
 

  

  

Bölmə: 0101 

Ad 0101 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

1. Ölkə iqtisadiyyatını təєkil edən sahələr səviyyəsində dövlətin iqtisadi struktur siyasətin dəyiєdirilməsinin 
əsas istiqamətlərinə aid deyil:    

a)istehsal vasitələri (“A”) və istehlak predmetləri (“B”) istehsal edən sahə qruplarının nisbətinin 
sonuncunun hesabına dinamik dəyiєdirilməsi 

b)hasilat və emal sahələrinin məhsullartının nisbətinin sonuncunun xeyrinə dəyiєdirilməsi 

c)səmərəsiz, bazar tərəfindən tələbat olamayan sahələrin ləğvi və iqtisadiyyat və əhali ьзьn zəruri 
olanların isə inkiєaf etdirilməsi 

d)xalq təsərrüfatında ETT-ni və müvafik olaraq milli iqtisadiyyatın rəqabətqabliyyətliliyini təmin edən yeni 
sahə və istehsallarınüstün inkişafı 

e))mövcud sahə və istehsalların tam ləğvi və yenilərinin yardılması 

 

2. Ölkədə sənaye istehsalının bundan sonra inkişafı zəminlərinə aid deyil:    

a)strukturyaradıcı sahələrin qabaqlayıcı inkişafı zəruriliyi 

b)maddi istehsalın digər sahələrinin bundan sonra da inkişafı 

c)daxili və xarici bazarlarda sahə müəssisələri tərəfindən istehsal olunan əmtəələrin 
rəqabətqabliyyətliliyini təmin edən texniki vasitələrələ sənayeni silahlandırılması 

d)Azərbaycanın iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin təmin edilməsi 



e))hazır məhsulların idxalı və xammalın ixracı həcminin ildən ilə artırılması. 

 

3. Əhalinin tələbatının məzmunundakı dəyiєikliklər nəzərdə tutulan tələbatı ödəməyə qadir məhsullar 
buraxan sahələrin inkişafını birbaşa şərtləndirir ki, bunun da səbəbi:    

a)elmi-texniki tərəqqi 

b)yüngül sənayenin məhsullarından istifadə edən xalq təsərrüfatı sahələrinin inkiєaf tempi 

c)kənd təsərrüfatının-yüngül sənayenin xammal bazasının inkişafı 

d))əhalinin maddi-rifah halının və mədəni səviyyəsinin artması 

e)beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin dərinləєməsi 

 

4. “Sahə iqtisadiyyatı” kursu öyrənir:    

a)beynəlxalq iqtisadi münasibətləri 

b))müasir dövrün iqtisadi qanunlarının konkret təzahürü formalarını və həmin qanunların daha səmərəli 
tətbiqinə təsir göstərən єərt və amilləri 

c)əhalinin iqtisadi vəziyyətinə və rifah halına təsir göstərən siyasi və demoqrafik amilləri 

d)müəssisələrin sanasiyası və ləğvolunma məsələlərini 

e)sahə müəssisələrinin və dövlətin iqtisadi və sosial siyasətini 

 

5. “Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı”kursunun obyekti:    

a))xalq təsərrüfatının xüsusi sahəsilərindən biri olan yüngül sənaye 

b)əhalinin gündəlik tələbatının ödənilməsinə yönəldilmiє qida sənayesi 

c)əmək vasitələri istehsal edən sənaye 

d)hasilat və emal sənayesi ilə bilavasitə əlaqəli fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı 

e)aqrar sanaye kompleksi 

 

6. Kursin obyektini təєkil edir:    

a)maşınqayırma, ağır metallurgiya 



b)qida sənayesi, tikiє sənyesi 

c)yüngül sənaye, qida sənayesi 

d))yüngül sənaye 

e)tikiє, tekstil, gцn-dəri, qida sənayesi 

 

7. Kursin obyektininə aid deyil:    

a)tikiє, xəz-dəri 

b)gön-dəri, toxuculuq 

c) trikotaj 

d)yüngül sənaye 

e))qida sənayesi 

 

8. Müasir dövrün iqtisadi qanunlarına aid deyildir:    

a)xalq təsərrüfatının inkişafı qanunu 

b)istehsal vasitələri və istehsalın üstün inkişaf qanunu, dəyər qanunu 

c)əmək məhsuldarlığının dönmədən artımı qanunu 

d)dəyər qanunu, xalq təsərrüfatının inkişafı qanunu 

e))insan sağlamlığının qorunması 

 

9. Əməyin ictimai bölgüsü formalarına aid deyildir:    

a)ümumi 

b)xüsusi 

c)fərdi 

d)xüsusi, fərdi 

e))kütləvi 
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10.Yüngül sənayenin sahə qruluєunun xarakterizə edilməsində istifadə olunur:    

a)sanaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən fond tutumu və fondverimi 
göstəriciləri 

b)sənaye müəssisələri arasındakı istehsal-təsərrüfat əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti 

c))istehsal olunan əmtəəlik məhsulun ümumi həcmində yüngül sənaye istehsalının xüsusi çəkisi 

d)sanaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti 

e)yüngül sənayenin digər sanaye sahələri ilə aralarındakı koopertaivləєmə səviyyəsini əks etdirən kəmiyyət 
nisbəti 

 

11. Yüngül sənayedə resurslardan səmərəli istifadəni xarakterizə edən əsas ümumi iqtisadi göstəricilər:    

a)istehsalın texniki səviyyəsi, əmək məhsuldarlığı 

b)fond verimi, fond silahlılığı, əmək haqqının səviyyəsi 

c)istehsal gücü, əmək məhsuldarlığı və iєзilərin peєə-ixtisas tərkibi 

d))istehsal olunan məhsulların fond tutumu, material tutumu, əmək tutumu 

e)mənfəət, rentabellik 

 

12. Sahə müəssisələrinin istehsal resurslarının tamamlanmış siyahısı:    

a)əmək resursları, informasiya, torpaq, fondverimi, əmək məhsuldarlığı 

b)istehsalın diversifikasiyası, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq təєəbbüskarlığı 

c)torpaq, əmək resursları, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq təєəbbüskarlığı, əmək 
məhsuldarlığı 

d)hüquqi və fiziki єəxslər, torpaq, əmək resursları, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq 
təєəbbüskarlığı 

e))torpaq, əmək resursları, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq təєəbbüskarlığı 



 

13. Yüngül sənaye:    

a)toxuculuq, tikiє, dəzgah, gön-dəri, ayaqqabı, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal sahələrindən 

b)süni və sintetik liflər, qida, tikiє, xəz-dəri, neft məhsulları, ayaqqabı, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal 
sahələrindən 

c)toxuculuq, meєə, tikiє, yun, gцn-dəri, ayaqqabı, kənd təsərrüfatı və xalçaçılıq kimi istehsal sahələrindən 

d)toxuculuq, tikiє, xəz-dəri, təhsil, kətan, pambıq, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal sahələrindən ibarətdir 

e))toxuculuq, tikiє, xəz-dəri, gön-dəri, ayaqqabı, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal sahələrindən 

 

14. İctimai istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas yolları:    

a)infrastruktur sahələrinin inkişafı 

b)sahə müəssisələrində istehsalın həcminin intensiv istehsal hesabına artırılması 

c)kombinələєdirilmiє mьəssisələrin ayrı-ayrı müəssisələrə bölünməsi 

d))əmək məhsuldarlığının artımının sürətləndirilməsi 

e)müəssisədə maşın və avadanlıqların sayının artırılması 

 

15. İctimai istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas yolları:    

a)yüngül sənayenin infrastruktur sahələrinin inkişafı 

b)sahə müəssisələrində istehsal avadanlıqlarının sayının artırılması və təchizatın həcminin artırılması 

c)kombinələєdirilmiє mьəssisələrin ayrı-ayrı müəssisələrə bölünməsi 

d))xalçaçılıqda əmək məhsuldarlığının artımının sürətləndirilməsi, maddi ehtiyatlardan istifadənin 
səmərəliliyini yüksəldilməsi və s. 

e)material tutumunu azaltmaq və istehsal tullantılarını təkrar emala deyil utilizasiya etmək 

 

16. Yüngül sənayenin əsas vəzifəsi:    

a)kənd təsərrüfatı məhsullarından geyim əşyalarının hazırlanması və əhaliyə çatdırılması 

b)maddi istehsalın digər sahələri ilə istehsal-təsrrüfat əlaqələrinin qurulması 



c)qida sənayesi və digər maddi istehsal sahələri üçün yarımfabrikatların hazırlanması 

d)maddi istehsalın digər sahələrinin istehsal etdikləri xammal və materiallardan istifadə etməklə istehsalın 
həcmini artırmaq 

e)) sahə məhsullarına əhalinin bütün təbəqələrinin artan tələbatının ödənilməsi 

 

17. “Xammalın emalı proseslərinin oxşarlığı” əlamətinə uyğun olaraq sahələr formalaşmışdır:    

a)Ağac emalı, süd məhsulları, gön-dəri sənayesi 

b))Kimya və toxuculuq sənayesi, kimya maşınqyırması 

c)Energetika, tikiє sənayesi, süd məhsulları sənayesi 

d)Yüngül sənaye maşınqayırması, tikinti-yol maşınqayırma və kommunal maşınqyırma 

e)ət və ət məhsulları emalı, nəqliyyat və s. 

 

18. Yüngül sənaye:    

a))kənd təsərrüfatı və kimya sənayesindən aldığı xammalı emal edərək əsasən xalq istehlakı şeyləri istehsal 
edən sahə 

b)yalnız istehsal istehlakı şeyləri istehsal edən sahə 

c)maddi istehsalın digər sahələri üçün yrımfabrikat istehsal edən sahə 

d)yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları emal edən sahə 

e)kənd təsərrüfatı, kimya və neft sənaye malları emal edən sahə 

 

19. Verilən variantlardan hansında maddi istehsal sahələrinə aid olmayan sahə qeyd edilmiєdir?    

a))mənzil-kommunal xidməti 

b)yüngül sənaye, yeyinti sənayesi 

c)kənd ətəsərrüfatı, maşınqayırma 

d)nəqliyyat, rabitə 

e)madi-texniki təchizat 
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20.Hansı dövrdən Azərbaycanda yüngül sənaye məhsullarının istehsalı əl üsulundan sənaye formasına 
keçməyə başlamışdır?    

a)sənaye məhsullarının istehsalı əl üsulundan sənaye formasına XVIII əsrin sonlarından keçməyə 
başlamışdır 

b)XIX əsrin əvvəllərindən 

c)sənaye məhsullarının istehsalı əl üsulundan sənaye formasına XX əsrin əvvəllərindən etbarən keзməyə 
başlamışdır 

d)XIX əsrin ortalarından 

e))XIX əsrin sonlarından 

21. Hansı dördə Azərbaycanda sənayenin təmərküzləєməsi yüngül sənayenin sürətlə inkişafına təkan 
vermiєdir?    

a)XVIII əsrin sonlarından 

b)XIX əsrdə 

c))XX əsrdə 

d)XIX əsrin əvvəllərindən 

e) XIX əsrin sonlarından 

 

 22.İqtisadi cəhətdən daha ucuz baєa gələn təbii lif növü:    

a)yun 

b)kətan 

c))pambıq 

d)mineral 

e)yun və mineral liflər 



 

23. Yüngül sənayenin əsas xammallarından olan sintetik liflər neзənci ildən istehsal olunmağa 
başlınılmışdır?    

a)1882-ci ildən 

b))1932-ci ildən 

c)1905-ci ildən 

d)1912-ci ildən 

e)1922-ci ildən 

 

24. Xam pambığın hər 1000 kq-dan təqribən neзə kq pambıq mahlıc alınır?    

a)~460 kq 

b)~460-500 kq 

c)~760 kq 

d))~360 kq 

e)~760-800 kq 

 

 25.İlkin emaldan sonra 1000 kq pambıq mahlıcdan təqribən neзə kq pambıq iplik alınır?    

a)~750-850 kq 

b)~760-800 kq 

c))~850-900 kq 

d)~460-500 kq 

e)~920-960 kq 

 

26. Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan və Gürcüstan ölkələri istisna olmaqla Azərbaycan 
Respublikasında toxuculuq və tikiє məhsullarına neçə % idxal rüsumu tətəbiq olunur?    

a)12% 

b)16% 



c))15% 

d)17% 

e)11% 

 

27. İlkin Azərbaycan mənєəli bütün toxuculuq və tikiє məhsullarının preferensiyal ölkələrə-Rusiya, Ukrayna, 
Qazaxısatan, Özbəkistan və Gьrcьstana ixrac rьsumu neзə % təєkil edir?    

a)10% 

b)12% 

c))0% 

d)15% 

e)6% 

 

28. Azərbaycan mənєəli toxuculuq və tikiє məhsulları Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edildikdə neзə % 
gömrük rüsumu tətbiq edilr?    

a))8,4-9,9 % 

b)10% 

c)10-12% 

d)12-15% 

e)0 % 

 

29. Azərbaycandan ьзьncь цlkə mənєəli toxuculuq və tikiє məhsulları Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac 
edildikdə neзə % gömrük rüsumu tətbiq edilr?    

a)13-15% 

b)10-12% 

c))10,4-12,4 % 

d)0-5 % 

e)12-15% 
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30.Sənaye:    

a)gəlir əldə etmək məqsədilə malların buraxılışı və xidmət göstərilməsi ьзьn istehsal vasitələri və digər 
iqtisadi aktivlərlə canlı əməyin birləєməsinə yönəldilmiє iqtisadi fəaliyyətdir. 

b)satış və ya istehlakçılara göndərmək üçün hazır olan və ticarət müəssisələrinə, yaxud istehlakçılara 
göndərilənədək istehsalçıda saxlanılan, gələcəkdə emal ьзün nəzərdə tutulmayan məhsullardır. 

c))iєзilərinin əməyi əsas etibarı ilə təbiətdə mövcud olan və süni surətdə təkrar olunmayan maddi 
nemətlərin əldə olunmasına, bu nemətlərin emalına, həmзinin kənd və meєə təsərrüfatı məhsullarının 
emalına yönəldilmiє maddi istehsal sahəsidir. 

d)iqtisadiyyat sahələrində: sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. elektrik enerjisindən faktiki 
istifadə edilməsini xarakterizə edir. 

e)istehsal təyinatlı əsas fondların dəyərinin həmin fondların köməyi ilə istehsal olunmuє məhsulun üzərinə 
tədricən keзməsi, pul vəsaitlərinin məqsədli yığımı və sonradan onların aşınmış əsas fondların təkrar 
istehsalında istifadəsidir 

 

31. Sənaye məhsulu:    

a)gəlir əldə etmək məqsədilə malların buraxılışı və xidmət göstərilməsi ьзьn istehsal vasitələri və digər 
iqtisadi aktivlərlə canlı əməyin birləєməsinə yönəldilmiє iqtisadi fəaliyyətdir. 

b)iqtisadiyyat sahələrində: sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. elektrik enerjisindən faktiki 
istifadə edilməsini xarakterizə edir. 

c))əmtəə və yaxud istehsal xidmətləri formasında ifadə edilən, müəssisənin fəaliyyətinin birbaєa səmərəli 
nəticəsidir 

d)müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək ьзьn əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiє 
iєзinin gцrdьyь iєə görə, iєə götürən tərəfindən pul və natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq 
məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödəniєlərin məcmusudur. 

e)sənaye-istehsal təyinatlı əsas fondların orta illik dəyərinin iєзilərin orta siyahı sayına nisbəti kimi 
hesablanır. 

 



 32.Əyricilik istehsalında:    

a))liflər (təmiz və ya qarışıq şəkildə) emal edilərək ipliyə зevrilir. 

b)liflər (təmiz və ya qarışıq şəkildə) emal edilərək parзaya зevrilir. 

c)liflər (təmiz və ya qarışıq şəkildə) emal edilərək kiєə зevrilir. 

d)liflər (təmiz və ya qarışıq şəkildə) emal edilərək ipliyə зevrilir. 

e)liflər (təmiz və ya qarışıq şəkildə) emal edilərək sapa зevrilir. 

 

33. Xovlu parзalara aid edilir:    

a)mahud, bayka və plyuє parзalar. 

b)bobrik, boston və plyuє parзalar. 

c))bobrik, bayka və plyuє parзalar. 

d)krep, bobrik, bayka və plyuє parзalar. 

e)mahud, boston və plyuє parзalar. 

 

34. Kostyumluq yun parзalara aid edilir:    

a)bobrik, bayka və plyuє parзalar. 

b) bobrik, boston və plyuє parзalar. 

c)mahud, bayka və plyuє parзalar. 

d))boston, krep və triko parзalar. 

e)mahud, boston və plyuє parзalar. 

 

35. Pereskurantına görə pambıqdan olan parçalar hansı qruplara bölünür?    

a)зit, bez, satin parзalar. 

b)mahud, boston, plyuє parзalar. 

c))bezlər, mitkallar, xьsusi parзalar . 

d)kişi, qadın, uşaqlar üзьn parзalar. 

e)pambıq, yun, kətan, ipək parзalar. 



 

36. Bunlar üst geyimləridir.    

a)pijama, alt köynək, gecə köynəyi, qısa alt tumanı, kişi tumanı, üzgüçü tumanı, çimərlik kostyumu, зimərlik 
dəsti, darbalaq, alt tuman, körpə əskisi və s. 

b)yorğan üzü, döєəkağı, başlıqlı mələfə, bələk əskisi, yastıq üzü, sırınmış örtük, yorğan, körpə uєaq ьзьn 
konvert və s. 

c))palto,yarım palro plaş jaket, jlet, pencək, gödəkcə, kostyum, kombinezon, örtük, don-palto və.s. 

d)büsthalter- kombinasiya, kombinasiya- korset, yarım korset, qrasiya , qrasiya-yuman, corab ьзьn kəmər, 
kəmər- darbalaq, büsthalter və s. 

e)şlyapa, qulaqlı papaq, furajka, beret, kepka, günlüksüz şapka, şlem, jokey papağı, pilotka, kapor, çənə 
altından lentlə bağlanan yumuşaq qadın papağı, və s, 

 

37. Bunlar alt geyimləridir.    

a)palto,yarım palro plaş jaket, jlet, pencək, gödəkcə, kostyum, kombinezon, örtük, don-palto və.s. 

b))pijama, alt köynək, gecə köynəyi, qısa alt tumanı, kişi tumanı, üzgüçü tumanı, çimərlik kostyumu, зimərlik 
dəsti, darbalaq, alt tuman, körpə əskisi və s. 

c)yorğan üzü, döşəkağı, başlıqlı mələfə, bələk əskisi, yastıq üzü, sırınmış örtük, yorğan, körpə uєaq ьзьn 
konvert və s. 

d)büsthalter- kombinasiya, kombinasiya- korset, yarım korset, qrasiya , qrasiya-yuman, corab üçün kəmər, 
kəmər- darbalaq, büsthalter və s. 

e)şlyapa, qulaqlı papaq, furajka, beret, kepka, günlüksüz şapka, şlem, jokey papağı, pilotka, kapor, çənə 
altından lentlə bağlanan yumuşaq qadın papağı, və s. 

 

38. Bunlar korset məmulatlarıdır.    

a)büsthalter- kombinasiya, kombinasiya- korset, yarım korset, kombinezon, örtük, don-palto və.s. 

b)pijama, alt köynək, gecə köynəyi, qısa alt tumanı, kişi tumanı, büsthalter- kombinasiya, kombinasiya- 
korset, yarım korset, alt tuman, körpə əskisi və s. 

c)yorğan üzü, döşəkağı, başlıqlı mələfə, bələk əskisi, yastıq üzü, sırınmış örtük, yorğan, körpə uєaq ьзьn 
konvert və s. 

d))büsthalter- kombinasiya, kombinasiya- korset, yarım korset, qrasiya , qrasiya-yuman, corab üçün kəmər, 
kəmər- darbalaq, büsthalter və s. 



e)şlyapa, qulaqlı papaq, furajka, beret, kepka, günlüksüz şapka, şlem, jokey papağı, pilotka, kapor, çənə 
altından lentlə bağlanan yumuşaq qadın papağı, və s. 

Bölmə: 0301 

Ad 0301 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

39.Yüngül sənayeni təbii (natural) xammalla təchiz edən sahə:    

a)neft-kimya 

b)aqrar sənaye 

c)maşınqayırma 

d))kənd təsərrüfatı 

e)rabitə 

 

40. Yüngül sənayenin strukturunda mövcud olan yarımsahələr hansı üç əsas qruplarda birləєdirilmiєlər?    

a)tikiє, xəz-dəri, xalзa və xalзa məmulatı 

b))toxuculuq (tekstil), tikiє və dəri-ayaqqabı sənayesi 

c)xrom gön-dəri malları, ayaqqabı, iplik 

d)pambıq ipliyi, yun iplik, xovlu iplik 

e)iplik, parзa, geyim əşyaları 

 

41. Toxuculuq sənayesinə aid olmayan yarım sahə:    

a)pambıq, ipək, yun, toxuculuq sənayeləri 

b)kətanın, yun upilyin emalı sənayeləri 

c)tor toxyuma sənayesi 

d))dəri-ayaqqabı 



e)basma-keзə, qeyri-partзa məhsulları istehsal sənayesi 

 

42. Variantlardan hansında sahələrin əsas fərqləndirici cəhətləri qeyd edilməmiєdir?    

a)məhsulun iqtisadi təyinatı 

b)istifadə olunan xammalın xarakteri 

c)istehsal texnologiyaı 

d))kadr axıcılığı 

e)iєзilərin ixtisas tərkibi 

 

43. Məhsulun funksional təyinatından asılı olaraq bütün sənaye bölünür:    

a))əsas fondlar, dövriyyə vəsaitləri və istehlak єeyləri istehsal edən sahələrə 

b)dövriyyə fondları emal edən sahələrə 

c)əsas fondlara xidmət edən sahələrə 

d)əsas fondlara xidmət edən və maddi-texniki təchizat iєlərini həyata keзirən sahələrə 

e)hasiledici və emaledici 

 

44. Sənayenin sahə quruluєu:    

a)sənaye müəssisələri arasındakı istehsal-təsərrüfat əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti 

b))sanaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti 

c)sanaye sahələri arasındakı koopertaivləєmə səviyyəsini əks etdirən kəmiyyət nisbəti 

d)sənaye sahələri arasında texniki və ictimai əmək bölgüsü 

e)sənayeni təєkil edən sahələr, yarım sahələr və müəssisələrin say nisbətidir 

 

45. Yüngü sənaye sahələrinin əsas əlamətlərinə aid deyil    

a)müəyyən sayda müstəqil oxєar mьəssisələrin olması 

b)sahədə istehsal olunan məhsulların istehlak və iqtisadi təyinatının oxşarlığı 

c)ilkin emal olunan xammalın müəyyən dərəcədə eynicinsliyi 



d)sahənın konkret məhsulunun hazırlanması texnologi prosesini həyata keзirə biləcək yüngül sənaye ьзьn 
xas olan maddi-texniki baza 

e))maddi-texniki təminat və satışın təєkili 

 

46. Sənayenin sahə quruluєu dedikdə:    

a)sənaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbə 

b)sanaye sahələri arasındakı koopertaivləєmə səviyyəsini əks etdirən kəmiyyət nisbəti 

c)sənaye sahələri arasında texniki və ictimai əmək bölgüsü 

d)sənayeni təєkil edən sahələr, yarım sahələr və müəssisələrin say nisbəti 

e))sənayenin tərkibi və sənayeyə daxil olan sahələrin kəmiyyət nisbəti və onlar arasındakı qarşılıqlı 
əlaqələr baєa dьєьlьr 

 

47. Qeyd edilən variantlardan hansı sənayenin sahə quruluєuna təsir edən amillərə aid deyildir    

a)elmi-texniki tərəqqinin maddi əsasını təєkil edən sahələrin üstün inkişafı 

b)qeyri səmərəli hesab olunan sahə və ya istehsalların perspektiv inkişafına mane ola biləcək tədbirlər 

c)təmərküzləєmə, ixtisaslaєma və kombinələєdirmə kimi istehsalın ictimai təşkili formalarının inkişafı 

d)cəmiyyət üzvlərinin maddi və mənəvi həyat səviyyələrinin yüksəldilməsi 

e))sənaye istehsal heyətinin əmək haqlarının səviyyəsi 

 

48. Sahələrin fərqləndirici əlamətlərinə aid deyildir:    

a)məhsulun iqtisadi təyinatı 

b)istifadə olunan məhsulun xarakteri 

c)istehsalın texniki bazası 

d)texnoloji prosesin xüsusiyyyətləri 

e))müəssisələrin цlзьsь 

Bölmə: 0302 

Ad 0302 



Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

49.Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı kursunun obyektinə aid deyil:    

a)xalq təsərrüfatının xüsusi sahələrindən biri olan olan toxuculuq sənayesi. 

b)xalq təsərrüfatının xüsusi sahələrindən biri olan olan tikiє sənayesi. 

c)ölkə iqtisadiyyatının xüsusi sahələrindən biri olan olan gön-dəri emal edən müəssisələr. 

d))ölkə iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən biri olan olan darayıçı-əyriзi dəzgahlar istehsal edən sənaye 
müəssisələri. 

e)xalq təsərrüfatının mühüm sahələrindən biri olan olan ipəkзilik. 

 

50. Yüngül sənayenin strukturunda ən bцyьk xьsusi зəkiyə:    

a)toxuculuq, dəri və xəz sahələri malikdirlər 

b))tikiє və toxuculuq sahələri malikdirlər. 

c)tikiş, ayaqqabı və xəz-dəri sahələri malikdirlər. 

d)pambıqçılq və ipəkзilik sahələri malikdirlər. 

e)pambığın, kətanın və yunun ilkin emalı sahələri malikdirlər. 

 

51. Sənayenin sahə quruluєu xarakterizə edən amillər:    

a)ölkədə sənayenin inkiєaf səviyyəsi. 

b)olkənin ənaye və texniki inkişafı səviyyəsi 

c)ölkənin iqtisadi asılılıq və ya azadlıq səviyyəsi. 

d)ölkədə ictimai əməyin məhsuldarlıq səviyyəsi. 

e))bütün variantlar düzdür. 

 

52. Yüngül sənaye sahə və yarımsahələində fəaliyyət göstərən müəssisələrin əsas vəzifəsi:    



a)kənd təsərrüfatı məhsulların emal etməklə kimya sənayesi ьзьn xammal və yarımfabrikatlar 
hazırlamaqdan ibarətdir 

b)maddi istehsalın digər sahələri ilə istehsal-təsrrüfat əlaqələrinin qurulmasından ibarətdir 

c))sahə məhsullarına istehsal və xidmət sahə müəssisələrinin və əhalinin bütün təbəqələrinin artan 
tələbatının ödənilməsindən ibarətdir 

d)qida sənayesi və digər maddi istehsal sahələri üçün yarımfabrikatların hazırlanmsından ibarətdir 

e)maddi istehsalın digər sahələrinin istehsal etdikləri xammal və materiallardan istifadə etməklə istehsalın 
həcmini artırmaqdan ibarətdir 

 

53. Yüngül sənayenin strukturunda mövcud olan yarımsahələr hansı üç əsas qrupda birləєdirilmiєlər?    

a)iplik, parзa, geyim əşyaları 

b)xrom gön-dəri malları, ayaqqabı, iplik 

c)pambıq ipliyi, yun iplik, xovlu iplik 

d)tikiє, xəz-dəri, xalзa və xalзa məmulatı 

e))toxuculuq, tikiє və dəri-ayaqqabı sənayesi 

 

54. Sənaye hansı əlamətlərə uyğun olararaq hasilat və emal sənayesi kimi fərqləndirilir?    

a))əmək predmetlərin təsir etmə 

b)əmtəələrin iqtisadi təyinatı 

c)xammal və materialların fiziki və kimyəvi xassələri 

d)hazır məhsulların istismara yararlılıq müddəti 

e)ixtisaslaєma dərəcəsi əlamətlərinə görə. 

 

55. Yüngül sənayenin sahə quruluєu dedikdə:    

a)yüngül sənaye sahələrinin istehsal həcminə görə ardıcıllığı başa düşülür 

b)sahəyə daxil olan istehsalların məcmusu baєa dьєьlьr 

c))yüngül sənaye sahələri arasındakı qarşılıqlı istehsal əlaqələrini əks etdirən kəmiyyət nisbəti baєa dьєьlьr 

d)sahə istehsalları arasındakı iqtisadi-istehsal asılılığı başa düşülür 



e)yüngül sanayeni təєkil edən istehsalllar və təchizatçı müəssisələr arasındakı qarşılıqlı əlaqə və iqtisadi 
maraqların strukturu nəzərəd tutulur 

 

56. Yüngül sanayeni təєkil edən sahələr hansı əlamətlərə görə təsnifatlaşdırılır?    

a)məhsulun aldığı iqtisadi təyinatına görə, əmək predmetinin spesifik xüsusiyyətinə görə, idarəзilik və 
tabeзilik əlamətinə görə və iqtisadi yararlılıq müddətinə və əlamətinə görə 

b))məhsulun aldığı iqtisadi təyinatına görə, əmək predmetinə təsir etmə xüsusiyyətinə görə, idarəзilik və 
tabeзilik əlamətinə görə və iqtisadi özünəməxsusluq əlamətinə görə 

c)alınan məhsulun həcminə görə, əmək predmetinin spesifik xüsusiyyətinə görə, idarəзilik və tabeзilik 
əlamətinə görə və iqtisadi yararlılıq müddətinə və əlamətinə görə 

d)məhsulun aldığı iqtisadi təyinatına görə, əmək predmetinin spesifik xüsusiyyətinə görə, strateji xarakterə 
malik olmasına görə, əlamətinə görə və iqtisadi yararlılıq müddətinə və əlamətinə görə 

e)məhsulun aldığı iqtisadi təyinatına görə, əmək predmetinin yararlılıq xüsusiyyətinə görə, idarəзilik və 
tabeзilik əlamətinə görə və iqtisadi və sosial əhəmiyyətinə görə 

 

57. Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən Azərbaycanda birinci toxuculuq müəssisəsi olan “Qafqaz səhmdar 
cəmiyyəti” nə vaxt inєa etdirilmiєdir?    

a)XIX əsrin sonlarında 

b))XIX əsrin sonlarında 

c)XVIII əsrin sonlarında 

d)XIX əsrin ortalarında 

e)XX əsrin ortalarında 

 

58. Maddi sitehsalın hansı sahəsi yüngül sənayeni natural xammalla təchiz edir?    

a))kənd təsərrüfatı 

b)neft-kimya 

c)aqrar sənaye, 

d)maşınqayırma 

e)rabitə 



Bölmə: 0402 

Ad 0402 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

59.Yüngül sənayenin yerləєdirilməsində əsas prinsiplərnə aid deyil:    

a)istehsalın xammal mənbələrinə və hazır məhsul istifadəsi rayonlarına ümumdünya yaxınlaşdırılması 

b)xammalın ilkin emalının təkrar emal sahələrinə yaxın yerləєdirilməsi 

c))xammalın tədarükü, ilkin emalı və təkrar emalının nəzərə alınması ilə sənayenin yerli və beynəlxalq satış 
bazarlarına yaxın yerləєdirilməsi 

d)iqtisadi rayonlar arasında əməyin rasional bцlьєdьrьlməsi və təsərrüfatların kompleks inkişaf etdirilməsi 

e)dövlətin müdafiə qabliyyətliliyinin nəzərə alınması və möhkəmləndirilməsinə xidmət edilməsi 

 

60. Sənayenin yerləєdirilməsi prinsiplərinin yüngül sənayenin yerləєdirilməsi prosesinə təsiri hansı 
amillərin vasitəsilə həyata keзirilir?    

a))təbii-iqtisadi, texniki-iqtisadi və iqtisadi-siyasi 

b)təbii-coğrafi, texniki-iqtisadi və iqtisadi-siyasi 

c)təbii-iqtisadi, texniki-texnoloji və iqtisadi-siyasi 

d)təbii-iqtisadi, texniki-iqtisadi və sosial-iqtisadi 

e)sosial-iqtisadi, texniki-texnoloji və iqtisadi-siyasi 

 

61. Xam pambıqdan təqribən neзə faiz təmiz liflər alınır?    

a)25% 

b)30% 

c))33,3% 

d)48% 



e)37,5% 

 

62. Yuyulmamış yun yuyulduqdan, təmizləndikdən sonra təqribən neзə faiz təmiz yun alınır?    

a))45-67% 

b)40-42% 

c)34-41% 

d)71-77% 

e)33-38,7% 

 

63. Barama təmizləndikdən sonra təqribən neзə faiz təmiz ipək alınır?    

a))33,3% 

b)25% 

c)30% 

d)48% 

e)37,5%. 

 

64. İlkin emalı keçmiş pambıqdan təqribən neзə faiz iplik alınar?    

a))82-88% 

b)86-88% 

c)90% 

d)78% 

e)82% 

 

65. İlkin emalı keçmiş yundan təqribən neзə faiz iplik alınar?    

a)82-88% 

b)86-88% 

c)90% 



d)78% 

e))85 % 

 

66. İlkin emalı keçmiş ipəkdən təqribən neзə faiz hazır məhsul alınar?    

a)88% 

b)86-88% 

c)90% 

d)78% 

e))99 % 

 

67. Yüngül sənaye istehsalının səmərəli yerləєdirilməsinin əsas prinsipləri:    

a)sənaye istehsalının xammal mənbələrinə və hazır məhsulların istehlakı rayonlarına yaxınlığı. 

b)sənayenin ixtisaslaşması və bütün təbii və əmək resurslarından istifadə əsasında ölkə ərazisində sənaye 
istehsalının bərabər bцlьєdьrьlməsi. 

c)iqtisadi rayonlar arasında əməyin rasional bцlьєdьrьlməsi və təsərrüfatların kompleks inkişaf etdirilməsi 

d)a 

e))a, b, c. 

 

68. Dünya iqtisadiyyatının müasir iqtisadi və texnoloji inakişafı şəraitində yüngül sənayenin 
yerləєdirilməsinə təsir edən əsas amillər hansılardır?    

a))nəqliyyat amili, demoqrafik amillər, xammal və istehlak amilləri və s. 

b)rəqabət, dövlətin müdafiə qabliyyətliliyinin qorunması və digər siyasi amillər 

c)istehlak olunan xammalın və buraxılan məhsulun keyfiyyəti amilləri 

d)inhisarçılıq və maddi-texniki təchizat amilləri 

e)tələb və təklif amili, həmзinin məhsulun зeєidi amilləri 

Bölmə: 0501 

Ad 0501 



Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

69. Elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətlərinə aid deyil:    

a)texniki inqilab və texniki tərəqqinin əsası kimi elmin özünün qabaqlayıcı inkişafı 

b)istehsalın tam elektrikləєdirilməsi 

c)istehsalın elektronlaşdırılması 

d)elektron hesablayıcı və informasiya texnologiyalarının miqyaslı istifadəsi 

e))təmərküzləєmə və kombinələєdirmə 

 

70. Elm və texnikanın, yeni sahələrin inkişafına, mövcud sahələrdən yeni yarımsahələrin yaranmasına, 
zamanın tələblərinə cavab verməyən müəssisə və ya sahələrin ləğvinə səbəb olur:    

a)sahədə çalışan işçilərin ixtisas səviyyələrinin artması 

b))elmi-texniki tərəqqi 

c)fondtutumunun artması, əmək məhsuldarlığının artması 

d)materialtutumunun artması, fondveriminin azalması 

e)əhalinin maddi rifah və mədəni səviyyəsinin artması 

 

 71.Sənayenin inkiєaf etdirilməsi iєində:    

a))sənayenin elmi-texniki tərəqqini təmin edən sahələrinin və cəmiyyət üzvlərinin sosial rifahının 
yüksəldilməsində rol oynayan sahələrin 

b)kəmiyyət göstəricilərinin keyfiyyət göstəricilərindən üstün tutulması 

c)dövlətin beynəlxalq iqtisadi siyasətini 

d)idxal və ixracat arasındakı nisbəti 

e)texnoloji prosesin xüsusiyyyətləri diqqət mərkəzində saxlamaq zəruridir 

 



72. Elmi-texniki tərəqqi bir-birindən asılı olan hansı formalarda həyata keзirilir?    

a))elm və texnikanın ənənəvi əsaslarının nisbətən yavaє və qismən təkmilləєdirilməsini bildirən təkamül 
formasında və elmi-texniki inqilabi formada 

b)elm və texnikanın ənənəvi əsaslarının nisbətən yavaє və qismən təkmilləєdirilməsini bildirən təkamül 
formasında, elmi-texniki inqilabi formada və dövri olaraq tətbiq olunan yeniliklər formasında 

c)elm və texnikanın ənənəvi əsaslarının nisbətən yavaє və qismən təkmilləєdirilməsini bildirən təkamül 
formasında və dövri olaraq tətbiq olunan yeniliklər formasında 

d)müasir dövrdə iqtisadi inkişafı şərtləndirən elm və texnikada təkmilləєdirmə və əsaslı təmir iєlərinin 
aparılması və dövri olaraq tətbiq olunan yeniliklər formasında 

e)təcrübə və elmin birləєməsi nəticəsində istehsalın qismən təkmilləєdirilməsini bildirən təkamül 
formasında və dövri olaraq tətbiq olunan yeniliklər formasında 

 

73. Elmi-texniki tərəqqi, elmi-texnoloji inkiєaf, intensivləєdirmə və istehsalın səmərəliliyi:    

a))bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə əlaqəlidirlər 

b)bir-birinə əks təsir göstərirlər 

c)biri digərindən irəli gəlirlər 

d)ardıcıl olaraq əldə edilirlər 

e)hamısı istehsalın səmərəliliyindən irəli gəlir 

 

74. Elmi-texniki tərəqqinin əsas vəzifəsi:    

a))ictimai istehsalın intensivləєdirilməsini və onun da əsasında səmərəliliyinin yüksəldilməsini təmin 
etməkdən 

b)ictimai istehsalı yeni texnika və texnologiya ilə təmin etməkdən 

c)sənaye müəssisələrində fondtutumu səviyyəsinin yüksəldilməsindən 

d)sənaye müəssisələrində fondtutumu və materialtutumu səviyyəsinin azaldılmasına nail olmaq, işçilərin 
əmək haqlarının artırılmasını stimullaşdılrmaqdan 

e)sənaye müəssisələrinin istehsal əsas fondlarının aktiv hissəsindən intensiv istifadəyə єərait yaratmaqdan 
ibarətdir 

 

75. Veilən variantların hansında elmi-texniki tərəqqinin istiqamətlərinə aid olmayan meyllər qeyd 



edilmiєdir?    

a))təmərküzləєmə, kombinələєdirmə, ixtisaslaşdırma, kooperativləєdirmə 

b)istehsalın tam elektrikləєdirilməsi, istehsalın elektronlaşdırılması 

c)istehsalın elektronlaşdırılması, elektron hesablayıcı və informasiya texnologiyalarının miqyaslı istifadəsi 

d)elektron hesablayıcı və informasiya texnologiyalarının miqyaslı istifadəsi 

e)texniki inqilab və texniki tərəqqinin əsası kimi elmin özünün qabaqlayıcı inkişafı 

 

76. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi:    

a))məhsulun rəqabətqabliyyətliliyinin artmasına, əmək єəraitinin yaxşılaşmasına, sosial məsələlərin 
həllinin asanlaşmasına və s. bu kimi məsələlərin həllinə imkan yaradır 

b)istehsalın miqyasının və artım pempinin zəifləməsinə, bəzən müəssisələrin istehsal təsərrüfat 
fəaliyyətinin dayandırılması və s. bu kimi məsələlərin həllinə imkan yaradır 

c)iє єəraitinin mürəkkəbləєməsinə və fondveriminin azalması və s. bu kimi məsələlərin həllinə imkan 
yaradır 

d)sosial məsələlərin həllinin asanlaşmasına və əmək məhsuldarlığının a səviyyəsinin aşağı düşməsi və s. bu 
kimi məsələlərin həllinə imkan yaradır 

e)yüngül sənayenin ayrı-ayrı yarımsahələrində mövsümük amilinin təsirinin yumşaldılması, məhsulun çeşidi 
azaldılması və keyfiyyətinin zəifləməsi və s. bu kimi məsələlərin həllinə imkan yaradır 

 

77. Elm və texnikanın, yeni sahələrin inkişafına, mövcud sahələrdən yeni yarımsahələrin yaranmasına, 
dövrün tələblərinə cavab verməyən müəssisə və ya sahələrin ləğvinə səbəb olur:    

a))elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin və onun əsas istiqamətlərində nəzərəd tutulmuє tədbirlərin-
mexanikləєdirmə, avtomatlaşdırma, kimyalaşdırma, elektrikləєdirmə və s bu kimi yenilkilərin istehsala 
tətbiqi 

b)sənayedə baє verən kəmiyyət dəyiєmələrinin toplanaraq müəyyən nərhələdə-“böhran nöqtəsində”-yeni 
keyfiyyət halına keçməsi, yeni prinsip, postulat və qnunlar əsasında tərəqqi, onların inkişafında yeni 
metodlarıntətbiq edilməsi 

c)sənayedə baє verən kəmiyyət dəyiєmələrinin toplanaraq müəyyən nərhələdə-“böhran nöqtəsində”-yeni 
keyfiyyət halına keçməsi, yeni prinsip, postulat və qnunlar əsasında tərəqqi, onların inkişafında yeni 
metodların tətbiq edilməsi 

d)yeni prinsip, postulat və qnunlar əsasında tərəqqi, onların inkişafında yeni metodların tətbiq edilməsi 



e)elm və texnikada baє verən kəmiyyət dəyiєmələrinin toplanaraq müəyyən nmərhələdə, yeni keyfiyyət 
halına keçməsi, yeni prinsip, postulat və qnunlar əsasında tərəqqi, onların inkişafında yeni metodlarıntətbiq 
edilməsi 

 

78. Elmi-texniki inqilabın əlamətləri hansılardır?    

a)elmin yüksək inkişafı, dünyada baş vermiş sənaye inqilabları, elmlə praktikanın nisbətinin dəyiєməsi, 
avtomatlaşdırma və s. 

b)elmin məhsuldar qüvvələrin ünsürünə зevrilməsi, elmi ideyaların istehsalda tərbiqi müddətinin azalması, 
elmlə praktikanın ənənəvi nisbətlərinn dəyiєməsi 

c)avtomatlaşdırma, elmin yüksək inkişafı, dünyada baş vermiş sənaye inqilabları 

d)elmin sürətli inkişafı, yeni texnologianın kəşf olunması, elmlə praktikanın ənənəvi nisbətlərinn dəyiєməsi 

e))avtomatlaşdırma, elmin məhsuldar qüvvələrinin ünsürünə зevrilməsi, dьnyada baє vermiє sənaye 
inqilabları, elmlə praktiki ənənəvi nisbətinin dəyiєməsi, elmi informasiyanın yeni ьsullarla iєlənməsi. 

Bölmə: 0601 

Ad 0601 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

79.Yüngül sənayedə idarəetmə:    

a))müəssisənin öz məqsədinə çatması üçün insan və digər resurslara nəzarət etmək və səmərəliliyin 
artması üçün planlaşdırma, təєkiletmə, nəzarətetmə kimi funksiyaları özündə birləєdirir 

b)istehlakçıların arzularını təmin edəcək məhsullar istehsal etmək və xidmətlər göstəməkdir 

c)buraxılan məhsulu həcmini artırılması, əmək məhsuldarlığını yüksəlməsi, məhsulun mayadəyərinin aşağı 
salınması, istehsalın rentabelliyinin təmin olunması üzrə tədbirlər sistemidir 

d)müəssisənin öz məqsədinə çatması üçün işçi qüvvələrin istismarı əsasında məqsədyönlü tədbirlərin 
həyata keçirilıməsi 

e)hər bir bölmənin rəhbərləri tərəfindən ayrı-ayrılqda qərarların qəbul edilməsi və icrası üçün müvafik 
tədbirlərin həyata keзirilməsi ilə səciyyələnir 

 



80. Yüngül sənaye müəssisələrində idarəetmə funksiyaları hansılardır?    

a)planlaşdırma, proqnozlaşdırma və istehsalın təєkili 

b)uзot, nəzarət və maliyyələєdirmə 

c)təєkiletmə, istehsal, maddi-tyexniki təchizat və satış 

d)uзot, nəzarət, maliyyələєdirmə və tənzimləmə 

e))planlaşdırma, proqnozlaşdırma, təєkiletmə, təhlil, tənzimləmə, uзot, nəzarət 

 

81. İdarətmənin üsulları hansılardır?    

a))inzibati, iqtisadi, sosial-psixoloji 

b)təєkilati, iqtisadi, psixoloji, inzibati 

c)sosial-psixoloji, texnoloji, iqtisadi 

d)operativ, iqtisadi, sosial, psixoloji 

e)mərhələli, iqtisadi, inzibati, sosial-psixoloji 

 

82. Yüngül sənayenin istehsal proqramının göstəricilər siseminə aiddir:    

a)bazar payı, rəqib sahə və müəssisələrin istehsal gücü 

b)rəqiblərin orta illik mal dövriyyəsi, əmək haqqı fondu, sənaye-istehsal heyətinin tərkibi və sayı və s. 

c))ümumi gəlir, əmtəəlik məhsulun həcmi, realizə edilmiє məhsul, iєзilərin sayı, əmək haqqı fondu, 
rentabellik və s. 

d)sahənin istehsal gücü, istehsal gücünün artırılması imkanları, sahə məhsullarına sifarişlərin həcmi və s. 

e)əmtəəlik məhsulun həcmi, ümumi gəlir, əmək haqqı fondu, sənaye-istehsal heyətinin tərkibi və sayı və s. 

 

83. Planlaşdırmanın metodlarından biri:    

a))normativ metod 

b)iqtisadi-riyazi təhlil metodu 

c)inzibat və iqtisadi metod 

d)sosial-psixoloji metod 



e)iqtisadi təhlil metodu 

 

84. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin sosial-psixoloji metodunun təsir vasitələrinə aid deyil?    

a)iєзilərin əməyə maraqlarının və yaradıjılıq təєəbbüslərinin artırılması 

b)müəssisədə istehsalat mədəniyyətinin yüksəldilməsi 

c)iєзi heyətinin təsərrüfat fəaliyyətinə və onun təєkilinə təsiri 

d)əxlaq normaları və tərbiyəvi motivlər 

e))əməyin normalaşdırılması 

 

85. İdarəetmədə sistem dedikdə baєa dьєьlьr:    

a))idarəetmə məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və metodlarının məcmusu 

b)idarəetmə metodları və funksiyalarının və ona müvafik olaraq vəzifələrin məcmusu 

c)maliyyə resurslarının idarə edilməsi və idarəetmə məqsədlərinin məcmusu 

d)rəhbər və mühəndis-texniki iєзilərin nisbəti, müəssisənin idarəetmənin təєkilati quruluєu 

e)müəssisənin sanaye istehsal heyəti, plan üzrə iє yerlərinin sayı, əsas və köməkзi istehsal sahələrinin sayı 

 

86. Yüngül sənaye müüəssisələrində idarəetmə prosesinin mərhələləri hansı ardıcıllıqla müəyyən 
edilmiєdir?    

a))planlaşdırma, planların reallaşdırılması və nəzarət 

b)proqnozlaşdırma, təєkil etmə, tənzimləmə 

c)təєkil, idarəetmə, tənzimləmə, koordinasiya 

d)planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tənzimləmə 

e)təєkletmə, stimullaşdırma, nəzarət 

 

87. Yüngül sənayedə idarəetmənin hansı metodlarından istifadə olunur?    

a)inzibatı, təєkilati, iqtisadi, sosial-psixoloji, maddi-texniki, təєkilati, iqtisadi 

b)inzibati, psixolojı, təşkilatı, təєkilati, iqtisadi 



c)iqtisadi, təşkilatı, sosial-psixoloji 

d))inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji 

e)iqtisadi; texnoloji, operativ və operativ 

 

88. Yüngül sənaye müəssisələrində idarəetmənin funksiyaları nədən ibarətdir?    

a)planlaşdırma, istehsal, mübadilə, istehlak, xətti, təhlil və tənzimləmə 

b)planlaşdırma, təєkiletmə, koordinasiya, sosial-psixoloji 

c)idarəetmədə əmək bölgüsü, təkbaşınaçılıq, korporativ əhval-ruhiyyəsi 

d)təєkiletmə, inzibatı, iqtisadi, sosial-psixoloji 

e))təєkiletmə, planlaşdırma, uçot və nəzarət, təhlil və tənzimləmə 

Bölmə: 0703 

Ad 0703 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

89.İctimai istehsalın təşkili formalarına aid deyil:    

a)Təmərküzləєdirmə 

b)İxtisaslaşdırma 

c))İnhisarlaşma 

d)Kooperasiyalaşdırma 

e)Kombinələєdirmə 

 

 90.Təmərküzləєmənin formalarına bütövlükdə aid edilir:    

a)ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə texnoloji və konstruktiv eynicinsli məhsulların istehsalının 
təmərküzləєdirliməsi 

b))texnoloji təmərküzləєmə 



c)bir kombinatın müəssisəsi зərзivəsində eyni və ya müxtəlif sahələrin qarşılıqlı əlaqəli müxtəlif 
istehsallarının təmərküzləєdirilməsi 

d)zavod təmərküzləєdirmə 

e)єaquli və üfiqi təmərküzləєdirmə 

 

 91.Təmərküzləєmə səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər:    

a)Müəssisənin buraxılan məhsulun illik həcmi ilə müəyyən olunan optimal цlзьsь 

b)Bütün sənayenin (sahələrin) buraxdığı ümumi məhsulda iri müəssisələrin məhsullarının payı 

c))Bir müəssisənin istehsal əsas fondlarının orta illik dəyəri 

d)Bir müəssisənin orta enerji gücü 

e)Sənayedə çalışan işçilərin ümumi sayında iri müəssisələrin payı 

 

92. İstehsalın təmərküzləєmə səviyyəsinin artırılmasına səbəb olur:    

a)iri, orta və kiзik mьəssisələrin əlveriєli əlaqələndirilməsinə 

b)inhisarçılığın inkişafına, qiymətlərin qalxmasına 

c)istehsal həcminin artmasına, qiymətlərin enməsinə 

d))əsas və dövriyyə fondlarından, işçi qüvvəsindən səmərəli istifadəyə 

e)müəssisənin istehsal gücünün, məhsulun fondtu tumununna və material tutumunun artmasına. 

 

93. İxtisaslaşmanın formalarına daxildir:    

a))əєya 

b)texniki 

c)sex 

d)mərhələli 

e)funksional 

 

94. İxtisaslaşma səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər:    



a)bir müəssisənin orta цlзьsь 

b))sahənin və ya müəssisənin ümumi məhsul buraxılışında əsas (profil) məhsulun xьsusi зəkisi 

c)ümumi məhsul buraxılışında kiçik müəssisələrin məhsullarının payı 

d)müəssisənin orta enerji gücü 

e)müəyyən məhsul növünün hazırlanması ilə məşğul olan müəssisə və sexlərin sayı 

 

95. İxtisaslaşmanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan göstəricilər:    

a)vahid məhsulun maya dəyəri 

b))məhsul istehsalına cari məsrəflərə və onun istehlakçılara çatdırılmasına çəkilən nəqliyyat xərclərinə 
qənaət 

c)məhsul vahidinə sərf edilən nəqliyyat xərcləri 

d)məhsulun istehsalı və daşınmasına çəkilən xərclər 

e)məhsul buraxılışının həcmi, əmək məhsuldarlığı. 

 

96. Kooperativləєdirmənin formalarına aid deyildir:    

a)aqreqat 

b)rayonlararası 

c)sahədaxili 

d) hissə 

e))dəzgah 

 

97. Kooperasiyalaşmanın səviyyəsi xarakterizə edir:    

a)sahənin müəssisələrinin məhsullarının çeşidində qrupların sayı, növü, markası və texnoloji eynicinsliyi 

b)məhsulun əməktutumluluğu 

c))ümumi məhsulun həcmində kooperasiya yolu ilə kənardan alınan yarımfabrikatların və dəstləєdirici 
məmulatların xüsusi çəkisi 

d)ümumi məhsulun həcmində kooperasiya yolu ilə kənara göndərilən yarımfabrikatların və dəstləєdirici 
məmulatların xüsusi çəkisi 



e)baє mьəssisə ilə kooperasiya edilmiє mьəssisələrin sayı 

 

98. Kombinələєmənin formalarına aiddir:    

a))xammalın hazır məhsulun alınmasına qədər ardıcıl emalı 

b)istehsal tullantılarının digər məhsul növlərinin istehsalında istifadəsi 

c)xammalın kompleks emalı 

d)tullantısız texnologiyadan istifadə 

e)istehsal tullantılrının kənara satılması 

Bölmə: 0802 

Ad 0802 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

99.Kombinələєmə hansı sahələrdə daha geniє inkiєaf etdirilmiєdir?    

a)hərbi sənayendə 

b)maşınqayırmada 

c)elektroenergetikada 

d))metallurgiya, kimya, ağac emalı 

e)neftemalı sənayesidə 

 

100. Avtomobil, avadanlıq, televizor və s. məhsulların buraxılışı üçün hansı ixtisaslaşma forması 
xarakterikdir?    

a)texnoloji 

b)hissə və texnoloji və əєya 

c))əєya 

d)hissə 



e)hissə və texnoloji 

 

101. Sahəvi təmərküzləєdirməni xarakterizə edir:    

a))ayrı-ayrı müəssisələr tərəfindən buraxılan məhsulların sahənin ümumi məhsul istehsalında miqdarı və 
xьsusi зəkisi 

b)sahədə buraxılan məhsulların ümumi həcmi və зeєidi 

c)sahə müəssisələrində istifadə olunan maşın və avadanlıqlar 

d)müəssisələrin цlзьsь və istehsal gücü 

e)sahə müəssisələrinin təmərküzləєmə səviyyəsi 

 

102. İxtisaslaşma səviyyəsini xarakterizə edilməsində aşağıda verilən hansı qrup göstəricilərdən istifadə 
edilmir?    

a))sahə müəssisələrində istehsal olunan məhsulların maya dəyəri, topdan satış qiyməti, mənffət və 
rentabellik səviyyəsi 

b)sahəvi ixtisaslama göstəriciləri, ayrı-ayrı sahələr ьзьn xьsusi gцstəricilər 

c)sahəvi ixtisaslama göstəriciləri, fabrik (zavod) ixtisaslaєma gцstəriciləri, ayrı-ayrı sahələr ьзьn xьsusi 
gцstəricilər 

d)sahəvi ixtisaslama göstəriciləri, fabrik (zavod) ixtisaslaєma gцstəriciləri 

e)fabrik (zavod) ixtisaslaєma gцstəriciləri, ayrı-ayrı sahələr ьзьn xьsusi gцstəricilər 

 

103. Sahəvi ixtisaslaşmanı xarekterizə edən göstəricilərdən biri:    

a))sahə ixtisaslaєma əmsalı 

b)sahə müəssisəslərinin istehsal etdikləri məhsulların çeşidi 

c)istifadə olunan xammalın növü və sayı 

d)istehsal olunan məhsul vahidininə kapital qoyuluşunun azaldılması 

e)optimallıq əmsalı 

 

104. İctimai istehsalın təşkili formalarına aid deyil:    



a)təmərküzləєmə 

b)ixtisaslaєma 

c))mexanikləєdirmə 

d)kooperasiyalaєma 

e)kombinələєmə 

 

105. Təmərküzləєmənin formaları:    

a)ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə texnoloji və konstruktiv eynicinsli məhsulların istehsalının 
təmərküzləєdirliməsi 

b)texnoloji, sahə 

c)sahədaxili, zavoddaxili 

d)istehsal-texniki və texnoloji, zavod 

e))aqreqat, istehsal-texniki və texnoloji 

 

106. Təmərküzləєmənin vəziyyətini və dinamikasını öyrənmək ьзьn istifadə edilən göstəricilər:    

a)müəssisənin buraxılan məhsulun illik həcmi ilə müəyyən olunan optimal цlзьsь 

b)bütün sənayenin buraxdığı ümumi məhsulda iri müəssisələrin məhsullarının payı 

c)bir müəssisənin istehsal əsas fondlarının orta illik dəyəri, sahə müəssisələrinin istehsal gücü 

d)bir müəssisənin orta enerji gücü, sənayedə çalışan işçilərin ümumi sayında iri müəssisələrin payı 

e))məhsul istehsalının həcmi, sənaye-istehsal heyətinin orta illik sayı, istehsal əsas fondlarının orta illik 
dəyəri, və s. 

 

107. İstehsalın təmərküzləєmə səviyyəsinin artırılması səbəb olur    

a)iri, orta və kiзik mьəssisələrin əlveriєli əlaqələndirilməsinə 

b)inhisarçılığın inkişafına 

c)məhsul defisitliyi səviyyəsinin azaldılmasına 

d)sahə müəssisələrinin iriləєməsinə, əsas fondların passiv hissəsindən intensiv istifadəyə və müvafik olaraq 
avadanlıqların tez sıradan çıxmasına 



e))əsas və dövriyyə fondlarından, işçi qüvvəsindən səmərəli istifadəyə səbəb olur. 

 

108. İxtisaslaşmanın formalarından biri:    

a))ixtisaslaşdırmanın əşya forması 

b)ixtisaslaşdırmanın texniki forması 

c)ixtisaslaşdırmanın sex forması 

d)ixtisaslaşdırmanın mərhələli forması 

e)ixtisaslaşdırmanın funksional forması 

Bölmə: 0903 

Ad 0903 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

109.İxtisaslaşma səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər:    

a)müəssisədə tətbiq olunan avadanlıqların sayı, istehsal gücü, əsaslı təmir olunma müddəti 

b))sahənin və müəssisənin ümumi məhsul buraxılışında əsas (profil) məhsulun xьsusi зəkisi 

c)ümumi məhsul buraxılışında kiçik müəssisələrin məhsullarının payı 

d)müəssisənin maddi-texniki resurslarla təmin olunma səviyyəsi 

e)müəyyən məhsul növünün hazırlanması ilə məşğul olan müəssisə və sexlərin sayı və təchiz olunma 
səviyyəsi 

 

110. İxtisaslaşmanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan göstəricilər:    

a)vahid məhsulun istehsal və satış xərcləri 

b))məhsul istehsalına cari məsrəflərə və onun istehlakçılara çatdırılmasına çəkilən nəqliyyat xərclərinə 
qənaət, əsaslı vəsait qoyuluєuna qənaət və onların ödəmə müddəti və s. 

c)məhsul vahidinə sərf edilən nəqliyyat xərcləri və kommunal xərclər 



d)məhsulun istehsalı vədaşınmasına çəkilən xərclər 

e)məhsul buraxılışının həcmi 

 

111. Kooperativləєdirmənin formalarına aid deyildir:    

a)aqreqat üzrə kooperativləєdrmə 

b)texnoloji mərhələlər üzrə kooperativləєdirmə 

c)sahədaxili kooperativləєdirmə 

d)hissələr üzrə kooperativləєdrmə 

e))dəzgah üzrə kooperativləєdirmə 

 

112. Kooperasiyalaşmanın səviyyəsi xarakterizə edir:    

a)sahənin müəssisələrinin məhsullarının çeşidində qrupların sayı, növü, markası və texnoloji eynicinsliyi 

b)məhsulun əməktutumluluğu 

c))ümumi məhsulun həcmində kooperasiya yolu ilə kənardan alınan yarımfabrikatların və dəstləєdirici 
məmulatların xüsusi çəkisi 

d)ümumi məhsulun həcmində kooperasiya yolu ilə kənara göndərilən yarımfabrikatların və dəstləєdirici 
məmulatların xüsusi çəkisi 

e)baє mьəssisə ilə kooperasiya edilmiє mьəssisələrin sayı 

 

113. Kombinələєmənin formalarına aiddir:    

a)xammalın hazır məhsulun alınması, emalı və satışı 

b)istehsal tullantılarının digər məhsul növlərinin istehsalında istifadəsi 

c))xammalın hazır məhsulun alınmasına qədər ardıcıl emalı 

d)tullantısız texnologiyadan istifadə 

e)istehsal tullantılrının kənara satılması 

 

114. Kombinələєmə hansı sahələrdə daha geniє inkiєaf etdirilmiєdir?    



a)hərbi sənayendə 

b)maşınqayırmada 

c)elektroenergetikada 

d))yüngül sənaye, metallurgiya, kimya, ağac emalı 

e)neftemalı sənayesidə 

 

115. Maşınqayırma kompleksi üçün ixtisaslaşma formalarından hansı daha çox xarakterikdir?    

a))əşya forması 

b)hissə və texnoloji formaları 

c)texnoloji forması 

d)hissə forması 

e)hissə və texnoloji və əşya formaları. 

 

116. Müəssisədaxili ixtisaslaєma səviyyəsinin öyrənilməsi və təhıiıində hansı göstəricilərdən istifadə edilir?    

a))ixtisaslaşdırılmış sex və sahələrin xьsusi зəkisi 

b)əmək məhsuldarlığının artıması 

c)əməliyyatların sayının azalması 

d)sahə müəssisələri tərəfindən buraxılan yekcins məmulatlar qrupunun miqdarı 

e)əməliyyatların təєkili əmsalı göstəricisindən istifadə edilir 

 

117. Sahə müəssisələri üzrə istehsalın ixtisaslaşmasının hansı formaları var?    

a))əєya, hissə, texnoloji 

b)rayondaxili, hissə, texnoloji 

c)rayonlararası, əєya, hissə 

d)rayonlararası, əєya, hissə, texnoloji 

e)sahədaxili 

 



118. Müəssisənin optimal цlзьsь:    

a))istehsalın daha az məcmu məsrəflərlə əldə edilməsini təmin edən цlзь 

b)istehsalın ziyansız həyuata keзirilməsini təmin edən цlзь 

c)daha зцx məcmu məsrəflərələ mьєayət olunan цlзь 

d)müəssisənin daha az məcmu məsrəflərini və zəif gəlirliliyini təmin edən цlзь 

e)fondsilahlılığı və fondveriminin daha aşağı səviyyəsi əldə olunan цlзь 

Bölmə: 1001 

Ad 1001 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

119.Əsas fondların aktiv hissəsi:    

a))bilavasitə xammalın emalı və məhsulun hazırlanmasında iştirak edən 

b)istehsalın normal gedişatı üçün şərait yaradan 

c)xammal və materialların daşınmasını həyata keзirən nəqliyyat 

d)xammal və materilların saxlanılması üçün müəyyən edilmiє binalar 

e)maşın və avadanlıqlar, müəssisənin inzibati binalarından ibarətdir. 

 

120. Əsas fondların fiziki cəhətdən köhnəlməsinin aradan qaldırılması yolları:    

a))cari təmir, orta təmir və əsaslı təmir edilməsi 

b)yeni avadanlıqların alınması 

c)yeni avadanlıqların alınması və köhnələrin ləğv edilməsi 

d)modernləєdirilməsi və ya ləğv edilməsi 

e)istismar müddəti baєa зatana qədər balansda saxlanılması 

 

121. Əsas fondların passiv həssəsi:    



a))aktiv əsas fondların normal işləməsi ьзьn єərait yaradan ünsürlər 

b)bilavasitə xammalın emalı və məhsulun hazırlanmasında iştirak edən, əmək məhsuldarlığının səviyyəsini, 
istehsalın həcmini artıran ünsürlər 

c)qeyri-maddi aktivlər-patentlər, əmtəə nişanları, lisenziyalar və s. 

d)müqavilə əsasında müəssisəyə gətirilmiє lakin haqqı ödənilməmiє əsas fondlar 

e)müəssisənin anbarlarında olan xammal və materiallardan ibarətdir. 

 

122. Qeyri-istehsal əsas fondları:    

a))sahə müəssisələrinin balansında olan mənzil fondları, mədəni-məiєət xidmətinin binaları, qurğuları 

b)istehsalın normal gedişatı üçün şərait yaradan binalar 

c)bilavasitə xammalın emalı və məhsulun hazırlanmasında iştirak edən ünsürlər 

d)bilavasitə istehsal prosesində iєtirak edən, yaxud onun həyata keзirilməsinə yardım göstərən əmək 
vasitələri 

e)müəssisənin anbarlarında olan xammal və materiallardan ibarətdir 

 

123. Sahə müəssisələrinin əsas fondlarının tərkibinə daxil deyil:    

a)güc maşınları və avadanlıqları 

b)istehsal təyinatlı binalar 

c)qurğular, ütürücü qurğular, hesablama texnikası 

d))müəssisənin anbarında olan xammal və materiallar 

e)iş maşınları və avadanlıqları, nəqliyyat vasitələri 

 

124. Yüngül sənayenin istehsal fondları:    

a))əsas və dövriyyə fondlarının cəmindən 

b)dövriyyə və tədavül fondlarının cəmindən 

c)tədavül və əsas fondların cəmindən 

d)əmək predmetləri və əmək resurslarının cəmindən 



e)əsas istehsal və qeyri əsas istehsal fondlatrının cəmindən ibarətdir. 

 

125. Sahə müəssisələrinin istehsal əsas fondlarının tərkibinə daxil olan elementlər:    

a)binalar, qurğular, ötürücü qurğular, yüklənmiş lakin haqqı ödənilməmiє əmtəələr, nəqliyyat vasitələri 

b)binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın və avadanlıqlar (o cümlədən, güc maşınları və avadanlıqları, iş 
maşınalrı və avadanlıqları, laboratoriya avadanlıqları, nəzarət-цlзь və nizamlama cihazları və avadanlıqları, 
hesablama texnikası, sair maşın və avadanlıqlar), bitməmiє istehsal, alətlər, nəqliyyat vasitələri 

c))binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın və avadanlıqlar (o cümlədən, güc maşınları və avadanlıqları, iş 
maşınalrı və avadanlıqları, laboratoriya avadanlıqları, nəzarət-цlзь və nizamlama cihazları və avadanlıqları, 
hesablama texnikası, sair maşın və avadanlıqlar), alətlər, nəqliyyat vasitələri, təsərrüfat inventarları 

d)Binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın və avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, xammal və materiallar 
ehtiyatı, təsərrüfat inventarları 

e)Binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın və avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, alətlər, təsərrüfat 
inventarları, anbarda hazır məhsul, зoxillik bitkilər və onların fərdi зəpərləri 

 

126. İstehsal əsas fondlarından istifadə göstəricilərinə aiddir:    

a)rentabellik, mənfəət 

b))fondverimi, fondtutumu 

c)əməyin fondla silahlılığı 

d)aparıcı istehsal sahəsinin istehsal gücü 

e)aparıcı avadanlığın istehsal gücü 

 

127. Yüngül sənaye istehsal əsas fondlarının quruluєu:    

a)aktiv hissələrin dəyərlərinin passiv hissə dəyərlərinə nisbəti 

b)əsas fondların dəyərinin istehsal gücündə xьsusi зəkisi 

c)binaların dəyərinin istehsal avadanlıqlarının dəyərinə nisbəti 

d)texnoloji avadanlıqların dəyərinin binaların dəyərinə nisbəti 

e))ünsürlərdən hər birinin ümumi dəyərdəki xьsusi зəkisi kimi hesablanır 

Bölmə: 1002 



Ad 1002 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

128. Toxuculuq sənaye müəssisələrində əsas fondların strukturunu təєkil edir:    

a))istehsal əsas fondlarının ayrı-ayrı ünsürlərinin ümumi dəyərindəki nisbət. 

b)istehsal əsas fondlarının ayrı-ayrı ünsürlərinin ümumi dəyərindəki aktiv fondların nisbəti. 

c)istehsal fondlarının istehsal prosesində iştirakından asılı olaraq aktiv və passiv hissəyə bölünməsi. 

d)əsas fondalrın dövriyyə fondlarına nisbəti 

e)dövriyyə fondlarının əsas fondalra nisbəti. 

 

129. Yüngül sənaye müəssisələrində əsas fondların strukturunun mütərəqqiliyi:    

a)onun strukturunda nəqliyyat vasitələri, maşın və avadanlıqların payının artmasında təzahür edir. 

b)onun strukturunda istehsal sahələrinin, maşın və avadanlıqların payının artmasında təzahür edir. 

c)onun strukturunda alət və tərtibaların, bina və qurğuların payının artmasında təzahür edir. 

d)onun strukturunda alət və tərtibaların, bina və ötürücü qurğuların payının artmasında təzahür edir. 

e))onun strukturunda maşın və avadanlıqların payının artmasında təzahür edir. 

 

 130.Tikiє sənaye müəssisələrində əsas fondlarının uçotu:    

a)onların bərpa dəyəri ilə aparılır. 

b)onların qalıq dəyəri ilə aparılır. 

c)onların ləğvolunma dəyəri ilə aparılır. 

d)onların funksional dəyəri ilə aparılır. 



e))onaların balans dəyəri ilə aparılır. 

 

131. Toxuculuq sənaye müəssisələrində istehsal əsas fondlarının ilkin dəyəri ilə qalıq dəyəri arasındakı 
fərq:    

a)onun ilkin dəyərini müəyyən edir. 

b)onun ləğvolunma dəyərini müəyyən edir. 

c)onun yenilənmə səviyyəsini müəyyən edir. 

d)onun amortizasiya normasını müəyyən edir. 

e))onun köhnəlmə məbləğini müəyyən edir. 

 

132. Sənaye-istehsal təyinatlı əsas fondların orta illik dəyəri:    

a)müəssisədə cari ilin hər ayın əvvəlinə mövcud olan məlumatlar əsasında xronoloji orta kəmiyyət kimi 
hesablanır. 

b)sahə üzrə müəssisələrin sənaye-istehsal əsas fondlarının orta illik dəyərinin cəmi kimi hesablanır. 

c)sənaye üzrə bütövlükdə isə sahələr üzrə sənaye-istehsal əsas fondlarının orta illik dəyərinin cəmi kimi 
hesablanır. 

d))düzgün cavab yoxdur. 

e)düzgün cavablar- a, b, c. 

 

133. Sənaye-istehsal təyinatlı əsas fondların dəyəri:    

a)müəssisə üzrə bütövlükdə və onun yarımsahələri üzrə əsas fondların dəyər ifadəsindəki həcmi və 
indeksləri tam dəyərinə görə (aşınma çıxmadan) hesablanır. 

b))sənaye üzrə bütövlükdə və onun sahələri üzrə əsas fondların dəyər ifadəsindəki həcmi və indeksləri tam 
dəyərinə görə hesablanır. 

c)sənaye üzrə bütövlükdə isə sahələr üzrə sənaye-istehsal əsas fondlarının orta illik dəyərinin cəmi kimi 
hesablanır. 

d)sahə üzrə müəssisələrin sənaye-istehsal əsas fondlarının orta illik dəyərinin cəmi kimi hesablanır. 

e)müəssisə üzrə bütövlükdə və onun istehsal sahələri üzrə əsas fondların dəyər ifadəsindəki həcmi və 
indeksləri tam dəyərinə görə (aşınma çıxmadan) hesablanır 



 

134. Avadanlıqlara, cihazlara və alətlərə зəkilən xərclərə aid edilir:    

a))smetada nəzərdə tutulmuє və müəssisə və tikililərin istifadəyə verilməsi ьзьn zəruri olan cihazların, 
avadanlıqların və qurğuların alınması. 

b)avadanlıqların quraşdırmadan əvvəl yoxlanması və aşkara çıxarılmış nöqsanların aradan qaldırılmasına 
çəkilən xərclər (əgər bu xərclər kapital qoyuluşunun hesabına həyata keзirilmirsə). 

c)smetada nəzərdə tutulmuş texnoloji, energetika, qaldırıcı-nəqliyyat və digər istehsal avadanlıqlarının və 
dəstləєdirici hissələrin alınması. 

d)smetada nəzərdə tutulmamış lakin müəssisə və tikililərin istifadəyə verilməsi ьзьn zəruri olan cihazların, 
avadanlıqların və qurğuların alınması. 

e)milli təcrübəyə uyğun olaraq, smetaya daxil edilməyən avadanlıq, maşın, mexanizm və yanacağın 
alınması. 

 

135. Faktiki məhsul buraxılışı həcminin istehsalın maksimal həcmi ilə müqayisəsi:    

a)birbaєa istehsal fondlarından və dolayısı ilə istehsal əsas fondlarından istifadə səviyyəsini aєkar edir. 

b)birbaєa istehsal vasitələrindən və dolayısı ilə istehsal əsas fondlarından istifadə səviyyəsini aєkar edir. 

c))birbaєa istehsal gьclərindən və dolayısı ilə istehsal əsas fondlarından istifadə səviyyəsini aєkar edir. 

d)birbaєa dцvriyyə vəsaitlərindən və dolayısı ilə dövriyyə fondlarından istifadə səviyyəsini aєkar edir. 

e)birbaşa istehsal meydançalarından və dolayısı ilə istehsal əsas fondlarından istifadə səviyyəsini aєkar edir. 

 

136. Tikiє sənaye müəssisələrində konveyerdə normativ iє yerlərinin sayı:    

a))tikiє sexində konveyer tərəfindən məşğul edilmiş sahənin (m2) tikiє sexində bir istehsal fəhlələri ьзьn 
nəzərəd tutulan standart sahə normasına nisbəti kimi hesablanır. 

b)tikiє sexində bir avadanlıq tərəfindən məşğul edilmiş sahənin (m2) tikiє sexində bir istehsal fəhlələri ьзьn 
nəzərəd tutulan standart sahə normasına nisbəti kimi hesablanır. 

c)tikiє sexində konveyer tərəfindən məşğul edilmiş sahənin (m2) tikiє sexində bir istehsal avadanlıqları üçün 
nəzərəd tutulan standart sahə normasına nisbəti kimi hesablanır. 

d)tikiє sexində konveyer tərəfindən məşğul edilmiş sahə (m2) və tikiє sexində bir istehsal fəhlələri ьзьn 
nəzərəd tutulan standart sahə normasının hasili kimi hesablanır. 

e)tikiє sexində hazır məhsul ьзьn məşğul edilmiş sahənin (m2) tikiє sexində bir istehsal fəhlələri ьзьn 
nəzərəd tutulan standart sahə normasına nisbəti kimi hesablanır. 



 

137. Yüngül sənaye müəssisələrində amortizasiya normasi necə hesablanır?    

a))əsas fondların ilkin dəyəri ilə əsas fondların ləğv olunma dəyəri arasındakı fərqin əsas fondun faydalı 
istifadə müddəti ilə əsas fondların ilkin dəyərinin hasilinə nisbəti kimi. 

b)əsas fondların orta illik dəyəri ilə əsas fondların ləğv olunma dəyəri arasındakı fərqin əsas fondun faydalı 
istifadə müddəti ilə əsas fondların ilkin dəyərinin hasilinə nisbəti kimi. 

c)əsas fondların ilkin dəyəri ilə əsas fondların qalıq dəyəri arasındakı fərqin əsas fondun faydalı istifadə 
müddəti ilə əsas fondların ilkin dəyərinin hasilinə nisbəti kimi. 

d)əsas fondların ilkin dəyəri ilə əsas fondların ləğv olunma dəyəri arasındakı fərqin əsas fondun faydalı 
istifadə müddəti ilə əsas fondların qalıq dəyərinin hasilinə nisbəti kimi. 

e)əsas fondların ilkin dəyəri ilə əsas fondların ləğv olunma dəyəri arasındakı fərqin əsas fondun faydalı 
istifadə müddəti ilə əsas fondların bərpa dəyərinin hasilinə nisbəti kimi. 

Bölmə: 1102 

Ad 1102 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

138.Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı:    

a))müəssisənin topdansatış qiymətlərlə satılmış məhsulun ümumi dəyərinin dövriyyə vəsaitlərinin orta illik 
qalığına nisbəti kimi 

b)dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının müəssisənin topdansatış qiymətlərlə satılmış məhsulun ümumi 
dəyərinə nisbəti kimi 

c)faktiki realizə edilmiє məhsulun həcminin plnlaşdırılmış dövrdə kalendar günlərin sayına nisbəti kimi 

d)dövriyyə vəsaitlərinin orta illik həcminin, dəyər ifadəsilə əsas fondların orta illik dəyərinə nisbəti kimi 

e)istehsalda istifadə olunan dövriyyə fondlarının orta illik həcminin tədavül fondların orta illik həcminə 
nisbəti kimi hesablanır 

 

139. ”Müəssisənin dövriyyə fondları” dedikdə:    

a)əsas və köməkçi materiallar, öz istehsalı olan yarımfabrikatlar, alınmış yarımfabrikatlar, komplektləєdirici 



məmulatlar 

b))əmək prosesinə daxil olmaqla hər bir istehsal tsiklində tamamilə istehlak olunaraq, həmin tsikldə öz 
dəyərini bütünlüklə yaradılan məhsulun üzərinə kцзьrən və natural formasını dəyiєən istehsal vasitələrinın 
bir hissəsi 

c)istehsal prosesində dəfələrlə iєtirak edərək öz dəyərini hissə-hissə yaradılan məhsulun üzərinə keзirən 
istehsal vasitələri 

d)istehsal tsiklində dəfələrlə iєtirak edərək öz dəyərini hissə-hissə yaradılan məhsulun üzərinə keзirən 
əmək alətləri 

e)məhsul istehsalı üçün lazım olan əmək predmetləri və istehsal vasitələrinin məcmusu baєa dьєьlьr 

 

140. Məhsulun material tutumu:    

a)istehsalın texniki səviyyəsi 

b)maşın və aqreqatların xalis çəkisi 

c) məmulatın hazırlanması üçün sərf edilən materialların ümumi зəkisi 

d)məhsul istehsalına sərf olunan material norması 

e))məhsul vahidinə sərf olunan material resurslarını xarakterizə edir 

 

141. Müəssisədə istehsal ehtiyatlarının tam tərkibi:    

a)cari, nəqliyyat və hazırlıq 

b)cari, sığorta, nəqliyyat və hazırlıq 

c)sığorta, mövsümi, nəqliyyat və hazırlıq 

d)düzgün cavab yoxdur 

e))cari, hazırlıq, sığorta, mövsümi 

 

 142.Normalaşdırılan dövriyyə vəsaitlərinə aiddir:    

a)bütün istehsal ehtiyatları 

b)bütün istehsal dövriyyə fondları 

c)müəssisənin bütün dövriyyə vəsaitləri 



d)hesablaşmalardakı vəsaitlər, pul vəsaitləri, yola salınmış, lakin haqqı ödənilməmiє məhsullar 

e))istehsal dövriyyə fondları və anbardakı hazır məhsul 

 

143. Hasilat sənayesinin xammalına əsasən aid edirlər:    

a)kətan 

b)yun 

c))neft 

d)pambıq və ipək 

e)iplik 

 

144. Hasilat sənayesinin xammalına aid edilmir:    

a)filiz 

b)kömür 

c))iplik 

d)neft 

e)çınqıl 

 

145. Ehtiyat norması bu:    

a))sənaye müəssisəsinin fasiləsiz, ahəngdar iєinin təmin edilməsi ьзьn zəruri olan minimum ehtiyat 
həcmidir 

b)iki maddi təchizat arasındakı intervalda istehsalın gündəlik tələıbatını ödəyən həcmdir, gündəlik satışı 
təmin edən istehsal normasıdır 

c)növbəti təchizat arasındakı intervaldır 

d)məhsulun istehsalı və satışına sərf edilən xərclərin məcmusu 

e)məhsulun maya dəyərini təєkil edən element və maddalərin nisbətidir 

 

146. Yüngül sənaye üçün lazım olan xammal növləri:    



a))pambıq, yun, barama, gön-dəri, xəz-dəri və kimyəvi liflər 

b)tut ağacları, barama, gön-dəri, kimyəvi liflər və ötürücü qurğular 

c)xəz-dəri, iri və kiзik buynuzlu mal-qara, maşın və avadanlıqlar 

d)barama, anbarlar və istehsal sahələri, gön-dəri və kimyəvi liflər 

e)maşın və avadanlıqlar, dəzgahlar 

 

147. Yüngül sənaye müəssisələri kələğayı istehsal edir ki, o:    

a)mebel sənayesində istifadə olunurlar 

b)aviasiyada istifadə olunurlar 

c)avtomobilqayırmada istifadə olunurlar 

d)yeyinti sənayesində istifadə olunurlar 

e))baє цrtьyь kimi istifadə olunurlar 

Bölmə: 1201 

Ad 1201 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

148.Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilləri:    

a))maddi-texniki, sosial, iqtisadi və təєkilati 

b)maddi-texniki, ekstensiv, dəyiєən, qarışıq 

c)analitik, sosial, eksperimental, qarışıq 

d)fondtutumunun artırılması və materialtutumunu azaldılması 

e)istehsal heyətinin iş vaxtının uzadılması və keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması 

 

149. Əmək haqqı dedikdə:    

a))iєзiyə onun sərf etdiyi əməyin kəmiyyəti və keyfiyyəti müqabilində ictimai məhsuldan ayrılan və pul 



ifadəsində veilən hissədir 

b)iєзinin ixtisas dərəcəsi əsasında ödənilən vəsait 

c)müəssisədə iєзilərə yaxşı işlədiklərinə görə ödənilən mükafatlar 

d)iєəgötürənin iєзi ilə bağladığı müqaviləyə görə onun iєdən çıxdığı halda ödədiyi vəsait 

e)müəssisəyə iєзi kimi qəbul edildiyi gündən iєin nəticəsindən asılı olmayaraq ona ayrılan maddi köməkdir 

 

150. Əmək haqqının səviyyəsinə təsir göstərən amillər:    

a)iєзinin ailəsinin ümumi gəlirləri 

b))əmək bazarının konyukturası 

c)dövlətin az təminatlı ailələr üçün ayırdığı sosial yardımlar 

d)müəssisənin yaşayış yerinə yaxınlığı 

e)əlavə dəyər vergisinin yüksək olması, gəlir vergisinin isə aşağı olması 

 

151. Yüngül sənayedə əməyin vaxtamuzd ödənişi formasında əmək:    

a))faktiki iş vaxtına görə 

b)təqvim vaxtına görə 

c)materialtutumuna görə 

d)hazırlanmış məmulatın sayına görə 

e)göstərilən xidmətin həcminə görə ödənilir 

 

152. Yüngül sənayedə əməyin ödənilməsinin tarif sisteminə daxildir:    

a))tarif cədvəli, tarif dərəcəsi, tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı 

b)tarif ixtisas məlumat (sorğu) kitabı, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi 

c)iє yerlərinin təєkilinə qoyulan tələblər, iєзilərin ixtisasına qoyulan tələblər, iєзinin əmək haqqı 

d)əməyin ödənilməsi qaydası və əmək єəratinə qoyulan tələblər, əmək haqqının minmum səviyyəsi 

e)iєзilərin mükafatlandırması sistemi, əmək haqqı təlimatı, əmək məcəlləsi 

 



153. Müəssisədə kadrların idarə edilməsi:    

a))iєə qəbul, fəhlələrə hamilik, ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi və kadrların yenidən hazırlanması, heyətin 
davranışına nəzarətin təєkili 

b)iєə qəbul, fəhlələrə iєlə təmin eilməsi, kadrların yenidən hazırlanması, inzibati cəza, heyətin davranışına 
nəzarətin təєkili 

c)sahə müəssisələrində müqavilə əsasında çalışan işçilərin öhdəliklərinin icrasına nəzarətin təєkili 

d)bütün vəzifələr üzrə namizədlərin hazırlanması və onlar ьзьn konkret əmək haqqı ödəniєi səviyyəsinin 
müəyyən edilməsi 

e)əməyin düzgün təєkili və kadr axıcılığının qarşısının inzibati yolla qarşısının alınması və s. bu kimi 
məsələləri özündə birləєdirir 

 

154. Qeyd edilənlərdən hansı kadr axıcılığının motivlərinə aid deyil    

a)əmək єəraitinin əlveriєsiz olması 

b)ixtisasın artırılması imkanlarının məhdudluğu 

c))istehsalın təmərküzləєmə səviyyəsi yüksəldilməsi 

d)xidməti vəzifə üzrə inkişaf imkanlarının məhdudluğu 

e)iєin mцvsьmlьyь və əmək haqqının səviyyəsinin aşağı olması və s. 

 

155. Əməyin ödəniєinin iєəmuzd formasına aid deyil:    

a)birbaєa iєəmuzd və dolayı işəmuzd 

b)dolayı işəmuzd və mükafatlı işəmuzd 

c)mütərəqqi iєəmuzd 

d))intensiv iєəmuzd 

e)mükafatlı və dolayı işəmuzd. 

 

156. Sənaye-istehsal heyəti:    

a)ixtisaslı, azixtisaslı, ixtisaslı və yüksək ixtisaslı fəhlələrdən 

b)sənaye müəssisələrini idarə edən mütəxəssislərdən 



c)bilavasitə hazır xammalın emalı prosesində iєtirak edən fəhlələrdən 

d)istehsal prosesinin normal gedişatını təmin edən iєзilərədən və mühəndis-texniki iєзilərdən 

e))sənayedə çalışan kadrların məcmusundan ibarətdir. 

 

157. “Müəssisənin əmək resursları” anlayışı:    

a))onun potensial iєзi qьvvəsini 

b)sənaye istehsal heyəti və müəssisənin balansında olan istmədəni-məiєət, səhiyyə və s. sahələrdə çalışan 
işçilər kateqoriyasını 

c)müəssisədən əmək haqqı alan bütün işçi qüvvəsini 

d)sənaye istehsl və qeyri-sənye istehsal heyətini 

e)hesabat ilinin əvvəlinə mövcud olan və il ərzində müəssisəyə gələn iєзilərin ümumi sayını xarakterizə 
edir. 

Bölmə: 1301 

Ad 1301 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

158. İstehsala investisiya qoyuluşu həmзinin nəzərdə tutur:    

a)məhsulun istehsalına və reallaşdırmasına çəkilən cari xərclərini 

b)xammal və materialların alınması xərclərini, əsas fondların cari təmiri xərclərini 

c)xammal və materialların alınması, işləyənlərin əmək haqqını 

d))avadanlıqların alınması və quraşdırılması xərclərini 

e)əsas fondların cari təmiri xərclərini nəzərdə tutur 

 

159. Birbaєa investisiya:    

a)veksellərin və mənzil fondlarının alınmasına yönəldilir 



b)müəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaєa təsir etmək imkanı vermir 

c)sənaye istehsal heyətinin əmək haqlarının artırılmasına və iє єərait5inin yaxşılaşdırılmasına yönəldili 

d))müəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaєa təsir etmək imkanı verir 

e)müəssisənin özəlləєdirilməsinə imkan verir, imtiyazlı səhmlərin alınmasına yönəldilir 

 

160. Əsaslı vəsait qoyuluєunun səmərəlilik göstəriciləri:    

a)investisiya edilmiє vəsaitdən istifadə əmsalı, kapital qoyuluşun üzrə mənfəət norması 

b)investisiya qoyuluşlarının həcmi, investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddəti 

c)xalis cari dəyər, daxili rentabellik norması 

d)bazarın potensial həcmi, əsaslı vəsait qoyuluєundan sonra istehsal və satışın həcminin dinamikası 

e))investisiya qoyuluєunun geri qaytarılma müddəti, xalis cari dəyər 

 

161. İnvestisiyanın obyektlərinə aid deyildir:    

a)qiymətli kağızlar, əmlak hüququ və intellektual mülkiyyət hüquqları 

b)bütün sahələrdə yeni yaradılan və təkmilləєdirilən əsas fondlar, dövriyyə vəsaitləri 

c)məqsədli pul yardımları 

d)elmi-texniki məhsullar, mülkiyyətin digər obyektləri 

e))investorlar və investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər 

 

162. İnvestisiyanın subyektlərinə aiddir:    

a)qiymətli kağızlar, əmlak hüququ və intellektual mülkiyyət hüquqları 

b)bütün sahələrdə yeni yaradılan və təkmilləєdirilən əsas fondlar, dövriyyə vəsaitləri 

c)məqsədli pul yardımları 

d)elmi-texniki məhsullar, mülkiyyətin digər obyektləri 

e))investorlar və investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər 

 

163. İnvestisiyanın subyektlərinə aid deyildir:    



a))qiymətli kağızlar, əmlak hüququ və intellektual mülkiyyət hüquqları 

b)investisiya fəliyyətindən istifadə edənlər 

c)iєlərin icraçıları 

d)əmtəələr, avadanlıq və layihə məhsullarını təqdim edənlər 

e)investorlar və investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər 

 

164. Portfel investistisiyası:    

a)müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanı verir 

b)ancaq kredit єəklində olur 

c)ancaq səhm єəklində olur 

d)ancaq veksel єəklində olur 

e))müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanı vermir 

 

 165.Müəssisənin uğurlu innovasiya fəaliyyəti:    

a)məhsul istehsalının artmasına və satılmayan məhsulun çoxalması 

b))müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin güclənməsi və mənfəətinin artması 

c)əlavə xərclərin artmasına və mənfəətin azalması 

d)müəssisənin ölkədə və xaricdə tanınmağı 

e)müəssisənin sənədləєmə iєlərinin artması ilə ntəcələnir 

 

166. Qeyd edilənlərdən hansı innovasiyanın əlamətidir?    

a)istehsal prosesində bir dəfə iєtirak edir 

b)heз vaxt kцhnəlməmə imkanı 

c)yalnız yeni məhsul növləri formasında olması 

d)əsas fondların dəyərini artıması imkanı 

e))kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı 

Bölmə: 1302 



Ad 1302 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

167.Müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan 
göstəricilər:    

a)növbəlilik əmsalı, xalis cari dəyər 

b)xalis cari dəyər 

c)daxili rentabellik norması 

d))rentabellik indeksi, xalis cari dəyər, daxili rentabellik norması, ödənmə müddəti 

e)ödəmə müddəti, mənfəət, xalis cari dəyər 

 

168. Əsaslı vəsait qoyuluєunun xərclənmə istiqamətləri:    

a)istehsal sahələrinin geniєləndirilməsi, təkrar istehsal, texnoloji, cari və s. 

b)texnoloji təkmilləєdirmələr və yeni məhsul istehsalı xərcləri, məhsul satışı 

c)müəssisələrin geniєləndirilməsi, yenidənqurulması, texnika ilə silahlanması, təhcizat və satış 

d)maddi-istehsal sahələrinə, o cümlədən sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə və ticarət 
xərcləri 

e))tikinti-quraşdırma avadanlıqlarının, alət və inventarların alınması, geoloji kəєfiyyat, torpaq sahələrinin 
alınması, kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması, idarə heyətinin saxlanması xərcləri 

 

169. Sahə müəssisələrinin istehsal-satış fəaliyyəti ilə əlaqədar plan:    

a)dövlət və təsərrüfat subyektləri tərəfindən müəyyən dövr ərzində icrası nəzərdə tutulan təsərrüfat 
tədbirləri üzrə məqsəd və vəzifələrin, icra sənədlərinin məcmusudur 

b)müəssisənin inkişafı üçün zəruri olan sənədlərin məcmusudur 

c)plan yunan sözü olub məzmununa görə rəvan bərabər deməkdir 

d))məqsədi, məzmunu, həcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstərilməklə müəyyən bir dцvr ьзьn 
yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan iє və tapşırıqların məcmusunu özündə əks etdirən sənəddir 



e)uzunmüddətli dцvr ьзьn iqtisadi inkiєaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin həlli yollarının, elmi 
cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvür, mülahizə və tövsiyələrin məcmusudur 

 

170. İnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələєdirilməsi mənbələri:    

a))єəxsi material və intellektual sərvətləri, maliyyə ehtiyatları, investorun borc maliyyə vəsaitləri, büdcədən 
və büdcədənkənar fondlardan məqsədli investisiya ayırmaları, xarici hüquqi və fiziki єəxslərin investisiya 
ayırmaları 

b)єəxsi material və intellektual sərvətləri, maliyyə ehtiyatları; investorun borc maliyyə vəsaitləri; dövlət 
büdcəsindən az təminatlı əhliyə sosial yardımlar; xarici hüquqi və fiziki єəxslərin investisiya ayırmaları 

c)girov qoyularaq banklardan kredit gцtьrьlmьє єəxsi əmlak, investorun borc maliyyə vəsaitləri, büdcədən 
və büdcədənkənar fondlardan məqsədli investisiya ayırmaları, xarici hüquqi və fiziki єəxslərin investisiya 
ayırmaları 

d)girov qoyularaq banklardan kredit gцtьrьlmьє єəxsi əmlak; dövlət büdcəsindən az təminatlı əhliyə sosial 
yardımlar; xarici hüquqi və fiziki єəxslərin investisiya ayırmaları 

e)müəssisələrin daxili vəsait hesabına istehsal sahələrinin geniєləndirilməsinə yönəltdikləri əsaslı kapital 
qoyuluşları; dövlət büdcəsindən az təminatlı əhliyə sosial yardımlar; xarici hüquqi və fiziki єəxslərin 
investisiya ayırmaları 

 

171. Hansı halda investisiya layihəsinin qəbul edilməsi haqında qərar verilə bilər?    

a))xalis cari dəyər sıfırdan böyük 

b)əmək məhsuldarlığı sıfıra bərabər 

c)fondverimi sıfıra bərabər 

d)istehsal gücündən istifadə əmsalı 0,5-ə bərabər 

e)xalis cari dəyər dəyər 0-dan kiçik olduğu halda 

 

172. Aşağıdakılardan hansı müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin maliyyələєdirilməsi mənbəyi rolunda çıxış 
edə bilməz?    

a)müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət 

b)müəssisənin təsisзilərinin verdiyi vəsait 

c)müəssisənin ehtiyat fondunun vəsaiti 

d))müəssisənin əmək haqqı fondunun vəsaiti 



e)müəssisənin cəlb etdiyi borc vəsaitləri 

 

173. Müəssisənin investisiya fəaliyyəti:    

a))maddi və maliyyə vəsaitlərinin uzunmüddətli istifadə üçün ayrılmasını nəzərdə tutur. 

b)maddi və maliyyə vəsaitlərinin uzunmüddətli istifadəyə verilməsidir. 

c)müəssisənin xüsusi əsas kapitalının uzunmüddətli istifadə ьзьn icarəyə verilməsidir. 

d)müəssisənin cəlb edilmiє əsas kapitalının uzunmüddətli istifadə ьзьn icarəyə verilməsidir. 

e)müəssisənin xüsusi və cəlb edilmiє əsas kapitalının uzunmüddətli istifadə ьзьn icarəyə verilməsidir. 

 

174. Standart biznes-planın bölmələrinə aid deyildir:    

a)xülasə, müəssisənin və sahənin təsviri. 

b)əmtəənin planı, marketinq planı 

c)investisiya planı, istehsal planı, maliyyə planı. 

d))maddi-texniki təchizat planı. 

e)layihə üzrə risklərin təhlili, nəticələr, əlavələr. 

 

175. Yüngül sənaye istehsalında innovasiya dedikdə:    

a))biliklərin istifadəsi ilə müxtəlif, cürbəcür fikirlərin yeni, mükəmməlləєdirilmiє məhsula, xidmətə və ya 
metodlara зevrilməsi baєa dьєьlьr 

b)sahənin dövriyyə fondlarından istifadəsi ilə müxtəlif, cürbəcür xammalın yeni, mükəmməlləєdirilmiє 
ideyaya, xidmətə və ya metodlara зevrilməsi baєa dьєьlьr 

c)sahənin tədavül fondlarından qənaətlə istifadəsi ilə müxtəlif, cürbəcür avadanlıqların yeni, 
mükəmməlləєdirilmiє texnologiyaya зevrilməsi baєa dьєьlьr 

d)SİH-nin potensialından istifadə ilə müxtəlif mənbələr hesabına maliyyələєdiməklə yeni geniє зeєidli 
əmtəə istehsalnın təmin olunması başa düşülür 

e)yüngül sənayenin ümumi iqtisadi potensialından istifadə geniş çeşidli xammal bazasının formalaşdırılması 
və yeni əmtəə istehsalnın təmin olunması başa düşülür 

 

176. Yüngül sənayedə innovasiya:    



a))sahə müəssisələri ьзьn, davam edən inkiєaf, artan rəqabət qabiliyyəti, yüksək mənfəət, iєзilər ьзьn iє 
єəraitinin yaxşılaşdırma imkanıvə alıcılar üçün sərfəli qiymətlər, yüksək keyfiyyətli məhsul və yüksək həyat 
standartlarının təmini deməkdir 

b)sahənin əsas və dövriyyə kapitalından istifadəsi ilə müxtəlif xammalın yeni, mükəmməlləєdirilmiє 
ideyaya, xidmətə və ya metodlara зevrilməsi deməkdir 

c)sahənin tədavül fondlarından qənaətlə istifadəsi ilə müxtəlif, cürbəcür avadanlıqların yeni, 
mükəmməlləєdirilmiє texnologiyaya зevrilməsi deməkdir 

d)SİH-ə ayrılan əmək haqqı fondundan qənaətlə istifadə ilə yeniliklərin maliyyələєdirilməsi və yeni geniє 
зeєidli əmtəə istehsalnın təmin olunması deməkdir 

e)yüngül sənayenin ümumi iqtisadi potensialından istifadə yolu ilə geniş çeşidli xammal bazasının 
formalaşdırılması və yeni əmtəə istehsalnın təmin olunması deməkdir 

Bölmə: 1401 

Ad 1401 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

177.Qeyd edilən cavablardan hansı yüngül sənayedə maddi-texniki təminatın əsas vəzifələrinə aid deyildir?    

a))satışın keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq 

b)material resurslarını ən səmərəli yolla əldə etmək 

c)istehsalı xammal və materiallarla birqərarda, tam və vaxtında təmin etmək 

d)materiallların düzgün qorunub saxlanmasını təmin etmək 

e)maddi-texniki təminat xidmətinin strukturunu təkmilləєdirmək 

 

178. “Potensial məhsul göndərənlərin siyahısının işlənib hazırlanması” maddi-texniki təminat iєinin neзənci 
mərələsində həyata keзirilir?    

a))3 

b)4 

c)6 



d)8 

e)7 

 

179. “Müəssisələrin material resurslarına tələbatının təmin edilməsi” maddi-texniki təminat iєinin neзənci 
mərələsində həyata keзirilir?    

a)3 

b)4 

c)6 

d)8 

e))7 

 

180. “Sexlərin, bilavasitə iє yerlərinin istehsal vasitələri ilə təchizinin təєkili” maddi-texniki təminat iєinin 
neзənci mərələsində həyata keзirilir?    

a))8 

b)4 

c)6 

d)3 

e)7 

 

181. “Seзilmiє məhsul göndərənlərlə danışıqların aparılması və kontraktların imzalanması” maddi-texniki 
təminat iєinin neзənci mərələsində həyata keзirilir?    

a))5 

b)4 

c)6 

d)8 

e)7 

 

182. Materiala tələbat məmulat üzrə necə hesablanır?    



a))məmulat vahidinə material məsrəfi norması istehsalı nəzərdə tutulan məmulatların sayına vurulur 

b)hissələr üzrə istehsal proqramı ilə hissə növünün hər vahidi üzrə material məsrəfi norması və istehsalı 
konkret materialla əlaqədar olan hissə növlərinin sayının hasili kimi 

c)məsrəf norması hələlik məlum olmayan məmulatın istehsal proqramı, oxşar məmulatın material məsrəfi 
norması və yeni məhsulun oxєar məhsuldan fərqləndirici cəhətlərini nəzərə almaq ьзьn istifadə edilən 
əmsalın hasili kimi 

d)eyni təyinatlı, lakin ölçülərinə və ya зəkilərinə görə az fərqlənən məhsulların geniş müxtəlifliyi və istehsal 
proqramının hər bir məhsul üçün ayrılıqda deyil, birlikdə verildiyi hallarda həmin qrup məhsullardan bir 
ədədinin məsrəf norması bütün məhsullara єamil edilərək ümumi istehsal proqramına vurulur 

e)məsrəf norması hələlik məlum olmayan məmulatın istehsal proqramı, oxşar məmulatın material məsrəfi 
normasına vurulması yolu ilə 

 

183. Materiala tələbat hissə üzrə necə hesablanır?    

a)məmulat vahidinə material məsrəfi norması istehsalı nəzərdə tutulan məmulatların sayına vurulur 

b))hissələr üzrə istehsal proqramı ilə hissə növünün hər vahidi üzrə material məsrəfi norması və istehsalı 
konkret materialla əlaqədar olan hissə növlərinin sayının hasili kimi 

c)məsrəf norması hələlik məlum olmayan məmulatın istehsal proqramı, oxşar məmulatın material məsrəfi 
norması və yeni məhsulun oxєar məhsuldan fərqləndirici cəhətlərini nəzərə almaq ьзьn istifadə edilən 
əmsalın hasili kimi 

d)eyni təyinatlı, lakin ölçülərinə və ya зəkilərinə görə az fərqlənən məhsulların geniş müxtəlifliyi və istehsal 
proqramının hər bir məhsul üçün ayrılıqda deyil, birlikdə verildiyi hallarda həmin qrup məhsullardan bir 
ədədinin məsrəf norması bütün məhsullara єamil edilərək ümumi istehsal proqramına vurulur 

e)məsrəf norması hələlik məlum olmayan məmulatın istehsal proqramı, oxşar məmulatın material məsrəfi 
normasına vurulması yolu ilə 

 

184. Materiala tələbat oxşarlığa görə necə hesablanır?    

a)məmulat vahidinə material məsrəfi norması istehsalı nəzərdə tutulan məmulatların sayına vurulur 

b)hissələr üzrə istehsal proqramı ilə hissə növünün hər vahidi üzrə material məsrəfi norması və istehsalı 
konkret materialla əlaqədar olan hissə növlərinin sayının hasili kimi 

c))məsrəf norması hələlik məlum olmayan məmulatın istehsal proqramı, oxєar məmulatın material məsrəfi 
norması və yeni məhsulun oxєar məhsuldan fərqləndirici cəhətlərini nəzərə almaq ьзьn istifadə edilən 
əmsalın hasili kimi 

d)eyni təyinatlı, lakin ölçülərinə və ya зəkilərinə görə az fərqlənən məhsulların geniş müxtəlifliyi və istehsal 



proqramının hər bir məhsul üçün ayrılıqda deyil, birlikdə verildiyi hallarda həmin qrup məhsullardan bir 
ədədinin məsrəf norması bütün məhsullara єamil edilərək ümumi istehsal proqramına vurulur 

e)məsrəf norması hələlik məlum olmayan məmulatın istehsal proqramı, oxşar məmulatın material məsrəfi 
normasına vurulması yolu ilə 

 

185. Material resurslarının istehsalçıdan istehlakçıya hərəkəti və təchiz etmənin xüsusiyyətindən asılı 
olaraq maddi-texniki təminatın hansı formaları fərqləndirilir?    

a))tranzit, anbat 

b)tranzit, birbaєa, mərkəzləєdirilmiє 

c)birbaєa, anbat, sərbəst 

d)tranzit, anbat, birbaєa 

e)birbaєa, anbat və mərkəzləєdirilmiє 

 

186. Toxuculuq sənaye müəssisələrinin maddi-texniki təminatının əsas vəzifələrinə aid deyildir?    

a))satışın keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq üçün tədbirlər planının 
hazırlanması 

b)material resurslarını ən səmərəli yolla əldə etmək 

c)istehsalı xammal və materiallarla birqərarda, tam və vaxtında təmin etmək 

d)maddi-texniki təminat xidmətinin strukturunu təkmilləєdirmək 

e)materiallların düzgün qorunub saxlanmasını təmin etmək 

Bölmə: 1502 

Ad 1502 

Suallardan 13 

Maksimal faiz 13 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

187.Məhsulun tam maya dəyəri:    

a))bu məhsulun istehsalı və satışına sərf edilən xərclərin məcmusu 



b)bu iqtisadi oxşar, ayrılmaz və bölünməz xərclərdir 

c)bu avadanlığın saxlanılması və istismarı xərcləri 

d)bu məhsul istehsalına sərf edilən əmək məsrəflərini edilən nəzərə alan sex xərcləridir 

e)bu məhsulun istehsalı və anbarlaşdırılması xərclərinin məcmusudur 

 

188. Məhsulun kommersiya maya dəyəri:    

a)məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasında istifadə olunan əsas fondların orta illik dəyərinindən 

b))məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunmuє material və əmək haqqı xərclərinin, əsas 
fondlardan amortizasiya ayırmalarının və s. xərclərin məcmusundan 

c)məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasında istifadə olunan əsas fondların və dövriyyə vəsaitlərinin dəyər 
ifadəsində məcmusundan 

d)məhsulun istehsalı və reallaşdırılmasına sərf olunmuє xammal, yanacaq, enerji, materiala зəkilən 
xərclərin və əsas fondlardan amortizasiya ayırmalarının məcmusundan 

e)rəqiblərlə qiymət mübarizəsində müəssisənin məhsula qoya biləcəyi ən optimal qiymətindən ibarətdir 

 

189. İstehsal xərcləri iqtisadi elementlər üzrə necə qruplaşdırılır?    

a))material xərcləri (qaytarılan, istifadəsi mümkün olan tullantıların dəyəri çıxılmaqla), əmək haqqı xərcləri, 
sosial sığorta ayırmaları, əsas fondların amortizasiyası və sair xərclər 

b)xammal, material, enerji, gələcək dövrün xərcləri, reklam xərcləri, zavoddaxili və zavoddan kənar 
nəqliyyat, su, qaz, cərimə və vergi və sair xərclər 

c)material, amortizasiya ayırmaları, nəqliyyat, satış və satışdan sonrakı servis xərcləri 

d)material xərcləri, amortizasiya ayırmaları, fəhlələrin əsas və əlavə əmək haqqı, fəhlələrin əlavə əmək 
haqqı, sosial ehtiyaclara ayırmalar və sair xərclər 

e)xammal və materiallar, texnoloji ehtiyaclar ьзьn yanacaq və enerji, istehsal fəhlələrinin əsas əmək haqqı, 
istehsal fəhlələrinin əlavə əmək haqqı, sosial sığortaya ayırmalar, sex xərcləri, ümumzavod xərcləri kimi 

 

 190.Sex maya dəyəri:    

a))bu məhsul istehsalına sərf edilən xərcləri nəzərə alan sex xərcləridir 

b)bu avadanlığın saxlanılması və istismarı xərcləridir 



c)bu məhsulun istehsalı və satışına sərf edilən xərclərin məcmusudur 

d)bu məhsulun istehsalına çəkilən xərclərdir 

e)bu məhsulun istehsalı və satışına sərf edilən xərclərin məcmusundan ibarətdir 

 

191. Sahə iqtisadiyyatında maya dəyərinin azaldılmasının əsas mənbələrinə ad edilmir:    

a)hər vasitə ilə bahalı resurs növlərinin daha ucuzları ilə əvəz edilməsi 

b)əmək məhsuldarlığının artım tempinin əmık haqqının artım tempindən yüksək olması 

c)əlavə xərclərin (gərəksiz) maksimum azaldılmaı 

d)qeyri-məhsuldar xərclərin tam ləğv edilməsi 

e))təkmilləєdirilmiє, daha məhsuldar istehsal vasitələrindən imtina 

 

192. Məhsulun maya dəyərinin idarə edilməsinə aid deyil:    

a)planlaєdlrma və uзot 

b)tənzimləmə 

c)hesabat 

d))mənfəətin bölgüsü 

e)onun aşağı salınması üzrə tədbirlər 

 

193. Sənaye məhsulu istehsalına çəkilən xərclərə:    

a)xammal və materiallara, yarımfabrikatlara, yanacaq və enerjiyə зəkilən xərclər daxildir. 

b)əsas istehsal fondlarının amortizasiyası daxildir. 

c)müəssisə iєзilərinin əməyinin ödənilməsi məsrəfləri daxildir. 

d)sosial sığorta ayırmaları və s. xərclər daxildir. 

e))bütün cavablar düzdür. 

 

194. Xərclərin eynicinsliyi dərəcəsi:    

a))ünsürlü və kompleks. 



b)ünsürlü, əsas və komplekslik. 

c)ünsürlü və əsas. 

d)əsas və komplekslik 

e)istehsal və satış. 

 

195. Toxuculuq sənaye məhsulunun maya dəyəri dedikdə:    

a))məhsulun istehsalı və satışına sərf edilən xərclərin məcmusu baєa dьєьlьr 

b)iqtisadi oxşar, ayrılmaz və bölünməz xərclərin məcmusu baєa dьєьlьr 

c)avadanlığın saxlanılması və istismarı xərcləri daxil olmaqla, məhsula sifariєin qəbulu, istehsalı və 
saxlanılması xərclərinin məcmusu baєa dьєьlьr 

d)məhsul istehsalına sərf edilən nəzərə alan sex xərcləri, sabit xərclər və məhsulun satışı xərclərinin 
məcmusu nəzərdə tutulur 

e)məhsulun istehsalına çəkilən xərclər nəzərdə tutulur 

 

196. Sahə məhsulunun maya:    

a))məhsulun istehsalı və satışına sərf edilən xərclər nəzər alınmaqla hesablanır 

b)sahə məhsulunun istehsalı zamanı yaranan xərclərədn ibarətdir 

c)amortizasiya ayırmaları nəzərə alınmaqla xammal və satış xərclərinin məcmusundan ibarətdir 

d)sosial sığorta ayırmaları, əlavə dəyər vergisini nəzərə almaqla və istehsal xərclərinin məcmusundan 
ibarətdir 

e)məhsul istehsalına sərf edilən nəzərə alan sex xərcləri, sabit xərclər və məhsulun satışı xərclərinin 
məcmusu nəzərdə tutulur 

 

197. Qeyd edilən amillərdən hansılar xəz-dəri və gön-dəri sənaye müəssisələrində istehsal olunan 
məhsulun maya dəyərinin səviyyəsi və dinamikasına təsir etmir?    

a))iєзilər arasında əlaqələri yaxşılaşdıran psixoloji amillər 

b)əmək vasitələrindən istifadəni yaxşılaşdıran amillər 

c)əməyin özündən istifadənin yaxşılaşdırılması amilləri 

d)əmək predmetlərindən istifadənin yaxşılaşdırılması amilləri 



e)istehsalın, əməyin və idarəetmənin təşkilini yaxşılaşdıran amillər 

 

198. Yüngül sənaye müəssisələrində istehsal olunan məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması ehtiyatlarına 
aid deyil:    

a))müəssisədə iєзilərin əmək haqlarının və onların sosial inkişafına xərclərin artırılması 

b)müəssisədə istehsaldankənar xərclərinin azaldılması 

c)müəssisədə məhsulun istehsalina зəkilən material xərclərinin aşağı salınması 

d)müəssisədə əmək məhsuldarlığının artırılması, istehsal tullantılarının utilizə edilməsi 

e)müəssisədə məhsulun fondtutumunun aşağı salınması 

 

 199.Yüngül sənaye müəssisələrində istehsal olunan məhsulun maya dəyərinin idarə edilməsinə aid deyil:    

a))mənfəətin bölgüsü 

b)planlaєdlrma və uзot 

c)tənzimləmə 

d) hesabat 

e)məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması üzrə tədbirlər 

Bölmə: 1602 

Ad 1602 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

200.Sahə iqtisadiyyatında mənfəəti aşağıdakı kimi qiymətləındirmək olar:    

a)sahə müəssisələrinin pul gəlirləri və sex maya dəyəri arasındakı fərq kimi 

b)sahə müəssisələrinin xərcləri və pul gəlirləri arasındakı fərq kimi 

c))ümumi gəlirlə və istehsal xərcləri və təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyət göstərməsinə зəkilən xərclər 
arasındakı fərq kimi 



d)istehsal və təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyət göstərməsinə зəkilən xərclərlə sahə müəssisələrinin 
ümumi gəliri arasındakı fərq kimi 

e)sahə müəssisələrinin balans mənfəəti və məhsulun istehsal maya dəyəri arasındakı fərq kimi 

 

201. İqtisadi səmərə dedikdə:    

a)ölkə iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə müəyyən 
dövr əzində fəaliyyətə cəlb edilən resursların dəyər ifadəsində cəmi 

b)ölkə iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə müəyyən 
dövr əzində fəaliyyəti ilə əlaqədar зəkilən xərclərin mütləq цlзьdə cəmi 

c)ölkə iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və ya ayrılıqda hər bir müəssisənin müəyyən dövr 
əzində fəaliyyətindən alınan nisbi ölçüdə iqtisadi nəticə 

d))ölkə iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və ya ayrılıqda hər bir müəssisənin müəyyən 
dövr əzində fəaliyyətindən alınan mütləq цlзьdə iqtisadi nəticə 

e)ölkə iqtisadiyyatının hər bir sahəsində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə il ərzində həyata keзirilən 
fəaliyyətlərin sayı başa düşülür 

 

202. Beynəlxalq təcrübədə investisiya layihələrinin səmərəliliyini əsaslandırmaq üçün hansı göstəricilərdən 
istifadə olunur?    

a))inteqral səmərə, rentabellik norması, rentabellik indeksi və ödəmə müddəti 

b)iqtisadi, fondverimi, inteqral səmərə, rentabellik norması, rentabellik indeksi və ödəmə müddəti 

c)fondverimi və fondtutumu, inteqral səmərə, rentabellik norması, rentabellik indeksi və ödəmə müddəti 

d)fondverimi, fondtutumu, materialtutumu, fondla silahlanma səviyyəsi, xüsusi kapitalın rentabelliyi 

e)borc kapitalının rentabelliyi, xüsusi kapitalın rentabelliyi, müəssisənin balans mənfəəti. 

 

203. Qeyd edilən variantlardan hansında ictimai istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin meyarı göstərilmiєdir?    

a))il ərzində yaradılmış milli gəlir 

b)milli sərvət 

c)il ərzində yaradılmış ümumi milli məhsul 

d)il ərzində yaradılmış xalis milli məhsul 



e)il ərzində yaradılmış ümumi daxili məhsul 

 

204. Sahə müəssisələrinin ümumi rentabellik göstəricisi necə hesablanır?    

a))mənfəətin əsas və normalaşdırılan dövriyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti 

b)mumi məhsulun əsas və normalaşdırılan dövriyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti 

c)reallaşdırılmış məhsulun əsas və normalaşdırılan dövriyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti 

d)mənfəətin əsas istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti 

e)mənfəətin dövriyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi 

 

205. Qiymətin funksiyaları:    

a))uçot, stimullaşdırma, bölgü 

b)tənzimləmə, təєkiletmə, bölgü 

c)uçot, stimullaşdırma, bölgü, təhlil 

d)təєkiletmə, nəzarət, təhlil, tənzimləmə 

e)uзot, tənzimləmə, stimullaşdırma, təhlil 

 

206. Verilən variantlardan hansında qiymətlərin növləri qeyd edilməmiєdir?    

a)sənaye məhsuluna topdansatış qiyməti, tikinti məhsuluna qiymət 

b)tədarük qiymətləri 

c)yük və sərniєin nəqliyyatının tarifləri 

d)pərakəndəsatış qiymətləri 

e))müəssisədaxili qiymətlər 

 

207. Müəssisədə mühasibat hesabatına uyğun olaraq mənfəətin hansı növləri fərqləndirilir?    

a))ümumi mənfəət, satışdan alınan mənfəət, vergiqoyuluєuna qədər olan mənfəət, əsas fəaliyyətdən 
alınan mənfəət və hesabat dövrünün xalis mənfəəti. 

b)ümumi mənfəət, xüsusi mənfəət, satışdan alınan mənfəət, vergiqoyuluєuna qədər olan mənfəət, 



hesabat dövrünün xalis mənfəəti. 

c)ümumi mənfəət, müxtəli əlavə xidmətdən alınan mənfəət, vergiyə cəlb edilən mənfəət, əsas 
fəaliyyətdən alınan mənfəət və hesabat dövrünün xalis mənfəəti. 

d)ümumi mənfəət, satışdan kənar mənfəət, vergiqoyuluєuna qədər olan mənfəət, əsas fəaliyyətdən alına 
mənfəət və hesabat dövrünün xalis mənfəəti. 

e)ümumi mənfəət, satışdan alınan mənfəət, vergiqoyuluєuna qədər olan mənfəət, əsas fəaliyyətdən 
alınan mənfəət və hesabat dövrünün ümumi mənfəəti. 

 

208. Yüngül sənaye müəssisələrində marja:    

a))buraxılış qiyməti ilə maya dəyəri arasında olan fərqi kimi hesablanır. 

b)buraxılış qiyməti ilə maya dəyərinin cəmi kimi hesablanır 

c)satışların pula ifadədə ümumi həcmindən və məcmu məsrəflərdən istifadə edilməklə hesablana bilər. 

d)əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına əsas kapitalın artımının əsaslı vəsait qoyuluєunun məbləğinə nisbəti kimi. 

e)əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına mənfəətin artımının əsaslı vəsait qoyuluєunun məbləğinə nisbəti kimi. 

Bölmə: 1603 

Ad 1603 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

209.Yüngül sənaye sahələrində mənfəətin artırilmasının ümumi yollarına aid deyil:    

a)yaxşı işlək marketinq əsasında məhsul istehsalı və satışının həcminin ümumdünya artırılması 

b)mövcud istehsal güclərindən maksimum istifadə, zərurət olarsa onun artırılması, istehsal potensialından 
və bütün resurslardan rasional istifadə 

c)bütün xərc elementləri və kalkulyasiya maddələri üzrə məhsulun maya dəyərinin azaldılması 

d)bazar єəraitində məntiqli, elmi-əsaslandırılmış qiymət siyasəti aparmaq 

e))formalaşdırılmamış marketinq və reklam єəraitində mütləq yeni avadanlıq parkı tələb edən 
rəqabətqabliyyətli, bahalı və yüksək keyfiyyətli məhsul növlərinin paylarının artırılması istiqamətində 
struktur dəyiєiklikləri həyata keзirmək 



 

210. İstehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi amilləri dedikdə:    

a))bu yüksəlməni təmin edən єərtlər-ETT-nin nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi, istehsalın təmərküzləєməsi, 
kombinələєməsi, ixtisaslaşması və kooperativləєməsi, iєзilərin ixtisas səviyyələrinin artırılması, istehsalın 
ərazi üzrə düzgün yerləєdirilməsi və s. 

b)ETT-nin nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi, müəssisələrin цlзьlərinin böyüməsi, ekstensiv istehsala 
üstünlüyün verilməsi, istehsalın təmərküzləєməsi, kombinələєməsi, ixtisaslaşması və kooperativləєməsi, 
iєзilərin ixtisas səviyyələrinin artırılması, istehsalın ərazi üzrə düzgün yerləєdirilməsi və s. 

c)müəssisələrin istehsal sahələrinin geniləndirilməsi, sifariєlər zənbilinin sabitliyi єəraitində avadanlıqların 
sayının artırılması, işçilərin ixtisas səviyyələrinin artırılması, istehsalın ərazi üzrə düzgün yerləєdirilməsi və s. 

d)fəhlələrin ixtisas dərəcələrinin və əmək haqlarının artırılması, plan tapşırıqlarının icrasına nəzarət, satış 
kanallarının genişləndirilməsi 

e)maddi-texniki təminat və satış işlərinin əlveriєli təşkili, istehsalın həcminin artırılması, keyfiyyətin 
yüksəldilməsi, əmək məhsuldarlığının artım tempinə nisbətdə əmək haqqının artım tempinin yüksək 
olması başa düşülür 

 

 211.Müəssisədə satışın rentabelliyi göstəricisi necə hesablanır?    

a))mənfəətin satışın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

b)ümumi məhsulun satışın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

c)əmtəəlik məhsulun satışın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

d)mənfəətin satışla əlaqədar xərclərin ümumi məbləğinə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

e)mənfəətin əsas və normalaşdırılan döv¬riyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi 

 

212. Sahə müəssisələrində istehsal olunan məhsullara qiymətin müəyyən edilməsində nəzərə alınması 
zəruri olan amillər:    

a))məhsulun qiyməti onun maya dəyərindən yüksək olmalı, məhsulun qiymətinə alıcının münasibəti aydın 
olmalı, analoji məhsul istehsal edən rəqib müəssisələrin bazardakı davranışları istelakçı müəssisə üçün 
aydın olmalıdır 

b)məhsulun qiymətinin onun maya dəyərindən aşağı olması, amortizasiya norması və fəhlələrin əmək 
haqları 

c)amortizasiya norması və fəhlələrin əmək haqlarının, məhsulun qiymətinə vasitəзilərin əlavələrinin 
həmзinin nəqliyyat xərcləri 



d)istehsalın həcmi, fondla silahlanma və əmək məhsuldarlığının səviyyəsi 

e)sahə müəssisələrində fəhlələrin iєə münasibəti, analoji məhsul istehsal edən rəqib müəssisələrin 
bazardakı davranışları 

 

213. ETT-nin nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi, istehsalın təmərküzləєməsi, kombinələєməsi, ixtisaslaşması 
və kooperativləєməsi, iєзilərin ixtisas səviyyələrinin artırılması, istehsalın ərazi üzrə düzgün yerləєdirilməsi 
və s. kimi amillər:    

a))istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi amillərinə aid edilir 

b)istehsalın sosial-psixoloji nəticələrinin yüksəldilməsi amillərinə aid edilir 

c)istehsalın həcminin və material tutumunun yüksəldilməsi amillərinə aid edilir 

d)istehsalın rentabelliyinin və əmək tutumunun yüksəldilməsi amillərinə aid edilir 

e)istehsalın material tutumunun yüksəldilməsi amillərinə aid edilir 

 

214. Yüngül sanaye müəssi¬sələrində ümumi rentabellik göstəricisi:    

a))mənfətin əsas və normalaşdırılan döv¬riyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi hesablanır 

b)reallaşdırılmış məhsulun əsas və normalaşdırılan döv¬riyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti 
kimi hesablanır nisbəti kimi hesablanır 

c)mənfəətin əsas istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi hesablanır 

d)mənfəətin döv¬riyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi hesablanır 

e)ümumi məhsulun əsas və normalaşdırılan döv¬riyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi 
hesablanır 

 

215. Yüngül sənayedə istehsal olunan məhsullara qiymətin müəyyən edilməsində nəzərə alınması zəruri 
olan єərtlər:    

a))məhsulun qiyməti onun maya dəyərindən yüksək olmalı, məhsulun qiymətinə alıcının münasibəti aydın 
olmalı, analoji məhsul istehsal edən rəqib müəssisələrin bazardakı davranışları istehlakçı müəssisə üçün 
aydın olmalıdır 

b)məhsulun qiyməti onun maya dəyərindən yüksək olmalı, məhsulun qiymətinə alıcının münasibəti aydın 
olmalı, analoji məhsul istehsal edən rəqib müəssisələrin bazardakı davranışları istehlakçı müəssisə üçün 
aydın olmalıdır 

c)məhsulun kommersiya maya dəyəri onun maya dəyərindən yüksək olmalı, məhsulun qiymətinə alıcının 



münasibəti aydın olmalı, analoji məhsul istehsal edən rəqib müəssisələrin bazardakı davranışları istehlakçı 
müəssisə üçün aydın olmalıdır 

d)məhsulun qiyməti onun maya dəyərindən yüksək olmalı, məhsulun qiymətində mənfəətin payı 11%-dən 
az olmamalı, analoji məhsul istehsal edən rəqib müəssisələrin bazardakı davranışları istehlakçı müəssisə 
üçün aydın olmalıdır 

e)məhsulun qiyməti onun maya dəyərinə bərabər olmalı, məhsulun qiymətinə alıcının münasibəti aydın 
olmalı, analoji məhsul istehsal edən rəqib müəssisələrin bazardakı davranışları istehsalçı müəssisə üçün 
aydın olmalıdır 

 

216. Yüngül sənaye məhsullarına tətbiq edilən qiymətlərin funksiyaları:    

a))uзot-qiymət məhsul istehsalına və satışına ictimai zəruri əmək məsrəflərini əks etdirir; stimullaşdırma-öz 
əksini qənaətdə, istehsalın səmərəliliyinin və məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsində tapır; bölgü- öz 
əksini müəyyən qrup məhsullar üzrə aksiz vergisini, ƏDV-ni və s.-nin qiymətdə nəzərə alınmasında tapır 

b)uзot-qiymət məhsul istehsalına və satışına ictimai zəruri əmək məsrəflərini əks etdirir; stimullaşdırma - 
öz əksini qənaətdə, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsində tapır; bölgü - öz əksini müəyyən qrup 
məhsullar üzrə əmlak vergisini, ƏDV-ni və s.-nin qiymətdə nəzərə alınmasında tapır 

c)uзot-qiymət məhsul istehsalına ictimai zəruri əmək məsrəflərini əks etdirir; stimullaşdırma - öz əksini 
istehsal həcminin yüksəldilməsində tapır; bölgü - öz əksini müəyyən qrup məhsullar üzrə ƏDV-ni və s.-nin 
qiymətdə nəzərə alınmasında tapır 

d)uзot-qiymət məhsulun satışına ictimai zəruri əmək məsrəflərini əks etdirir; stimullaşdırma - öz əksini 
istehsal xərclərinə qənaətdə tapır; bölgü - öz əksini bir qrup məhsullar üzrə əmlak vergisini, ƏDV-ni və s.-
nin qiymətdə nəzərə alınmasında tapır 

e)uзot-qiymət məhsul istehsalına və satışına ictimai zəruri əmək məsrəflərini əks etdirir; stimullaşdırma - 
öz əksini məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsində tapır; bölgü - öz əksini müəyyən qrup məhsullar üzrə 
vergilərin qiymətdə nəzərə alınmasında tapır 

 

217. Rentabellik nədir, sahə müəssisələrində satışın rentabelliyi göstəricisi necə hesablanır?    

a)o iqtisadi səmərəliliyin müqayisəli göstəricisi olmaqla, mənfəətin əsas və normalaşdırılan döv¬riyyə 
istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi hesablanır 

b)o iqtisadi səmərəliliyin müqayisəli göstəricisi olmaqla, ümumi məhsulun satışın həcminə nisbətinin faizlə 
ifadəsi kimi hesablanır 

c))o iqtisadi səmərəliliyin müqayisəli göstəricisi olmaqla, mənfəətin satışın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi 
kimi hesablanır 

d)o iqtisadi səmərəliliyin müqayisəli göstəricisi olmaqla, mənfəətin satışla əlaqədar xərclərin ümumi 



məbləğinə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi hesablanır 

e)o iqtisadi səmərəliliyin müqayisəli göstəricisi olmaqla, əmtəəlik məhsulun satışın həcminə nisbətinin 
faizlə ifadəsi kimi hesablanır 

Bölmə: 1702 

Ad 1702 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

218. Yüngül sənayedə hansı məhsullar istehsal olunur?    

a))iplik, sap, parça, ayaqqabı, papaq, corab, şüşə-saxsı qablar, palto, köynək, gəbə, gön-dəri, xəz-dəri və s. 

b)iplik, sap, parça, plastik qapı-pəncərə, ayaqqabı, məftil, yüngül sənaye müəssisələrində istifadə olunan 
alət və tərtibatlar, єьєə-saxsı qablar, palto, köynək, gəbə, gön-dəri, xəz-dəri və s. 

c)xam pambıq, barama, yuyulmamış yun, sap, parça, kəmər, kağız, süni liflər, sintetik liflər, məftil, yüngül 
sənaye müəssisələrində istifadə olunan alət və tərtibatlar, єьєə-saxsı qablar, palto, köynək, gəbə, gön-dəri, 
xəz-dəri və s 

d)əyriçilik istehsalının son məhsulları, toxuculuq istehsalının son məhsulları, boyama-bəzəmə istehsalının 
son məhsulları, tökmə istehsalının son məhsulları və s. 

e)gön-dəri emalı istehsalının son məhsulları, xəz-dəri istehsalının son məhsulları, əyriçilik istehsalının son 
məhsulları, toxuculuq istehsalının son məhsulları, boyama-bəzəmə istehsalının son məhsulları, tökmə 
istehsalının son məhsulları və s 

 

219. Toxuculuq sənayesində hansı məhsullar istehsal olunur?    

a))iplik və sap, parзa, trikotaj və corab məmulatları, qeyri-parça məmulatları, eşilmiş, burulmuş məmulatlar, 
digər məmulatlar 

b)tikiє məmulatları, geyim aksesuarları, xəzdən hazırlanmış geyimlər, xəzdən hazırlanmış papaqlar, dəridən 
hazırlanmış geyimlər, idman paltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar 



c)dəri ayaqqabılar, toxunulmuş və rezin ayaqqabılar, tikiş məmulatları, geyim aksesuarları, xəzdən 
hazırlanmış geyimlər, xəzdən hazırlanmış papaqlar, dəridən hazırlanmış geyimlər, idman paltarları, xüsusi 
geyimlər, digər məmulatlar 

d)tikiє məmulatları, geyim aksesuarları, xəzdən hazırlanmış geyimlər, xəzdən hazırlanmış papaqlar, dəridən 
hazırlanmış geyimlər, idman paltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar, dəridən hazırlanmış geyimlər, 
idman paltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar 

e)tikiє məmulatları, geyim aksesuarları, xəzdən hazırlanmış geyimlər, xəzdən hazırlanmış papaqlar, dəridən 
hazırlanmış geyimlər, məftil, kəndir, idman paltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar, dəridən 
hazırlanmış geyimlər, idman paltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar 

 

220. Trikotaj sənayesində hansı məhsulllar istehsal olunur?    

a))corab məmulatları, alt paltar, üst paltar, əlcək məmulatları, baş geyimləri (toxunmuє papaqlar), єərflər, 
sənaye və tibb təyinatlı məmulatlar və s. 

b)pambıq sap, yun və kimyavi liflər, corab məmulatları, alt paltar, üst paltar, əlcək məmulatları, baş 
geyimləri, єərflər, sənaye və tibb təyinatlı məmulatlar və s. 

c)parзa, kəndir, sicim, corab məmulatları, alt paltar, üst paltar, əlcək məmulatları, toxunmuş papaqlar, 
єərflər, sənaye və tibb təyinatlı məmulatlar, və s. 

d)xam pambıq, barama, yuyulmamış yun, sap, parça, kəmər, kağız, süni liflər, sintetik liflər, məftil, yüngül 
sənaye müəssisələrində istifadə olunan alət və tərtibatlar, єьєə-saxsı qablar, palto, köynək, gəbə, gön-dəri, 
xəz-dəri və s 

e)dəri ayaqqabılar, toxunulmuş və rezin ayaqqabılar, tikiş məmulatları, geyim aksesuarları, xəzdən 
hazırlanmış geyimlər, xəzdən hazırlanmış papaqlar, dəridən hazırlanmış geyimlər, idman paltarları, xüsusi 
geyimlər, digər məmulatlar 

 

 221.Tikiє sənayesində hansı məhsullar istehsal olunur?    

a))єalvar, kцynək, kişi, qadın və uşaq kostyumları, hərbзilər ьзьn yataq kisəsi, hərbi qış gödəkзəsi (xəzli), 
hərbi yay kostyumu, hərbзilər üçün iş kostyumu, yatak ağ dəstləri, hərbзilər və sıravi vətəndaşlar üçün 
çadırlar (alaçıqlar), paltolar, gödəkзələr və s. 

b)iplik, sap, parça, ayaqqabı, məftil, yüngül sənaye müəssisələrində istifadə olunan alət və tərtibatlar, 
єьєə-saxsı qablar, palto, köynək, gəbə, gön-dəri, xəz-dəri və s. 

c)xam pambıq, barama, yuyulmamış yun, sap, parça, kəmər, kağız, süni liflər, sintetik liflər, məftil, yüngül 
sənaye müəssisələrində istifadə olunan alət və tərtibatlar, єьєə-saxsı qablar, palto, köynək, gəbə, gön-dəri, 
xəz-dəri və s 

d)əyriçilik istehsalının son məhsulları, toxuculuq istehsalının son məhsulları, boyama-bəzəmə istehsalının 



son məhsulları, tökmə istehsalının son məhsulları və s. 

e)gön-dəri emalı istehsalının son məhsulları, xəz-dəri istehsalının son məhsulları, əyriçilik istehsalının son 
məhsulları, toxuculuq istehsalının son məhsulları, boyama-bəzəmə istehsalının son məhsulları, tökmə 
istehsalının son məhsulları və s. 

 

222. Məhsulun keyfiyyəti dedikdə:    

a))məhsulun təyinatına müvafiq müəyyən təələbatı ödəməyə yararlı olmasını şərtləndirən özünəməxsus 
xassələrin məcmusu 

b)məhsulun təyinatına müvafiq istifadə edildiyini göstərən və istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsi 
imkanlarını müəyyən edən xassələrin məcmusu 

c)məhsulun təyinatına müvafiq istifadə edildiyini göstərən və materialtutumunun aşağı salınması 
imkanlarını müəyyən edən xassələrin məcmusu 

d)məhsulun qiymətini müəyyən etməklə onun istehsalının rentabelliyini qiymətləndirməyə imkan verən 
göstəricilərin məcmusu 

e)məhsulun təyinatına müvafiq müəyyən tələbatı ödəməyə yararlı olmasını şərtləndirən və yalnız istesalçı 
üçün əhəmiyyətli olan xassələrin məcmusu baєa dьєьlьr 

 

223. Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyəti göstəricilərinə aid deyil?    

a))məhsulun maya dəyəri 

b)texnolojilik göstəriciləri 

c)məhsulun nəql ounma qabiliyyəti 

d)məhsulun estetik göstəriciləri 

e)standartlaşdırma və eyniləєdirmə göstəriciləri 

 

224. Bütün istehlak xassələri kompleksini özündə cəmləєdirən əsas göstərici:    

a))məhsulun keyfiyyətidir. 

b)material tutumudur. 

c)fond tutumudur. 

d)istehlak qabliyyətidir. 



e)istehsalın həcmidir. 

 

225. Məhsulun xassəsi dedikdə:    

a)məmulatın yaradılması, saxlanılması zamanı onun meydana gələn subyektiv xüsusiyyəti baєa dьєьlьr. 

b)məhsulun material tutumu baєa dьєьlьr. 

c)məhsulun estetik göstəriciləri və material tutumu baєa dьєьlьr. 

d)məmulatın istehsalı və ləğv edilməsi zamanı onun meydana gələn obyektiv və subyektiv xüsusiyyəti baєa 
dьєьlьr. 

e))məmulatın yaradılması, istismarı və ya iєlədilməsi zamanı onun meydana gələn obyektiv xüsusiyyəti baєa 
dьєьlьr. 

 

226. Əhəmiyyəti, tətbiq miqyası və məsuliyyət dərəccəsinə görə standartlar hansı növlərə bölünür?    

a)məhsul, xidmət, sənaye, ticarət standartlarına 

b)müəssisədaxili, müəsisələrarası, sahə, milli standartlara 

c)material, hazır məhsul, xidmət standartlarına 

d)analitik, ekperimental, statistik standartlara 

e))beynəlxalq, regional, dövlətlərarası, milli standartlara 

 

 227.Keyfiyyət səviyyəsi:    

a)yüngül sənaye mallarının əsas göstəricilərinin normativ sənədlərdə nəzərdə tutulan əsas, fundamental 
keyfiyyət göstəriciləri ilə müqayisəli qiymətləndirilməsidir. 

b))keyfiyyəti qiymətləndirilən yüngül sənaye mallarının keyfiyyət göstəricilərinin normativ sənədlərdə 
nəzərdə tutulan əsas, fundamental keyfiyyət göstəriciləri ilə müqayisəli qiymətləndirilməsidir. 

c)yüngül sənaye mallarının əsas göstəricilərinin normativ sənədlərdə nəzərdə tutulan əsas, fundamental 
statistik göstəriciləri ilə müqayisəsidir. 

d)yüngül sənaye mallarının keyfiyyət göstəricilərinin normativ sənədlərdə nəzərdə tutulan əsas, 
fundamental statistik göstəriciləri ilə müqayisəsidir. 

e)keyfiyyəti qiymətləndirilən yüngül sənaye mallarının keyfiyyət göstəricilərinin normativ sənədlərdə 
nəzərdə tutulan əsas, fundamental kəmiyyət göstəriciləri ilə müqayisəli qiymətləndirilməsidir. 



Bölmə: 1802 

Ad 1802 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 228.İqtisadi səmərə nədir?    

a))iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və ya ayrılıqda hər bir müəssisənin müəyyən dövr əzində 
fəaliyyətindən alınan mütləq цlзьdə iqtisadi nəticə 

b)iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə müəyyən dövr əzində fəaliyyətə 
cəlb edilən resursların dəyər ifadəsində cəmi 

c)iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində və ya ayrılıqda hər bir müəssisədə müəyyən dövr əzində fəaliyyəti ilə 
əlaqədar зəkilən xərclərin mütləq цlзьdə cəmi 

d)iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və ya ayrılıqda hər bir müəssisənin müəyyən dövr əzində 
fəaliyyətindən alınan nisbi ölçüdə iqtisadi nəticə 

e)sahə və ya onun ayrılıqda hər bir müəssisəsində il ərzində həyata keзirilən fəaliyyətlərin say 

 

229. Səmərəlilik meyarı dedikdə:    

a))istehsal fəaliyyətinin son nəticəsi olaraq məhsul istehsalına çəkilmiє xərclərin gətirdiyi səmərə 

b)istehsal fəaliyyətinin aralıq nəticəsi olaraq məhsul istehsalına çəkilmiє xərclərin kəmiyyəti 

c)istehsal fəaliyyətinin nəticəsi olaraq istehsal edilmiє məhsulun ümumi həcminin dəyər ifadəsi 

d)istehsal fəaliyyətində istifadə edilən bütün resursların istehlak həcmi 

e)istehsal fəaliyyəti zamanı məhsul istehsalına çəkil¬miє xərclərin faydalı hissəsi baєa dьєьlьr 

 

230. Sənayedə müqayisəli (nisbi) səmərəlilik dedikdə:    

a)səmərənin əsaslı vəsait qoyuluєunun məbləğinə nisbəti 

b)səmərəliliyin orta göstəricisi 



c)istehsaldaxili ehtiyatlardan istifadə göstəricisi 

d)əsaslı vəsait qoyuluєu həcminin səmərəyə nisbəti 

e))variantlar üzrə cari xərclərin fərqinin əsaslı vəsait qoyuluşlarının fərqinə nisbəti baєa dьєьlьr 

 

 231.Əmək məhsuldarlığı hansı istehsal amilindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edir?    

a)torpaq 

b)əsas kapital 

c)təєəbbüskarlıq 

d)dövriyyə kapitalı 

e))əmək resurslarından 

 

232. Əməyin səmərəlilik dərəcəsini hesablamaq üçün aşağıda verilənlərdən hansından istifadə edilir?    

a)vaxt vahidi ərzində sərf edilən elektrik enerjisi 

b)vaxt vahidi ərzində sərf edilən materialların həcmi 

c)məhsul vahidinin istehsalına sərf edilən xərclər 

d)investisiya qoyuluєunun rentabelliyi 

e))vaxt vahidi ərzində istehsal edilən məhsulun həcmi 

 

233. Yüngül sənayedə müəssisələr üzrə mütləq səmərəlilik göstəricisi:    

a)məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasından əldə edilən qənaəti təmin edən innovasiya tədbirlərinə 
зəkilən xərclərə nisbəti kimi müəyyən edilir. 

b)əsalı vəsait qoyuluєundan əvvəl və sonra məhsulun istehsal maya dəyərləri arasındakı fərqin həmin 
qənaəti satış sonra təmin edən kəmiyyətə nisbəti kimi müəyyən edilir. 

c)ETT-nin nəticələrinin istehsala tətbiqindən əvvəl və sonra məhsulun məhsulun keyfiyyətləri arasındakı 
fərqin həmin qənaəti təmin edən əsaslı vəsait qoyuluєuna nisbəti kimi müəyyən edilir. 

d)əsalı vəsait qoyuluєundan əvvəl və sonra məhsulun sex maya dəyərləri arasındakı fərqin həmin qənaəti 
təmin edən əsaslı vəsait qoyuluєuna nisbəti kimi müəyyən edilir. 

e))əsalı vəsait qoyuluєundan əvvəl və əsalı vəsait qoyuluєundan sonra məhsulun maya dəyərləri arasındakı 
fərqin həmin qənaəti təmin edən əsaslı vəsait qoyuluєuna nisbəti kimi müəyyən edilir. 



 

 234.Yüngül sənayedə istehsal amillərindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricilər:    

a))əmək məhsildarlığı, fondverimi, dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı 

b)əsaslı vəsait qoyuluєunun həcmi, əmtəəlik məhsul, dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı 

c)əmək haqqının səviyyəsi, mənfəət, əmək məhsildarlığı, fondverimi 

d)ümumi milli məhsul, ümumi rentabellik, məhsul vahidinin maya dəyəri 

e)əmək məhsildarlığı, fondverimi, ümumi daxili məhsul, ümumi gəlir 

 

235. İstehsal sisteminin ümumi məqsədinin qiymətləndirilməsində tətbiq olunmayan göstəricilər 
hansılardır?    

a))fondverimi, fondtutumu, əməktutumu, əmək məhsuldarlığı 

b)məqsədə nail olmaq səviyyəsi, yekun nəticənin - satış həcminin məqsəd цlзьsьnə nisbəti 

c)tələbatın odənilməsi səviyyəsi, yekun nəticənin tələbatın ölçüsünə nisbəti 

d)potensial tələbatın ölçüsü, rəqabət üstünlüklərinin davamlığı, potensial inkişaf imkanları 

e)profilinə aid olan məhsulun bazar payı, rəqabət üstünlüklərinin davamlığı; potensial inkişaf imkanları 

 

236. Yüngül sənayedə əməyin səmərəlilik dərəcəsini hesablamaq üçün aşağıda verilən göstəricilərin 
hansından istifadə edilir?    

a))vaxt vahidi ərzində istehsal edilən məhsulun həcmi 

b)vaxt vahidi ərzində sərf edilən elektrik enerjisi 

c)vaxt vahidi ərzində sərf edilən materialların həcmi 

d)investisiya qoyuluєunun rentabelliyi 

e)məhsul vahidinin istehsalına sərf edilən xərclər 

Bölmə: 1803 

Ad 1803 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 



Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

237.Qeyd edilən variantlardan hansında ictimai istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin meyarı göstərilmiєdir?    

a)sahə müəssisələrinin illik istehsal həcmi 

b)sahə müəssisələrində il ərzində yaradılmış xalis məhsul 

c)il ərzində yaradılmış ümumi daxili məhsul 

d)rentabellik 

e))il ərzində yaradılmış milli gəlir 

 

238. Sənayedə mütləq səmərəlilik dedikdə:    

a)əsaslı vəsait qoyuluєunun ьmumi məbləği 

b)əldə olunan səmərənin kəmiyyətcə miqdarı 

c)əldə olunmuє səmərərnin keyiyyətini xarakterizəsi 

d)əsaslı vəsait qoyuluєunun mənfəətə nisbəti 

e))səmərənin əsaslı vəsait qoyuluєunun həcminə nisbəti baєa dьєьlьr 

 

239. Müəssisələrdə əsaslı vəsait qoyuluєunun səmərəliliyi necə hesablanır?    

a)illik mənfəət artımının bu artımı təmin edən əsaslı vəsait qoyuluєuna hasili kimi 

b)illik mənfəətin bu mənfəəti təmin edən ümumi xərclərə nisbəti kimi 

c)illik mənfəət artımının bu artımı təmin edən əsas fondlara nisbəti kimi 

d)illik mənfəətin müəssisənin əsas və normalaşdırılan dövriyyə fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi 

e))illik mənfəət artımının bu artımı təmin edən əsaslı vəsait qoyuluєuna nisbəti kimi hesablanır 

 

240. İstehsal amillərindən istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricilər hansılardır?    

a))əmək məhsildarlığı, fondverimi, dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı 

b)ümumi milli məhsul, ümumi rentabellik, məhsul vahidinin maya dəyəri 

c)ümumi daxili məhsul, ümumi gəlir 



d)əsaslı vəsait qoyuluєunun həcmi, əmtəəlik məhsul 

e)əmək haqqının səviyyəsi, mənfəət 

 

241. İstehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi amillərindən biri:    

a)istehsal prosesinin başlanması 

b)istehsal prosesindəki fasilələr 

c)iє yerlərində izafi ehtiyatların olması 

d)istehsal sahələrinin artıqlığı 

e))istehsalın ixtisaslaşmasıdır 

 

242. Yüngül sənayedə satışın rentabelliyi göstəricisi necə hesablanır?    

a))mənfəətin satışın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

b)mənfəətin əsas və normalaşdırılan dövriyyə istehsal fondlarının orta illik dəyərinə nisbəti kimi 

c)ümumi məhsulun satışın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

d)əmtəəlik məhsulun satışın həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

e)mənfəətin satışla əlaqədar xərclərin ümumi məbləğinə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi 

 

243. Yüngül sənaye müəssisələrində əsaslı vəsait qoyuluєunun səmərəliliyi göstəricisi necə hesablanır?    

a)əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına istehsal həcmininn artımının əsaslı vəsait qoyuluєunun məbləğinə nisbəti 
kimi. 

b)əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına mənfəətin artımının əsaslı istehsal həcminin artımını təmin edən məbləə 
nisbəti kimi. 

c)əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına mənfəətin artımının əsaslı vəsait qoyuluєunun цzьnьцdəmə müddətinə 
nisbəti kimi. 

d)əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına əsas kapitalın artımının əsaslı vəsait qoyuluєunun məbləğinə nisbəti kimi. 

e))əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına mənfəətin artımının əsaslı vəsait qoyuluєunun məbləğinə nisbəti kimi. 

 

244. Yüngül sənayedə yeni tikilən müəssisələr, sexlər və digər obyektlər və ayrı-ayrı tədbirlər üzrə 



rentabellik göstəricisi:    

a)müəssisə topdansatış qiymətləri ilə illik məhsul buraxılışı həcmi və il ərzində buraxılan məhsulun maya 
dəyərinin hasilinin tikilən obyektlərin smeta dəyərinə nisbəti kimi hesablanır. 

b)əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına mənfəətin artımının əsaslı istehsal həcminin artımını təmin edən məbləə 
kimi hesablanır. 

c)müəssisə topdansatış qiymətləri ilə illik məhsul buraxılışı həcmi və il ərzində buraxılan məhsulun maya 
dəyəri arasındakı nisbətin tikilən obyektlərin smeta dəyərinə nisbəti kimi hesablanır. 

d)əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına əsas kapitalın artımının əsaslı vəsait qoyuluєunun məbləğinə nisbəti kimi. 

e))müəssisə topdansatış qiymətləri ilə illik məhsul buraxılışı həcmi və il ərzində buraxılan məhsulun maya 
dəyəri arasındakı fərqin tikilən obyektlərin smeta dəyərinə nisbəti kimi hesablanır. 

 

245. Yüngül sənaye istehsalında səmərəlilik dedikdə:    

a))sahə müəssisələrinin istehsal xərcləri ilə müqayisədə nəticənin səviyyəsi (dərəcəsi) baєa dьєьlьr 

b)alınan iqtisadi səmərənin bu səmərəni təmin edən iєзilərin əmək haqlarına nisbəti baєa dьєьlьr 

c)alınan iqtisadi nəticənin bu nəticəni təmin edən iєзilərin əmək haqlarına nisbəti baєa dьєьlьr 

d)istehsal proseslərində yaranan xərclərlə müqayisədə nəticənin azalma tendensiyası başa düşülür 

e)istehsal proseslərində yaranan xərclərlə müqayisədə nəticənin artım tendensiyası başa düşülür 

 

246. İqtisadi səmərəlilik nədir və qeyd edilənlərdən hansı onun yüksəldilməsi amillərindən biridir?    

a))alınan iqtisadi səmərənin bu səmərəni təmin edən xərclərə nisbətidir və onun yüksəldilməsi 
amillərindən bir isə istehsalın ixtisaslaşmasıdır 

b)alınan iqtisadi səmərənin bu səmərəni təmin edən xərclərə nisbətidir və onun yüksəldilməsi 
amillərindən bir isə istehsal prosesinin başlanması 

c)alınan iqtisadi səmərənin bu səmərəni təmin edən xərclərə nisbətidir və onun yüksəldilməsi 
amillərindən bir isə istehsal prosesindəki fasilələr 

d)alınan iqtisadi səmərənin bu səmərəni təmin edən xərclərə nisbətidir və onun yüksəldilməsi 
amillərindən bir isə iє yerlərində izafi ehtiyatların olması 

e)alınan iqtisadi səmərənin bu səmərəni təmin edən xərclərə nisbətidir və onun yüksəldilməsi 
amillərindən bir isə istehsal sahələrinin artıqlığı 

Bölmə: 1202 



Ad 1202 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

247.Yüngül sənayedə kadr axıcılığı səviyyəsinin azldılması:    

a))iєзi qьvvəsindən istifadənin yaxşılaşdırılmasının əsas ehtiyatlarındandır. 

b)maliyyə resurslarından istifadə səviyyəsini yüksəldir. 

c)əsas kapitaldan istifadə səviyyəsini yüksəldir. 

d)dövriyyə kapitalından istifadə səviyyəsini yüksəldir. 

e)iєзi qьvvəsinin ixtisas səviyyəsi mənbəyidir. 

 

248. Yüngül sənaye müəssisələrin iєзilərinin həqiqi sayı dedikdə:    

a))gün ərzində faktiki olaraq iєləyənlərin sayı başa düşülür. 

b)plan ilində iєзilərin sayı ilə plan ili üçün istehsal proqramının artması əmsalının hasili başa düşülür. 

c)bazis ilində iєзilərin sayı ilə bazis ili üçün istehsal proqramının artması əmsalının hasili baєa dьєьlьr 

d)bazis ilində iєзilərin plan sayı ilə plan ili üçün istehsal proqramının artması əmsalının hasili başa düşülür. 

e)bazis ilində iєзilərin sayı ilə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi hesabına işçi qüvvəsinə qənaətin hasili 
baєa dьєьlьr. 

 

249. Yüngül sənayedə istehsal norması necə hesablanır?    

a))faydalı iş vaxtı fondunun məhsul vahidinin istehsalı üçün müəyyən edilmiş vaxt normsına nisbnəti kimi. 

b)istehsal edilmiє məhsulun həcminin məhsul istehsalı üçün sərf edilən iş vaxtına nisbəti kimi. 

c)istehsal edilmiє məhsulun həcminin iєзilərin orta siyahı sayına nisbəti kimi. 

d)istehsal edilmiє məhsulun həcminin fəhlələrin sərf etdikləri adam-günlərin sayına nisbəti kimi. 

e)istehsal edilmiє məhsulun həcminin iєзilərin orta siyahı sayına nisbəti kimi. 

 



250. Yüngül sənayedə əmək məhsuldarlığının artırılması ehtiyatları dedikdə:    

a)əmək resurslarına qənaətin səviyyəsi baєa dьєьlьr. 

b)əmək resurslarına qənaətdə istifadə olunan real imkanlar baєa dьєьlьr. 

c)əmək resurslarına qənaətdə istifadə ьзьn єəraitin yaradıəlmaması başa düşülür. 

d)xarici və təbii єəraitin dəyiєməsinə müəssisənin reaksiyası başa düşülür. 

e))əmək resurslarına qənaətdə istifadə olunmayan real imkanlar baєa dьєьlьr. 

 

251. Əmək haqqı fondunun tərkibinə daxildir:    

a)maliyyələєdirmə mənbələrindən asılı olmayaraq müəssisə tərəfindən ayrılmış ayrılmış bütün əmək 
haqqının məbləği 

b)stimullaşdırıcı və kompensasiya edici ödəniєləri. 

c)əmək haqqının natural qaydada üdənilməsinə yönəldilən məhsulların dəyəri. 

d))a, b, c. 

e)a, c. 

 

252. Əmək haqqı indeksi dedikdə:    

a)müəssisənin цz iєзilərinə əmək haqqını ödəmək ьзьn nəzərdə tutduğu pul vəsaitləri vaєa dьєьlьr. 

b)müəssisənin цz iєзilərinə əmək haqqını ödəmək ьзьn kənardan cəlb etdiyi pul vəsaitlərinin məcmusudur. 

c)müəssisənin müqavilə əsasında müvəqqəti cəlb etdiyi iєзilərin əmək haqqlarını ödəmək ьзьn nəzərdə 
tutduğu pul vəsaitləri fondudur. 

d)gцrьlmьє iєlərə, göstərilmiє xidmətlərə görə verilən haqdır, əməyə görə pul mükafatı, əməyin yaratdığı 
məhsulun dəyərinin bir hissəsidir. 

e))müəyyən dövr ərzində fəhlə və qulluqçuların orta aylıq əmək haqqının dinamikasının, artması və ya 
azalmasının göstəricisidir. 

 

 253.Yüngül sənayedə əməyin iєəmuzd ödənişi forması üçün aşağıdakı variantlardan hansı əsas götürülür?    

a))istehsal olunmuє məhsulun miqdarı. 

b)iєlənilmiş vaxtın miqdarı 



c)göstərilən xidmətin kəmiyyəti 

d)vəzifə okladı. 

e)düzgün cavab yoxdur. 

 

254. Yüngül sənayedə əməyin vaxtamuzd ödənişi forması üçün aşağıdakı variantlardan hansı əsas 
götürülür?    

a)istehsal olunmuє məhsulun miqdarı. 

b))iєlənilmiє vaxtın miqdarı. 

c)göstərilən xidmətin kəmiyyəti. 

d) vəzifə okladı. 

e)düzgün cavab yoxdur. 

 

255. Əmək məhsuldarlığı göstəricilərinə aiddir:    

a))vaxt vahidi ərzində məhsul istehsalı. 

b)məhsul istehsalının əməktutumu. 

c)əməyin fondla silahlılığı. 

d)düzgün cavab – a, b 

e)düzgün cavab –a, b, c. 

 

256. Yüngül sənayedə qulluqçular kateqoriyasına aid edilir:    

a)əsas sexlərin fəhlələri. 

b))maliyyə-uзot, təchizat-satış bəzi inzibati-udarə iєзiləri: 

c)mühəndis-itexniki iєзiləır, istehsalın təєkili və idarəedilməsi iєini icra edən mütəxəsisi və rəhbərlər. 

d)istehsala texniki rəhbərlik iєlərini icra edən iєзilər. 

e)bilavasitə istehsal prosesində iєtirak edən iєзilər. 

Bölmə: 1101 

Ad 1101 



Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

257.Müəssisənin özünün istehsalı olan yarımfabrikatların dəyəri:    

a)hazır məhsulun maya dəyərinə daxil edilir. 

b)gələcək dövrün xərclərinə daxil edilir. 

c))bitməmiş istehsalın dəyərinə daxil edilir. 

d)istehsal ehtiyatlarını təєkil edən xammal və materialların dəyərinə daxil edilir. 

e)bitməmiş istehsalın dəyərinə deyil hazır məhsulun maya dəyərinə daxil edilir. 

 

 258.Yüngül sənaye istehsalında norma dedikdə:    

a))sahə müəssisələrində məhsul vahidinin istehsalına materiallardan maksimum yol verilə bilən, yaxud 
minimum məsrəf baєa dьєьlьr. 

b)sahə müəssisələrində məhsul həcminin istehsalına materiallardan maksimum yol verilə bilən, yaxud 
minimum məsrəf baєa dьєьlьr. 

c)sahə müəssisələrində məhsul vahidinin istehsalına materiallardan, enerji resurslarından maksimum yol 
verilə bilən, yaxud minimum məsrəf baєa dьєьlьr. 

d)sahə müəssisələrində məhsul vahidinin istehsalına materiallardan minimum yol verilə bilən, yaxud 
minimum məsrəf baєa dьєьlьr. 

e)sahə müəssisələrində əmtəəlik məhsuların istehsalına materiallardan maksimum yol verilə bilən, yaxud 
minimum məsrəf baєa dьєьlьr. 

 

259. Yüngül sənayedə istehlak olunan xammal növlərindən hansılar respublikanın kənd təsərrüfatında və 
sənayenin digər sahələrində istehsal olunur?    

a))pambıq, yun, barama, gön-dəri, xəz-dəri, sintetik və süni liflər 

b)tut ağacları, barama, gön-dəri, kimyəvi liflər və ötürücü qurğular 

c)xəz-dəri, iri və kiзik buynuzlu mal-qara, kətan, kimyəvi liflər 

d)barama, gön-dəri və kimyəvi liflər, kətan, sintetik və süni liflər 



e)sintetik və süni liflər, pambıq, yun, barama, kətan, dəzgahlar 

 

260. Yüngül sənayedə dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı necə hesablanır?    

a)yüngül sənayedə dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının 
müəssisənin topdansatış qiymətlərlə satılmış məhsulun ümumi dəyərinə nisbəti kimi 

b)dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı faktiki realizə edilmiє məhsulun həcminin plnlaşdırılmış dövrdə 
kalendar günlərin sayına nisbəti kimi 

c)yüngül sənayedə dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı dövriyyə vəsaitlərinin orta illik həcminin, dəyər 
ifadəsilə əsas fondların orta illik dəyərinə nisbəti kimi 

d))dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı müəssisənin topdansatış qiymətlərlə satılmış məhsulun ümumi 
dəyərinin dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığına nisbəti kimi 

e)yüngül sənayedə dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı istehsalda istifadə olunan dövriyyə fondlarının 
orta illik həcminin tədavül fondların orta illik həcminə nisbəti kimi hesablanır 

 

261. Tikiє sənaye müəssisənin dövriyyə fondları:    

a)əsas və köməkзi materiallar, öz istehsalı olan yarımfabrikatlar, alınmış yarımfabrikatlar, komplektləєdirici 
məmulatlardan ibarətdir 

b))əmək prosesinə daxil olmaqla hər bir istehsal tsiklində tamamilə istehlak olunaraq, həmin tsikldə öz 
dəyərini bütünlüklə yaradılan məhsulun üzərinə kцзьrən və natural formasını dəyiєən istehsal vasitələrinın 
bir hissəsidir 

c)istehsal prosesində dəfələrlə iєtirak edərək öz dəyərini hissə-hissə yaradılan məhsulun üzərinə keзirən 
istehsal vasitələrindən ibarətdir 

d)tsiklində dəfələrlə iєtirak edərək öz dəyərini hissə-hissə yaradılan məhsulun üzərinə keзirən əmək 
alətlərindən ibarətdir 

e)məhsul istehsalı üçün lazım olan əmək predmetləri və istehsal vasitələrinin məcmusundan ibarətdir 

 

262. Sənaye müəssisəsinin dövriyyə vəsaitləri:    

a)anbarda materialların, ehtiyat hissələrinin, yanacağın, hazır məhsulun ehtiyatlarından ibarətdir 

b)bitməmiş istehsal, anbardakı hazır məhsuldan ibarətdir 

c)istehsal ehtiyatları, bitməmiє istehsal, gələcək dövrün xərcləri, tədavül fondlarından ibarətdir 

d)sexlərin avadanlıqları, anbardakı hazır məhsuldan ibarətdir 



e))dövriyyə fondları və tədavül fondlarından ibarətdir 

 

263. Yüngül sənayedə dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı necə hesablanır?    

a)müəyyən zaman kəsiyində buraxılan məhsulun hər manatına düşən istehsal əsas fondlarının miqdarı 

b)müəyyən dövr ərzində dövriyyə vəsaitlərinin dövretmələrinin sayı 

c)əməyin texniki təchizat səviyyəsi və müəyyən dövr ərzində dövriyyə vəsaitlərinin dövretmələrinin sayı 

d))müəyyən zaman kəsiyində realizə edilmiє məhsulun həcminin, manatla bu müddətdə dövriyyə 
vəsaitlərinin orta qalığına nisbəti kimi hesablanır 

e)müəyyən zaman kəsiyində əsas fondların 1 manatına düşən məhsul buraxılışının həcmi 

 

264. Məhsulun materialtutumu istehsal fondlarından istifadə göstəricisi kimi:    

a)maşın və aqreqatların xalis çəkisi 

b))məhsul vahidinə sərf olunan material resurslarını xarakterizə edir 

c)məmulatın hazırlanması üçün sərf edilən materialların ümumi çəkisini göstərir 

d)məhsul istehsalına sərf olunan material normasıdır 

e)istehsalın texniki səviyyəsini xarakterizə edir 

 

265. Gön-dəri emalı müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsinin gün hesabı ilə uzunluğu 
göstəricisi necə hesablanır?    

a)realizə edilmiє məhsulun həcminin dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığına nisbəti kimi hesablanır 

b))dövrdəki günlərin sayının dövretmə əmsalına nisbəti kimi hesablanır 

c)dövrdə istehsal olunan məhsulun ümumi həcminin dövretmə əmsalına nisbəti kimi hesablanır 

d)vahid avadanlığın istehsal gücünün il ərzində istehsal olunmuє ьmumi məhsulun dəyərinə nisbəti kimi 
hesablanır 

e)istehsalda istifadə olunan dövriyyə fondlarının orta illik həcminin tədavül fondların orta illik həcminə 
nisbəti kimi hesablanır 

 

 266.Dövriyyə vəsaitləri:    



a))gön-dəri istehsal müəssisəsinin öz pul vəsaitlərinin fasiləsiz dövranını təmin etmək məqsədi ilə dövriyyə 
və tədavül fondlarının yaranmasına avans edilmişn pul vəsaitlərinin məcmusudur 

b)gön-dəri istehsal müəssisəsinin öz pul vəsaitlərinin fasiləsiz dövranını təmin etmək məqsədi ilə dövriyyə 
və tədavül fondlarının yaranmasından alınan pul vəsaitlərinin məcmusudur 

c)gön-dəri istehsal müəssisəsinin öz pul vəsaitlərinin fasiləsiz dövranını təmin etmək məqsədi ilə dövriyyə 
fondlarının yaranmasına avans edilmişn pul vəsaitlərinin məcmusudur 

d)gön-dəri istehsal müəssisəsinin öz pul vəsaitlərinin fasiləsiz dövranını təmin etmək məqsədi ilə dövriyyə 
və tədavül fondlarının yaranmasına sərf edilmiє pul vəsaitlərinin məcmusudur 

e)gön-dəri istehsal müəssisəsinin öz pul vəsaitlərinin fasiləsiz olaraq əmtəyə зevrilməsini təmin etmək 
məqsədilə dövriyyə və tədavül fondlarının yaranmasına sərf edilmiє pul vəsaitlərinin məcmusudur 

Bölmə: 0102 

Ad 0102 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

267.“Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı” kursunun obyekti kimi:    

a))xalq təsərrüfatının xüsusi sahəsilərindən biri olan yüngül sənaye sahə və onun yarımsahələridir 

b)əhalinin gündəlik tələbatının ödənilməsinə yönəldilmiє qida sənayesi 

c)əmək vasitələri istehsal edən sənaye sahələridir 

d)hasilat və emal sənayesi ilə bilavasitə əlaqəli fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatıdır 

e)aqrar sanaye kompleksi, kənd təsərrüfatıdır 

 

268. “Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı” kursunun obyektini təєkil edir:    

a))yüngül sənaye sahə və yarımsahələri 

b)qida sənayesi, tikiє sənyesi 

c)yüngül sənaye, qida sənayesi 

d)maşınqayırma, ağır metallurgiya 

e)tikiє, tekstil, gцn-dəri, qida sənayesi 



 

269. Yüngül sənaye müəssisələrinin istehsal resurslarının tamamlanmış siyahısı:    

a))torpaq, əmək resursları, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq təєəbbüskarlığı 

b)hüquqi və fiziki єəxslər, torpaq, əmək resursları, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq 
təєəbbüskarlığı 

c)istehsalın diversifikasiyası, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq təєəbbüskarlığı 

d)torpaq, əmək resursları, əsas və dövriyyə kapitalı, informasiya, sahibkarlıq təєəbbüskarlığı, əmək 
məhsuldarlığı 

e)əmək resursları, informasiya, torpaq, fondverimi, əmək məhsuldarlığı 

 

270. Maddi istehsalın ən iri və əhəmiyyətli sahəsi olan sənayeni təєkil edən yüngül sənaye:    

a))əsasən toxuculuq, tikiє, xəz-dəri, gön-dəri, ayaqqabı, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal sahələrindən 
ibarətdir 

b)tikiє, dəzgah, gön-dəri, toxuculuq, ayaqqabı, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal sahələrindən ibarətdir 

c)toxuculuq, tikiє, xəz-dəri, kətan, pambıq, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal sahələrindən ibarətdir 

d)tikiє, yun, gцn-dəri, ayaqqabı, kənd təsərrüfatı və xalçaçılıq, toxuculuq kimi istehsal sahələrindən 
ibarətdir 

e)süni və sintetik liflər, tikiє, xəz-dəri, neft məhsulları, ayaqqabı, trikotaj və xalçaçılıq kimi istehsal 
sahələrindən ibarətdir 

 

271. Yüngül sənayedə istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas yolları:    

a))əmək məhsuldarlığının artımını sürətləndirilmək 

b)müəssisədə maşın v ə avadanlıqların sayının artırmaq 

c)sahə müəssisələrində istehsalın həcminin artırılmaq 

d)kombinələєdirilmiє mьəssisələrin ayrı-ayrı müəssisələrə bölünməsi 

e)infrastruktur sahələrinin hərtərəfli inkiєaf etdirilməsi 

 

272. Toxuculuq sənaye müəssisələrində istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas yolları:    

a))əmək məhsuldarlığının artımının sürətləndirilməsi; maddi ehtiyatlardan istifadənin səmərəliliyini 



yüksəldilməsi və s. 

b)infrastruktur sahələrinin hərtərəfli inkiєaf etdirilməsi 

c)sahə müəssisələrində istehsalın həcminin artırılması 

d)kombinələєdirilmiє mьəssisələrin ayrı-ayrı müəssisələrə bölünməsi 

e)material tutumunu azaltmaq və istehsal tullantılarını təkrar emala deyil utilizasiya etmək 

Bölmə: 0401 

Ad 0401 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

 

273. “Gəncətekstil” ASC (kombinat) neзənci ildən fəaliyyətə başlamışdır?    

a))1926-cı ildən fəaliyyət göstərir 

b)1925-ci ildən fəaliyyət göstərir 

c)1929-cu ildən fəaliyyət göstərir 

d)1927-ci ildən fəaliyyət göstərir 

e)1892-ci ildən fəaliyyət göstərir 

 

274. Toxuculuq sənaye istehsalının ərazi üzrə rasional yerləєdirilməsi:    

a))ictimai əmək bölgüsünün bir forması olaraq, sənaye müəssisələrinin iqtisdi rayonlar və bütünlükdə ölkə 
ərazisi üzrə bölgüsü ilə xarakterizə olunur 

b)hər bir sahə müəssisələri üçün istehsalın təşkili formalarının düzgün seçilməsi və tətbiqi ilə xarakterizə 
olunur 

c)təbii resurslardan maksimum istifadə ilə xarakterizə olunur 



d)ictimai əməyə qənaət etməklə əhalinin respublikanın paytaxtında və bцyьk єəhərlərdə 
məskunlaşmasına şərait yaratmaqla xarakterizə olunur 

e)ictimai əmək bölgüsünün bir forması olaraq, sənaye müəssisələrinin ixtisaslaşdırılması səviyyəsi ilə 
xarakterizə olunur 

 

275. Yüngül sənayenin yerləєdirilməsində hansı əsas prinsiplərə riayət olunması tələb olunur?    

a))istehsalın xammal mənbələrinə və hazır məhsul istifadəsi rayonlarına ümumdünya yaxınlaşdırılması və s. 
kimi əsas prinsiplərə riayət olunması tələb olunur 

b)xammalın ilkin emalının təkrar emal sahələrinə yaxın yerləєdirilməsi kimi əsas prinsiplərə riayət olunması 
tələb olunur 

c)digər amillər nəzərə alınmadan əmək resursları ucuz olan bölgələrdə yerləєdirilməsi kimi əsas prinsiplərə 
riayət olunması tələb olunur 

d)dövlətin müdafiə qabliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə sənayenin sərhəd zonalarına yaxın 
yerləєdirilməsi kimi əsas prinsiplərə riayət olunması tələb olunur 

e)xammalın tədarükü, ilkin emalı və təkrar emalının nəzərə alınması ilə sənayenin yerli və beynəlxalq satış 
bazarlarına yaxın yerləєdirilməsi kimi əsas prinsiplərə riayət olunması tələb olunur 

 

276. Ölkə ərazisi üzrə yüngül sənayenin rasionla yerləєdirilməsinə hansı amillər təsir göstəririr?    

a))nəqliyyat amili, demoqrafik amilləri, xammal və istehlak amilləri təsir göstəririr 

b)nəqliyyat amili, məhsulun зeєidi amilləri təsir göstəririr 

c)istehlak olunan xammalın və buraxılan məhsulun keyfiyyəti amilləri təsir göstəririr 

d)inhisarçılıq amili, maddi-texniki təchizat amilləri təsir göstəririr 

e)rəqabət amilli, dövlətin müdafiə qabliyyətliliyinin qorunması amilli və digər siyasi amillər təsir göstəririr 

 

277. Yüngül sənayenin yerləєdirilməsi prosesinə təsir edən amilləri hansılardır?    

a))təbii-iqtisadi, texniki-iqtisadi və iqtisadi-siyasi amillər 

b)sosial-iqtisadi, texniki-texnoloji və iqtisadi-siyasi amillər 

c)təbii-iqtisadi, texniki-texnoloji və iqtisadi-siyasi amillər 

d)təbii-iqtisadi, texniki-iqtisadi və sosial-iqtisadi amillər 



e)təbii-coğrafi, texniki-iqtisadi və iqtisadi-siyasi amillər 

 

278. İstehsalın yerləєdirilməsində hansı əsas problem və mьhьm єərtlər nəzərə alınır?    

a))regionların iqtisadi və sosial inkişafına mane olan əsas süni yaradılmış problemlər, iqtisadiyyat 
sahələrinin inkişafı və yerləєdirilməsi sxemi kimi əsas problem və mьhьm єərtlər nəzərə alınır 

b)xalq təsərrüfatı sahələrinin yerləєdirilməsi üzrə dövlət proqramı kimi əsas problem və mьhьm єərtlər 
nəzərə alınır 

c)iqtisadi-sosial motivlər və siyasi təsirlər kimi əsas problem və mьhьm єərtlər nəzərə alınır 

d)ölkə regionlarının inkişafını stimullaşdıran qabaqlayıcı tədbirlər kimi əsas problem və mьhьm єərtlər 
nəzərə alınır 

e)neft sektorunun inkişafından bəhrələnmək imkanları və iqtisadiyyat sahələrinin inkişafı kimi əsas problem 
və mьhьm єərtlər nəzərə alınır 

 

279. İstehsalın ərazi üzrə rasional yerləєdirilməsinın planlaşdırılmasında ölkənin istehsal qüvvələrinin 
bölgüsünün baş planında hansı əsas problem və mьhьm єərtlər nəzərə alınır?    

a))ölkə regionlarının inkişafına mane olan əsas süni yaradılmış problemlər, xalq təsərrüfatı sahələrinin 
inkişafı və ərazi üzrə yerləєdirilməsi sxemi əsas problem və mьhьm єərtlər nəzərə alınır 

b)xalq təsərrüfatı sahələrinin ərazi üzrə rasional yerləєdirilməsi üzrə dövlət proqramı əsas problem və 
mьhьm єərtlər nəzərə alınır 

c)ölkə regionlarının inkişafını stimullaşdıran strateji, iqtisadi qabaqlayıcı tədbirlər əsas problem və mьhьm 
єərtlər nəzərə alınır 

d)neft sektorunun inkişafından bəhrələnərək və iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrinin inkiєaf etdirilməsi əsas 
problem və mьhьm єərtlər nəzərə alınır 

e)dövlətin iqtisadi-sosial motivləri və kompleks siyasi tədbirlər paketi əsas problem və mьhьm єərtlər 
nəzərə alınır 

Bölmə: 0602 

Ad 0602 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 



280.İdarəetmənin təєkiletmə funksiyası:    

a))vasitəsilə əmək fəaliyyəti elementləri arasında nisbətlər və onların qarşılıqlı təsir qaydası nizamlanır, 
idarəolunan və idarəedən sistemlər təєkil edilir 

b)idarəetmə obyektinin real vəziyyətini mьєahidə, təhlil, qiymətləndirmə, proqram və plan üzrə 
müəyyənləєdirilmiє vəziyyətlə müqayisə əsasında məqsədə nail olmaq ьзьn yerinə yetiriləcək iєləri aєkar 
edir 

c)vasitəsilə əmək fəaliyyəti elementləri arasında asılılıqlar və onların qarşılıqlı əlaqə qaydası nizamlanır, 
idarəolunan və idarəedən sistemlər təєkil edilir 

d)əmək fəaliyyəti elementləri arasında nisbətlər və onların qarşılıqlı təsir dərəcəsi artırılır, idarəolunan 
obyektlər və idarəedən sistemlər təєkil edilir. 

e)əmək fəaliyyəti elementləri arasında nisbətlər və onların qarşılıqlı təsir qaydası nizamlanır, idarəolunan 
iєзilər və idarəedən rəhbərlər təєkil edilir. 

 

281. İdarəetmənin nəzarət funksiyası:    

a))idarəetmə obyektinin real vəziyyətini mьєahidə, təhlil, qiymətləndirmə, proqram və plan üzrə 
müəyyənləєdirilmiє vəziyyətlə müqayisə əsasında məqsədə nail olmaq ьзьn yerinə yetiriləcək iєləri aєkar 
edir 

b)idarəolunan obyektin perspektiv, cari və operativ planlarının tərtibi ilə məqsədini müəyyən edir 

c)ixtisaslaşma proporsionallıq, paralellik, dəqiqlik, arasıkəsilməzlik və ahəngdarlıq prinsipləri əsasında 
həyata keзirilir 

d)əmək fəaliyyəti elementləri arasında nisbətlər və onların qarşılıqlı təsir qaydası nizamlanır, idarəolunan 
və idarəedən sistemlər təєkil edilir. 

e)təsirlilik arasıkəsilməzlik əhatəlik, aşkarlıq, işçilərin geniş iştirakı prinsipləri əsasında həyata keзirilir 

 

282. Planlaşdırma idarəetmə funksiyası kimi:    

a))idarəolunan obyektin perspektiv, cari və operativ planlarının tərtibi ilə məqsədini müəyyən edir 

b)ixtisaslaşma proporsionallıq, paralellik, dəqiqlik, arasıkəsilməzlik və ahəngdarlıq prinsipləri əsasında 
həyata keзirilir 

c)əmək fəaliyyəti elementləri arasında nisbətlər və onların qarşılıqlı təsir qaydası nizamlanır, idarəolunan 
və idarəedən sistemlər təєkil edilir. 

d)idarəetmə obyektinin real vəziyyətini mьєahidə, təhlil, qiymətləndirmə, proqram və plan üzrə 
müəyyənləєdirilmiє vəziyyətlə müqayisə əsasında məqsədə nail olmaq ьзьn yerinə yetiriləcək iєləri aєkar 



edir 

e)təsirlilik arasıkəsilməzlik əhatəlik, aşkarlıq , işçilərin geniş iştirakı prinsipləri əsasında həyata keзirilir 

 

283. Yüngül sənayedə idarəetmədə sistemi:    

a))sahə müəssisələrində idarəetmənin məqsədlərinin, idarəetmənin strukturu, forma və metodlarının 
məcmusundan ibarətdir 

b)sahə müəssisələrində idarəetmə metodları və funksiyalarının və ona müvafik olaraq vəzifələrin 
məcmusundan ibarətdir 

c)sahə müəssisələrində maliyyə resurslarının idarə edilməsi və idarəetmə məq¬səd¬lərinin məcmusundan 
ibarətdir 

d)sahə müəssisələrində rəhbər və mühəndis-texniki iєзilərin nisbəti, müəssisənin idarəetmənin təєkilati 
quruluєundan məcmusundan ibarətdir 

e)sahə müəssisələrində müəssisənin sanaye istehsal heyəti, plan üzrə iє yerlərinin sayı, əsas və köməkзi 
istehsal sahələrinin sayından məcmusundan ibarətdir 

 

284. İdarəetmə prosesi:    

a))xammallardan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatların təєkili və icrası ardıcıllığının 
məqsədyцnlь inkiєaf etdirilməsidir 

b)xammallardan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatların öyrənilməsi və icrası ardıcıllığının 
məqsədyцnlь inkiєaf etdirilməsidir 

c)xammallardan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatların ardıcıl olaraq alqı-istehsal-satış kimi 
məqsədyönlü təєkili 

d)hazır məhsul alınması üçün kənd təsərrüfatı sahəlrindən xammalın alınması, ilkin emalı, texnoloji 
əməliyyatların təєkili və icrası ardıcıllığının məqsədyцnlь inkiєaf etdirilməsidir 

e)xammallardan yarımfabrikatın alınması üçün texnoloji əməliyyatların təєkili və icrası ardıcıllığının 
məqsədyцnlь inkiєaf etdirilməsidir 

 

285. Yüngül sənaye idarəetmə prosesi nədir və onun mərhələləri hansı ardıcıllıqla müəyyən edilmiєdir?    

a))xammallardan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatların təєkili və icrası ardıcıllığının 
məqsədyцnlь inkiєaf etdirilməsidir. İdarəetmə prosesi mərhələlərinin ardıcıllığı-planlaşdırma, planların 
reallaşdırılması və nəzarət 



b)xammallardan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatların təєkili və icrası ardıcıllığının 
məqsədyцnlь inkiєaf etdirilməsidir. İdarəetmə prosesi mərhələlərinin ardıcıllığı- proqnozlaşdırma, təєkil 
etmə, tənzimləmə 

c)xammallardan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatların təєkili və icrası ardıcıllığının 
məqsədyцnlь inkiєaf etdirilməsidir. İdarəetmə prosesi mərhələlərinin ardıcıllığı-təєkil, idarəetmə, 
tənzimləmə, koordinasiya 

d)xammallardan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatların təєkili və icrası ardıcıllığının 
məqsədyцnlь inkiєaf etdirilməsidir. İdarəetmə prosesi mərhələlərinin ardıcıllığı-plan¬laşdırma, 
proqnozlaşdırma, tənzimləmə 

e)xammallardan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatların təєkili və icrası ardıcıllığının 
məqsədyцnlь inkiєaf etdirilməsidir. İdarəetmə prosesi mərhələlərinin ardıcıllığı - təєkletmə, 
stimullaşdırma, nəzarət. 

Bölmə: 0801 

Ad 0801 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

286.Yüngül sənayedə ictimai əmək bölgüsünün hansı formaları tətbiq edilir?    

a))ümumi əmək bölgüsü; xüsusi əmək bölgüsü; fərdi əmək bölgüsü 

b)ümumi əmək bölgüsü; xüsusi əmək bцlgьsь; єərti əmək bölgüsü 

c)ümumi əmək bölgüsü; xüsusi əmək bölgüsü; beynəlxalq əmək bölgüsü 

d)ümumi əmək bölgüsü; xüsusi əmək bölgüsü; daxili əmək bölgüsü 

e)ictimai əmək bölgüsü; xüsusi əmək bölgüsü; ərazi əmək bölgüsü 

 

287. Yüngül sənayedə ictimai əmək bölgüsünün ümumi əmək bölgüsü:    

a))iqtisadiyyatın iri sahələrə-sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. bu kimi sahələrə bölünməsində 
təzahür edir 

b)özünü sənayenin, kənd təsərrüfatının və baєqa sahələrin daxilində müxtəlif müstəqil sahə və 
yarımsahələrin əmələ gəlməsində göstərir 

c)bilavasitə müəssiə miqyasına baş verdiyindən onu istehsal fəaliyyətinin müxtəlif növlər üzrə tərkib 



hissələrinə-sex və istehsal sahələrinə ayırır 

d)bilavasitə əməliyyatda baє verdiyindən onu istehsal fəaliyyətinin müxtəlif növlər üzrə tərkib hissələrinə-
sex və istehsal sahələrinə ayırır 

e)özünü sənayenin, kənd təsərrüfatının və baєqa sahələrin daxilinə müxtəlif müstəqil sahə və 
yarımsahələrin təsirində göstərir 

 

288. Kooperativləєdirmə nədir və qeyd olunanmlardan hansı onun formalarına aid deyildir?    

a))kooperasiyalaєma mьəyyən bir məhsulun birgə istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr arasındakı 
üzunmüddətli təsərrüfat əlaqələri formasıdır. Dəzgah üzrə kooperativləєdirmə onun formalarından biri 
deyil 

b)kooperasiyalaєma mьəyyən bir məhsulun birgə istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr arasındakı 
üzunmüddətli təsərrüfat əlaqələri formasıdır. Texnoloji mərhələlər üzrə kooperativləєdirmə onun 
formalarından biri deyil 

c)kooperasiyalaєma mьəyyən bir məhsulun birgə istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr arasındakı 
üzunmüddətli təsərrüfat əlaqələri formasıdır. Sahədaxili kooperativləєdirmə onun formalarından biri deyil 

d)kooperasiyalaєma mьəyyən bir məhsulun birgə istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr arasındakı 
üzunmüddətli təsərrüfat əlaqələri formasıdır. Hissə üzrə kooperativləєdirmə onun formalarından biri deyil 

e)kooperasiyalaєma mьəyyən bir məhsulun birgə istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr arasındakı 
üzunmüddətli təsərrüfat əlaqələri formasıdır. Aqreqat üzrə kooperativləєdirmə onun formalarından biri 
deyil 

 

 289.Sənaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan 
göstəricilər hansılardır?    

a))sənaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan 
göstəricilərdən biri məhsul istehsalına cari məsrəflərə və onun istehlakçılara çatdırılmasına çəkilən 
nəqliyyat xərclərinə qənaətdir 

b)sənaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan 
göstəricilərdən biri məhsul buraxılışının həcmi, əmək məhsuldarlığıdır 

c)sənaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan 
göstəricilərdən biri məhsul vahidinə sərf edilən nəqliyyat xərcləridir 

d)sənaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan 
göstəricilərdən biri məhsulun istehsalı və daşınmasına çəkilən xərclərdir 

e)sənaye istehsalında ixtisaslaşmanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan 



göstəricilərdən biri vahid məhsulun maya dəyəridir 

 

290. Yüngül sənayedə əməliyyatların təhkimolunma əmsalı necə hesablanır?    

a))sex və ya sahədə ay ərzində yerinə yetirilmiє istehsal iєinin həcminin birnövbəli iє rejimində iєə çıxmış 
fəhlələrin və ya iє yerlərinin sayına nisbəti kimi hesablanır 

b)sex və ya sahədə il ərzində yerinə yetirilmiє istehsal iєinin həcminin birnövbəli iє rejimində iєə çıxmış 
fəhlələrin və ya iє yerlərinin orta aylıq sayına nisbəti kimi hesablanır 

c)müəssisədə ay ərzində yerinə yetirilmiє istehsal iєinin həcminin birnövbəli iє rejimində iєə çıxmış 
fəhlələrin və ya iє yerlərinin orta illik sayına nisbəti kimi hesablanır 

d)sex və ya sahədə ay ərzində istehsal olunmuş hazır məhsul həcminin birnövbəli iє rejimində iєə çıxmış 
ixtisaslıə fəhlələrin və ya iє yerlərinin sayına nisbəti kimi hesablanır 

e)sahədə ay ərzində istehsal olunmuş hazır məhsul həcminin konkret müəssisədə birnövbəli iє rejimində 
iєə çıxmış ixtisaslıə fəhlələrin və ya iє yerlərinin sayına nisbəti kimi hesablanır 

Bölmə: 1402 

Ad 1402 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq  

Suallar təqdim etmək 1 % 

291.Gön-dəri istehsalında az məsrəflə müəssisəni lazım olan yüksək keyfiyyətli material resursları ilə vaxtlı-
vaxtında və dəst halında təmin edilməsi iєi ьzrə maddi-texniki təminat xidmətinin əsas funksiyalarına aid 
deyildir?    

a))material resurslarına sifarişləri qəbul etmək, istehsal edərək müəssisənin əsas istehsal sahələrinə 
çatdırmaq 

b)material resurslarının müəssisəyə gətirilməsi, qəbulu və qorunub saxlanılması işləri üzrə nəzarətin təєkil 
edilməsi 

c)material resurslarına sifariєləri yoxlamaq ьзьn ьmumiləşdirici hesablamaların aparılması və yekun 
sifariєlərin tərtibi 

d)istehsal bölmələrində məhsul istehsalına lazım olan xammal və materiallara tələbatın-sifarişlərin 
müəyyən eilməsi 

e)səmərəli təminat formasının seçilməsi və onun iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması 



 

292. Yüngül sənayedə maddi-texniki təminat işi başlanğıcından sonuna qədər ardıcıl olaraq ___mərhələni 
özündə birləєdirir:    

a))8 

b)11 

c)6 

d)3 

e)7 

 

293. Xalça istehsalında maddi-texniki təminat işi başlanğıcından sonuna qədər ardıcıl olaraq ____mərhələni 
özündə birləєdirir:    

a))8 

b)6 

c)9 

d)7 

e)4 

 

294. Xəz-dəri sənaye müəssisələrində “Seзilmiє məhsul göndərənlərlə danışıqların aparılması və 
kontraktların imzalanması” maddi-texniki təзinat iєinin ______ mərələsində həyata keзirilir:    

a))5 

b)8 

c)6 

d)3 

e)7 

 

295. Yüngülı sənaye istehsalında “Seçilmiş məhsul göndərənlərlə danışıqların aparılması və kontraktların 
imzalanması” maddi-texniki təзinat iєinin neзənci mərələsində həyata keзirilir?    

a))5 



b)6 

c)8 

d)7 

e)4 

 

296. Sahə müəssisələrində “Potensial məhsul göndərənlərin siyahısının iєlənib hazırlanması” maddi-texniki 
təçinat işinin müvafiq olaraq hansı mərələsində həyata keзirilir?    

a))3 

b)8 

c)7 

d)4 

e)6 

 

297. Potensial məhsul göndərənlərin siyahısının işlənib hazırlanması” maddi-texniki təзinat iєinin _____ 
mərələsində həyata keзirilir:    

a))3 

b)4 

c)6 

d)11 

e)8 

 

298. Xalçaçılıqda “Müəssisələrin matyerial resurslarına tələbatının təmin edilməsi” maddi-texniki təзinat 
iєinin ____ mərələsində həyata keзirilir:    

a))7 

b)4 

c)5 

d)9 

e)11 



 

299. Ayaqqabı istehsalında “Müəssisələrin matyerial resurslarına tələbatının təmin edilməsi” maddi-texniki 
təзinat iєinin neзənci mərələsində həyata keзirilir?    

a))7 

b)4 

c)5 

d)8 

e)6 

 

300. Ayaqqabı istehsalında “Sexlərin, bilavasitə iє yerlərinin istehsal vasitələri ilə təchizinin təєkili” maddi-
texniki təзinat iєinin neзənci mərələsində həyata keзirilir?    

a))8 

b)7 

c)6 

d)5 

e)4 

 

 

   

   


