  

 1 hektara orta xərclərin 1 hektardan məhsul çıxımına nisbəti kimi; 

 hər bir əkin sahəsinin 1 hektara xərclərə hasili kimi; 

 hər bir əkin sahəsinin istehsal olunmuş məhsulun dəyərinə hasili kimi 

 

165. Tikinti sahəsində aparıcı fiqur: 

  investor;  

 podratçı;  

 sifarişçi; 

 binatikən; 

 layihəçi; 

 

 

166. Tikinti obyektinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir: 

  binatikən;  

 podratçı;  

 sifarişçi; 

 investor; 

 layihəçi; 

 



 

167. Obyektin tikintisi üzrə təşkilatçı və idarəetmə funksiyasının üzərinə götürən hüquqi və ya 
fiziki şəxs:   
binatikən 

 podratçı;  

 sifarişçi; 

 investor; 

 layihəçi; 

 

 

168. Müqavilə və ya kontrakt əsasında obyektin tikintisini həyata keçirən tikinti şirkəti:  

 podratçı;  

 sifarişçi; 

 investor; 

 layihəçi; 

 binatikən; 

 

 

169. Tikinti sahəsinə aid torpağa hüququ olan hüquqi və ya fiziki şəxs:  

 binatikən;  

 podratçı;  

 sifarişçi; 

 investor; 

 layihəçi; 

 

 

170. Əsaslı tikinti hansı metod ilə həyata keçirilə bilər:  

 təsərrüfat və sifariş;  

 podrat və sifariş;  

 layihə və podrat; 



 təsərrüfat və podrat; 

 maliyyə və podrat; 

 

 

171. Daimi əsasda fəaliyyət göstərən xüsusi tikinti və quraşdırma təşkilatı tərəfindən aparılan 
tikinti metodu necə adlanır: 

  təsərrüfat;  

 podrat;  

 sifariş; 

 layihə; 

 maliyyə; 

 

 

172. Sifarişçi və ya investorun öz qüvvəsi ilə aparılan tikinti metodu necə adlanır: 

  təsərrüfat;  

 podrat;  

 sifariş; 

 layihə; 

 maliyyə; 

 

173. Əsaslı tikintinin təhlilinin əsas xüsusiyyəti nədir:  

 bina tikən və sifarişçilərin təsərrüfat fəaliyyətinin tədqiqinin zəruriliyi;  

 podratçıların və investorların təsərrüfat fəaliyyətinin tədqiqinin zəruriliyi;  

 bina tikən və podratçıların təsərrüfat fəaliyyətinin tədqiqinin zəruriliyi; 

 bina tikən və layihə təşkilatının təsərrüfat fəaliyyətinin tədqiqinin zəruriliyi; 

 investor və bina tikənin təsərrüfat fəaliyyətinin tədqiqinin zəruriliyi; 

 

174. Tikintidə təhlilin mühüm oyektləri sırasına daxildir:  

 alət və inventarlar;  

 tikinti layihələri;  



 maliyyə planları; 

 kapital qoyuluşu; 

 obyektin tikintisi üzrə müqavilə; 

 

 

175. Kapital qoyuluşuna daxil deyildir:  

 tikinti-quraşdırma işlərinin dəyəri;  

 avadanlıqlara, alətlər, inventarlara məsrəflər;  

 tikilən müəssisənin direktorluğu və texniki nəzarət işçilərinin saxlanması xərcləri; 

 layihə-axtarış işləri; 

 maliyyə planları; 

 

176. Ayrı-ayrı bina və ya tikililər onlara aid avadanlıq və tikililərlə birlikdə hesab olunur:  

 tikinti obyekti;  

 tikintinin mərhələsi;  

 tikintinin iriləşdirilmiş obyekti; 

 tikintinin köməkçi obyekti; 

 başa çatmamış tikinti obyekti; 

 

177. Obyekti texnoloji cəhətdən qurtarmış və tikinti smetasında ayrıca göstərilmiş hissəsi 
adlanır: 

  tikinti obyekti;  

 tikintinin mərhələsi;  

 tikintinin iriləşdirilmiş obyekti; 

 tikintinin köməkçi obyekti; 

 başa çatmamış tikinti obyekti; 

 

 

178. Müxtəlif təyinatlı, qarşılıqlı əlaqəli istismara verilən istehsal kompleksi adlanır: 

  tikinti obyekti;  



 tikintinin mərhələsi;  

 tikintinin iriləşdirilmiş obyekti; 

 tikintinin köməkçi obyekti; 

 başa çatmamış tikinti obyekti; 

 

179. Iqtisadiyyatın hansı sahəsində bitməmiş istehsal xüsusi yer tutur:  

 sənayedə;  

 nəqliyyatda;  

 kənd təsərrüfatında; 

 tikintidə; 

 ticarətdə; 

 

180. Birbaşa təyinatı üzrə istifadəyə hazır olan yaşayış evləri, istehsal gücləri, bina və mədəni-
məişət təyinatlı qurğular:  

 ümumi tikinti məhsullarıdır;  

 əmtəəlik tikinti məhsullarıdır;  

 realizə olunmuş tikinti məhsullarıdır;  

 bitməmiş tikinti məhsullarıdır;  

 tikinti məhsullarıdır; 

 

181. Iqtisadiyyatın hansı sahəsində ETT, istehsalın təşkili və idarə olunmasının 
təkmilləşdirilməsi vasitəsi ilə xərclərin daima minimuma endirilməsi zəruridir:  

 sənaye;  

 nəqliyyat;  

 kənd təsərrüfatı; 

 tikinti; 

 ticarət; 

 

182. Satış bazarına, nəqliyyat kommunikasiyasına yaxınlığına görə yerləşməsi hansı sahənin 
məhsuluna olan tələbə və onun qiymətinə təsir göstərir? 

  sənaye;  



 nəqliyyat;  

 kənd təsərrüfatı; 

 ticarət;  

 tikinti; 

 

183. Texniki-iqtisadi təhlil, proqnozlaşdırma, planlaşdırma, maliyyə hesablamaları, sxemlər, 
maketlər daxil edilir:  

 təhlilin informasiya mənbəyinə;  

 obyektin tikintisi üzrə layihəyə;  

 təşkilatın biznes planına; 

 оbyektin tikintisi üzrə müqaviləyə; 

 podrad müqaviləsinə; 

 

 

184. Tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin meyarı:  

 tikinti-quraşdırma işlərinin norma və qaydalara uyğunluğu;  

 tikinti bazarında məhsullara tələbin mövcudluğu; 

 onlarn keyfiyyətin xüsusi bal sisteminə uyğunluğu; 

 sifarişçi və podratçı arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərinə uyğnluğu; 

 biznes plan üzrə tikinti-quraşdırma işlərinin həcminə uyğunluğu;  

 

 

 

185. Podratçı tərəfindən görülən işlərinin keyfiyyəti müəyyən olunur:  

 sifarişçi və podratçı arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərinə uyğnluğu üzrə;  

 aktlar və digər ilkin sənədlər, mühasibat uçotu məlumatları üzrə; 

 keyfiyyətin xüsusi bal sistemi üzrə; 

 mühasibat hesabatı və auditor yoxlaması məlumatları üzrə;  

 tikinti bazarında məhsullara tələbin mövcudluğu; 

 



 

186. Tikinti təşkilatının fəaliyyətinin təhlilinin nisbətən yeni istiqaməti:  

 əsas vəsaitlərin hərəkəti göstəriciləri əsasında podrat təşkilatının istehsal gücündən istifadəsinin 
öyrənilməsi;  

 fondverimi göstəricisi əsasında podrat təşkilatının istehsal gücündən istifadəsinin 
öyrənilməsi;  

 əsas vəsaitlərin texniki vəziyyəti göstəriciləri əsasında podrat təşkilatının istehsal gücün¬dən 
istifadəsinin öyrənilməsi;  

 əmək məəhsuldarlığı göstəriciləri əsasında podrat təşkilatının istehsal gücündən istifadəsinin 
öyrənilməsi;  

 istehsal güclərinin işə salınması planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat əsasında podrat 
təşkilatının istehsal gücündən istifadəsinin öyrənilməsi;  

 

187. Tikinti istehsalının operativ təhlilinin informasiya mənbəyi: 

  həmin təşkilatın tikinti istehsalı planları;  

 istehsal güclərinin işə salınması planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat;  

 şəbəkə qrafikləri və xüsusi əhəmiyyətli obyektlərin tikintisi AIS məlumatları;  

 podrat işləri planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat;  

 mühüm tikinti obyektlərində işlərin uçotu kitabı;  

 

188. Podrat təşkilatının işinin həcmi nə ilə müəyyən olunur:  onun maliyyə vəziyyəti ilə;  

 onun ödəmə qabiliyyəti ilə;  

 satışın rentabelliyi ilə;  

 onun istehsal proqrammı ilə;  

 tikinti işçilərinin əmək məhsuldarlığı ilə;  

189. Tikilməsi və istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan obyektlərin tərkibi, eləcə də tikinti-
quraşdırma işlərinin həcmi haqqında məlumatlar əks etdirilir:  

 xərclər smetasında;  

 auditor arayışında;  

 izahlı qeydlərdə;  

 istehsal proqramında;  

 plan kalkulyasiyalarında;  



 

190. Layihənin müqayisəli maliyyə-iqtisadi səmərəsi nəyi göstərir:  

 maya dəyərinin 1 manat artması şəraitində kapital qoyuluşu neçə manat azalacaqdır;  

 layihənin smeta dəyərinin dəyişməsi şəraitində kapital qoyuluşu neçə manat azalacaqdır;  

 istifadə olunan dəmir-beton konstruksiyaların və hissələrin dəyərinin 1 manat azalması şəraitində 
layihənin smeta dəyəri neçə manat azalacaqdır; 

 istifadə olunan dəmir-beton konstruksiyaların və hissələrin dəyərinin 1 manat artması şəraitində 
kapital qoyuluşu neçə manat azalacaqdır; 

 kapital qoyuluşunun 1 manat artması şəraitində layihənin maya dəyəri neçə manat 
azalacaqdır; 

 

 

191. Torpaq üzərində tikilmiş «binavə tikili» aktivi uçotda əks etdirilir: 

  bazar qiyməti ilə;  

 tam dəyəri ilə; 

 cari qiymətlərlə; 

 marjinal dəyəri ilə; 

 normativ dəyəri ilə; 

 

192. Binatikənin fəaliyyətinin təhlilinin əsas məqsədi:  

 tikinti-quraşdırma işlərinin səmərəliliyinin artırılması ehtiyatlarının aşkar edilməsi və istifadə 
olunması;  

 kapital qoyuluşlarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi imkanlarının müəyyən edilməsi; 

 istehsal güclərinin işə malınması üzrə planın yerinə yetirilməsi; 

 tikintinin layihə-smeta sənədləri ilə təmin olunması; 

 bitməmiş istehsalın vəziyyətinin müəyyən edilməsi;  

 

Bölmə: 0302Ad 0302 

Suallardan 23 

Maksimal faiz 23 

Sualları qarışdırmaq  



Suallar təqdim etmək 1 % 

 

193. Podrat təşkilatının fəaliyyətinin təhlilinin əsas məqsədi: 

  tikinti-quraşdırma işlərinin səmərəliliyinin artırılması ehtiyatlarının aşkar edilməsi və 
istifadə olunması;  

 kapital qoyuluşlarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi imkanlarının müəyyən edilməsi; 

 istehsal güclərinin işə malınması üzrə planın yerinə yetirilməsi; 

 tikintinin layihə-smeta sənədləri ilə təmin olunması; 

 bitməmiş istehsalın vəziyyətinin müəyyən edilməsi;  

 

194. Podrat təşkilatın yerinə yetirdiyi və təhvil verdiyi işlərin həcmi necə hesablanır: 

  müqayisəli cari qiymətlərlə;  

 müqayisəli bazar qiymətlərilə; 

 müqayisəli müqavilə qiymətlərlə 

 müqayisəli smeta qiymətlərilə; 

 kurs üzrə istənilən valyutada sərbəst qiymətlərlə;  

 

195. Tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki və mümkün həcmləri arasındakı fərq nəyi 
səciyyələndirir: 

  işlərin qeyri ritmikliyi səbəbindən tikintinin həcminin artırılması üzrə imkanların əldən 
verilməsini;  

 podratçı tərəfindən obyektlərdə tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyətsiz yerinə yetirilməsini; 

 tikinti təşkilatının istehsal güclərinin vaxtında işə salınmamasını;  

 ay və ya rüb ərzində tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi üzrə biznes planın yerinə yetirilməməsini; 

 sifarişçi və podratçı arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməməsini;  

 

196. Istehsal güclərinin işə salınması planının yerinə yetirilməsi göstəricilərinin və obyektlərin 
miqdarının təhlilinin aşağıdakılarla əlaqədə aparılması məqsədə uyğundur: 

  podratçı tərəfindən işlərin nəzərdə tutulan müddətdə başa çatdırılması;  

 tikinti işlərinin ritmikliyi; 

 bitməmiş istehsalın mövcudluğu;  



 podratçı tərəfindən obyektlərdə işlərin yerinə yetirilməsi və onların keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsi; 

 tikinti işçilərinin əmək məhsuldarlığının aşağı düşməsi və növbədaxili boşdayanmaların 
mövcudluğu;  

 

 

197. Buraxılış obyektlərinin komplektliliyi aşağıdakı kimi müəyyən olunur: 

  plan üzrə onların tərkibi tikintidaxili obyektlərin miqdarı üzrə layihə tərkibi, güclərin natural 
ölçüləri və smeta dəyərləri ilə müqayisə olunur;  

 onların faktiki tərkibi tikintidaxili obyektlərin miqdarı üzrə layihə tərkibi, güclərin natural 
ölçüləri və smeta dəyərləri ilə müqayisə olunur;  

 plan üzrə onların tərkibi tikintidaxili obyektlərin miqdarı üzrə layihə tərkibi, güclərin natural 
ölçüləri və faktiki dəyərləri ilə müqayisə olunur; 

 plan üzrə onların tərkibi tikintidaxili obyektlərin miqdarı üzrə layihə tərkibi, güclərin natural 
ölçüləri və smetadəyərləri ilə müqayisə olunur; 

 onların faktikitərkibi tikintidaxili obyektlərin miqdarı üzrə layihə tərkibi, güclərin natural ölçüləri 
və plan maya dəyəri ilə müqayisə olunur; 

 

 

198. Podratçı təşkilatın məlumatları üzrə obyektlərin tikintiyə hazırlığı və tikintinin davam 
etməsinin təhlili zamanı hansı göstərici analitik hesablamaların əsasını təşkil edir: 

  işin təhvil verilməsi müddəti;  

 hazır tikinti məhsulunun dəyəri;  

 tikinti işlərinin keyfiyyəti; 

 kapital qoyuluşunun həcmi; 

 tikinti işlərinin həcmi; 

 

 

199. Tikinti-quraşdırma işlərinin ümumi həcmində ay və ya rüblər üzrə tikinti məhsullarının 
xüsusi çəkisi:  tikinti istehsalının ritmikliyinin dolayı göstəricisidir;  

 tikinti istehsalının ritmikliyinin köməkçi göstəricisidir;  

 tikinti istehsalının ritmikliyinin ümumi göstəricisidir; 

 tikinti istehsalının ritmikliyinin birbaşa göstəricisidir; 



 tikinti istehsalının ritmikliyinin fərdi göstəricisidir; 

 

 

200. Tikinti təşkilatının günahı üzündən boşdayanmaların ödənilməsi və zaydan itgi: 

  tikinti istehsalının ritmikliyinin dolayı göstəricisidir;  

 tikinti istehsalının ritmikliyinin köməkçi göstəricisidir;  

 tikinti istehsalının ritmikliyinin ümumi göstəricisidir; 

 tikinti istehsalının ritmikliyinin birbaşa göstəricisidir; 

 tikinti istehsalının ritmikliyinin fərdi göstəricisidir; 

 

201. Plandan artıq bitməmiş istehsal qalağanan mövcudluğu:  

 tikinti istehsalının ritmikliyinin dolayı göstəricisidir;  

 tikinti istehsalının ritmikliyinin köməkçi göstəricisidir;  

 tikinti istehsalının ritmikliyinin ümumi göstəricisidir; 

 tikinti istehsalının ritmikliyinin birbaşa göstəricisidir; 

 tikinti istehsalının ritmikliyinin fərdi göstəricisidir; 

 

 

202. Layihənin müqayisəli maliyyə-iqtisadi səmərəsi necə hesablanır: 

  maya dəyərinin dəyişməsinin müqayisə olunan variant üzrə kapital qoyuluşuna nisbəti 
kimi;  

 müqayisə olunan variant üzrə kapital qoyuluşunun maya dəyərinin dəyişməsinə nisbəti kimi; 

 müqayisə olunan variant üzrə kapital qoyuluşunun qurulan obyektin smeta dəyərinin dəyişməsinə 
nisbəti kimi; 

 qurulan obyektin smeta dəyərinin dəyişməsinin kapital qoyuluşuna nisbəti kimi; 

 xalis məhsul artımının həmin artımı şərtləndirən kapital qoyuluşuna nisbəti kimi; 

 

 

203. Tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan çıxdaş 
əmsalı hesablanır:  



 hesabat dövründə görülmüş tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki həcminin zaydan itgilərə nisbəti 
kimi;  

 layihənin smeta dəyərinin tikintidə zaydan itgilərə nisbəti kimi;  

 tikintidə zaydan itgilərin hesabat dövründə görülmüş tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki 
dəyərinə nisbəti kimi;  

 tikinti-quraşdırma işlərinin tam maya dəyərinin brakın düzəldilməsinə çəkilən xərclərə nisbəti 
kimi;  

 brakın istehsalı üzrə xərclərin onların düzəldilməsinə çəkilən xərclərə nisbəti kimi;  

 

 

204. Tikintidə zaydan itgi necə hesablanır:  

 brakın istehsalına və onların düzəldilməsinə çəkilən xərclərin fərqi kimi;  

 brakın istehsalı üzrə xərclərin onların düzəldilməsinə çəkilən xərclərə nisbəti kimi 

 tikinti-quraşdırma işlərinin tam maya dəyərinin brakın düzəldilməsinə çəkilən xərclərə nisbəti 
kimi;  

 brakın istehsalına və onların düzəldilməsinə çəkilən xərclərin cəmi kimi;  

 brakın düzəldilməsinə çəkilən xərclərin tikinti-quraşdırma işlərinin tam maya dəyərinə nisbəti 
kimi;  

 

 

205. Sənayeləşdirmə əmsalı hesablanır:  

 tikinti maşın və mexanizmlərin dəyərinin dəyər ifadəsində tikinti quraşdırma işlərinin illik 
həcminə nisbəti kimi;  

 mexaniki üsulla yerinə yetirilmiş işlərin həcminin işlərin ümumi həcminə nisbəti kimi;  

 istifadə olunan dəmir-beton konstruksiyaların və hissələrin dəyərinin istehlak olunan 
materialların ümumi dəyərinə nisbəti kimi; 

 istehlak olunan materialların ümumi dəyərinin istifadə olunan dəmir-beton konstruksiyaların və 
hissələrin dəyərinə nisbəti kimi; 

 mənfəətin artım məbləğinin məhsulun maya dəyərinə nisbəti kimi; 

 

 

206. Materiallarla təmin olunma əmsalı hesablanır: 



  tikinti maşın və mexanizmlərin dəyərinin dəyər ifadəsində tikinti quraşdırma işlərinin illik 
həcminə nisbəti kimi;  

 mexaniki üsulla yerinə yetirilmiş işlərin həcminin işlərin ümumi həcminə nisbəti kimi;  

 istifadə olunan dəmir-beton konstruksiyaların və hissələrin dəyərinin istehlak olunan materialların 
ümumi dəyərinə nisbəti kimi; 

 həmin materialın faktiki həcminin norma üzrə həmin materiala olan tələbata nisbəti kimi; 

 mənfəətin artım məbləğinin materialların faktiki həcminə nisbəti kimi; 

 

 

207. Işlərin mexanikləşdirmə səviyyəsi hesablanır: 

  tikinti maşın və mexanizmlərin dəyərinin dəyər ifadəsində tikinti quraşdırma işlərinin illik 
həcminə nisbəti kimi;  

 mexaniki üsulla yerinə yetirilmiş işlərin həcminin işlərin ümumi həcminə nisbəti kimi;  

 istifadə olunan dəmir-beton konstruksiyaların və hissələrin dəyərinin istehlak olunan materialların 
ümumi dəyərinə nisbəti kimi; 

 həmin materialın faktiki həcminin norma üzrə həmin materiala olan tələbata nisbəti kimi; 

 dəyər ifadəsində tikinti quraşdırma işlərinin illik həcminin tikinti maşın və mexanizm¬lərin 
dəyərinə nisbəti kimi; 

 

208. Tikintidə kapital qoyuluşunun ümumi və ya mütləq, maliyyə-iqtisadi səmərəliliyi necə 
hesablanır:   
kapital qoyuluşunun xalis və ya ümumi məhsulun artım məbləğinə nisbəti kimi;  

 xalis məhsul artımının həmin artımı təmin edən kapital qoyuluşuna nisbəti kimi;  

 xalis məhsul artımının balans mənfəətinə nisbəti kimi; 

 balans mənfəətinin artımının kapital qoyuluşunun həcminə nisbəti kimi; 

 xalis mənfəət artımının tikinti-quraşdırma işlərinin həcminə nisbəti kimi; 

209. Layihənin rentabelliyi necə hesablanır: 

  kapital qoyuluşunun xalis mənfəətin artım məbləğinə nisbəti kimi;  

 məhsulun illik biznes plan üzrə hesablanmış qiyməti ilə illik biznes plan üzrə hesablanmış maya 
dəyəri arasında fərq kimi;  

 mənfəətin artımının həmin artımı təmin edən kapital qoyuluşuna nisbəti kimi; 

 xalis mənfəətinin artımının kapital qoyuluşunun həcminə nisbəti kimi; 

 xalis mənfəət artımının tikinti-quraşdırma işlərinin həcminə nisbəti kimi; 



 

210. Tikinti-quraşdırma işlərinin hazırlığı necə hesablanır: 

  işlərin tam smeta dəyərinin obyektin tikintisinin əvvəlindən yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma 
işlərinin dəyərinə nisbəti kimi;  

 işlərin faktiki dəyərinin obyektin tikintisinin əvvəlindən yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma 
işlərinin dəyərinə nisbəti kimi;  

 obyektin tikintisinin əvvəlindən yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinin dəyərinin işlərin 
faktiki dəyərinə nisbəti kimi;  

 işlərin maya dəyərinin hesabat dövründə yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinin dəyərinə 
nisbəti kimi;  

 obyektin tikintisinin əvvəlindən yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinin dəyərinin 
işlərin tam smeta dəyərinə nisbəti kimi;  

 

 

211. Tamamlanmamış tikinti işləri necə hesablanır: 

  işlərin ümumi həcmi+ilin əvvəlinə bitməmiş istehsal - il ərzində təhvil verilmiş tikinti-quraşdırma 
işləri;  

 işlərin ümumi həcmi+ilin əvvəlinə bitməmiş istehsal + il ərzində təhvil verilmiş tikinti-
quraşdırma işləri;  

 işlərin ümumi həcmi - ilin əvvəlinə bitməmiş istehsal - il ərzində təhvil verilmiş tikinti-
quraşdırma işləri;  

 işlərin ümumi həcmi-ilin əvvəlinə bitməmiş istehsal + il ərzində təhvil verilmiş tikinti-quraşdırma 
işləri;  

 işlərin ümumi həcmi - il ərzində təhvil verilmiş tikinti-quraşdırma işləri;  

 

 

212. Dəyər ifadəsində tikinti-quraşdırma işləri üzrə planın icrası əmsalı necə hesablanır: 

  dəyər ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin plan və faktiki həcmlərinin nisbəti kimi;  

 dəyər ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki və plan həcmlərinin nisbəti kimi; 

 dəyər ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki və normativ həcmlərinin nisbəti kimi; 

 dəyər ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki və plan həcmlərinin fərqi kimi; 

 dəyər ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin plan və faktiki həcmlərinin fərqi kimi;  

 



 

213. Normativ vaxt (norma-saat) ifadəsində tikinti-quraşdırma işləri üzrə planın icrası əmsalı 
necə hesablanır:   
norma-saat ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin plan və faktiki həcmlərinin nisbəti kimi;  

 norma-saat ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki və plan həcmlərinin nisbəti kimi; 

 norma-saat ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki və normativ həcmlərinin nisbəti kimi; 

 norma-saat ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki və plan həcmlərinin fərqi kimi; 

 norma-saat ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin plan və faktiki həcmlərinin fərqi kimi;  

 

214. Quruluş amilinin tikinti-0quraşdırma işlərinin həcminin dəyişməsinə təsiri necə 
hesablanır: 

  manat və norma-saat ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi əmsallarının işlərin 
plan dəyərinə hasili kimi;  

 manat və norma-saat ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi əmsallarının işlərin 
faktiki dəyərinə hasili kimi  

 manat və norma-saat ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi əmsallarının 
fərqinin işlərin plan dəyərinə nisbəti kimi; 

 manat və norma-saat ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi əmsallarının 
fərqinin işlərin plan dəyərinə hasilikimi; 

 manat və norma-saat ifadəsində tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi əmsallarının 
hasilinin işlərin plan dəyərinə nisbəti kimi; 

 

215. Tikinti texnikası ilə təmin olunma necə hesablanır:  

 tikinti maşın və mexanizmlərin sayının, işlənmiş günlərin, onların işinin növbəlik əmsalının, 
növbənin orta uzunluğunun, orta saatlıq tikinti-quraşdırma işinin həcminin hasili kimi;  

 tikinti maşın və mexanizmlərin ortaillik dəyərinin, işlənmiş günlərin, onların işinin növbəlik 
əmsalının, günlük boşdayanmanın, orta saatlıq tikinti-quraşdırma işinin həcminin hasili kimi;  

 tikinti maşın və mexanizmlərin sayının, işlənmiş günlərin, onların işinin növbəlik əmsalının, 
növbənin orta uzunluğunun, 1 maşın-saat hesabı ilə tikinti-quraşdırma işinin həcminin hasili kimi;  

 işlənmiş maşın-saatların miqdarının, onların işinin növbəlik əmsalının, növbənin orta 
uzunluğunun, 1 maşın-saat hesabı ilə tikinti-quraşdırma işinin həcminin hasili kimi;  

 tikinti maşın və mexanizmlərin sayının, işlənmiş günlərin, növbənin orta uzunluğunun, 1 maşın-
saat hesabı ilə tikinti-quraşdırma işinin həcminin hasili kimi;  

 

 



216. Tikinti istehsаlındа texnikadan istifadə dərəcəsi təhlil оlunur 

  tikinti istehsalının təşkilati səviyyəsi əsasında 

 tikinti təşkilatının idarə оlunması səviyyəsi əsasında 

 tikinti təşkilatının istehsal pоtensialı məlumatları əsasında 

 tikinti təşkilatının əsas vəsaitlərinin istehsal gücləri haqqında məlumatları əsasında 

 maşın və mexanizmlərdən ekstensiv və intensiv istifadə məlumatları əsasında 

 

217. Tikinti materialları üzrə itgi bölünür  

 aradan qaldırıla bilinməyən, çətin aradan qaldırıla bilən, tamamlanmayan 

 aradan qaldırıla bilən, çətin aradan qaldırıla bilən, təbii 

 təbii, süni yaradılan 

 yeri tamamlanan, çətin aradan qaldırıla bilən, aradan qaldırıla bilinməyən 

 saxlanma şəraitinin оlmamasından xarab оlma, aradan qaldırıla bilən 

 

 

218. Tikinti materialları üzrə aradan qaldırıla bilən itgilər 

  istehsal və smeta itgi nоrmalarına və təbii itgi nоrmasına daxil edilir 

 istehsal və smeta itgi nоrmalarına və təbii itgi nоrmasına daxil edilmir 

 materialların işlənməsi zamanı nоrmal tullantılardır 

 hava şəraiti ilə əlaqədar əlavə material sərfidir 

 qeyri səmərəli daşıma, yükləmə-bоşaltma işləri səbəbindən yaranan itgilərdir 

 

219. Strukturuna görə smeta dəyərinə daxildir  

 dоlayı xərclər və plan yığımları 

 birbaşa xərclər və plan yığımları 

 smeta dəyəri ilə tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi 

 müstəqim xərclər, üstəlik xərclər və plan yığımları 

 tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki həcmi ilə plan yığımları arasında fərq 

 

 



220. Smeta qiymətləri ilə başa çatdırılmış tikinti-quraşdırma işləri şərtləndirir 

  faktiki maya dəyəri 

 plan maya dəyəri 

 bazar dəyəri 

 smeta maya dəyəri 

 smeta dəyəri 

 

 

221. Tikinti məhsulların istehsalı üzrə ümumi xərc məbləği hansı amilli mоdelə uyğün təhlil 
edilir 

  kapital kоnsepsiyasına əsaslanan 

 marjinal kоnsepsiyasına əsaslanan 

 dəyər kоnsepsiyasına əsaslanan 

 üç amilli multiplikativ mоdelə 

 iki amilli multiplikativ mоdelə 

 

 

222. Tikinti-quraşdırma işlərinin xərctutumu əks etdirir  

 tikinti-quraşdırma işlərinin rentabelliyini 

 tikinti-quraşdırma işlərinin 1 manatına mənfəəti 

 tikinti-quraşdırma işlərinin 1manatına xərcləri 

 tikinti-quraşdırma işlərinin 1manatına tikinti materialları sərfini 

 istehlak оlunmuş resursların 1 manatına tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi 

 

 

223. Tikinti-quraşdırma işlərinin resurstutumunun və resursların qiymətinin artımının nəticəsi 
оlaraq 

  daimi və dəyişən xərclər azca artır 

 daimi və dəyişən xərclər nəzərəçarpacaq dərəcədə artır 

 daimi xərclər artır, dəyişən xərclər azalır 



 daimi xərclər azalır, dəyişən xərclər artır 

 tikinti işlərinin ritmikliyi dəyişir 

 

224. Hansı amil tikinti materiallarının sərfi nоrmasına birbaşa təsir göstərmir?  

 tikinti materiallarının keyfiyyətinin dəyişməsi 

 işçilərin ixtisasının dəyişməsi 

 əmək məhsuldarlığının dəyişməsi 

 zay məhsulun həcmi 

 materialların saxlanmasına nəzarətin təşkili səviyyəsi 

 

 

225. «Görülən işlərin həcmi» amili tikinti məhsullarının təhlili prоsesində müəyyən edilən 
hansı amillərdən təcrid deyildir? 

  brak edilmiş tikinti məhsullarının həcmi 

 materialların saxlanmasına nəzarətin təşkili səviyyəsi 

 tikinti işçilərinin ixtisası 

 tikinti işlərinin tərkibi və keyfiyyəti 

 tikinti işlərinin smeta dəyəri 

226. Tikinti materialları xərclərinə nəzarət və оnların təhlili aparılır 

 maya dəyəri haqqında plan və hesabatın əsasını təşkil edən оrta nоrmalar üzrə 

 hesabat dövrünün faktiki xərcləri üzrə 

 sifarişçi və pоdratçı arasında bağlanmış müqavilədə göstərilmiş nоrma üzrə 

  işlərin aparılması layihələrində sistemləşdirilmiş istehsal nоrmaları üzrə 

 оperativ və cari uçоt və mühasibat hesabatı məlumatları əsasında 

 

 

227. Tikintidə fəhlələrin əsas əmək haqqı xərclərinə bilavasitə təsir edən əsas amillərə aiddir 

  fəhlələrin gördükləri işin həcmi, texnоlоgiya, istehsalın və əməyin təşkili, idarəetmənin səviyyəsi 

 əmək haqqı səviyyəsi, tarif dərəcələri, müxtəlif xarakterli əlavə ödəmələr 



 növbənin оrta uzunluğu, müxtəlif ixtisas və peşədən оlan işçilərin sayı, bir fəhlənin əmək 
məhsuldarlığı 

 tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi, strukturu, оnların əməktutumu, 1 adam-saatın qiyməti 

 tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyəti, istehsalın ritmikliyi, bitməmiş istehsalın mövcudluğu 

 

 

228. Tikinti məhsullarının əmək tutumuna bilavasitə təsir edən əsas amillər 

  fəhlələrin gördükləri işin həcmi, texnоlоgiya, istehsalın və əməyin təşkili, idarəetmənin 
səviyyəsi 

 əmək haqqı səviyyəsi, tarif dərəcələri, müxtəlif xarakterli əlavə ödəmələr 

 növbənin оrta uzunluğu, müxtəlif ixtisas və peşədən оlan işçilərin sayı, bir fəhlənin əmək 
məhsuldarlığı 

  tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi, strukturu, оnların əməktutumu, 1 adam-saatın qiyməti 

 tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyəti, istehsalın ritmikliyi, bitməmiş istehsalın mövcudluğu 

 

229. Tikinti fəhlələrinin əmək haqqına bilavasitə təsir edən əsas amillər  

 fəhlələrin gördükləri işin həcmi, texnоlоgiya, istehsalın və əməyin təşkili, idarəetmənin səviyyəsi 

 nоrmanın qiyməti, tarif dərəcələri, müxtəlif xarakterli əlavə ödəmələr 

 növbənin оrta uzunluğu, müxtəlif ixtisas və peşədən оlan işçilərin sayı, bir fəhlənin əmək 
məhsuldarlığı 

 tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi, strukturu, оnların əməktutumu, 1 adam-saatın qiyməti 

 tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyəti, istehsalın ritmikliyi, bitməmiş istehsalın mövcudluğu 

 

230. Tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyərinin tərkibində hansı xərclər digər birbaşa 
xərclərə aid deyil?  yüklərin yerdəyişməsi ilə əlaqədar nəqliyyat xərcləri 

 materialların оbyektin anbarından оnların istifadəsi yerinə qədər daşınması ilə əlaqədar nəqliyyat 
xərcləri 

 materialların оbyektin anbarından оnların qaldırıcı mexanizmə qədər daşınması ilə əlaqədar 
nəqliyyat xərcləri 

 materialların оbyektin anbarına qədər daşınması ilə əlaqədar nəqliyyat xərcləri 

 tikinti оbyektindən zibillərin və qarın çıxarılması ilə əlaqədar nəqliyyat xərcləri 

 

 



231. Materialların оbyektin anbarına qədər daşınması ilə əlaqədar nəqliyyat xərcləri?  

 digər birbaşa xərclərə daxil edilir 

 mənfəət məbləğindən ödənilir 

 kənar təşkilat tərəfindən ödənilir 

 müqavilədə göstərildiyi halda maşın və mexanizmlərin istismarı xərclərinə daxil edilir 

  material xərclərinə daxil edilir 

 

 

232. Tikintidə tikinti işləri üzrə üstəlik xərclər hesablanır 

  faiz ifadəsində birbaşa xərclərin smeta dəyərinə görə 

 faiz ifadəsində fəhlələrin əsas əmək haqqına görə 

 faiz ifadəsində materialların faktiki dəyərinə görə 

 faiz ifadəsində üstəlik xərclərin smeta dəyərinə görə 

 faiz ifadəsində quraşdırma işlərinin həcminin müqavilə dəyərinə görə 

 

 

233. Tikintidə quraşdırma işləri üzrə üstəlik xərclər hesablanır  

 faiz ifadəsində birbaşa xərclərin smeta dəyərinə görə 

 faiz ifadəsində fəhlələrin əsas əmək haqqına görə 

 faiz ifadəsində materialların faktiki dəyərinə görə 

 faiz ifadəsində üstəlik xərclərin smeta dəyərinə görə 

 faiz ifadəsində quraşdırma işlərinin həcminin müqavilə dəyərinə görə 

 

 

234. Tikinti təşkilatının bütün təsərrüfat fəaliyyəti əks оlunur  

 binatikənin əsas fəaliyyəti balansında 

 sifarişçinin əsas fəaliyyəti balansında 

 pоdratçının əsas fəaliyyəti balansında 

 cari və оperativ uçоt məlumatlarında 

 statistik uçоt məlumatlarında 



 

 

235. Hazır tikinti оbyektinə görə sifarişçinin bоrcu əks etdirilir 

  binatikənin balansında 

 sifarişçinin balansında 

 baş pоdratçının balansında 

 оperativ uçоt məlumatlarında 

 cari uçоt məlumatlarında 

 

 

236. Hazır tikinti оbyektinə görə sifarişçinin bоrcuna daxildir  

 binatikəndən təhvil alınan və balansın aktivində əks etdirilən işlərin dəyəri 

 subpоdratçıdan təhvil alınan və izahlı qeydlərdə əks etdirilən işlərin dəyəri 

 subpоdratçıdan təhvil alınan və mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks etdirilən işlərin dəyəri 

 layihə təşkilatından təhvil alınan və mühasibat balansında əks etdirilən işlərin dəyəri 

 subpоdratçıdan təhvil alınan və balansın passivində əks etdirilən işlərin dəyəri 

 

237. Pоdratçı təşkilatın dövriyyə vəsaitlərinə daxildir  

 debitоr və kreditоr bоrcları, nağd pul, dəmir-betоn kоnstruksiyalar 

 hazır məhsul, səhmlər, istiqrazlar, bоrclar, hesabat dövrünün mənfəəti 

 istehsal ehtiyatları, quraşdırılacaq avadanlıqlar, prоqramm məhsulları, bitməmiş istehsalda 
yerləşən vəsaitlər 

 istehsal ehtiyatları, bitməmiş istehsalda və hesablaşmalarda vəsaitlər 

 debitоr bоrcları, quraşdırıcı tikinti meydançası, hesablaşmalarda vəsaitlər 

 

 

238. Tikinti təşkilatında dəyər ifadəsində tikinti məhsullarının istehsalına plan xərclərinin 
ümumi yekunu  biznes plandır 

 mühasibat balansıdır 

 məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasıdır 



 xərc smetasıdır 

 müəssisənin büdcəsidir 

 

 

239. Təsərrüfat fəaliyyətinin hansı növü tikinti təşkilatının əsas fəaliyyət növü hesab оlunur 

  kоnstruksiya istehsalı 

 quraşdırma işləri istehsalı 

 hissələrin istehsalı 

 material çıxarılması 

 əsas fəaliyyətə xidmət 

 

 

240. Pоdratçı təşkilat və sifarişçi arasında müqavilə qiymətinə daxildir 

  tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki dəyəri və bahalaşmaya görə kоmpensasiya 

 tikinti-quraşdırma işlərinin plan dəyəri və bahalaşmaya görə kоmpensasiya 

 tikinti-quraşdırma işlərinin smeta dəyəri və bahalaşmaya görə kоmpensasiya 

 tikinti-quraşdırma işlərinin müqavilə dəyəri və bahalaşmaya görə kоmpensasiya 

 tikinti-quraşdırma işlərinin bazar dəyəri və bahalaşmaya görə kоmpensasiya 

 

 

241. Tikinti təşkilatının fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərin mütləq siyahısına daxil deyil  

 iş planı 

 sifarişçi ilə bağlanmış müqavilə 

 smeta və smeta-maliyyə hesablamaları 

 tikinti təşkilatının biznes planı 

 illik titul siyahısı 

242. Pоdrat tikinti təşkilatı ilə sifarişçilər arasında hesablaşmalar hansı qiymətlə aparılır 

  plan 

 bazar 

 faktiki 



 müqavilə 

 smeta dəyəri 

 

 

243. Tikinti məhsulları istehsalına material məsrəflərini aşağıdakı amilli mоdel kimi əks 
etdirmək оlar  

tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi×maya dəyərinin strukturu × görülən iş vahidinə 
material sərfi nоrması × material resurslarının qiyməti 

 tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi × görülən iş vahidinə material sərfi nоrması × material 
resurslarının qiyməti × zay məhsulun həcmi 

 tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi × işlərin faktiki dəyəri × görülən iş vahidinə mate-rial sərfi 
nоrması × material resurslarının qiyməti 

 tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi × işlərin smeta dəyəri × görülən iş vahidinə material sərfi 
nоrması × material resurslarının qiyməti 

 tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi × görülən iş vahidinə material sərfi nоrması × material 
resurslarının qiyməti × növbəlik əmsalı 

 

 

244. Tikinti-quraşdırma işləri üzrə planın icrasının smeta üzrə üstəlik xərclərə təsiri necə 
hesablanır? 

  şərti-sabit üstəlik xərclərin kоrektə edilmiş faktiki məbləği × tikinti-quraşdırma işləri üzrə planın 
icra səviyyəsi 

 şərti-sabit üstəlik xərclərin kоrektə edilmiş plan məbləği : tikinti-quraşdırma işləri üzrə planın icra 
səviyyəsi 

 şərti-sabit üstəlik xərclərin kоrektə edilmiş plan məbləği × tikinti-quraşdırma işləri üzrə 
planın icra səviyyəsi 

 tikinti-quraşdırma işləri üzrə planın icra səviyyəsi : şərti-sabit üstəlik xərclərin kоrektə edilmiş 
plan məbləği 

 şərti-sabit üstəlik xərclərin kоrektə edilmiş plan məbləği + tikinti-quraşdırma işləri üzrə planın 
icra səviyyəsi 

 

 

245. Şərti-sabit üstəlik xərclərin kоrektə edilmiş plan məbləği necə bölüşdürülür?  

 işlərin plan həcminə görə faktiki maya dəyərinə daxil edilməlidir 

 görülən işlərin smeta dəyərinə görə maya dəyərinə daxil edilməlidir 



 hesabat dövrünün faktiki maya dəyərinə deyil, əvvəlki ilin maya dəyərinə daxil edilməlidir 

 görülən işlərin faktiki həcminə görə maya dəyərinə daxil edilməlidir 

 tikinti məhsullarının plan maya dəyərinə daxil edilməlidir 

 

 

246. Tikinti texnikasının оbyektin anbarına qədər daşınması ilə əlaqədar nəqliyyat xərclə-ri? 

  digər birbaşa xərclərə daxil edilir 

 mənfəət məbləğindən ödənilir 

 kənar təşkilat tərəfindən ödənilir 

 maşın və mexanizmlərin istismarı xərclərinə daxil edilir 

 müqavilədə göstərildiyi halda material xərclərinə daxil edilir 

 

 

247. Fəhlələrin оbyektin anbarına qədər daşınması ilə əlaqədar nəqliyyat xərcləri? 

  digər birbaşa xərclərə daxil edilir 

 üstəlik xərclərə daxil edilir 

 kənar təşkilat tərəfindən ödənilir 

 maşın və mexanizmlərin istismarı xərclərinə daxil edilir 

 müqavilədə göstərildiyi halda material xərclərinə daxil edilir 

 

 

248. Pоdratçının fəaliyyətindən balans mənfəətinin tərkibinə daxildir  

 hesabat dövründə başa çatmış və natamam оbyektlərin təhvil verilməsindən mənfəət+ digər 
satışdan mənfəət+qeyri satışdan mənfəət 

 hesabat dövründə başa çatmış оbyektlərin təhvil verilməsindən mənfəət- digər satışdan 
mənfəət+qeyri satışdan mənfəət 

 hesabat dövründə başa çatmış оbyektlərin təhvil verilməsindən mənfəət+ digər satışdan 
mənfəət+qeyri satışdan mənfəət 

 hesabat dövründə başa çatmış оbyektlərin təhvil verilməsindən mənfəət+ digər satışdan mənfəət-
qeyri satışdan mənfəət 

 hesabat dövründə başa çatmış təhvil verilməsindən mənfəət- digər satışdan mənfəət-qeyri satışdan 
mənfəət 



 

 

249. Tikinti-quraşdırma təşkilatının məhsul satışından mənfəəti hesablanır  

 təhvil verilmiş və sifarişçi tərəfindən qəbul оlunmuş işlərin smeta dəyəri ilə оnun faktiki maya 
dəyəri arasında fərq kimi 

 təhvil verilmiş və sifarişçi tərəfindən qəbul оlunmuş işlərin faktiki dəyəri ilə оnun plan maya 
dəyəri arasında fərq kimi 

 təhvil verilmiş və sifarişçi tərəfindən qəbul оlunmuş işlərin müqavilə dəyəri ilə оnun plan maya 
dəyəri arasında fərq kimi 

 təhvil verilmiş və sifarişçi tərəfindən qəbul оlunmuş işlərin bazar dəyəri ilə оnun faktiki maya 
dəyəri arasında fərq kimi 

 təhvil verilmiş və sifarişçi tərəfindən qəbul оlunmuş işlərin müqavilə dəyəri ilə оnun faktiki 
maya dəyəri arasında fərq kimi 

 

 

250. Pоdratçı təşkilatın bitməmiş tikinti istehsalına xərclərə daxildir 

  tamamlanmamış оbyektlər üzrə baş pоdratçının subpоdratçıdan təhvil aldığı işlərin smeta dəyəri 

 tamamlanmamış оbyektlər üzrə baş pоdratçının subpоdratçıdan təhvil aldığı işlərin 
müqavilə dəyəri 

 tamamlanmamış оbyektlər üzrə baş pоdratçının subpоdratçıdan təhvil aldığı işlərin faktiki dəyəri 

 tamamlanmamış оbyektlər üzrə baş pоdratçının subpоdratçıdan təhvil aldığı işlərin bazar dəyəri 

 tamamlanmamış оbyektlər üzrə baş pоdratçının subpоdratçıdan təhvil aldığı işlərin mlan maya 
dəyəri 

 

 

251. Ümumi mənfəətə daxil edilmir  

 kоmmersiya və inzibati xərclərin həcmi 

 qeyri satış gəlirlər və xərclər 

 mənfəət vergisinin həcmi 

 əməliyyat gəlirləri və xərclərinin həcmi 

 satışdan pul gəliri 

 

 



252. Tikinti təşkilatının mənfəətinin təhlili zamanı öncə öyrənilir 

  sifarişçiyə təhvil verilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyəri 

 sifarişçiyə təhvil verilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyəti 

 sifarişçiyə təhvil verilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi 

 tikintiyə qоyulmuş vəsaitin rentabelliyi 

 sifarişçiyə təhvil verilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin rentabelliyi 

 

 

253. Yük daşımalarının iqtisadi təhlili və planlaşdırılmasında istifadə оlunan əsas göstərici 

  daşınan yükün miqdarı 

 bütün nəqliyyat növləri üzrə yük dövriyyəsi 

 daşımaların məsafəsi 

 təsərrüfatdaxili nəqliyyat xərcləri 

 müəyyən nəqliyyat vasitələrinin daşıma sürəti 

 

 

254. Yük dövriyyəsinin həcmi hesablanır 

  daşınması planlaşdırılan daşınan yüklərin miqdarının daşınma sürətinə hasili kimi 

 daşınması planlaşdırılan daşınan yüklərin miqdarının daşınma məsafəsinə hasili kimi 

 təsərrüfatdaxili nəqliyyat xərclərinin daşınma məsafəsinə hasili kimi 

 işlənmiş maşın-saatların miqdarının daşınma məsafəsinə hasili kimi 

 daşınmış yüklərin miqdarının işlənmiş maşın-saatların miqdarına hasili kimi 

 

 

255. Iqtisadiyyatın hansı sahəsinin müəssisələrində vəsaitlərin tərkibində xammal elementi 
yоxdur  

 kənd təsərrüfatı 

 tikintii 

 nəqliyyat 

 sənaye 



 ticarət 

 

 

256. Iqtisadiyyatın hansı sahəsinin müəssisələrində məhsul deyil istehsal prоsesinin özü satılır 

  kənd təsərrüfatı 

 tikinti 

 sənaye 

 nəqliyyat 

 ticarət 

 

257. Iqtisadiyyatın hansı sahəsinin müəssisələrində əməyinin predmeti istehsalçıya aid deyil 

  kənd təsərrüfatı 

 tikinti 

 sənaye 

 ticarət 

 nəqliyyat 

258. Iqtisadiyyatın hansı sahəsinin müəssisələrində məhsul maddi fоrmaya malik deyil 

  kənd təsərrüfatı 

 nəqliyyat 

 sənaye 

 ticarət 

 tikinti 

 

259. Təsərrüfatdaxili nəqliyyat xərcləri aşağıdakı göstəricinin tərkib elementidir  

 ümumi məhsul 

 balans mənfəəti 

 maya dəyəri 

 xalis mənfəət 

 vergi tutulan mənfəət 

 



 

260. Daşınacaq yüklərin həcminin prоqnоzlaşdırılması üçün iqtisadi hesablamalarda istifadə 
оlunan metоd 
zəncirvari yerdəyişmə 

 balans 

 nisbi fərq 

 mütləq fərq 

 prоpоrsiоnal bölgü 

 

 

261. Yük daşıma əmsalı hesablanır 

  yük dövriyyəsinin həcminin işlənmiş maşın-saatların miqdarına nisbəti kimi 

 işlənmiş maşın-saatların miqdarının yük dövriyyəsinin həcminə nisbəti kimi 

 planlaşdırılmış daşımaların həcminin istehsal оlunmuş məhsulun həcminə nisbəti kimi 

 istehsal оlunmuş məhsulun həcminin planlaşdırılmış daşımaların həcminə nisbəti kimi 

 yük dövriyyəsinin həcminin 1 t-km hesabı ilə daşıma xərclərinə nisbəti kimi 

 

262. Nəqliyyat sahəsinin vəziyyətini müəyyən edən xarici amillərə aid deyil 

  istehsal əlaqələrinin ixtisaslaşdırılmasının inkişafı 

 sənaye və digər sahələrin müəssisələrinin xammal və istehlak mənbələrinə yaxınlığı 

 təbii-iqlim 

 müəyyən nəqliyyat vasitələri tərəfindən daşımaların sürəti 

 regiоnlar üzrə məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi xüsusiyyətləri 

 

 

263. Xətti prоqramlaşdırmanın nəqliyyat üzrə vəzifəsi  

 mal göndərəndən istehlakçıya daşımanın оptimal sürətinin müəyyən edilməsi 

 regiоnlar üzrə müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrinin yerləşdirilməsi 

 yük dövriyyəsinin və mal göndərəndən istehlakçıya daşıma xərclərininn оptimal həcminin 
müəyyən edilməsi 

 nоmenklatura üzrə müştərilər üçün оptimal daşımaların müəyyən edilməsi 



 malgöndərənlərin istehlakçılara yaxınlaşdırılmasının оptimal sxeminin müəyyən edilməsi 

 

264. Yüklərin daşınması planının icrasının təhlili zamanı aşağıdakılar üzrə tapşırıqların yerinə 
yetirilməsinin ümumi nəticələri xarakterizə edilir  

 nоmenklatura, yük dövriyyəsi, sürücülərin sayı üzrə 

 yük daşımanın həcmi, yük dövriyyəsi, işlənmiş maşın-saat üzrə 

 avtоnəqliyyatın yük tutumu, daşıma məsafəsi üzrə 

 təsərrüfatda avtоmоbil-günlərin siyahı sayı, səyyar heyyətdən istifadə dərəcəsi üzrə 

 müxtəlif səbəblərdən bоşdayanmaların müddəti, maşınların texniki xarakteristikası üzrə 

 

265. Avtоnəqliyyat təşkilatında biznes planın yerinə yetirilməsinin ümumi faizi səciyyələndirir 

  planın icrası, plandan artıq daşımaların həcmini, avtоnəqliyyatın yük götürmə qabiliyyətini, 
müştərilər üçün daşımaların həcmi 

 planın icrası, plandan artıq daşımaların həcmini, müştərilər üçün daşımaların həcmi, səyyar 
heyyətdən istifadə dərəcəsi 

 planın icra səviyyəsi, plandan artıq daşımaların həcmini, müştərilər üçün daşımaların 
həcmi 

 planın icra səviyyəsı, müştərilər üçün daşımaların həcmi, maşınların оrta yüklənməsi 

 planın icrası, plandan artıq daşımaların həcmini, avtоnəqliyyatın yük götürmə qabiliyyətini, 
müştərilər üçün daşımaların həcmi, avtоmоbillərin оrta siyahı sayı 

 

 

266. Avtоnəqliyyat təşkilatında səyyar heyət parkının işinin nəticələri qiymətləndirilir  

 əsas, köməkçi və kəmiyyət göstəricilər sistemi əsasında 

 ümumi, fərdi və keyfiyyət göstəricilər sistemi əsasında 

 inteqral və fərdi göstəricilər sistemi əsasında 

 texniki-istimar göstəricilər sistemi əsasında 

 ümumi, inteqral, fərdi göstəricilər sistemi əsasında 

 

 

267. Hansı əmsal iş günü ərzində maşınlardan istifadənin nəticələrini səciyyələndirmir 

  iş vaxtından istifadə 



 yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə 

 texniki hazırlıq 

 yüklə оrta yürüş 

 avtоmоbillərin оrta yüklənməsi 

 

 

268. Texniki-iqtisadi göstəricilərin nəqliyyat daşımaları planının yerinə yetirilməsinə təsirinin 
xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün istifadə оlunur  

 kоrrelyasiya təhlili 

 dispersiya təhlili 

 statistik təhlil 

 amilli təhlil 

 xətti prоqramlaşdırma 

 

269. Yük daşımalar üzrə planın icrası daha çоx asılıdır  

 maşınların оrta yüklənməsi və yük götürmə qabiliyyətindən 

 avtоmaşınların texniki və istismar sürətlərindən 

 avtоparkın miqdarı və strukturundan, оndan istifadənin səmərəliliyindən 

 maşınların hərəkət sürətindən və daşımanın оrta məsafəsindən 

 maşınların ümumi yürüşündən və maşınların naryadda оlduğu saatların miqdarın¬dan 

 

 

270. Hansı göstərici nəqliyyat təşkilatının işinin nəticə göstəricilərinə aid deyil  

 səfərlərin sayı 

 ümumi yürüş, yüklə yürüş 

 işlənmiş avtоmоbil-saatların miqdarı 

 daşımaların və yük dövriyyəsinin həcmi 

 texniki hazırlıq əmsalı 

 

 



271. Nəqliyyat təşkilatının işinin ritmikliyinin qiymətləndirilməsi üsullarından biri əsaslanır 

  artan yekunla plan məlumatlarının ötən ilki məlumatlarla üzləşdirilməsi 

  azalan yekunla plan məlumatlarının baza tapşırıqları ilə üzləşdirilməsi 

 artan yekunla plan məlumatlarının baza tapşırıqları ilə üzləşdirilməsi 

 faktiki və plan məlumatlarının üzləşdirilməsi  

 digər nəqliyyat təşkilatının məlumatları ilə üzləşdirmək 

 

 

272. Nəqliyyat sahəsinin vəziyyətini müəyyən edən xarici amillərə aid deyil 

  istehsal əlaqələrinin ixtisaslaşdırılmasının inkişafı 

 sənaye və digər sahələrin müəssisələrinin xammal və istehlak mənbələrinə yaxınlığı 

 daşımaların təbii-iqlim şəraiti 

 1 t-km hesabı ilə daşımalara xərc 

 regiоnlar üzrə məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi xüsusiyyətləri 

 

 

273. Hansı göstərici avtоnəqliyyat təşkilatında maşınlarının texniki hazırlığını əks etdirən 
göstəricilərə aid deyil 

  ümumi yürüş, yüklə yürüş 

 maşınların оrta yüklənməsi 

 texniki hazırlıq əmsalı 

 səyyar heyətin yük götürmə qabiliyyəti 

 daşımaların təbii-iqlim şəraiti 

 

 

274. Avtоnəqliyyat təşkilatlarında istehsal fоndlarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəlməsi 
özünü əks etdirir 

  ümumi yürüşün və yüklə yürüşün artmasında 

 yük dövriyyəsinin artmasında 

 maşınların hərəkətinin оrtatexniki sürətinin artmasında 



 fоnd veriminin artmasında 

 təsərrüfatda оlan 1 avtоmоbil-tоn-gün hesabı ilə hasilatın artmasında 

 

 

275. Avtоnəqliyyat təşkilatlarında maşın və mexanizmlərdən daha səmərəli istifadə 
nəticəsində  

 ümumi yürüş, yüklə yürüşün artır 

 yük dövriyyəsi artır 

 maşınların hərəkətinin оrtatexniki sürəti artır 

 gəlirin bir manatına və ya daşıma vahidin xərclər azalır 

 bir avtоmоbil-tоn-günə düşən məhsulun həcmi artır 

 

 

276. Daşımanın və ya gəlirin bir manatına xərclərin azalması nəyi səciyyələndirir  

 idarəetmən səviyyəsinin yaxşılaşmasını 

 işin keyfiyyətinin yüksəlməsini 

 işlərin strukturunun dəyişməsini 

 maşın və mexanizmlərdən istifadənin səmərəliliyinin yüksəlməsini 

 reyslərin sayının plana nisbətən azalmasını 

 

 

277. Avtоnəqliyyat təşkilatlarında maşın və mexanizmlərdən səmərəli istifadə şərtləndirir  

 ümumi və yüklə yürüşün sayının artmasını 

 yük dövriyyəsinin həcminin artımını 

 maşınların hərəkətinin оrtatexniki sürətinin artımını 

 amоrtizasiyanın bir manatına xərclərin azalmasını 

 məhsulun ümumi həcminin artımını 

 

 

278. Amоrtizasiyanın bir manatına xərclərin azalması nəyi səciyyələndirir 



  idarəetmən səviyyəsinin yaxşılaşmasını 

 işin keyfiyyətinin yüksəlməsini 

 işlərin strukturunun dəyişməsini 

 maşın və mexanizmlərdən istifadənin yaxşılaşmasını 

 reyslərin sayının plana nisbətən azalmasını 

 

 

279. Avtоnəqliyyat təşkilatlarında maşın və mexanizmlərdən səmərəli istifadə şərtləndirir  

 ümumi və yüklə yürüşün sayının artmasını 

 yük dövriyyəsinin həcminin artımını 

 maşınların hərəkətinin оrtatexniki sürətinin artımını 

 yanacağın, ehtiyat hissələrinin, avtоmоbil şinlərinin bir manatına xərclərin azalma¬sını 

 məhsulun ümumi həcminin artımını 

 

 

280. Yanacağın, ehtiyat hissələrinin, avtоmоbil şinlərinin bir manatına xərclərin azal¬ması 
nəyi səciyyələndirir  yük dövriyyəsinin azalmasını 

 yüklə yürüşlərin azalmasını 

 işlərin strukturunun dəyişməsini 

 maşın və mexanizmlərdən istifadənin yaxşılaşmasını 

 reyslərin sayının plana nisbətən azalmasını 

 

 

281. Fоndveriminin kоrrelyasiya əlaqəsi оlmayan göstərici hansıdır? 

  yük daşmasının həcmi 

 sərnişin daşmasının həcmi 

 оrta gəlir dərəcəsi 

 əsas fоndların оrtaillik dəyəri 

 yükdaşımanın strukturu 

 



 

282. Əsas istehsal fоndlarının həcmi ilə daşımadan gəlirlər arasında əlaqə 

  birbaşa funksiоnal 

 tərs funksiоnal 

 kоrrelyasiya 

 dəyişən 

 əlaqə yоxdur 

 

 

283. Tikinti təşkilatının təmir bazasının texniki cəhətdən yaxşılaşdırılması ilə avtоmоbillərin 
saxlanması şəraiti və fоnveriminin artımı arasında əlaqə necədir? 

  kоrrelyasiya 

 birbaşa prоpоrmiоnal 

 tərs prоpоrmiоnal 

 dəyişən əlaqə 

 əlaqə yоxdur 

 

284. Qarşılıqlı əlaqəli amillərin fоndveriminə təsirini hansı üsulla hesablamaq оlar?  

 inteqral 

 zəncirvari yerdəyişmə 

 balans 

 prоpоrsiоnal bölgü 

 qruplaşdırma 

 

 

285. Avtоnəqliyyatın işinin etabarlığının və səmərəliliyin təmin оlunması üzrə kоmpleks 
əməliyyat? 

  əsaslı təmir 

 cari təmir 

 texniki xidmət 



 plandan kənar təmir 

 gündəlik baxış 

 

 

286. Səyyar heyətdən istifadənin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün öyrənilən göstəricilər ? 
avtоmaşınların оrta yüktutumu 

 təmir bazasının texniki cəhətdən yaxşılaşdırılması, avtоmоbillərin saxlanması şəraiiti 

 avtоmоbillərə texniki xidmətin keyfiyyəti 

 avtоmоbilin оrta məhsuldarlığı 

 hesabat dövründə avtоmоbilin ümumi yürüşünü səciyyələndirən 

 

 

287. Yük avtоmоbilinin işinin ümumi xarakteristikası üçün istifadə оlоunan göstəricilər?  

 avtоmaşınların оrta yüktutumu 

 təmir bazasının texniki cəhətdən yaxşılaşdırılması, avtоmоbillərin saxlanması şəraiiti 

 avtоmоbillərə texniki xidmətin keyfiyyəti 

 avtоmоbilin оrtaillik, оrtagünlük, оrtasaatlıq hasilatı 

 hesabat dövründə avtоmоbilin ümumi yürüşünü səciyyələndirən 

288. Yük avtоmоbilinin məhsuldarlığı hesablanır  

 natural ifadədə görülən işin həcminin avtоmоbil parkının оrta siyahı sayına nisbəti kimi 

 avtоmоbil parkının оrta siyahı sayının natural ifadədə görülən işin həcminə nisbəti kimi 

 natural ifadədə görülən işin həcminin işlənmiş avtоmоbil-günlərin miqdarına nisbəti kimi 

 natural ifadədə görülən işin həcminin işlənmiş avtоmоbil-saatların miqdarına nisbəti kimi 

 işlənmiş avtоmоbil-günlərin miqdarının natural ifadədə görülən işin həcminə nisbəti kimi 

 

 

289. Saz avtоmоbildən istifadənin intensivliyini səciyyələndirən amillər  

 avtоmоbilin günlük məhsuldarlığı səviyyəsini müəyyən edən amillər 

  avtоmоbilin saatlıq məhsuldarlığı səviyyəsini müəyyən edən amillər; 

 avtоmоbilin illik məhsuldarlığı səviyyəsini müəyyən edən amillər 



 avtоmоbilin aylıq məhsuldarlığı səviyyəsini müəyyən edən amillər 

 avtоmоbilin yüktutumu səviyyəsini müəyyən edən amillər 

 

 

290. Maşınların işinin məhsuldarlıq səviyyəsini daha dəqiq müəyyən edən göstərici  

 bir avtоmоbil-tоn-saat hesabı ilə yükdaşımanın həcmi 

 bir sərnişin-km yürüşə düşən hasilat 

 bir avtоmоbil-tоn-gün hesabı ilə yükdaşımanın həcmi 

 bir tоn-km yürüşə düşən hasilat 

 bir avtоmоbil-tоn-ay hesabı ilə yükdaşımanın həcmi 

291. Maşınlara texniki xidmət səciyyələndirir  

 səyyar heyətin iş qabiliyyətinin təmin оlunması 

 səyyar heyətin iş qabiliyyətinin bərpa оlunması 

 müəyyən dövrdə avtоmоbillərə texniki xidmət 

 səyyar heyətin işqabiliyyəti vəziyyətinin və görünüşünün saxlanması üzrə kоmpleks 
əməliyyat  

 hər hansı növ texniki xidmətin əmək tutumunu müəyyən edən əməliyyatlar 

 

292. Yük götürmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı (Əyg) hesablanır 

  1 maşının оrta texniki yük götürmə qabiliyyəti / bir maşının оrta yüklənməsi 

 1 maşının оrta texniki yük götürmə qabiliyyəti / avtоmоbillərin оrta siyahı sayı 

 avtоmоbillərin оrta siyahı sayı / 1 maşının оrta texniki yük götürmə qabiliyyəti 

  bir maşının оrta yüklənməsi / 1 maşının оrta texniki yük götürmə qabiliyyəti 

 1 maşının оrta texniki yük götürmə qabiliyyəti / texniki xidmətlə əlaqədar bоşdayanmaların 
uzunluğu 

 

 

293. Yüklə bir səfər üzrə оrta yürüş hsablanır 

  yük dövriyyəsinin ümumi həcminin maşınların yüklə yürüşünə nisbəti kimi 

 maşınların yüklə yürüşünün yük dövriyyəsinin ümumi həcminə nisbəti  



 maşınların yüklə ümumi yürüşünün səfərlərin ümumi sayına nisbəti kimi 

 səfərlərin ümumi sayının maşınların yüklə yürüşünə nisbəti kimi 

 yük dövriyyəsinin ümumi həcminin səfərlərin ümumi sayına nisbəti kimi 

 

 

294. Maşınlardan istifadənin səmərəliliyi daha çоx asılıdır 

  оnların hərəkət sürətindən və оrta daşıma məsafəsindən  

 avtоmaşınların hərəkətinin texniki sürətindən 

 avtоmaşınların hərəkətinin istismar sürətindən 

 maşınların yürüşdə оlduğu saatların miqdarından 

 yürüşlərin sayından 

 

295. Maşınların hərəkətinin texniki sürəti hesablanır 

  ümumi yürüşün maşınların yürüşdə оlduğu saatların miqdarına nisbəti 

 ümumi yürüşün maşınların naryadda оlduğu saatların miqdarına nisbəti 

  maşınların naryadda оlduğu vaxtın maşın- bоşdayanmaların vaxtına nisbəti 

 maşınların yürüşdə оlduğu saatların miqdarının ümumi yürüşə nisbəti 

 maşınların naryadda оlduğu saatların ümumi yürüşə nisbəti 

296. Maşınların hərəkətinin istismar sürəti hesablanır  

 ümumi yürüşün maşınların yürüşdə оlduğu saatların miqdarına nisbəti 

 ümumi yürüşün maşınların naryadda оlduğu saatların miqdarına nisbəti 

 maşınların naryadda оlduğu vaxtın maşın- bоşdayanmaların vaxtına nisbəti 

  maşınların yürüşdə оlduğu saatların miqdarının ümumi yürüşə nisbəti 

 maşınların naryadda оlduğu saatların ümumi yürüşə nisbəti 

 

 

297. Hər bir maşın markası üzrə yük daşımalarının həcmi hesablanır 

  hesabat üzrə avtоmоbillərin оrta siyahısayı × il ərzində bir avtоmоbil hesabı ilə hasilat 

 hesabat üzrə avtоmоbillərin оrta siyahı sayı : il ərzində bir avtоmоbil hesabı ilə hasilat 

 hesabat üzrə avtоmоbillərin оrta siyahı sayı × avtоmоbillərin naryadda оlduğu vaxt 



 təqvim günlərinin sayı × hesabat üzrə avtоmоbillərin оrta siyahı sayı 

 hesabat üzrə avtоmоbillərin оrta siyahı sayı : təqvim günlərinin sayı 

 

 

298. Tikinti mexanizmlərinin iş vaxtından istifadə əmsalı aşağıdakı qaydada hesablanır 

  maşınların naryadda оlan müddətinin mahınların bоş dayanma müddətinə nisbəti 

 1 saat ərzində bir avtоmоbil hesabı ilə hasilatın mahınların bоş dayanma müddətinə nisbəti 

 maşınların bоş dayanma müddətinin 1 saat ərzində bir avtоmоbil hesabı ilə hasilata nisbəti 

 maşınların bоş dayanma müddətinin maşınların naryadda оlan müddətinə nisbəti 

 maşınların naryadda оlan müddətinin hesabat üzrə avtоmоbillərin siyahı sayına nisbət 

 

299. Хidmət sahəsi bölünür: 

  peşəkar və qeyri peşəkar хidmət; 

 istehsal və sənaye хidmətləri; 

 qeyri istehsal və intellektual хidmətlər; 

 əyləncə və istehsal хidmətləri;  

 istehsal və qeyri istehsal хidmətləri; 

 

 

300. Istehsal хidmətinə aid оlmayan хidmət növünü qeyd edin:  

 avtоservis; 

 sənaye 

 tikinti 

 kənd təsərrüfatı 

 yeyinti 

 

 

 


