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TEST: 050405#01#Y15_MÜӘSSISӘNIN IQTISADIYYATI

Test 050405#01#Y15_Müәssisәnin
iqtisadiyyati

Fәnn 050405Sәnayenin iqtisadiyyatı

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 600

Keçid balı 312 (52 %)

Suallardan 600

Bölmәlәr 5

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: ISTEHSALIN TESKILISON
Ad Istehsalin teskilison

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 6 %

Sual: “İstehsalın tәşkili” fәnni aşağıdakı mәsәlәlәrdәn hansını öyrәnir? (Çәki: 1)
müәssisәnin quruluşu vә onun daha da tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrini;
mili iqtisadiyyatın quruluşu vә onun daha da tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrini;
müәssisәdә satışını sәmәrәli tәşkili formalarını;
müәssisәdә idarәetmә aparatının optimallaşdırılmasını;
әmәk haqqının forma vә sistemlәrinin optimallaşdırılmasını.

Sual: “İstehsalın tәşkili” fәnninin obyektinә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
ölkә iqtisadiyyatı;
müәssisәnin idarәedilmәsi metodları;
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müәssisәnin qeyriistehsal bölmәlәri;
müәssisә vә onun istehsalla әlaqәdar bölmәlәri;
müәssisәnin satışla әlaqәdar bölmәlәri

Sual: Müәssisәnin quruluşunun hansı növü var? (Çәki: 1)
ümumi vә xüsusi
istehsaldaxili vә istehsaldankәnar
ümumi vә istehsal
texniki vә texnoloji
cari vә hazırlıq

Sual: Aşağıdakılardan hansı bәnd müәssisәnin ümumi strukturunu tam şәkildә әhatә
edir? (Çәki: 1)

xidmәtedici tәsәrrüfat, әsas, kömәkçi vә әlalçı sexlәr, idarәetmә orqanları,
yemәkxana, kitabxana, tibb mәntәqәsi

әsas, kömәkçi, xidmәtedici vә әlaltı sexlәr, idarәetmә orqanları;
xidmәtedici vә әlaltı sexlәr, idarәetmә orqanları, yemәkxana
xidmәtedici tәssәrrüfat, idarәetmә orqanları, yemәkxana, kitabxana, tibb mәntәqәsi
әsas, kömәkçi, vә әlaltı sexlәr, xidmәtedici tәsәrrüfat;

Sual: Hansı sex әlaltı sexdir? (Çәki: 1)
naxış vurma sexi;
tullantıların emalı sexi;
alәt sexi;
mexanikiemal sexi;
yığma sexi.

Sual: Düzxәtlilik prinsipi: (Çәki: 1)
müәssisәnin ayrıayırı böl¬mә¬lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә

düzgün bölgüsünü vә on¬ların kooperasiyasını әks etdirir;
müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin

eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi

әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana

qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;
әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.

Sual: İstehsalın tәşkilinin hansı prinsipi müәssisәnin ayrıayırı bölmәlәri vә iş yerlәri
arasında әmәyin peşәlәrә görә düzgün bölgüsünü vә onların kooperasiyasını nәzәrdә
tutur? (Çәki: 1)

Düzxәttilik prinsipi;
Mütanasiblik prinsipi;
Paralellik prinsipi;
Ahәngdarlıq prinsipi;
İxtisaslaşma prinsipi.



Sual: Müәssisәdә aşağıdakılardan hansı әmәk proseslәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
әl әmәyinin tәtbiqinә әsaslanan proseslәr;
әlmexaniklәşdirilmiş proseslәr;
maşınәl proseslәri;
maşınlı proseslәr;
rәnglәnmiş maşınların boyasının quruması prosesi.

Sual: Maşınlı proseslәr: (Çәki: 1)
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә

yetirdiyi proseslәrdәn ibarәtdir;
icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә

tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr

isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala

yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun boşaldılmasına nәzarәt etmәklә әmәliyyatların
tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;

xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk
cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya kimyәvi enerjinin tәsiri ilә yerinә yetirilәn proseslәrdir.

Sual: Aşağıdakılardan әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsinin istiqamәtlәrinә aid
deyil? (Çәki: 1)

müәyyәn iş yerinә texnoloji proseslәrin tәhkim olunması mәqsәdәuyğunluğunun
müәyyәn edilmәsi;

texnoloji avadanlığın, alәt vә qurğuların işinin sәmәrәliliyini vә qәnaәtçilliyini tәmin
edәn tәdbirlәrin işlәnib hazırlanması.;

istehsal proseslәrindә әmәk cisimlәrinin paralel hәrәkәt formalarının tәtbiqi;
müәyyәn әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә daha sәmәrәli әmәk proseslәrinin

tәtbiqi;
müәssisәnin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatının yaxşılaşdırılması .

Sual: İstehsal prosesi ibarәtdir: (Çәki: 1)
әmәk vә tәbii proseslәrdәn;
nәqliyyat vә madditәminat proseslәrindәn;
әmәk vә idarәetmә proseslәrindәn;
tәnzimlәmә vә koordinasiya proseslәrindәn;
istehsal vә satış proseslәrindәn;

Sual: Aşağıdakı sәnaye sahәlәrindә iri müәssisәlәr tam üstünlüyә malikdir: (Çәki: 1)
yeyinti sәnayesi; yüngül sәnaye, göndәri vә ayaq¬qa¬bı sәnayesi, metal emalı

sәnayesi, kombinәlәşdirilmiş yem istehsalı;
bәdii mәmulatlar istehsalı, musiqi alәt¬lә¬ri¬nin hazırlanması, oyun¬caq istehsalı,

kimyәvi tәmizlәmә vә bo¬yama, dәftәrxana lәva¬zi¬ma¬tı istehsalı;
ağac emalı vә mebel, sellüloz – kağız, poliqrafiya, tikinti ma¬te¬rialları, toxuculuq,

balıq, kon¬serv sәnaye sahәlәri;
elektroenergetika, neft emalı, qara vә әlvan me¬tallurgiya, kimya vә neftkimya



sәnayesi, sement isteh¬salı, ma¬¬şın¬¬qayırma, şüşә vә çinisaxsı sәnayesi;
istehlak malları istehsalı, istehsal vasitәlәrinin istehsalı, tikinti materialları sәnayesi,

emal sәnayesi.

Sual: Әşya formasında ixtisaslaşdırma nәdir? (Çәki: 1)
istehlakçıya çatan hazır mәhsul istehsalının bir neçә müәssisә arasında

bölünmәsidir;
müәs¬sisәnin әmәk predmetinin emalı mәrhәlәlәrindәn birinin yerinә yetirilmәsinә

cәlb edilmәsidir;
sonradan istehsalda isti¬fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq¬sәdilә

onun ayrıayrı hissәlәrinin buraxılışının bu vә ya digәr bir müәssisәdә
tәmәrküzlәşdirilmәsidir;

bilavasitә istehlakçıya çatan hazır mәhsul istehsalının bu vә ya digәr bir müәssisәdә
cәm¬lәş¬di¬rilmәsidir;

sonradan istehsalda isti¬fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq¬sәdilә
onun ayrıayrı hissәlәrinin buraxılışının müxtәlif müәssisәlәr arasında bölünmәsidir.

Sual: Aşağıdakı amillәrdәn hansı istehsalın ixtisaslaşdırılmasının dәrinlәşmәsinә mәnfi
tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

müәssisәnin buraxdığı mәhsulun nomenklatura vә çeşidinin genişlәnmәsi
buraxılan mәhsula perspektiv dövr üçün tәlәbatın artması vә satış bazarının

genişlәnmәsi
elmitexniki tәrәqqinin yüksәk tempi
müәssisәdә mәhsul buraxılışının tәmәrküzlәşmәsi vә istehsalın op¬ti¬mal

ölçüyәdәk artması
buraxılan mәhsulun çeşidinin uzunmüddәtli vә mәqsәdә¬uy¬ğun konstruktiv

sabitliyinin yaradılması

Sual: Kombinәlәşdirmә sәviyyәsi hansı göstәricilәrlә ölçülür? (Çәki: 1)
sәnaye sahәlәri üzrә göstәricilәrlә, әrazi üzrә göstәricilәrlә
texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı, kombinatda mәhsul istehsalının hәcmi vә onun

ümumi istehsalda xüsusi çәkisi; kombinatların işçi heyәtilә ümumi istehsal işçi
heyәtindә xüsusi çәkisi; kombinatların әsas fondlarının dәyәri vә ümumi istehsal әsas
fondlarında xüsusi çәkisi.

әl ilә idarә olunan universal dәzgahlar, xüsusi vә ixtisaslaşdırılmış dәzgahlar,
universal yarımavtomat vә avtomat dәzgahlar, aqreqat dәzgahların dәyәri vә bunların
dәzgah parkının ümumi dәyәrlәridә xüsusi çәkisi

әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsi, fәhlәlәrin ümumi sayı, müәssisәlәrin sayı
kombinatların istehsal etdiyi mәhsulların sayı, dәyәri, ixracdakı payı, әmәyin

silahlanma sәviyyәsi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı konstruktor hazırlığının nәticәsinә aid deyildir? (Çәki: 1)
çertyojlar
kim¬yәvi mәh¬sul¬ların resepti
hazır mәhsulların nümunәlәri
mәhsulların nomenklaturası
materialların spe¬si¬fi¬ka¬si¬yası



Sual: Aşağıdakılardan hansı layihә tapşırığında әks olunmur? (Çәki: 1)
mәhsulun adı
mәhsulun tәyinatı
mәhsulun tәt¬biq sahәsi
mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi gös¬¬¬tә¬ri¬cilәri
mәhsulun satış bazarları

Sual: Texniki şәrtlәr: (Çәki: 1)
layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi

әsaslandırılmasını әks etdirәn konst¬ruk¬tor sәnәdәlәrinin mәcmusudur
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial

konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olundu¬ğu il¬kin konstruktor
sәnәdlәrinin mәcmusudur.

hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә¬sәvvür verәn son texniki
işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır¬lan¬ma¬sı üçün әsas mәlumatların әks olunduğu
konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.

mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә¬za¬rә¬tinә, qәbuluna vә
göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur

mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu
sәnәdlәrin mәcmusudur

Sual: Aşağıdakılardan hansı konstruktor mәrhәlәsinә aid deyildir? (Çәki: 1)
layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi

әsaslandırılmasını әks etdirәn konst¬ruk¬tor sәnәdәlәrinin mәcmusudur
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn prinsipial

konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olundu¬ğu il¬kin konstruktor
sәnәdlәrinin mәcmusudur.

hazırlanan mәmulatın quruluşu haqqında tam tә¬sәvvür verәn son texniki
işlәmәlәrin vә işçi sәnәdlәrin hazır¬lan¬ma¬sı üçün әsas mәlumatların әks olunduğu
konstruktor sәnәdlәrinin mәcmusudur.

mәhsula, onun hazırlanmasına, istehsalına nә¬za¬rә¬tinә, qәbuluna vә
göndәrilmәsinә olan bütün tәlәblәrin әks olunduğu sәnәdlәrin mәcmusudur

mәhsulun satış bazarları, istehsal hәcmi, maya dәyәri, qiymәtinin әks olunduğu
sәnәdlәrin mәcmusudur

Sual: Marşrut texnologiyasında aşağıdakılardan hansı әks olunmur? (Çәki: 1)
müәssisәdә әsas әmәliy¬yat¬ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı
әsas әmәliy¬yat¬ların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsi
alәtlәrin seçimi
vaxt normalarının hesab¬lan¬ması
istehsal edilәcәk mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn

prinsipial konstruktiv hәllәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәdә istehsalın texniki hazırlığı planının bölmәsinә
aid deyildir? (Çәki: 1)

yeni mәhsul növlәrinin layihәlәşdirilmәsi, hazırlanması vә mәnimsәnilmәsin üzrә
elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәri bölmәsi



yeni mәhsul növlәrinin tәtbiqi vә köhnәlәrin istehsaldan çıxarılması bölmәsi
yeni hazırlanmış mәhsulların sınaqdan vә attestasiyadan keçirilmәsi bölmәsi
yeni bazarların mәnimsәnilmәsi vә servis xidmәti qurumlarının yaradılması bölmәsi
standartlar, texniki şәrtlәr vә fabrikzavod normativlәri bölmәsi

Sual: Müәssisәdә istehsala texniki xidmәtin qurluşuna hansı amil tәsir göstәrmir? (Çәki:
1)

istehsalın tәşkili forması;
istehsalın tәşkili tipi;
istehsalın miqyası;
istehsalın texnologiyası;
idarәetmә işçilәrinin sayından.

Sual: Müәssisәdә kütlәvi vә iriseriyalı istehsal şәraitindә әsasәn hansı texniki xidmәt
növündәn istifadә edilir? (Çәki: 1)

standart texniki xidmәt;
planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
çağırışcı texniki xidmәt;
orta müddәtli texniki xidmәt;
dispeçer xidmәti.

Sual: Müәssisәdә tәmirmexaniki sex adәtәtәn kimә tabe olur? (Çәki: 1)
baş energetika;
baş iqtisadçıya;
istehsalat mәsәlәlәri üzrә direktor müavininә;
baş mexanikә;
әsas sexin rәisinә.

Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin tәmir tәsәrrüfatı üçün xarakterik olan işlәrә
aiddir? (Çәki: 1)

avadanlıqların pasportlaşdırılması vә atestasiyası;
avadanlıqların bazar qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi;
avadanlıqlara ölan tәlәbatın tәmin edilmәsi;
avadanlığa tәlabatın hesablanması;
avadanlıqların amortizasiyasının hesablanması.

Sual: Avadanlıqların vәziyyәtinә nәzarәt edilmәsi, onların yağlamasının hәyata
keçirilmәsi, kiçik qüsurların aradan qaldırılması necә adlanır? (Çәki: 1)

modernlәşdirmә;
tәmirlәr arası xidmәt;
orta tәmir;
әsaslı tәmir
cari tәmir.

Sual: Aşağıdakılardan hansı kömәkçi alәtlәrә aiddir? (Çәki: 1)



frezerlәr;
manometrlәr;
tәsәrrüfat inventarı;
çәkic;
saxlayıcılar.

Sual: Aşağıdakılardan hansı alәt ehtıyatlarının növlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
minimum ehtiyat;
maksimum ehtiyat;
«sifariş nöqtәsi» ehtiyatı;
çağırış ehtiyatı;
sığorta ehtiyatı.

Sual: Alәtlәr hansı növlәrә bölünür? (Çәki: 1)
texniki vә texnoloji;
fәrdi vә kütlәvi;
universal vә xüsusi;
fәrdi vә qrup;
cari vә sığorta.

Sual: Aşağıdakılardan hansı mexaniklәşdirilmiş alәtlәrә aiddir? (Çәki: 1)
çәkic;
deşicilәr;
frezerbaşlıqları;
pnevmatikalәtlәr;
yonucular.

Sual: Müәssisәnin enerji tәsәrrüfatının tәşkili qarşısında hansı tәlәb qoyulmur? (Çәki: 1)
mövcud enerji avadanlıqlarından düzgün istifadә edilmәsi;
mövcud enerji avadanlıqlarının keyfiyyәtlә tәmir olunması;
enerji tәsәrrüfatı üçün ixtisaslı işçilәrin hazırlanması;
enerji növlәrindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi;
yanacaq növlәrindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı energetika tәsәrrüfatının vәzifәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
bütün növ avadanlıqların әsaslı tәmiri vә avadanlıqlara xidmәt;
kәnardan alınan enerjini istehlak edilmәsi mümkün olan parametrlәrә çevirmәk;
alınma mәnbәlәrindәn asılı olaraq enerjini ümumizavod şәbәkәlәri vә qurğuları

arasında bölüşdürmәk;
maye vә bәrk yanacaq növlәrini lazımı şәraitdә vә keyfiyyәtdә saxlanılmasını tәmin

etmәk;
enerji ehtiyatlarına qәanәt edilmәsinә nail olmaq vә energetika tәsәrrüfatının

saxlanılmasına çәkilәn xәrclәri minimuma endirmәk üçün tәdbirlәr işlәyib hazırlamaq
vә hәyata keçirmәk;



Sual: Yanacaqenerji balansları istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә hansı növlәrә
bölünürlәr? (Çәki: 1)

elektrik enerji balansları, istilik enerji balansları, duru vә bәrk yanacaq balansları
perspektiv vә cari enerji balansları
ümumzavod, sex, istehsal sahәlәri vә ayrıayrı iş yerlәri üzrә olan balanslara
xammal, mәhsul vә enerji balansları
sahәlәrarası vә sahәdaxili balanslar

Sual: Tәsәrrüfat vә mәişәt işlәrin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә enercidәn istifadә edilmir:
(Çәki: 1)

binaların qızdırılması üçün
yüksәk hәrarәt yaratmaq üçün
otaq havasının dәyişdirilmәsi üçün
binaların işıqlandırılması üçün
tozun sorulması üçün

Sual: Yanacaqenerji balansları istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә hansı qruplara
bölünür? (Çәki: 1)

perspektiv vә cari balansları;
istilik vә elektrik enerji balansları;
xarici vә daxili yanacaq balansları;
ümumzavod vә sex enerji balansları;
ümumzavod vә iş yerlәri üzrә olan enerji balansları.

Sual: Müәssisәdә nәqliyyat vasitәlәrinin növlәrinin seçilmәsindә hansı amil nәzәrә
alınmır? (Çәki: 1)

nәqliyyat vasitәlәrinin tәyinatı;
nәqliyyat vasitәlәrinin iş rejimlәri;
nәqliyyat vasitәlәrinin fәaliyyәt göstәrmә müddәti;
nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtetmә istiqamәtlәri;
nәqliyyat vasitәlәrini idәarәedәnlәrin yaşı.

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә yükdaşıma sistemlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?
(Çәki: 1)

fasilәsiz vә fasilәli;
standartqrafik vә sifarişlәr üzrә;
daimi vә mövsümü;
cari vә opreativ;
cari vә perspektiv.

Sual: Müәssisәdә texniki nәzarәt şöbәsinin funksiyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
(Çәki: 1)

müәçssisәdә işçilәrin mәk haqqının vaxtlıvaxtında verilmәsinә nәzarәt etmәk;
iş qrafiklәri vә istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin ayrıayrı

bölmәlәri arasında koordinasiyasının hәyata keçirimәk;
müәssisәdә iş qrafiklәri vә istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün istehsal



prosesinә operativ nәzarәti hәyata keçirilmәk
müәssisәni vaxtlıvaxtında xammal vә materiallarla tәmin etmәk;
mәhsulun hazırlanması prosesindә fabrikzavod normativlәrdәn kәnarlaşma halları

müşahidә edәrsә, onun istehsalını dayandırmaq.

Sual: Yaranma mәnbәlәrinә görә qüsurlu mәhsullar hansı qruplara bölünür? (Çәki: 1)
birölçülü vә çoxölçülü;
texniki vә texnoloji;
sәyyar vә stasionar;
ucdantutma vә seçmә;
zavoddaxili vә zavodxarici.

Sual: Mәhsulun keyfiyyәtinin attestasiyası: (Çәki: 1)
mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini müәyyәn edәn tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr

sistemidir;
mәhsulun keyfiyyәtnә nәzarәti tәmin edәn tәşilatitexniki vә iqtisadi tәdbirlәr

sistemidir;
mәhsulun hansı keyfiyyәt kateqoriyasına aid edilmәsini nәzәrdә tutan tәşilatitexniki

vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir;
mәhsulun tәyinatına müvafiq olaraq müәyyәn şәraitdә uzunmüddәtli dövrdә qala

bilmәk qabiliyyәtinin müәyyәn edilmәsidir;
mәhsulun keyfiyyәtnә nәzarәti üsullarının işlәnib hazırlanmasıdır.

Sual: Tex¬nolojilik göstәricilәrinә nәlәr aiddir? (Çәki: 1)
maşının yığılmasının mürәk¬kәb¬liyi, materialәmәk, fondtutumluğu göstәricilәri aid

edilir;
maşının ergonomik vә estetik göstәricilәri aid edilir;
maşının istismarnın mürәk¬kәb¬liyi, sürәti vә mәhsuldarlığı göstәricilәri aid edilir;
maşının qabariti, işlәmә prinsiplәri, qiymәti әmәktutumluğu göstәricilәri aid edilir;
maşının yığılmasının maya dәyәri, ergonomik vә estetik göstәricilәri aid edilir.

Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
texnolojilik göstәrijilәri
mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti
mәhsulun maya dәyәri
mәhsulun estetik göstәricilәri
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri

Sual: Texniki şәrtlәr: (Çәki: 1)
mәhsulun keyfiyyәtinә, hazırlanması üsuluna, ona nәzarәt edilmәsi, qәbuluna,

saxlanmasına vә istismarlarına, tәtbiqinә olan әsas tәlәblәri özündә әks etdirir.
mәhsulun hansı keyfiyyәt kateqoriyasına aid edilmәsini nәzәrdә tutan tәşilatitexniki

vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir
texnoloji proseslәrin zәruri tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması ilә әlaqәdar olan

әmәliyyatları özündә әks etdirir;
mәmulatın xidmәt müd¬¬¬¬dәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun



üçün müәy¬yәn edil¬miş funksiyaları icra edә bilmәk xassәsәlәrini özündә birlәşdirir;

mәhsulların satış bazarlarında satışına nәzarәti özündә әks etdirir.

Sual: Müәyyәn bir mәhsulun hazırlanması prosesindә onun ayrıayrı hissәlәrinin
hazırlanmasına nәzarәt hansı texniki nәzarәt növünә aiddir? (Çәki: 1)

ilkin;
 ucdantutma;
seçmә;
aralıq;
baxış.

Sual: Müәssisәnin qeyriahәngdar işlәmәsi aşağıdakılardan hansına tәsir göstәrmir?
(Çәki: 1)

mövcud istehsal güclәrindәn istifadәni pislәşdirir
әmәk ehtiyatlarından istifadәni pislәşdirir;
mәhsulun keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrir;
maddienerji ehtiyatlarından istifadәni pislәşdirir;
işçilәrin ixtisas sәviyyәlәrinin azaldır.

Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin vә onun istehsal bölmәlәrinin ahәngdar
işlәmәsinin әsas tәşkilatitexniki şәrtlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)

istehsalın vә әmәyin düzgün tәşkili vә onun tәkmillәşdirilmәsi;
mәhsul buraxılışı üzrә tapşırıqların elmi cәhәtdәn әsaslandırılması;
mәhsulun keyfiyyәti üzәrindә operativ nәzarәtin sәmәrәli tәşkili;
istehsalın vaxtlıvaxtında maddienerji ehtiyatları ilә tәchiz olunması;
istehsal avadanlıqlarının amortizasiya normalarının artırılması.

Sual: Müәssisәdә istehsala operativ nәzarәt zamanı aşağıdakılardan hansından istifadә
edilmir? (Çәki: 1)

marşrut xәritәlәrindәn
hazır mәhsulların qәbul olunması haqqındakı aktlardan;
iş vәrәqәlәrindәn;
növbәgünlük tapşırıqların yerinә yetirilmәsi haqqındakı hesabatlardan;
işçilәrin әmәk kitabçalarından.

Sual: Texnoloji intizam dedikdә: (Çәki: 1)
istehsal prosesindә mәhsul hazırlanması texnologiyasının tәlәblәrinә әmәl olunması

başa dü¬şülür;
müәssisәdә hesablanan vergilәrin vaxtlıvaxtında ödәnilmәsi başa düşülür;
müәssisәdә kadrların vxtlıvaxtında attestasiya olunması başa düşülür;
müәssisәdә yeni texnologiyaların yaradılmasını nәzәrdә tutulur;
istehsal prosesindә mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi başa düşülür.

Sual: İstehsal prosesindә operativ tәnzimlәnmәnin әsas şәrti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)



texnoloji intizama riayәt etmәk
avadanlıqları yerlәşdirmәk
işçilәri yerlәşdirmәk
işin lahiyәlәşdirlmәsi
maddi stimullaşdırma

Sual: Müәssisәdә әmәyin normalaşdırılması nәyi tәmin etmir? (Çәki: 1)
peşә vә ixtisas üzrә işçilәrin zәruri sayını hesablamağı;
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi tapşırığını әsaslan¬dır¬ma¬¬¬ğı;
istehsal olunan detal, qovşaq vә mәmulatın plan әmәk¬tu¬tu¬mu¬¬nu müәyyәn

etmәyi;
әmәyin nәticәlәrini qiymәtlәndirmәyi
istehsal olunan mәhsulların satış imkanlarını müәyyәn etmәyi.

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә әmәyin tәşkilinin vәzifәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid
deyil? (Çәki: 1)

әlverişli iş şәraitini yaradılması;
istehsalatda texnoloji vә әmәk intizamana әmәl olunmasını tәmin edilmәsi;
әmәk kollektivinin yaradıcılıq tәşәbbüsünün stimullaşdırılması;
istehsalatda yeni texniki vә texnologiyanının tәtbiq edilmәsi;
iş vaxtının dәqiq uçota alınmasının sәmәrәli üsullarının vә qaydalarının tәtbiq

olunması.

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı әmәyin elmi tәşkilinә daxil deyil? (Çәki: 1)
işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi;
müәssisәlәrdә әmәk mәhsuldarlığının hesablanması;
әmәk üsulları vә şәraitinin tәkmillәşdirilmәsi;
hәr bir işçinin vә kollektivinin yüksәk son nәticәlәrә görә maddi vә mәnәvi

stimullaşdırılmasının daha sәmәrәli metod vә formalarının işlәnib hazırlanması;
yaradıcılıq fәalığını stimullaşdıran şәrait yaradılması.

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı әmәyin elmi tәşkilinә daxildir? (Çәki: 1)
işçilәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi;
müәssisәlәrdә әmәk mәhsuldarlığının hesablanması;
istehsalın әrazi üzrә sәmәrәli yerlәşdirilmәsi
әsas fondların strukturun tәkmillәşdirilmәsi;
müәssisәdә istehsala hazırlığın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi.

Sual: Mәhsul (iş) vahidi istehsalına sәrf olunan iş vaxtının elmi әsaslandırılmış hәcmi
hansı normanı әks etdirir? (Çәki: 1)

vaxt norması;
mәsrәf norması;
say norması;
hasilat norması;
xidmәt norması



Sual: Aşağıdakı hallardan hansında xidmәt normasından istifadә edilmir? (Çәki: 1)
elektrik montyorlarınına tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә;
nәzarәtçilәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә
süpürgәsilәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә
yağlayıcı fәhlәlәrә tәlәbatın müәyyәn edilmәsindә;
müәyyn detalların emalı ilә mәşğul olan әsas fәhlәlәrә tәlәbatın müәyyәn

edilmәsindә.

Sual: Müәssisәdә sosial inkişaf üzrә qrupun funksiyalarına aşağıdakılardan hansı
daxildir? (Çәki: 1)

buraxılacaq mәhsulların keyfiyyәtini mütәmadi olaraq yax¬şı¬¬laş¬dırmaq;
әmәk mәhsulldarlığının yüksәldilmәsinә vә fondveriminin ar¬tı¬rılmasına nail

olmaq;
istehlakçıların sifarişlәrinin vaxtında vә tәlәb olunan key¬fiy¬yәtdә yerinә

yetirilmәsini tәmin etmәk;
elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış normativ vә normaları işlәyib ha¬¬zırlamaq;
әmәk kollektivinin iş şәraitini yaxşılaşdırmaq üçün tәdbirlәr işlәyib hazırlamaq.

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı әmәk kollektivlәrinin sosial problemlәrin hәllindә rolu
baxımından düzgün deyil? (Çәki: 1)

hәr bir müәssisәdә әmәk münasibәtlәri sosial proseslәrin başlanğıcını, әsasını
tәşkil edir;

әmәk koolektivlәri cәmiyyәtin tәşkilindә xüsusi yerә malikdirlәr;
әmәk kollektivi hәr bir işçinin yaradıcı potensialını hәyata keçirdiyi bir yerdir;
әmәk kollektivlәri müәssisәnin tәsis edilmәsindә әsas rol oynayır;
әmәk kollektivlәrindә işçinini hәyat tәrzi formalaşır.

Sual: Müәssisәnin әmәk kollektivinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir? (Çәki: 1)
istehsal sahәsinin әmәk kollektivi;
sexin әmәk kollektivi;
müәssisәnin tәsisçilәri;
mühәndistexniki işçilәr;
fәhlәlәr.

Sual: Müәssisәdә әmәyin sanitargigenik şәraiti formalaşdıran amillәrә aşağıdakılardan
hansı aiddir? (Çәki: 1)

iş yerlәrinin rәng tәtrtibatı;
analizator funksiyalarının gәrginliyi;
işçinin fiziki yüklәnmә sәviyyәsi;
işıqlandırma sәviyyәsi;
әsәbiemosional gәrginlik.

Sual: İstehsal vasitәlәrinә tәlәbatın hesablanma¬sında hansı göstәricilәrdәn daha çox
istifadә olunur? (Çәki: 1)

әmәk mәhsuldarlığı vә qә¬bul edilmiş sifarişlәr portfelindәn;



fondverimi vә dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtindәn;
işçilәrin sayı vә vaxt fondundan;
dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı vә materialın mәsrәf normasından;
qә¬bul edilmiş sifarişlәr portfeli vә materialın mәsrәf normasından.

Sual: Mәsrәf normasına daxil olmayan nәdir? (Çәki: 1)
texnoloji tullantılar
texnoloji itkilәr
xalis mәsrәf
tәchizat itkilәri
texnikitәşkilati itkilәr

Sual: Müәssisәdә mövsümi ehtiyat hansı hallarda yaranır? (Çәki: 1)
müәsisәnin xammal vә materialla tәminatında onun miqdarı, vә ya vax¬taşırlığında

kәnarlaş¬ma¬lar baş verәn zaman istehsalın fasi¬lә¬siz¬liyini tәmin etmәk mәqsәdilә;
gәlәcәkdә ¬ xammal vә materiala tәlәbin artması ehtimalı ilә;
istehsal prosesinin fasilәsizliyi ilә әlaqәdar;
xammal vә materialın isteh¬sa¬lı vә ya tә¬darükünün mövsümi olması ilә әlaqәdar;
iki mәh¬sul¬gön¬dәr¬mә (alma) ara¬sındakı vaxt inter¬valında müәssisәnin

ahәngdar iş¬lәmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә.

Sual: Texnologiya nәdir? (Çәki: 1)
mümkün variantların tәhlili әsasında vә istehsalın mәqsәd vә şәrtlәrinә uyğun

olaraq әn sәmәrәli variantın seçilmәsidir;
xammal vә materialları lazımi xassәlәrә malik mәhsula çevirmәk üçün onlarla nә

etmәk lazım olduğu vә bunun hansı maşın vә avadanlıqların kömәyi ilә edilmәsi
haqqında biliklәrin mәcmusudur;

konkret müәssisәdә istehsal prosesinin әmәk vә maddi ünsürlәrinin optimal
әlaqәlәndirilmәsini vә onun fasilәsiz vә ritmik baş vermәsi yollarını müәyyәn edәn
kәmiyyәt vә keyfiyyәt asıllıqlarını öyrәnir;

resursların istifadәsi üzrә mәhdudiyyәtlәri nәzәrә almaqla optimallığın müәyyәn
meyarı üzrә avadanlıqların yüklәnmәsinin hesablanmasıdır;

texnoloji avadanlığın, ixtisaslı fәhlәlәrin mövcudluğu şәraitindә, istehsalın
sәmәrәliliyinin iqtisadi meyarları әsasında optimal istehsal proqramının müәyyәn
edilmәsidir.

Sual: İstehsalın tәşkili nәdir? (Çәki: 1)
istehsal prosesinin maddi resurlsrla tәmin edilmәsi prosesindәn ibarәtdir;
canlı әmәyin istehsalın maddi ünsürlәri ilә sәmәrәli әlaqәlәndirilmәsinә yönәldilmiş

kompleks tәdbirlәri әhatә edir;
müәssisәnin istehsal vasitәlәri ilә tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәndә istehsalın әmәk resursları ilә tәmin edilmәsi prosesidir;
istehsalı әrazi üzrә sәmәrәli yelәşdirilmәsi prosesini әhatә edir;

Sual: Müәssisәnin vә onun bölmәlәrinin fәaliyyәtinin planlaşdırılması üçün ilkin
informasiyaya aşağıdakılardan hansı aid deyildir? (Çәki: 1)



istehsal prosesinin optimal keyfiyyәt asıllıqları;
istehsal prosesinin optimal kәmiyyәt asıllıqları;
istehsala texniki xidmәtin strukturu;
mәhsul vә xidmәtlәr istehsalının parametrlәri;
mәhsul vә xidmәtlәr istehsalının göstәricilәri.

Sual: «İstehsalın tәşkili» kursuna nә öyrәnilir? (Çәki: 1)
istehsal vә qeyriis¬teh¬sal amillәri, mәhsul istehsalı vә xidmәtlәr göstәrilmәsinin

iqti¬sa¬diy¬yatı vә idarә edilmәsi mәsәlәlәrini öyrәnir;
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, alternativ va¬¬¬¬riantların müәyyәn olunması,

qәbul edilmiş qәrarların qiymәt¬lәn¬di¬rilmәsi sistemini öyrәnir;
informasiyanın emalı, tәhlili vә ve¬rilmәsi mәsәlәlrini öyrәnir;
konkret müәssisәdә istehsal prosesinin әmәk vә maddi ünsürlәrinin optimal

әlaqәlәndirilmәsini vә onun fasilәsiz vә ritmik baş vermәsi yollarını müәyyәn edәn
kәmiyyәt vә keyfiyyәt asıllıqlarını öyrәnir;

maddi nemәtlәrin istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehsalı sahsindә
qanunauyğunluqları öyrәnir.

Sual: Tikinti әmsalı necә hesablanır? (Çәki: 1)
müәssisәnin әrazisinin ümumi sahәsinin binaların tikintisi üçün istifadә sahәyә olan

nisbәti kimi;
müәssisәnin әrazisinin binaların tikintisi üçün istifadә sahәsinin ümumi sahәyә olan

nisbәti kimi;
müәssisәnin әrazisinin tikinti mәqsәdi üçün istifadә edilmiş sahәsinin ümumi sahәyә

olan nisbәti kimi;
müәssisәnin sәrәncamında olan әrazinin sahәsi istifadә edilәn әrazinin sahәsinә

olan nisbәti kimi;
müәssisәnin әrazisindәn istifadә edilәn sahәninin ümumi sahәyә olan nisbәti kimi.

Sual: Texnoloji prinsip üzrә sexlәrin yaradılması nәyә әsaslanır? (Çәki: 1)
müәyyәn bir mәmulatın vә ya onun hansı bir hissәsinin hazırlanmasına;
müxtәlif mәmulatların hazırlanması zamanı yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә;
sexdә yerlәşdirilmiş avadanlıqların sayına әsaslanır;
müәssisәdә tullantılardan tәkrarәn istifadәyә әsaslanır;
müәssisәdә bәzi sexlәr yerinә yetirilәn işlәrin texnoloji eyniliyinә görә yaradılır,

bәzilәri mәmulatların (detalların) istehsalına cәmlәşirlәr.

Sual: Operativ informasiya hansı mәlumatları әks etdirir? (Çәki: 1)
mәhsulun reallaşdırılmasına aid mәlumatları;
mәhsulun istehsalı texnologiyası haqqında mәlumatları;
mәhsulun xarakteristikasına aid mәlumatları;
istehsal xәrclәrinә aid mәlumatları;
istehsal prosesinin gedişatına nәzarәt prosesindә gündәlik әldә edilәn mәlumatlar.

Sual: Müәssisәnin quruluşunun hansı növü var? (Çәki: 1)
ümumi vә xüsusi



istehsaldaxili vә istehsaldankәnar
ümumi vә istehsal
texniki vә texnoloji
cari vә hazırlıq

Sual: Müәssisәnin istehsaltexniki vәhdәtә malik olması nә demәkdir? (Çәki: 1)
maşın¬lar (aqreqatlar) dәsti vә materialener¬¬ji axınlarının kәmiyyәt asılılığı vә hәr

bir müәssisә tәrki¬bin¬dә nis¬¬¬bә¬tәn sabit mәkan bağlılığının olması;
idarәetmәnin, perspektiv, cari vә operativ plan¬ların, uçot vә hesabatın vahid

sisteminin;
vahid nizam¬na¬mә¬nin mövcudluğu
müәssisәnin qarşısında duran iq¬tisadi vә sosial vәzifәlәrin ümu¬miliyi;
müәssisәnin istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin ümu¬miliyi.

Sual: Müәssisәnin istehsal quruluşu: (Çәki: 1)
onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin idarә edilmәsi mexanizmidir;
onun idarәetmә strukturudur;
onun kapitalının strukturunu әks etdirir;
onun dövriyyә vәsaitlәrinin strukturunu әks etdirir.
onun daxili bölmәlәrinin tәrkibi vә nisbәtlәrini әks etdirir;

Sual: Texnoloji prinsip üzrә qurulmuş sexlәr hansı istehsal şәraitindә geniş tәtbtq edilir?
(Çәki: 1)

kütlәvi vә iri seriyalı
kütlәvi vә orta seriyalı
orta vә iri seriyalı
fәrdi vә kiçik seriyalı
fәrdi vә iri seriyalı

Sual: Әmәyin tәtbiq zonasına nә deyilir? (Çәki: 1)
әsas sex;
kömәkçi sex;
istehsal sahәsi;
iş yeri;
xidmәtedici sex.

Sual: Әmәl: (Çәki: 1)
istehsal prosesinin xüsusilәşdirilmiş tәrkib hissәsi olmaqla – bir iş yerindә bir vә ya

bir neçә işçi tәrәfindәn әmәk predmeti (xammal, material, yarımfabrikat) üzәrindә
ardıcıl yerinә yetirilәn işlәrin cәmindәn ibarәtdir;

müәyyәn mәqsәdli tәyinatı olan vә fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilәn bitkin,
tamamlanmış hәrәkәtlәrin mәcmusudur;

fәhlәnin özünün bir neçә fiziki hәrәkәtinin (bәdәn, әl, barmaq vә s.) vә ya hәrәkәtlәr
kompleksinin hәr hansı predmetin götürülmәsi vә ya onun yerinin dәyişdirilmәsi ilә
bağlı görülәn işdir;

işçilәrin müdaxilәsi olmadan, tәbii yolla, özözünә baş verir;



istehsal prosesinin texnoloji baxımdan hәmcins, tәşkilati baxımdan ayrılmaz hissәsi
olub, әmәk predmetinin emalı üçün istifadә olunan istehsal komponentlәrinin vә
avadanlıqların tәrkibcә vә habelә sonuncuların iş rejimlәrinin sabitliyi ilә sәciyyәlәnir.

Sual: İstehsal proseslәri mürәkkәblik dәrәcәsinә görә necә tәsniflәşdirilir? (Çәki: 1)
әsas, kömәkçi vә xidmәtedici istehsal proseslәri;
sintetik, analitik vә birbaşa istehsal proseslәri;
mexaniki vә fizikikimyәvi istehsal proseslәri;
dәstәli, fәrdi vә әsas istehsal proseslәri;
әsas, kömәkçi vә fәrdi istehsal proseslәri;

Sual: Әlmexaniklәşdirilmiş proseslәr: (Çәki: 1)
mexaniklәşdirilmiş әmәk vasitәlәrinin kömәyi ilә fәhlәnin (işçinin) bilavasitә yerinә

yetirdiyi proseslәrdәn ibarәtdir;
icrası mexanizm vә maşınlar tәrәfindәn ın hәyata keçirilәn proseslәrin fәhlә

tәrәfindәn istiqamәtlәndirilmәsidir;
mәmulat vә detalların emalının fәhlәnin idarә etdiyi maşın tәrәfindәn, kömәkçi işlәr

isә әl ilә fәhlә tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;
fәhlә tәrәfindәn sazlanmasına, onun vaxtlıvaxtında xammal vә materiala

yüklәnmәsinә vә hazır mәhsulun boşaldılmasına nәzarәt etmәklә әmәliyyatların
tamamilә maşın vә avadanlıqlar tәrәfindәn hәyata keçirildiyi proseslәrdir;

xüsusi aqreqatlarda (mәsәlәn, marten peçlәrindә, elektrik vannalarda vә s.) әmәk
cisimlәrinә istilik, elektrik vә ya kimyәvi enerjinin tәsiri ilә yerinә yetirilәn proseslәrdir

Sual: Fәnd: (Çәki: 1)
istehsal prosesinin xüsusilәşdirilmiş tәrkib hissәsi olmaqla – bir iş yerindә bir vә ya

bir neçә işçi tәrәfindәn әmәk predmeti (xammal, material, yarımfabrikat) üzәrindә
ardıcıl yerinә yetirilәn işlәrin cәmindәn ibarәtdir;

müәyyәn mәqsәdli tәyinatı olan vә fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilәn bitkin,
tamamlanmış hәrәkәtlәrin mәcmusudur;

fәhlәnin özünün bir neçә fiziki hәrәkәtinin (bәdәn, әl, barmaq vә s.) vә ya hәrәkәtlәr
kompleksinin hәr hansı predmetin götürülmәsi vә ya onun yerinin dәyişdirilmәsi ilә
bağlı görülәn işdir;

işçilәrin müdaxilәsi olmadan, tәbii yolla, özözünә baş verir;
istehsal prosesinin texnoloji baxımdan hәmcins, tәşkilati baxımdan ayrılmaz hissәsi

olub, әmәk predmetinin emalı üçün istifadә olunan istehsal komponentlәrinin vә
avadanlıqların tәrkibcә vә habelә sonuncuların iş rejimlәrinin sabitliyi ilә sәciyyәlәnir.

Sual: Xәtti struktura malik sexlәr: (Çәki: 1)
maşınlar (aqreqatlar) dәsti vә materialenerji axınlarının kәmiyyәt asılılığı vә hәr bir

müәssisә tәrkibindә nisbәtәn sabit mәkan bağlılığının olması ilә xarakterizә olunurlar;
avadanlıqlar (iş yerlәri) texnoloji proses üzrә yerlәşdirilir vә detallar partiyası istehsal

sahәsindә bir iş yerindәn digәrinә ardıcıl verilәrәk emal olunması ilә xarakterizә
olunurlar;

avadanlıqların (iş yerlәrinin) materialların axınına paralel yerlәşdirlmәsinә әsaslanan
istehsal sahәlәrinin yaradılması ilә xarakterizә olunurlar;

bitmәmiş istehsalın vә istehsal ehtiyatları hәcminin yüksәk olması ilә әlaqәdar
madditexniki tәminatın tәşkilinin mürәkkәbliyi ilә xarakterizә olunurlar;



aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı
yüksәk olanların payının artması ilә xarakterizә olunurlar.

Sual: İxtisaslaşma prinsipi: (Çәki: 1)
müәssisәnin ayrıayırı böl¬mә¬lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә

düzgün bölgüsünü vә on¬ların kooperasiyasını әks etdirir;
müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin

eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi

әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana

qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;
әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.

Sual: İxtisaslaşmış avadanlıqlardan hansı istehsallarda istifadә edilir? (Çәki: 1)
fәrdi vә kütlәvi istehsal tiplәrindә;
fәrdi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
fәrdi vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә;
kütlәvi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә.

Sual: İstehsal prosesi ibarәtdir: (Çәki: 1)
әmәk vә tәbii proseslәrdәn;
nәqliyyat vә madditәminat proseslәrindәn;
әmәk vә idarәetmә proseslәrindәn;
tәnzimlәmә vә koordinasiya proseslәrindәn;
istehsal vә satış proseslәrindәn;

Sual: İstehsal tsikli necә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
vaxt vahidi әrzindә әmәliyyata daxil olan (vә ya әmәliyyatdan çıxan) detalların sayı

ilә;
materialın vә ya materiallar partiyasının әmәliyyatda qaldığı vaxtıın ölçüsü ilә;
nәzarәt әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan vaxtın ölçüsü ilә;
xammal vә materialların istehsal prosesinin ilk әmәliyyatına daxil olduğu andan

hazır mәhsulun alınmasına qәdәr sәrf olunan tәqvim vaxtının ölçüsü ilә;
bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın ölçüsü ilә.

Sual: Mütәnasiblik prinsipi: (Çәki: 1)
müәssisәnin ayrıayırı böl¬mә¬lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә

düzgün bölgüsünü vә on¬ların kooperasiyasını әks etdirir;
müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin

eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi

әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana

qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;



әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.

Sual: Mütәnasiblik prinsipi: (Çәki: 1)
müәssisәnin ayrıayırı böl¬mә¬lәri vә iş yerlәri arasında әmәyin peşәlәrә görә

düzgün bölgüsünü vә on¬ların kooperasiyasını әks etdirir;
müәyyәn mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar istehsal prosesinin ayrıayrı mәrhәlәlәrinin

eyni zaman kәsiyindә hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur;
müәssisәnin qarşılıqlı әlaqәli vә biribirindәn asılı olan bölmәlәrinin vaxt vahidi

әrzindә mümkün olan bәrabәr mәhsuldarlığını nәzәrdә tutur;
xammal, material vә ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır mәhsul alınana

qәdәr onların әn qısa yolunun tәmin edilmәsinә әsaslanır;
әmәliyyatlararası fasilәlәrin maksimum ixtisar edilmәsini nәzәrdә tutur.

Sual: Tәhkimetmә әmsalı necә hesablanır? (Çәki: 1)
iş yerlәrinin texnoloji әmәliyyatların sayına nisbәti kimi;
ahәngdarlıq göstәricisinin birqәrarlıq göstәricisinә nisbәti kimi;
birqәrarlıq göstәricisinin ahәngdarlıq göstәricisinә nisbәti kimi;
qurulmuş avadanlıqların işçilәrin sayına nisbәti kimi;
vaxt vahidi әrzindә yerinә yetirilәn vә ya yetirilmәli olan texnoloci әmәliyyatların iş

yerlәrinin sayına nisbәti kimi.

Sual: Texnoloji avadanlıqların (iş yerlәrinin) miqdarından asılı olaraq istehsal
sistemilәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyildir? (Çәki: 1)

xüsusilәşmiş iş yerinә malik birhәlqәli istehsal sistemi;
sex strukturlu istehsal sistemi;
xәtti strukturlu istehsal sistemi;
qarışıq strukturlu istehsal sistemi;
zaman strukturlu istehsal sistemi.

Sual: Universal avadanlıqlardan hansı istehsallarda istifadә edilir? (Çәki: 1)
fәrdi vә kütlәvi istehsal tiplәrindә;
fәrdi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
fәrdi vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә;
kütlәvi vә kiçik seriyalı istehsal tiplәrindә;
kiçik vә iri seriyalı istehsal tiplәrindә.

Sual: Universal istehsal proseslәri hansı istehsal tiplәrindә tәtbiq edilir? (Çәki: 1)
fәrdi vә kütlәvi;
fәrdi vә kiçik seriyalı;
fәrdi vә iri seriyalı;
kütlәvi vә kiçik seriyalı;
kütlәvi vә iri seriyalı.

Sual: Vaxtaşırı tәkrarlanmaq baxımından istehsal proseslәrinә aşağıdakılardan hansı
aiddir? (Çәki: 1)



sintez vә analizә әsaslanan istehsal proseslәri;
mexaniki vә kimiyәvi istehsal proseslәri;
әmәk vә tәbii istehsal proseslәri;
fasilәlәi vә fasilәsiz istehsal proseslәri;
fәrdi vә kütlәvi istehsal proseslәri.

Sual: İxtisaslaşdırmanın formaları hansılardır? (Çәki: 1)
әşya, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә
әşya vә bazar üzrә
sahә vә texnologiya üzrә
istehsal vә istehlak malları üzrә
daxili, xarici bazar vә әşya üzrә

Sual: Әşya formasında ixtisaslaşdırma nәdir? (Çәki: 1)
istehlakçıya çatan hazır mәhsul istehsalının bir neçә müәssisә arasında

bölünmәsidir;
müәs¬sisәnin әmәk predmetinin emalı mәrhәlәlәrindәn birinin yerinә yetirilmәsinә

cәlb edilmәsidir;
sonradan istehsalda isti¬fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq¬sәdilә

onun ayrıayrı hissәlәrinin buraxılışının bu vә ya digәr bir müәssisәdә
tәmәrküzlәşdirilmәsidir;

bilavasitә istehlakçıya çatan hazır mәhsul istehsalının bu vә ya digәr bir müәssisәdә
cәm¬lәş¬di¬rilmәsidir;

sonradan istehsalda isti¬fadә edilmәk vә hazır mәhsulu dәstlәşdirmәk mәq¬sәdilә
onun ayrıayrı hissәlәrinin buraxılışının müxtәlif müәssisәlәr arasında bölünmәsidir.

Sual: Axın xәttinin uzunluğu nәdir? (Çәki: 1)
nәqliyyat vasitәlәrinin iş yerlәri arasındakı hәrәkәtinin vә ya hissәlәrin bir iş yerindәn

digәrinә verilmәsinin intensivliyini xarakterizә edir;
sexdә yerlәşdirilmiş avadanlıqların sayını xarakterizә edir;
birbirinin ardınca buraxılan hissәlәrin emal olunmasına sәrf edilәn vaxt intervalını

hissәlәrin emal olunmasın sәrf edilәn vaxt intervalını sәciyyәlәndirir;
onda yerlәşdirilmiş iki qonşu iş yerlәri arasındakı mәsafәni sәciyyәlәndirir;
onun tempi ilә xarakterizә olunur; tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi;

Sual: Aqreqat tәmәrküzlәşmәsi (Çәki: 1)
qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması onlardan hәr birinin gücünün

artırılması ilә eyni za¬man¬da baş vermәsi ilә xarakterizә olunur
qurulmuş ava¬dan¬¬¬lıq¬ların sayca çoxaldılması ilә xarakterizә olunur
aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin,

mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması ilә xarak¬te¬ri¬zә olunur
sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı ilә

xarak¬te¬ri¬zә olunur
sahәdә yeni yaradılmış müәssisәlәrin payının artması ilә xarakterizә olunur

Sual: Texnoloji tәmәrküzlәşdirmә (Çәki: 1)



qurulmuş avadanlıqların sayca ço¬xaldılması onlardan hәr birinin gücünün
artırılması ilә eyni za¬man¬da baş vermәsi ilә xarakterizә olunur

qurulmuş ava¬dan¬¬¬lıq¬ların sayca çoxaldılması ilә xarakterizә olunur
aqre¬qat vә avadanlıqların texnoloji struk¬turun¬da da¬¬¬ha güclülәrin,

mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması ilә xarak¬te¬ri¬zә olunur
sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı ilә

xarak¬te¬ri¬zә olunur
sahәdә yeni yaradılmış müәssisәlәrin payının artması ilә xarakterizә olunur

Sual: Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır? (Çәki: 1)
istehsal vә satış
istehsal, satış, idxal vә ixrac
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji
konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son mәhsul istehsalı vә tәşkilatitәsәrrüfat
aşağı, orta vә yuxarı sәviyyәli

Sual: Soyuducu istehsalını hәyata keçirәn zavod hansı formada ixtisaslaşmış sayılır?
(Sürәt 17.04.2015 12:49:03) (Çәki: 1)

istehsaltexniki formada
hissә formasında
әşya formasında
texnoloji mәrhәlә üzrә
avadanlıq formasında

Sual: Mütlәq tәmәrküzlәşmә nәdir? (Sürәt 17.04.2015 12:49:25) (Çәki: 1)
sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı
sa¬hәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin artması
sahәyә daxil olan müәssisәlәrin gәlirlәrinin artması
sahәnin ümumi mәhsulununda kiçik müәssisәlәrin payının art¬ma¬sı
sahәnin müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının artması

Sual: Müәssisәdaxili ixtisaslaşdırma nәdir? (Sürәt 17.04.2015 12:49:28) (Çәki: 1)
müәyyәn texnoloji әmәliyyat¬ların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal

sahәsi vә iş yerlәri arasında bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsidir;
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul

istehsalının bir müәssisәdә cәmlәşdirilmәsidir;
özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan

istehsalların bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir
istehsal prosesinin vә iş yerlәrinin sәmәrәli vә yüksәk mәh¬sul¬darlıqlı texnika ilә

tәmin olunmasıdır;
özünün konstruk¬si¬ya¬sına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn,

istehsalı uzun dövr üçün tәkrar¬la¬nan mәh¬¬sul istehsalının bir müәssisәdә
cәmlәşdirilmәsidir.

Sual: Yeni yaradılacaq mәhsulların vә istehsal olunanların modernlәşdirilmәsinin
layihәlәşdirilmәsi aşağıdakılardan hansına aiddir? (Sürәt 17.04.2015 12:50:41) (Çәki: 1)



istehsalın konstruktor hazırlığına
istehsalın texnoloji hazırlığına
istehsalın madditexniki hazırlığına
istehsalın tәşşkilati hazırlığına
istehsal meydançasının hazırlığına

Sual: Yeni avadanlığın alınmasını, montaj edilmәsini vә sazlanmasını aşağıdakılardan
hansına aiddir? (Sürәt 17.04.2015 12:50:52) (Çәki: 1)

istehsalın konstruktor hazırlığına
istehsalın texnoloji hazırlığına
istehsalın madditexniki hazırlığına
istehsalın tәşşkilati hazırlığına
istehsal meydançasının hazırlığına

Sual: Texnoloji proses dedikdә nә nәzәrdә tutulur? (Sürәt 17.04.2015 12:51:16) (Çәki: 1)
ilkin xammal, material vә yarımfabrikatların vәziyyәt, әlamәt, forma vә qabaritlәrinin

dәyişdirilmәsi yolu ilә mәhsulların hazırlanması әmәliyyatlarının mәcmusu
mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümumi anlayış verәn prinsipial

konstruktiv hәllәrin vә onun xarakteristikasının әks olunduğu ilkin konstruktor
sәnәdlәrinin mәcmusu

mәhsulun istehsal vә istismar prosesindә texniki vә iqtisadi göstәricilәrinin
hazırlanması

texniki layihә
mәmulat üçün onun ayrıayrı elementlәrinin emalı üsullarının müәyyәn olunması

Sual: Müәssisәlәrdә mәhsulun lahiyәlәndirilmәsinin başlanğıc mәrhәlәsi hansıdır?
(Sürәt 17.04.2015 12:51:41) (Çәki: 1)

texnoloji hazırlıq;
mәhsulun bilavasitә istehsalı;
elmitәdqiqat işlәrinin aparılması
mәhsulların reallaşdırılması
texnikanın istismarı

Sual: Marşrut texnologiyası: (Sürәt 17.04.2015 12:51:48) (Çәki: 1)
istehsalın vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsini, on¬la¬rın yeni mәhsulun, yeni

texnika vә texnologiyanın hazır¬lan¬ması şәraitinә uyğunlaşdırılmasını müәyyәn edir;
yeni mәhsul növlәrinin layihәlәndirilmәsi vә hazırlanmasının ayrıayrı mәrhәlәlәrinin

başlanma vә son müddәtlәrini müәyyәn edir;
avadanlıqların seçilmәsi vә sex meydançalarında quraş¬dırıl¬masının

layihәlәndirilmәsi;
müәssisәdә әsas vә kömәkçi sexlәri yerlәşmәsini müәyyәn edir;
müәssisәdә әsas әmәliy¬yat¬ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığını vә hәr bir sexdә bu

әmәliy¬yat¬ların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsini müәy¬yәn edir.

Sual: Әmәliyyat texnologiyasında aşağıdakılardan hansı әks olunur? (Sürәt 17.04.2015
12:52:01) (Çәki: 1)



müәssisәdә әsas әmәliy¬yat¬ların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı
әsas әmәliy¬yat¬ların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsi
vaxt normalarının hesab¬lan¬ması
әmәliyyatının yerinә yetirilmәsinә dair göstәriş vә parametrlәr
istehsal edilәcәk mәmulatın quruluşu vә iş prinsipi haqqında ümu¬mi anlayış verәn

prinsipial konstruktiv hәllәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı konstruktor hazırlığının son mәrhәlәsinә aiddir? (Sürәt
17.04.2015 12:52:07) (Çәki: 1)

texniki tәklifin hazırlanması
eskiz layihәsinin hazırlanması
texniki şәrtlәrin hazırlanması
texniki layihәnin hazırlanması
layihә tapşırığının hazırlanması

Sual: Aşağıdakılardan hansı istehsala texniki xidmәtin tәşkilinin tәşkmillәşdirilmәsi
yollarına aid deyil? (Sürәt 17.04.2015 12:53:26) (Çәki: 1)

kömәkçi vә xidmәtedici sex vә tәsәrrüfatların lәğv edilmәsi;
eyni xarakterli texniki xidmәt işlәrinin mәrkәzlәşdirilmәsi;
hissә vә qovşaqların xüsusi ixtisaslaşdırılmış zavodlarda hazırlanmasının tәşkili;
xidmәt işlәrinin ixtisaslaşdırılması;
ixtisaslaşdırılmış anbarların yaradılması vә texniki nәzarәt işlәrinin

mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;

Sual: Çağrışcı texniki xidmәt (Çәki: 1)
kütlәvi vә iri seriyalı istehsal şәraitindә daha geniş tәtbiq edilir vә әvvәlcәdәn işlәnib

hazırlanmış planqrafiklәr üzrә yerinә yetirilir
orta seriyalı istehsal şәraitindә daha çox tәtbiq edilir vә tәqvimplan qrafiklәrinә

әsaslanır
növbә, günlük tapşırıqlar әsasında fәhlәlәrin özlәri tәrәfindәn kiçik seriyalı fәrdi

istehsal şәraitindә tәtbiq edilir
layihәnin işlәnmәsi mәqsә¬dә¬uyğunluğunun texniki vә texni¬kiiqtisadi

әsaslandırılmasıdır
әmәk vә maddieneji ehtiyatları üzrә norma vә normativlәrin hazırlanmasıdır

Sual: Müәssisdә seriyalı istehsal şәraitindә istehsala texniki xidmәt nәyin әsasında tәşkil
edilir? (Sürәt 17.04.2015 12:53:52) (Çәki: 1)

operativistehsal tapşırıqları;
sex vә istehsal sahәlәrinin növbәgünlük tapşırıqları;
perspektiv planlar;
orta müddәtli planlar;
әsas fәhlәlәrin rәyi әsasında.

Sual: Müәssisdә istehsala texniki xidmәtin vәzifәlәrinә aid deyil? (Sürәt 17.04.2015
12:53:57) (Çәki: 1)

standart, planlıxәbәrdarlıq vә çağrışcı texniki xidmәt;



maşın vә avadanlıqları vaxtlıvaxtında tәmir etmәk;
әsas istehsalları maddienerji ehtiyatları ilә tәchiz etmәk;
istehsal prosesinin gedişatında baş verә bilәcәk boşdayanmaları aradan qaldırmaq;
peşәkәar vә stabil әmәk kollektivi formalaşdırmaq

Sual: Müәssisәdә kütlәvi vә iriseriyalı istehsal şәraitindә әsasәn hansı texniki xidmәt
növündәn istifadә edilir? (Sürәt 17.04.2015 12:54:05) (Çәki: 1)

standart texniki xidmәt;
planlıxәbәrdaredici texniki xidmәt;
çağırışcı texniki xidmәt;
orta müddәtli texniki xidmәt;
dispeçer xidmәti.

Sual: Müәssisәdә istehsala texniki xidmәtin qurluşuna hansı amil tәsir göstәrmir? (Sürәt
17.04.2015 12:54:15) (Çәki: 1)

istehsalın tәşkili forması;
istehsalın tәşkili tipi;
istehsalın miqyası;
istehsalın texnologiyası;
idarәetmә işçilәrinin sayından.

Sual: Alәtә tәlәbatı müәyyәnlәşdirәrkәn hansı göstәricidәn istifadә edilir? (Sürәt
17.04.2015 13:02:33) (Çәki: 1)

 saydan
gücdәn
normalaşdırmadan
alәtin görkәmindәn
alәtlәrin tәsnifatından

Sual: Alәtlәr hansı növlәrә bölünür? (Sürәt 17.04.2015 13:02:41) (Çәki: 1)
texniki vә texnoloji;
fәrdi vә kütlәvi;
universal vә xüsusi;
fәrdi vә qrup;
cari vә sığorta.

Sual: Alәtlәr hansı növlәrә bölünür? (Sürәt 17.04.2015 13:06:14) (Çәki: 1)
texniki vә texnoloji;
fәrdi vә kütlәvi;
universal vә xüsusi;
fәrdi vә qrup;
cari vә sığorta.

Sual: Alәtlәrә ehtiyatın hәcminә hansı amil tәsir göstәmir? (Sürәt 17.04.2015 13:06:34)
(Çәki: 1)



eyni vaxtda istifadә edilәn alәtlәrin sayı
iş yerlәrinin sayı
alәtin iş yerlәrinә gәtirilmәsi dövrülüyü
alәtdәn istifadәnin ehtiyat әmsalı
alәtlәrin indekslәşdirilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı mexaniklәşdirilmiş alәtlәrә aiddir? (Sürәt 17.04.2015
13:06:47) (Çәki: 1)

çәkic;
deşicilәr;
frezerbaşlıqları;
pnevmatikalәtlәr;
yonucular.

Sual: Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma zavodlarında istifadә olunan alәt növlәrinә
aid deyil? (Sürәt 17.04.2015 13:06:55) (Çәki: 1)

kәsici alәtlәrә;
ölçü alәtlәri;
dәmir alәtlәr;
emaledici alәtlәr;
kömәkçi alәtlәr.

Sual: Yanacaqenerji balansları istifadә edilәn enerjinin növlәrinә görә hansı növlәrә
bölünürlәr? (Sürәt 17.04.2015 13:35:30) (Çәki: 1)

elektrik enerji balansları, istilik enerji balansları, duru vә bәrk yanacaq balansları
perspektiv vә cari enerji balansları
ümumzavod, sex, istehsal sahәlәri vә ayrıayrı iş yerlәri üzrә olan balanslara
xammal, mәhsul vә enerji balansları
sahәlәrarası vә sahәdaxili balanslar

Sual: Texnoloji mәqsәdlәr üçün enercidәn istifadә edilir: (Sürәt 17.04.2015 13:35:50)
(Çәki: 1)

binaların qızdırılması üçün
yüksәk hәrarәt yaratmaq üçün
otaq havasının dәyişdirilmәsi üçün
binaların işıqlandırılması üçün
tozun sorulması üçün

BÖLMӘ: SENAYENIN IQTISADIYYATISON
Ad Senayenin iqtisadiyyatison

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 7 %



Sual: Sәnayeyә necә tәrif vermәk olar? (Çәki: 1)
sәhmdar cәmiyyәtlәrinin mәcmusudur
kәnd tәsәrrüfatının bir sahәsidir
kommersiya tәşkilatıdır;
maddi istehsalın bir sahәsidir;
maşınqayırmanın tәrkib hissәsidir.

Sual: Mövzu nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyil (Çәki: 1)
marketinq
maliyyә
sәnayenin iqtisadiyyatı
әmәyin iqtisadiyyatı
menec¬ment

Sual: Sәnaye istehsalına xas olmayan xüsusiyyәt hansıdır? (Çәki: 1)
bu sahәdә әsas istehsal vasitәsi torpaqdır
onun xidmәt sferasına aid olması
onun elmitexniki tәrәqqi әsasında öz istehsal hәcmini digәr maddi istehsal

sahәlәrinә nisbәtәn sürәtlә artıra bilmәsi
onun torpağın mәhsuldarlığının artırılması, irriqasiya sistemlәrinin tәtbiqi hesabına

öz istehsal hәcmini digәr maddi istehsal sahәlәrinә nisbәtәn sürәtlә artıra bilmәsi
bu sahәdә yeni texnika vә texnologiyanın tәtbiqi hesabına tikintiquraşdırma işlәrinin

hәcminin artırılması, ölkәdә rabitәnin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi imkanlarının mövcud
olması

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri “sәmәrәlilik” göstәricisinә xasdır? (Çәki: 1)
nisbi göstәricidir
mütlәq göstәricidir.
hәcm göstәricisidir
ölçüyә gәlmәyәn göstәricidir.
xәrc göstәricisidir

Sual: ÜMMin hesablanmasında aşağıdakı göstәricilәrin hansından istifadә olunmur?
(Çәki: 1)

şәxsi istehlk xәrclәri;
mәcmu xüsusi daxili investisiyalar;
dövlәtin aldığı әmtәә vә xidmәtlәr;
xalis ixracat;
milli gәlir.

Sual: Gәtirilmiş xәrclәr göstәricisi necә müәyyәn edilir? (Ә әsaslı vәsait qoyuluşu, C
mәhsulun maya dәyәri, T әsaslı vәsait qoyuluşunun geri qaytarılmasının normativ
müddәti, En – normativ sәmәrәlilik әmsalı). (Çәki: 1)



Ә x En + C → min
Ә + T x En → min
Ә + T/C → min
Ә/En + C → min
Ә/T + C → min

Sual: Gәtirilmiş xәrclәrә görә aşağıdakılardan hansı әn sәmәrәli variant hesab olunur?
(Çәki: 1)

әsaslı vәsait qoyuluşu 20 mln. man vә mәhsulun maya dәyәri 72 mln. man;
әsaslı vәsait qoyuluşu 80 mln. man vә mәhsulun maya dәyәri 62 mln. man;
әsaslı vәsait qoyuluşu 26 mln. man vә mәhsulun maya dәyәri 68 mln. man;
 әsaslı vәsait qoyuluşu 40 mln. man vә mәhsulun maya dәyәri 65 mln. man;
әsaslı vәsait qoyuluşu 50 mln. man vә mәhsulun maya dәyәri 64 mln. man;

Sual: Aşağıdakılardan hansıları istehsal amillәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә
edәn göstәricilәrdir? (Çәki: 1)

istehsalın rentabelliyi, xalis cari dәyәr, әmtәәlik mәhsul maya dәyәri
әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı, mәhsul

vahidinin maya dәyәri
әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, daxili rentabellik norması, satışın rentabelliyi
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi, әmtәәlik mәhsul, reallaşdırılmış mәhsul.
әmәk mәhsildarlığı, fondverimi, dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı.

Sual: Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә

bölünmәsidir;
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlәrin daxilindә müxtәlif müstәqil

sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә gәlmәsidir;
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;
müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә –

sex vә istehsal sahәlәrinә  ayrılmasıdır;
müәssisә miqyasında istifadә olunan insan әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın

xüsusiyyәtlәri әsasında bir sıra funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә
parçalanmasıdır.

Sual: Әmәk bölgüsünün hansı növündә xalq tәsәrrüfatının iri sahәlәri formalaşır? (Çәki:
1)

Ictimai әmәk bölgüsü;
Ümumi әmәk bölgüsü;
Şәxsi әmәk bölgüsü;
Fәrdi әmәk bölgüsü;
Texniki әmәk bölgüsü.

Sual: Aşağıdakı hansı amil sәnayenin sahә quruluşuna tәsir göstәrir? (Çәki: 1)
sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi;
sәnaye müәssisәlәrindә fondveriminin yüksәlmәsi;



sәnaye müәssisәlәrindә fondtutumunun yüksәlmәsi;
idarәetmәnin sosialmәnәvi metodlarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi;
cәmiyyәt üzvlәrinin maddi vә mәnәvi hәyat sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi.

Sual: Sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin hansı prinsipinә riayәt olunması
müәssisәlәrin ixtisaslaşma sәviyyәsini vә onların optimal ölmüsünü müәyyәn edir?
(Çәki: 1)

istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması;
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın

zәruriliyi;
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması;
sәnaye istehsalının ölkәnin әrazi üzrә dirqәrarda yerlәşdirilmәsi;
iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının

kompleks inkişafı.

Sual: Nәqliyyat amilinin tәsirini nәzәrә alaraq aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı
enerji mәnbәlәrinә yaxın rayonlarda yerlәşdirilmәmәlidir? (Çәki: 1)

pambıqtәmizlәmә müәssisәlәri;
elektrometallurgiya müәssisәlәri;
elektrokimya müәssisәlәri;
süni liflәr istehsal edәn müәssisәlәr;
yüngül metallar (alüminium vә.s) istehsalları.

Sual: İnkubasiya dövrü nәdir? (Çәki: 1)
elmi ideyanın söylәnmәsindәn sınaqdan keçirilmәsinә qәdәr olan müddәtdir;
xammalmaterialın üzәrindә texnoloji әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi müddәtidir;
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
elmi ideyanın söylәnmәsindәn tәtbiqinә qәdәr olan müddәtdir;
istehsal tsiklının bir hissәsidir.

Sual: Bunlardan hansı ETTnin istiqamәti deyil (Çәki: 1)
mexaniklәşdirmә
mütәrәqqi texnologiyanın yaradılması
struktur dәyişikliklәri, yeni müәssisәlәrin yaradılması
elektriklәşdirmә, yeni enerji növlәrinin tapılması
sәnayenin kimyalaşdırılması

Sual: Yeni texnikanın sәmәrәliliyi necә hesablanır? (Çәki: 1)
bazis vә yeni texnikanın tәtbiqi üçün gәtirilәn xәrclәrin cәminin natural ölçüdә yeni

texnikanın tәtbiqindәn sora istehsal olunan mәhsulun miqdarına hasili kimi;
yeni texnikanın tәtbiqi üçün gәtirilәn xәrclәrin natural ölçüdә yeni texnikanın

tәtbiqindәn sora istehsal olunan mәhsulun miqdarına hasili kimi;
bazis vә yeni texnikanın tәtbiqi üçün gәtirilәn xәrclәrin fәrqlәrinin natural ölçüdә yeni

texnikanın tәtbiqindәn sora istehsal olunan mәhsulun miqdarına hasili kimi;
köhnә texnikanın tәtbiqi üçün gәtirilәn xәrclәrin natural ölçüdә yeni texnikanın

tәtbiqindәn sora istehsal olunan mәhsulun miqdarına hasili kimi;



bazis vә yeni texnikanın tәtbiqi üçün gәtirilәn xәrclәrin cәminin natural ölçüdә yeni
texnikanın tәtbiqindәn sora istehsal olunan mәhsulun miqdarına nisbәti kimi;

Sual: Istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
kimya sәnaye müәssisәlәrinin sayı;
sәnaye mәhsulunun istehsalı texnologiyasında kimyәvi metodların xüsusi çәkisi;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә işlәyәnlәrin sayı;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondların dәyәri;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;

Sual: Istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
kimya sәnaye müәssisәlәrindә fondveriminin sәviyyәsi;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә rentabellik göstәricisinin sәviyyәsi;
hәr hansı mәhsulun maya dәyәrindә istehlak edilmiş süni vә sintetik materialların

xüsusi çәkisi;
kimya sәnaye müәssisәlәrindәki әsas fondların dәyәrinin ölkә sәnayesindәki әsas

fondların dәyәrindә xüsusi çәkisi;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә işlәyәnlәrin sayının ölkә sәnayesindә işlәyәnlәrin

sayındakı xüsusi çәkisi;

Sual: Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsindә idarәetmә funksiyalarına aid deyil?
(Çәki: 1)

planlaşdırma
tәşkiletmә
operativ tәnzimlәmә
uçot vә nәzarәt
әmәyin stimullaşdırılması

Sual: Sәnaye müәssisәdә idarәetmә prosesinin mәr¬hәlә¬lәr¬i hansıdır? (Çәki: 1)
proqnozlaşdırma, tәşkil etmә, tәnzimlәmә;
plan¬laşdırma, planların reallaş¬dı¬rıl¬ma¬sı vә nәza¬rәt;
tәşkil, idarәetmә, tәnzimlәmә;
plan¬laşdırma, proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә
tәşkl etmә, stimullaşdırma, nәzarәt.

Sual: Planlaşıdrmanın üsulları hansılardır? (Çәki: 1)
induksiya, deduksiya,
analiz, sintez,
xәtti, funksional,
tәşkiletmә, nәzarәt
balans, normativ

Sual: Biznesplan nәdir? (Çәki: 1)
direktiv plandır
müәssisәlәrә öz fәlaiyyәtindә nәzәrә almalı olduqları mәsәlәlәr haqqında dövlәt



tәrәfindәn verilәn sәnәddir

konsaltinq firmaları tәrәfindәn bütün sәnaye müәssisәlәrinә sifarişsiz vә ödәnişsiz
olaraq tәrtib olunub verilәn sәnәdlәr toplusudur

Әdliyyә Nazirliyi, Vergilәr vә Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn tәlәb edilәn zәmanәt
xarakterli sәnәdlәrdir

mәnfәәt әldә etmәsinә nail olmaq üçün istehsal sahibkarlığına yerinә yetirmәli
olduğu tәdbirlәr sistemidir

Sual: İstehsal proqramının dәyәr göstәricisi hansıdır? (Çәki: 1)
әmtәәlik mәhsul;
1 manatlıq әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrc;
әsas istehsal fondlarının tәrkibi
dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri
mәhsulun maya dәyәri.

Sual: Sәnayenin planlaşdırılmasında hansı metodlardan istifadә olunur? (Çәki: 1)
analtikhesablama metodu;
tәcrübieksperimental metodu;
iqtisadi metodu;
balans metodu;
inzibati metodu;

Sual: İstehsal proqramının dәyәr göstәricisi hansıdır? (Çәki: 1)
әmtәәlik mәhsul;
1 manatlıq әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrc;
әsas istehsal fondlarının tәrkibi
dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri
mәhsulun maya dәyәri.

Sual: Sәnayenin istehsal proqramının göstәricilәr sisteminә nәlәr aiddir? (Çәki: 1)
rәqiblәrin istehsal gücü, bazardakı mәhsulların keyfiyyәti, әmәk mәhsuldarlığı
rәqiblәrin illik dövriyyәsi, әmәk haqqı fondu, işçi heyәtinin sayı vә әmәk

mәhsuldarlığı
ümumi mәhsul, әmtәәlik mәhsulun hәcmi, realizә olunmuş mәhsul
mövcud vә potensial istehsal gücü, faktiki vә potensial satış hәcmi
işçilәrin sayı, mәhsul nomenklaturası, keyfiyyәti, qiymәti vә maya dәyәri

Sual: İstehsal proqramında: (Çәki: 1)
planda reallaşdırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәhsulların maya

dәyәri üzrә tapşırıqlar öz әksini tapır;
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fondunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk

mәhsuldarlığının artırılması, kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә
tapşırıqlar öz әksini tapır;

ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә natural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar
nәzәrdә tutulur;



müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә
hesablaşmaları әks etdirir;

müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә
yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir

Sual: Sәnayenin istehsal proqrammasının resurs tәminatını müәyyәn etmәk vә
әsaslandırmaq üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur? (Çәki: 1)

kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri;
texnolojilik göstәricilәri;
mәhsulun estetik göstәricilәri;
iqtisadi göstәricilәr;
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri

Sual: Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır? (Çәki: 1)
fәrdi, seriyalı vә kütlәvi;
istehsal, satış, idxal vә ixrac;
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji;
konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son mәhsul istehsalı vә tәşkilatitәsәrrüfat
aqreqat, mexaniki, texniki.

Sual: Lizinq müqavilәsindә nә nәzәrdә tutulmur? (Çәki: 1)
müqavilәnin tәrәflәri, onların hüquq vә vәzifәlәri;
icarәyә verilәn әmlakın tәrkibi vә dәyәri;
zәruri hallarda ijarәçinin lizinq obyekti olan әmlak üçün tәminatı;
lizinqә götürülәn әmlakdan istifadә zamanı әldә edilәn gәlirlәrin maksimum

sәviyyәsinә qoyulan tәlәblәr;
lizinq haqqının mәblәği, onun ödәnilmә müddәti vә qaydası.

Sual: Françayzinq nәdir? (Çәki: 1)
istehsal texnologiyasından istifadә huqunun satılması;
maşın vә avadınlıqların icarәyә verilmәsi;
istehsal edilәn әmtәәlrin satılması;
firma nişanından istifadә huququnun satılması;
torpaqdan istiafdә hüququnun satılması.

Sual: İxtisaslaşdırma nәdir? (Çәki: 1)
konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә

hәmcins mәhsul istehsalın mәhdud sayda müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsidi
müәssisәnin hәmişә eyni mәhsul göndәrәnlәrlә işlәmәsidir
müәssisәnin hәmişә eyni istehlakçılara xidmәt göstәrmәsi vә mәhsul satmasıdır.
müәssisәnin nisbәtәn uzun müddәtә müәyyәn bazar seqmentinә uyğun

fәaliyyәtidir.
müәssisәnin mümkün olan bütün fәaliyyәt sferalarına daxil olmasıdır

Sual: İxtisaslaşdırma necә meydana çıxır? (Çәki: 1)



istehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsi nәticәsindә;
müәssisәlәrin ölçüsünün böyümәsi nәticәsindә;
әmәk bölgüsünün inkişafı vә dәrinlәşmәsi nәticәsindә
müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә birlәşmәsi nәticәsindә;
müәssisәlәr arasında uzunmüddәtli tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaranması nәticәsindә.

Sual: Aşağıdakı sәnaye sahәlәrinin hansında kombinәlәşmә mümkün deyildir? (Çәki: 1)
ağac emalı sәnayesi
metallurgiya
yeyinti sәnayesi
hasilat sәnayesi
emal sәnayesi

Sual: Müәssisәdә kadrların idarә olunmasına aid deyil: (Çәki: 1)
kadrlara tәlәbatın planlaşdırılması;
kadrların seçilmәsi;
әmәyin fondla silahlanma sәviyysinin artırılması;
әmәk haqqının vә güzәştlәrin müәyyәn olunması;
әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi.

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә әmәyin normalaşdırılmasında hansı normalardan istifadә
olunmur? (Çәki: 1)

vaxt norması;
istehsal norması;
xidmәt norması;
say norması;
sürәt norması;

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә çalışan kuryerlәr sәnayeistehsal heyәtin hansı
kateqoriyasına aiddir? (Çәki: 1)

şagirdlәr;
fәhlәlәr;
mühәndistexniki işçilәr;
qulluqçular;
kiçik xidmәtedici heyәt.

Sual: İnvestisiya qoyuluşlarının optimal variantının seçilmәsindә әsas göstәrici hansıdır?
(Çәki: 1)

xalis cari dәyәr;
kapital qoyuluşunun qaytarılma müddәti;
maya dәyәri
mәhsulun kapital tutumu
mәhsulun әmәk tutumu;

Sual: Sәnayenin әsas fondlarının strukturuna hansı amil tәsir göstәrmir? (Çәki: 1)



elmitexniki tәrәqqi
istehsal edilәn mәhsulun mürәkkәblik dәrәcәsi
kadrların idarә edilmәsinin tәkmilәşdirilmәsi
istehsalın tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi
istehsalın ixtisaslaşma sәviyyәsi

Sual: Sәnayenin әsas fondlarına nә aid deyil? (Çәki: 1)
Binalar
Hazır mәhsul anbarında olan avadanlıq
Sexdә qurulmuş avadanlıq
Nәqliyyat vasitәlәri
Zavoddaxili su kәmәrlәri

Sual: Sәnayenin istehsalının istehlak etdiyi xammal vә materiallara nәlәr daxildir? (Çәki:
1)

bitmәmiş mәhsul, hazır mәhsul, material
mineral xammal, kәnd tәsәrrüfatı xammalı, süni materiallar
xammal, material, dәstlәşdirici mәmulatlar, hazır mәhsul
süni vә mintetik mәhsullar, dәri әvәzlәyicilәri vә istehlak şeylәri
istehsal vasitәlәri vә istehlak şeylәri

Sual: Mәsrәf normasına daxil olmayan nәdir? (Çәki: 1)
texnoloji tullantılar
t exnoloji itkilәr
xalis mәsrәf
tәchizat itkilәri
texnikitәşkilati itkilәr

Sual: Madditexniki tәminat nәdir? (Çәki: 1)
müәssisәni zәruri hәcmdә maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәdә istehsalın yüksәk ixtisaslı karlarla tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәdә istehsalın material resurslar vә texniki vasitәlәrlә tәmin edilmәsi

prosesidir;
müәssisәdә innovasiya prosesinin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi prosesidir;
müәssisәdә invevstisiya fәaliyyәtinin tәlәb olunan hәcmdә maliyyәlәşmәsinin tәmin

edilmәsi prosesidir;

Sual: Aşağıdakılardan hansı madditexniki tәminatın әsas funksiyalarına aid deyil? (Çәki:
1)

material resurslarının müәssisәyә gәtirilmәsi, qәbulu vә qorunub saxlanılması işlәri
üzrә nәzarәtin tәşkil edilmәsi;

müәssisәnin idarәetmә aparatının işini tәkmillәşdirmәk;
sәmәrәli tәminat formasının seçilmәsi vә onun iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması;
material resurslarına sifarişlәri yoxlamaq üçün ümumilәşdiriji hesablamaların

aparılması vә yekun sifarişlәrin tәrtibi;
istehsal bölmәlәrindә mәhsul istehsalına lazım olan xammal vә materiallara



tәlәbatın – sifarişlәrin müәyyәn edilmәsi;

Sual: Sәnaye müәssisәsinin madditexniki tәminatının V mәrhәlәsinә aşağıdakılardan
hansı aiddir? (Çәki: 1)

sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material
resurslarına tәlәbatın müәyyәn edilmәsi;

seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın
bağlanması;

potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәruri materialların texniki

xarakteristikasının hәrtәrәfli müәyyәn olunması;
müәyyәn parametrlәrinә görә mәhsul göndәrәnlәrdәn әn әlverişlisinin seçilmәsi.

Sual: Әmtәә birjasında tijarәt qaydaları hansı orqan tәrәfindәn tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
birjanın prezidenti;
birjanın idarә heyәti;
birjanın ümumi yığıncağı;
birjanın kotirovka komissiyası;
birjanın arbitraj komissiyası.

Sual: Әmtәә birjasında idarә heyәtinin sәlahiyyәtinә aid deyil: (Çәki: 1)
uçotun tәşkili vә aparılması, müәyyәn edilmiş statistik hesabatların hazırlanması,

birjanın tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәtinin tәmin olunması;
birja әmlakının әldә edilmәsi vә satılması vә birja komitәsinin sәrәnjamı ilә onun

adından digәr hüquqi әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi;
birja üzvlüyünә qәbul olunma, birja üzvlüyündәn azad olunma mәsәlәlәrinin

nәzәrdәn keçirilmәsi vә hәll olunması;
muzdla işlәyәn vә birja üzvü olmayan işçilәrin vә qulluqçuların işә qәbulunun vә

işdәn azad olunmasının hәyata keçirilmәsi;
birjanın kommersiya mәlumatlarının dәrj olunması vә reklam fәaliyyәtinin tәşkili.

Sual: Ticarәt vasitәçilәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
agentlәr;
dilerlәr;
distributerlәr;
kommivoyajerlәr;
konsaltinq tәşkilatı.

Sual: Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәlәrindә әmәk haqqının sәviyyәsinә tәsir
edәn amillәrә aid deyil? (Çәki: 1)

İşin xarakteri ilә әlaqәdar amillәr;
Әmәk bazarında mövcud olan konyunktura;
Müәssisәnin istehsal quruluşu ilә әlaqәdar olan amillәr;
Dövlәtin sosial siyasәti, müәyyәn edilmiş sosial normativlәr;
İstehsal heyәti ilә әlaqәdar amillәr.



Sual: Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aid
deyil? (Çәki: 1)

keyfiyyәtә nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә digәr xidmәt sahәlәrinin
saxlanması xәrclәri

mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr
zay mәhsulla әlaqәdar olan xәrclәr
reklamasiya hesabina mәhsulun qiymәtinin aşağı düşmәsi
yoxlama vә sınaqların keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr

Sual: Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil? (Çәki: 1)
mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә müqavilәlәrin bağlanması;
istehsalçı vә istehlakçıların davranışları, istifadә edilәcәk avadanlıq vә materialların

müәyyәn edilmәsi;
tәtbiq olunacaq texnoloji istehsal üsulu, sınaqların aparılması;
hazır mәhsulun qablaşdırılması vә qorunması;
işçilәrә olan tәlabatın müәyyәn edilmәsi.

Sual: Mәhsulun maya dәyәri: (Çәki: 1)
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların orta illik

dәyәrini әks etdirir;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş material vә әmәk haqqı

xәrclәrinin, әsas fondlardan amortizasiya ayırmalarının vә s. xәrclәrin mәcmusunu әks
etdirir;

mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasında istifadә olunan әsas fondların vә dövriyyә
vәsaitlәrinin dәyәr ifadәsindә mәcmusunu әks etdirir;

mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunmuş xammal, yanacaq, enerji,
materiala çәkilәn xәrclәrin vә әsas fondlardan amortizasiya ayırmalarının mәcmusunu
әks etdirir;

rәqiblәrlә qiymәt mübarizәsindә müәssisәnin mәhsula qoya bilәcәyi әn optimal
qiymәtdir.

Sual: Mәhsulun tam maya dәyәrinin müәyyәn olunması aşağıdakı hansı mәsәlәlәnin
hәlli üçün zәruri deyil: (Çәki: 1)

marketinq tәdqiqatları vә bunun әsasında әn az xәrсlә yeni mәhsul istehsalına
başlamaq haqqında qәrarın qәbulu;

mәhsulun maya dәyәrinә ayrıayrı xәrc maddәlәrinin tәsirini müәyyәn etmәk;
qiymәtin әmәlәgәlmәsi
müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığını vә fondverimini hesablamaq;
işin maliyyә nәticәlәrini, uyğun olaraq vergini vә mәnfәәti düzgün müәyyәn etmәk.

Sual: Hansı xәrclәr şәrti sabit xәrclәrә aiddir? (Çәki: 1)
әsas istehsal fәhlәlәrin әmәk haqqı
texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq xәrclәri
satın alınmış dәstlәşdirici mәmulatlar vә yarımfabrikatların alınması xәrclәri
әsas xammal vә materiala xәrclәr
әsas fondların amortizasiyası xәrclәri



Sual: Maya dәyәrinin aşağıda sadalanan xәrc maddәlәrindәn biri müstәqim xәrcdir.
(Çәki: 1)

ümumi zavod xәrclәri
ümum sex xәrclәri
texnoloji ehtiyaclar üçün elektrik enerjisınә sәrf edilәn xәrclәr;
sex binasının işıqlandırılması üçün elektrik enerjisınә sәrf edilәn xәrclәr;
inzibati idarә binasının işıqlandırılması üçün elektrik enerjisınә sәrf edilәn xәrclәr.

Sual: Realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәri mәhsulun tam maya dәyәrindәn nә ilә
fәrqlәnir? (Çәki: 1)

fәrq yoxdur;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә tәdavül xәrclәri daxil edilmir;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә amortizasiya xәrclәri daxil edilmir;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә sosial sığortaya ayırmalar daxil edilmir;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәri mәhsulun tam maya dәyәrindәn

göndәrilmiş, lakin hәlә haqqı ödәnilmiş mәhsulun mәblәği qәdәri az olur.

Sual: Әmtәәlik mәhsulun 1 manatına düşәn xәrclәrin dәyişmәsi aşağıda sadalanan
amillәrindәn hansının tәsiri altında olmur? (Çәki: 1)

material resurslarına qiymәtin dәyişmәsi
müәssisәnin debitor borclarının dәyişmәsi
buraxılan mәhsulların quruluşundakı dәyişiklik
mәhsulun topdan satış qiymәtinin dәyişmәsi
mәhsul istehsalına çәkilәn xәrclәrә qәnaәt

Sual: Mәnfәәtin funksiyalarına aiddir: (Çәki: 1)
alıcılar bağlanmış sazişlәrә әmәl edirlәr vә aldıqları әm¬tәә¬lәrin dәyәrini ödәyirlәr;

borcalanlar kredit müqavilәlәrinin tәlәb¬lә¬rini poz¬¬¬¬murlar vә öz borclarını
ödәyirlәr;

müәssisәnin fәaliyyәti nәticәsindә әldә edilmiş iqtisadi sә¬mә¬rәni xarakterizә edir,
müәssisәnin maliyyә resurslarının әsas elementidir, müxtәlif sәviyyәli büdcәlәrin gәlir
hissәsinin formalaşması mәn¬bәyidir;

vergiödәyicilәri ver¬gi¬lә¬ri ödәyirlәr; müәssisә vә şirkәtlәr öz mәsrәflәrini әldә
etdiklәri gәlirlәr hesabına ödәyirlәr;

ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi, müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin;
maliyyә resurslarının bölgüsü;

ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi; maliyyә resurslarının bölgüsü; dövriyyә
vәsaitlәrinin idarә olunması;

Sual: Realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәri mәhsulun tam maya dәyәrindәn nә ilә
fәrqlәnir? (Çәki: 1)

fәrq yoxdur;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә tәdavül xәrclәri daxil edilmir;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә amortizasiya xәrclәri daxil edilmir;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinә sosial sığortaya ayırmalar daxil edilmir;
realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәri mәhsulun tam maya dәyәrindәn



göndәrilmiş, lakin hәlә haqqı ödәnilmiş mәhsulun mәblәği qәdәri az olur.

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә istehsalın rentabelliyi necә hesablanır? (Çәki: 1)
mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan

dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinin fәrqinә bölüb yüzә vurmaqla;
mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan

dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinin hasilinә bölüb yüzә vurmaqla;
mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri ilә normalaşdırılan

dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinin cәminә bölüb yüzә vurmaqla;
mәnfәәtin hәcmini istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә bölüb yüzә vurmaqla;
mәnfәәtin hәcmini normalaşdırılan dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrlәrinә bölüb yüzә

vurmaqla;

Sual: İstehsal xәrclәri nәdir? (Çәki: 1)
mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasınadәk çәkilәn bütün xәrclәr
mәcmu ictimai mәhsulun xüsusilәşmiş hissәsi, mәhsul istehsalına çәkilmiş xәrclәrin

mәcmusudur
mәhsulun istehsalına çәkilәn bütün xәrclәrin cәmidir
maya dәyәri ilә amortizasiya ayırmalarının cәmidir.
maya dәyәri ilә reklam vә mühafizә xәrclәrinin cәmidir

Sual: Sәnaye müәssisәsinin balansının passiv hissәsi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
müәssisәnin әmlakının tәrkibini;
müәssisәnin әmlakının yaranma mәnbәyini;
müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarını;
müәssisәnin işçilәrinin vә avadanlıqlarının sayını;
müәssisәnin pul vәsaitlәrini.

Sual: Sәnaye müәssisәsinin balansının aktiv hissәsi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
müәssisәnin әmlakının tәrkibini;
müәssisәnin әmlakının yaranma mәnbәyini;
müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarını;
müәssisәnin işçilәrinin sayını;
müәssisәnin öhdәliklәrini.

Sual: Sәnaye müәssisәsindә xüsusi maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә
aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)

istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr
kreditor borjları
bank kreditlәri
sәhmlәrin satışından daxil olan vәsaitlәr
müәssisәnin әmәk haqqı üzrә borc öhdәliklәri

Sual: Nizamnamә kapitalının (fondunun) hәcmi: (Çәki: 1)
dövlәt qeydiyyatına alındıqdan sonra müәyyәn edilir



dövlәt qeydiyyatına alınarkәn müәyyәn edilir
müәssisә fәaliyyәt göstәrәrkәn onun rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir
vergi orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir
Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarına
aid deyil: (Çәki: 1)

müәssisәdә işçilәrin әmәk haqlarının vә onların sosial inkişafına xәrclәrin
artırılması;

müәssisәdә istehsaldankәnar xәrclәrinin azaldılması;
müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının artırılması;
müәssisәdә mәhsulun fondtutumunun aşağı salınması;
müәssisәdә mәhsulun istehsalina çәkilәn material xәrclәrinin aşağı salınması.

Sual: Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında müәssisәlәrin dövlәt
büdcәsinә ödәdiklәri vergilәrә aid deyil? (Çәki: 1)

әlavә dәyәr vergisi;
mәnfәәt vergisi;
әmlak vergisi;
torpaq vergisi;
gәlir vergisi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı xәrc maddәsi fabrikzavod maya dәyәrinin tәrkibinә aid
deyil? (Çәki: 1)

әsas xammal vә materiallara sәrf edilәn xәrclәr;
istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı;
texnoloji avadanlıqlar üzrә amortizasiya ayırmaları;
ümum sex xәrclәri;
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar xәrclәr.

Sual: Aşağıdakılardan hansı xәrc maddәsi şәrtidәyişәn xәrclәrә aiddir? (Çәki: 1)
ümum sex xәrclәri;
ümumzavod xәrclәri;
müәssisәnin idarә edilmәsi xәrclәri;
istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı;
sexin idarәetmә aparatının әmәk haqqını.

Sual: Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsinin cәlb edilmiş vәsaitlәrin әsas
mәnbәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)

bank kreditlәri;
borc vәsaitlәri;
kreditor borcları;
istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr;
hüquqi vә fiziki şәxslәrin sair vәsaitlәri (mәqsәdli maliyyәlәşdirmә, ianәlәr, xeyriyyә

vәsaitlәri vә s.);



Sual: Mәcmuu (ümumi) xәrclәr nәdir? (Çәki: 1)
istehsal vә tәdavül xәrclәrinin cәmi
xammal, material vә әmәk haqqı fondu xәrclәri
tәsisçilәrә ödәnilәn mәnfәәtlә sosial ayırmaların mәcmuu
sәnaye – istehsal heyәtinin әmәk haqqı
kredit üçün ödәnişlәr vә tәdavül xәrclәri

Sual: Mәhsul vahidinin kalkulyasiyasının xәrc maddәlәri hansılardır? (Çәki: 1)
material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tullantıların dәyәri çıxılmaqla),

әmәk haqqı xәrclәri, sosial sığorta ayırmaları, әsas fondların amortizasiyası vә sair
xәrclәr;

xammal vә әsas materiallar, yanacaq, nәqliyyat xәrclәri, amortizasiya ayırmaları,
sex vә ümumzavod xәrclәri;

qeyriistehsal xәrclәri, sex xәrclәri, idarәetmә xәrclәri, sosial sığortaya ayırmalar,
nәqliyyat vә rabitә xәrclәri;

icarә, nәqliyyat, rabitә, reklam, texniki vә texnoloji xәrclәr, sair istehsal vә qeyri
istehsal xәrclәri;

xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal
fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya
ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri.

Sual: Sәnayenin fondtutumlu sahәlәrindә maya dәyәrinin aşağı salınmasında aşağıdakı
istiqamәtlәrin hasından istifadә olunmur? (Çәki: 1)

istehsal güclәrindәn istifadәnin yaxşılaşdırılması;
növbәdaxili boşdayanmaları azaltmaq;
növbәboyu boşdayanmaları azaltmaq;
işçilәrin sayının azaldılması;
texnoloji vә digәr avadanlıqların maksimum yüklәnmәsi.

Sual: Sәnaye müәssisәsinin maliyyәsinin funksiyaları hansıdır? (Çәki: 1)
vergiödәmә, әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә qiymәtlәndirilmәsi,

tәlәb olunan maliyyә resurslarının hәjmi, kredit alma imkanlarının tәhlili
ümumi maliyyә tәhlili vә planlaşdırılması, müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin

edilmәsi, maliyyә resurslarının bölgüsü
dövriyyә vәsaitlәrinin optimallığı, ümumi maliyyә tәhlili
müәssisәnin istehsal potensialının formalaşdırılması vә artırılması, onun optimal

strukturunun tәmin edilmәsi, cari maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin әmin edilmәsi
ümumi maliyyә tәhlili, tәlәbolunan maliyyә resurslarının tәhlili vә planlaşdırılması

Sual: Sәnaye müәssisәsinin maliyyә siyasәtinin işlәnib hazırlanmasının әsas
istiqamәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

müәssisәnin vergi siyasәtinin müәyyәn edilmәsi
müәssisәnin kredit siyasәtinin işlәnib hazırlanması
müәssisәnin elmitexniki siyasәtinin seçilmәsi
müәssisәnin amortizasiya siyasәtinin seçilmәsi
müәssisәnin mәnfәәtin bölgüsü vә istifadәsi siyasәtinin seçilmәsi



Sual: Sәnaye müәssisәsinin maliyyә xidmәtinin başlıca vәzifәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)
ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi; müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin;

maliyyә resurslarının bölgüsü;
müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin edilmәsi, müәssisәnin maliyyәiqtisadi

vәziyyәtinin tәhlili, müәssisәnin kredit siyasәtinin işlәnib hazırlanması;
uçot vә vergi siyasәtinin müәyyәn edilmәsi; istehsal xәrclәrinin idarә edilmәsi;
ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә resurslarının bölgüsü; dövriyyә

vәsaitlәrinin idarә olunması
müәssisәnin maliyyә resursları ilә tәmin; mәnfәәtin bölgüsü vә istifadәsi siyasәtinin

seçilmәsi.

Sual: Sәnaye müәssisәsinin balansı nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
müәssisәnin әmlakının tәrkibini vә bu әmlakın istifadә istiqamәtlәrini göstәrir;
müәssisәnin әmlakının tәrkibini vә bu әmlakın yaranma mәnbәyini göstәrir;
müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarını göstәrir;
müәssisәnin işçilәrinin vә avadanlıqlarının sayını göstәrir;
müәssisәnin mәnfәәti vә zәrәrini göstәrir;

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә istehsal xәrclәri smetası: (Çәki: 1)
kalkulyasiya maddәlәri üzrә hesablanır vә mahsul vahidinin istehsalına çәkilәn

xәrclәri göstәrir;
sex maya dәyrini hesablamaq üçün tәrtib edilir;
istehsaldankәnar xәrclәri әhatә edir;
müәssisәdә şәrtisabit xәrclәri müәyyәn etmәk üçün tәrtib edilir;
istehsal proqramını yerinә yetirmәk üçün müәssisәnin sәrf edәcәyi xәrclәrin cәmini

göstәrir.

Sual: Sәnaye iqtisadiyyatında hansı әsas qiymәt növlәri mövcuddur? (Çәki: 1)
auksion, azad, pәrakәndә satış vә müqayisәli qiymәtlәr
istehlak qiymәti, mәzәnnә qiymәti, sabit qiymәt, idxal vә ixrac qiymәtlәri
birdәfәlik, iş, transfert, sabit qiymәtlәr vә bazar qiymәti
mövsümi, müqavilә, topdansatış vә pәrakәndә satış qiymәtlәri
müәssisәnin topdansatış qiymәti, sәnayenin topdansatış qiymәti vә mәhsulun

pәrakәndә satış qiymәti

Sual: Mәhsulun tam maya dәyәrinin müәyyәn olunması aşağıdakı hansı mәsәlәlәnin
hәlli üçün zәruri deyil: (Çәki: 1)

marketinq tәdqiqatları vә bunun әsasında әn az xәrсlә yeni mәhsul istehsalına
başlamaq haqqında qәrarın qәbulu;

mәhsulun maya dәyәrinә ayrıayrı xәrc maddәlәrinin tәsirini müәyyәn etmәk;
qiymәtin әmәlәgәlmәsi
müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığını vә fondverimini hesablamaq;
işin maliyyә nәticәlәrini, uyğun olaraq vergini vә mәnfәәti düzgün müәyyәn etmәk.

Sual: Mәhsulun materialtutumluğu nәdir? (Çәki: 1)



mәhsul vahidinin istehsalına nә qәdәr material işlәdildiyini göstәrir;
müәssisә anbarının nә qәdәr material tutumu olduğunu göstәrir;
müssisәdә anbarların hazır mәhsultutma qabiliyyәtidir;
mәhsul vahidinә işlәdilәn material hәcmindәn tullantı hәcmini çıxdıqdan sonra qalan

hissәdir;
mәhsulun maya dәyәrindә material xәrclәrinin nisbәtәn böyük xüsusi çәkiyә malik

olduğunu göstәrir.

Sual: Mәhsulun fondtutumluğu nәdir? (Çәki: 1)
mәhsul vahidinin düşәn istehsal fondlarının dәyәrini göstәrir;
әsas fondların orta illik dәyәrinin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәtini göstәrir;
istehsal edilmiş mәhsulun 1 manatına düşәn әsas fondların orta illik dәyәrini göstәrir
әsas fondların 1 manatına orta illik dәyәrini istehsal edilmiş mәhsulun 1 manatına

düşәn istehsal edilmiş mәhsulun hәcmini göstәrir;
mәhsulun maya dәyәrindә amortizasiya ayırmalarının nisbәtәn böyük xüsusi çәkiyә

malik olduğunu göstәrir.

Sual: İstehsal ehtiyatlarının növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
cari, mövsümü, müddәtli, hazırlıq
uzun müddәtli, qısamüddәtli, cari, hazırlıq
cari, hazırlıq, sığorta, mövsümü
cari, istehsal, satış, sığorta
istehsal, satış, xidmәt, cari

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә adәtәn gәlәcәk dövrün xәrclәri dövriyyә fondlarının neçә
faizini tәşkil edir? (Çәki: 1)

25;
20;
15;
10;
5.

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә normalaşdırılmış dövriyyә vәsaitin hansı elementi
dövriyyә fondlarının strukturunda әn aşağı xüsusi çәkiyә malikdir? (Çәki: 1)

istehsal ehtiyatları
bitmәmiş istehsal vә yarımfabrikatlat
gәlәcәk dövrün xәrclәri
anbarda olan hazır mәhsul
hesablarda olan vәsaitlәr

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә normalaşdırılmış dövriyyә vәsaitin hansı elementi
dövriyyә fondlarının strukturunda daha çox xüsusi çәkiyә malikdir? (Çәki: 1)

istehsal ehtiyatları
bitmәmiş istehsal vә yarımfabrikatlat
gәlәcәk dövrün xәrclәri
anbarda olan hazır mәhsul



hesablarda olan vәsaitlәr

Sual: Sәnaye müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәri nәdir? (Çәki: 1)
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә

hissәhissә keçirәn vә öz natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә

tamamilә keçirәn vә öz natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
öz natural formasını dәyişәn, lakin istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn

fondlar
müәssisәnin dövriyyә fondları vә tәdavül fondlarının hasilidir;
müәssisәnin öz pul vәsaitinin fasilәsiz döv¬ranını tә¬min etmәk mәq¬sәdilә

dövriyyә vә tәdavül fondlarının ya¬ranmasına avans edil¬miş pul vәsaitinin
mәcmusudur.

Sual: Sәnaye müәssisәsindә bir il әrzindә mәmulat istehsalında dövriyyә fondlarının
bitmәmiş istehsalda olan mәblәği 189540 min manat olarsa onda günlük bitmәmiş
istehsalın mәblәği nә qәdәr olar? (Çәki: 1)

519,3 min manat;
520,7 min manat;
522,1 min manat;
523,6 min manat;
526,5 min manat;

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrin hansından bazar seqmentinin öyrәnilmәsindә istifadә
olunmur? (Çәki: 1)

coğrafi әlamәtlәr
demoqrafik әlamәtlәr
tәşkilati әlamәtlәr
psixoqrafik әlamәtlәr
mәhsula ehtiyac әlamәtlәr

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrin hansından bazar seqmentinin öyrәnilmәsindә istifadә
olunur? (Çәki: 1)

texnoloji әlamәtlәr
texniki әlamәtlәr
tәşkilati әlamәtlәr
iqtisadi әlamәtlәr
psixoqrafik әlamәtlәr

Sual: Bitmәmiş istehsaldakı dövriyyә vәsaitlәrinin normativi aşağıdakı amillәrin
hansından aslı deyil? (Çәki: 1)

istehsal tsiklinin uzunluğundan;
reallaşdırılmış mәhsulun hәcmindәn;
istehsal olunan mәhsulun hәcmindәn;
istehsal prosesindә xәrclәrin artma xarakterindәn;
mәhsulun maya dәyәrindәn.



Sual: İki mәhsulgöndәrmә arasındakı vaxt intervalında müәssisәnin normal işini tәmin
etmәk üçün hansı növ ehtiyat yaradılır? (Çәki: 1)

sığorta ehtiyatı
cari ehtiyat
hazırlıq ehtiyatı
mövsümü ehtiyat
müәssisәdaxili ehtiyat

Sual: Maddi resursların tәfsillәşdirmә dәrәcәsinә görә mәsrәf normaları necә
qruplaşdırılır? (Çәki: 1)

irilәşdirilmiş vә kütlәvi normalar
müfәssәl vә qrup normaları
irilәşdirilmiş vә müfәssәl normalar
qrup vә irilәşdirilmiş normalar
perspektiv vә müfәssәl normalar

Sual: Sәnaye müәssisәsinin avadanlığa ehtiyacı hansı hallarda yaranmır? (Çәki: 1)
avadanlıqlar fiziki vә mәnәvi cәhәtdәn köhnәldikdә;
әmәyin stimullaşdırılmasına ehtiyac yarandıqda
müәssisәnin buraxdığı mәhsulun komplektlәşdirilmәsi (dәstlәşdirilmәsi) zәruriliyi

yarandıqda
avadanlıqlar mәnәvi cәhәtdәn köhnәldikdә
müәssisәnin istehsal gücünü artırmaq zәrurәti yarandıqda.

Sual: Әn çox enerji istehlak edәn maddi istehsal sahәsi hansıdır? (Çәki: 1)
ictimai iaşә
rabitә
tikinti
kәnd tәsәrrüfatı
sәnaye

Sual: Bunlardan hansı ETTnin istiqamәti deyil (Çәki: 1)
mexaniklәşdirmә
mütәrәqqi texnologiyanın yaradılması
struktur dәyişikliklәri, yeni müәssisәlәrin yaradılması
elektriklәşdirmә, yeni enerji növlәrinin tapılması
sәnayenin kimyalaşdırılması

Sual: Hansı sahә ETTnin maddi әsası vә bәlәdçisidir? (Sürәt 23.04.2015 11:02:03)
(Çәki: 1)

yüngül
yeyinti
maşınqayırma
metallurgiya



yanacaq

Sual: Sәnayedә elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri aid deyil? (Çәki: 1)
sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi
istehsalın kimyalaşdırılması
istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi
sәnaye istehsalının avtomatlaşdırılması
sәnaye istehsalının tәmәrküzlәşdirilmәsi

Sual: Sәnayedә elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri hansılardır? (Çәki: 1)
sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi, tәmәrküzlәşdirilmәsi, kompleks

mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi, ixtisaslaşdırılması vә kimyalaşdırılması
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә

avtomatlaşdırılması, kimyalaşdırılması
sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә

avtomatlaşdırılması, kimyalaşdırılması
sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi, tәmәrküzlәşdirilmәsi vә ixtisaslaşdırılması

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı әn sәmәrәli variantdır? (Çәki: 1)
mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 2000 mln. man;
mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 2200 mln. man;
mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 1650 mln. man;
mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 1800 mln. man;
mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği 1600 mln. man;

Sual: Elmitexniki potensial nәdir? (Çәki: 1)
elmi mәlumatlar toplusu vә istehsal elementlәrinin mәcmusudur;
elmi mәlumatlar toplusu vә istehsal amillәrinin mәcmusudur;
elmiidarәetmә tәşkilatlarının vә maliyyә resurslarının mәcmusudur;
elmin madditexniki bazası, elmi kadrlar, elmi mәlumatlar toplusu vә elmiidarәetmә

tәşkilatlarının mәcmusudur;
sәnaye müәssisәlәrinin kadrlarının mәcmusudur;

Sual: Elmitexniki tәrәqqinin hansı istiqamәti ictimai istehsalın maddi ünsürlәrindәn olan
yalnız әmәk predmetlәri ilә tәmasda olur? (Çәki: 1)

kimyalaşdırma;
elektiriklәşdirmә;
avtomatlaşdırma;
robortlaşdırma;
elektiriklәşdirmә vә avtomatlaşdırma;

Sual: Istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
kimya sәnaye müәssisәlәrindә fondveriminin sәviyyәsi;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә rentabellik göstәricisinin sәviyyәsi;



hәr hansı mәhsulun maya dәyәrindә istehlak edilmiş süni vә sintetik materialların
xüsusi çәkisi;

kimya sәnaye müәssisәlәrindәki әsas fondların dәyәrinin ölkә sәnayesindәki әsas
fondların dәyәrindә xüsusi çәkisi;

kimya sәnaye müәssisәlәrindә işlәyәnlәrin sayının ölkә sәnayesindә işlәyәnlәrin
sayındakı xüsusi çәkisi;

Sual: Istehsalın kimyalaşdırılması sәviyyәsi hansı göstәrici ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
kimya sәnaye müәssisәlәrinin sayı;
sәnaye mәhsulunun istehsalı texnologiyasında kimyәvi metodların xüsusi çәkisi;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә işlәyәnlәrin sayı;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә әsas fondların dәyәri;
kimya sәnaye müәssisәlәrindә әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi;

Sual: İnkubasiya dövrü nәdir? (Çәki: 1)
elmi ideyanın söylәnmәsindәn sınaqdan keçirilmәsinә qәdәr olan müddәtdir;
xammalmaterialın üzәrindә texnoloji әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi müddәtidir;
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
elmi ideyanın söylәnmәsindәn tәtbiqinә qәdәr olan müddәtdir;
istehsal tsiklının bir hissәsidir.

Sual: Әmәyin elektrik silàhlılığı әmsalı necә hesablanır? (Çәki: 1)
texnoloji ehtiyàclàrà istehlàk olunàn elektrik enerjisinin hәcminin fәhlәlәrin sayına

nisbәti;
elektrik enerjisi istehlàkının ümumi hәcminin fәhlәlәrin sayına nisbәti
fәhlәlәrin sàyının qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminә nisbәti;
fәhlәlәrin sàyının qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminә

vurmaqla;
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin fәhlәlәrin sàyına nisbәti.

Sual: Әmәyin mexàniklәşdirmә sәviyyәsi göstәricisi necә hesablanır? (Çәki: 1)
fәhlәlәrin ümumi sayından әmәyi mexàniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sàyının çıxmaqla;
әmәyi mexàniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sàyının fәhlәlәrin ümumi sayına nisbәti kimi;
әmәyi mexàniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sàyının fәhlәlәrin ümumi sayına vurmaqla;
fәhlәlәrin ümumi sàyının әmәyi mexàniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sayına nisbәti
fәhlәlәrin ümumi sayı ilә әmәyi mexàniklәşdirilmiş fәhlәlәrin sàyının cәmi kimi;

Sual: Aşağıdakılardan hansı elmitexniki inqilabın әlamәtlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
elmlә praktikanın әnәnәvi nisbәtlәrinin dәyişmәsi
elmin mәhsuldar qüvvәlәrinin ünsürünә çevrilmәsi
elmi informasiyanın yeni üsullarla işlәnmәsi;
elmi tәdqiqatların әnәnәvi üsllarla yerinә yetirilmәsi
avtomatlaşdırma

Sual: Elektrik enerjisinin istehlàk quruluşu necә hesablanır? (Çәki: 1)



texnoloji ehtiyàclàrà istehlàk olunàn elektrik enerjisinin hәcmi ilә elektrik enerjisi
istehlàkının ümumi hәcminin cәmi;

texnoloji ehtiyàclàrà istehlàk olunàn elektrik enerjisinin hәcmi ilә elektrik enerjisi
istehlàkının ümumi hәcminin hasili;

texnoloji ehtiyàclàrà istehlàk olunàn elektrik enerjisinin hәcminin elektrik enerjisi
istehlàkının ümumi hәcminә nisbәti;

elektrik enerjisi istehlàkının ümumi hәcmindәn texnoloji ehtiyàclàrà istehlàk olunàn
elektrik enerjisinin hәcmi çıxılır;

elektrik enerjisi istehlàkının ümumi hәcminin texnoloji ehtiyàclàrà istehlàk olunàn
elektrik enerjisinin hәcminә nisbәti.

Sual: İstehsàlın elektriklәşdirilmәsi әmsàlı necә hesablanır? (Çәki: 1)
il әrzindә istehlàk edilmiş bütün enerjinin (elektrik, istilik vә s.) hәcminin il әrzindә

istehlàk edilmiş elektrik enerjisinin hәcminә nisbәti kimi;
il әrzindә istehlàk edilmiş elektrik enerjisinin hәcminin il әrzindә istehlàk edilmiş

áütün enerjinin hәcminә nisbәti kimi;
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin il әrzindә istehlàk edilmiş

elektrik enerjisinin hәcminә nisbәti kimi;
qurulmuş elektrik mühәrriklәrinin texniki güclәrinin cәminin il әrzindә istehlàk edilmiş

bütün enerjinin hәcminә nisbәti kimi
texnoloji ehtiyàclàrà istehlàk olunàn elektrik enerjisinin hәcminin elektrik enerjisi

istehlàkının ümumi hәcminә nisbәti kimi.

Sual: Mәhsul vahidinin istehsalına “gәtirilmiş xәrclәr”in illik mәblәği necә hesablanır?
(Çәki: 1)

әsas fondlara әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi ilә әsaslı vәsait qoyuluşunun
normativ sәmәrәlilik әmsalının hasili kimi;

әsas fondlara әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi ilә mәhsul vahidinin maya dәyәrinin
cәmi kimi;

әsaslı vәsait qoyuluşunun normativ sәmәrәlilik әmsalı ilә mәhsul vahidinin maya
dәyәrinin hasili kimi;

әsas fondlara әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi ilә әsaslı vәsait qoyuluşunun
normativ sәmәrәlilik әmsalının hasili ilә mәhsul vahidinin maya dәyәrinin cәmi kimi;

әsas fondlara әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi ilә mәhsul vahidinin maya dәyәrinin
cәminin әsaslı vәsait qoyuluşunun normativ sәmәrәlilik әmsalına nisbәti kimi;

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә gәtirilmiş ümumi vaxt mәsrәfi necә hesablanır? (Çәki: 1)
mexaniklәşdirilmiş üsulla proseslәrin vә әl ilә әmәliyyatların icrasına vaxt

mәsrәflәrlәrinin nisbәti kimi;
mexaniklәşdirilmiş üsulla proseslәrin vә әl ilә әmәliyyatların icrasına vaxt

mәsrәflәrlәrinin hasili kimi;
mexaniklәşdirilmiş üsulla proseslәrin vә әl ilә әmәliyyatların icrasına vaxt

mәsrәflәrlәrinin cәmi kimi;
mexaniklәşdirilmiş üsulla әmәliyyatların icrasına vaxt mәsrәflәrlәrinin fәhlәlәrin

sayına nisbәti kimi;
mexaniklәşdirilmiş üsulla proseslәrin vә әl ilә әmәliyyatların icrasına vaxt

mәsrәflәrlәrinin fәrqi kimi;



Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә mәhsuldarlıq әmsalı necә hesablanır? (Çәki: 1)
әn aşağı mәhsuldarlığı olan universal dәzgahda hazırlanan hissәnin

әmәktutumunun onun (hissәnin) fәaliyyәtdә olan dәzgah üçün әmәktutumu ilә hasili
kimi;

әn aşağı mәhsuldarlığı olan universal dәzgahda hazırlanan hissәnin
әmәktutumunun onun (hissәnin) fәaliyyәtdә olan dәzgah üçün әmәktutumuna nisbәti
kimi;

әn aşağı mәhsuldarlığı olan universal dәzgahda hazırlanan hissәnin
әmәktutumunun onun (hissәnin) fәaliyyәtdә olan dәzgah üçün әmәktutumu ilә cәmi
kimi;

әn aşağı mәhsuldarlığı olan universal dәzgahda hazırlanan hissәnin
әmәktutumunun onun (hissәnin) fәaliyyәtdә olan dәzgah üçün әmәktutumu ilә fәrqi
kimi;

әn aşağı mәhsuldarlığı olan universal dәzgahla fәhlәlәrin sayının hasili kimi;

Sual: Yeni texnikanın sәmәrәliliyi necә hesablanır? (Çәki: 1)
bazis vә yeni texnikanın tәtbiqi üçün gәtirilәn xәrclәrin cәminin natural ölçüdә yeni

texnikanın tәtbiqindәn sora istehsal olunan mәhsulun miqdarına hasili kimi;
yeni texnikanın tәtbiqi üçün gәtirilәn xәrclәrin natural ölçüdә yeni texnikanın

tәtbiqindәn sora istehsal olunan mәhsulun miqdarına hasili kimi;
bazis vә yeni texnikanın tәtbiqi üçün gәtirilәn xәrclәrin fәrqlәrinin natural ölçüdә yeni

texnikanın tәtbiqindәn sora istehsal olunan mәhsulun miqdarına hasili kimi;
köhnә texnikanın tәtbiqi üçün gәtirilәn xәrclәrin natural ölçüdә yeni texnikanın

tәtbiqindәn sora istehsal olunan mәhsulun miqdarına hasili kimi;
bazis vә yeni texnikanın tәtbiqi üçün gәtirilәn xәrclәrin cәminin natural ölçüdә yeni

texnikanın tәtbiqindәn sora istehsal olunan mәhsulun miqdarına nisbәti kimi;

Sual: Aşağıdakılardan hansı sәnaye müәssisәsindә idarәetmә funksiyalarına aid deyil?
(Çәki: 1)

planlaşdırma
tәşkiletmә
operativ tәnzimlәmә
uçot vә nәzarәt
әmәyin stimullaşdırılması

Sual: Elmitexniki tәrәqqinin planlaşdırılmasında planlaşdırmanın hansı metodu geniş
tәtbiq olunur? (Çәki: 1)

balans metodu
proqram mәqsәdli metod
normativ metod
qrafik metodu
şәbәkә metodu

Sual: İdarәetmәnin metodları hansılardır? (Çәki: 1)
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji;
inzibati; texnoloji
iqtisadi; tәşkilatı;



sosialpsixoloji, texnoloji;
iqtisadi; texnoloji, operativlik

Sual: Sәnaye müәssisәdә idarәetmә prosesinin mәr¬hәlә¬lәr¬i hansıdır? (Çәki: 1)
proqnozlaşdırma, tәşkil etmә, tәnzimlәmә;
plan¬laşdırma, planların reallaş¬dı¬rıl¬ma¬sı vә nәza¬rәt;
tәşkil, idarәetmә, tәnzimlәmә;
plan¬laşdırma, proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә
tәşkl etmә, stimullaşdırma, nәzarәt.

Sual: Sәnaye müәssisәsindә idarәetmә funksiyaları hansılardır? (Çәki: 1)
mәrkәzlәşmә vә qeyrimәrkәzlәşmә formalarının optimal uzlaşdırılması
planlaşdırma vә proqnozlaşdırma, tәşkiletmә; operativ tәnzimlәmә vә

dispetçerlәşdirmә; uçot vә nәzarәt
) hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin uzlaşdırılması, operativ tәnzimlәmә vә

dispetçerlәşdirmә, stimullaşdırma
icarәnin demokratiklәşdirilmәsi, planlaşdırma, tәşkiletmә; operativ tәnzimlәmә vә

dispetçerlәşdirmә; uçot vә nәzarәt
bazarda tәlәbatın müәyyәnlәşdirilmәsi, bazarın seqmentlәşdirnilmәsi, inzibati vә

iqtisadi metodların tәtbiqi

Sual: Sәnayedә idarәetmә nәdir? (Çәki: 1)
әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş vә dәrk edilmiş mәqsәdә nail olmaq üçün әmәk

kollektivinә, onların fәaliyyәtinin tәşkili vә uzlaşdırılması işinә mәqsәdyönlü tәsiretmә
tәdbirlәridir

bazardakı tәlәbi öyrәnib, onu ödәnilmәsi üzrә fәaliyyәtidir
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş bütün fәaliyyәt növlәrinin mәcmusudur
әmәk vasitәlәrinin, texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk cisimlәrinin

keyfiyyәtcә yaxşılaşdırılması, әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә fasilәsiz vә
qanunauyğun prosesdir;

sәnaye sahәlәri arasındakı qarşılıqlı istehsal әlaqәlәrini әks etdirәn kәmiyyәt
nisbәtidir.

BÖLMӘ: MASINQAYIRMANIN IQTISADIYYATI SON
Ad masinqayirmanin iqtisadiyyati son

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Sahә nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
sәnayenin iqtisadiyyatı
aqrarsәnaye kompleksinin iqtisadiyyatı



maşınqayırmanın iqtisadiyyatı
nәqliyyatın iqtisadiyyatı
әmәyin iqtisadiyyatı

Sual: Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansılar aiddir? (Çәki: 1)
yüngül vә yeyinti sәnayesi sahәlәri
maşınqayırma vә yeyinti sәnayesi sahәlәri
kәnd tәsәrrüfatı
maşınqayırma sәnaye sahәsi
tikinti vә nәqliyyat sahәlәri

Sual: «Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı» kursunun predmeti hansıdır? (Çәki: 1)
istehsal edilәn mәhsulun iqtisadi tәyinatı, istehlak olunan әmәk cisimlәrinin vә tәtbiq

edilәn әmәk vasitәlәrinin ümumiliyi, texnoloji istehsal üsulunun mahiyyәtinә görә oxşar
olan müәssisәlәrin mәcmusudur

müәssisә birliklәri, sәnaye sahәlәri, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf mәsәlәlәrinin
öyrәnilmәsidir

müәssisәlәr, onların istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti vә dövlәt budcәsinin gәlirlәrinin
araşdırılmasıdır

maşınqayırma sәnayesindә mövcud iqtisadi qanunların fәaliyyәti vә tәzahür
formalarını, bazarın tәlәbatlarını ödәmәk mәqsәdilә optimal xәrclә yüksәk tәsәrrüfat
nәticәlәrini tәmin edәn amillәri, sahә iqtisadiyyatının tәnzimlәmә qayda vә vasitәlәrini,
sahәnin sәmәrәlilik göstәricilәrini yaxşılaşdırmaq üçün onun idarә edilmәsinin metod
vә üsullarını öyrәnmәkdir

mövcud istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların
müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtindәki tәzahür formallarının, mövcud olan ümumi
qanunauyğunluqların, tglәb vә tәklifin sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrin öyrәnilmәsidir

Sual: Maşınqayırma elmitexniki tәrәqqinin…. (Çәki: 1)
tәrkib hissәsidir;
davamıdır;
maddi әsasıdır;
analoqudur;
mәrhәlәlәrindәn biridir

Sual: Maşınqayırma: (Çәki: 1)
istehsal vasitәlәri istehsal edәn sahәdir;
әmәk vasitәlәri istehsal edәn sahәdir;
maşın vә avadanlıqlar istehsal edәn sahәdir;
әmәk jisimlәri istehsal edәn sahәdir;
nәqliyyat vә qurğular istehsal edәn sahәdir.

Sual: Maşınqayırma iqtisadiyyatın (Çәki: 1)
müstәqil sahәlәrindәn biridir;
fondyaradan sahәlәrindәn biridir;
xammal bazalarından biridir;



aqrar sektoruna xidmәt edәn sahәsidir
mühüm istehsal infrastrukturudur

Sual: Maşınqayırmanın tәkamül tarixinin başlanğıjı (Çәki: 1)
elm mәhsuldar qüvvәlәrin ünsürünә çevrilәndә;
elmitexniki inqilabdan sonra;
maşının maşınla istehsal olunduğu vaxtdan;
elmlә texnika vәhdәt tәşkil etdiyi vaxtdan;
elmitexniki inqilaba qәdәr

Sual: Maşınqayırma sәnayesi әmәk bölgüsünün hansı formasında yaranmışdır? (Çәki:
1)

xüsusi әmәk bölgüsü;
ümumi әmәk bölgüsü;
fәrdi әmәk bölgüsü;
texniki әmәk bölgüsü;
texnoloji әmәk bölgüsü;

Sual: Maşınqayırma sahәsinә daxil olan müәssisәlәr aşağıdakı şәrtlәrdәn hansına
cavab vermәlidir? (Çәki: 1)

hәmcins xammal vә material istehlak etmirlәr;
yalnız sәhmdar cәmiyyәt formasında yaradılırlar;
oxşar maşınlar sistemi (avadanlıqlarının texnoloji quruluşu ciddi fәrqlәnmәyәn) vә

texnoloji istehsal üsulu tәtbiq edirlәr;
xüsusi peşәixtisas tәrkibinә malik mühәndistexniki vә fәhlә kadrlara malik

olurmurlar;
iş şәraitinin ümumi cәhәtlәrinә görә fәrqlәnirlәr.

Sual: Aşağıdakı hansı göstәricilәrdәn maşınqayırmanın sahә quruluşunu tәhlil etmәk
üçün istifadә edirlәr? (Çәki: 1)

maşınqayırma sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәkmәhsuldarlığı göstәricisindәn;
maşınqayırma sahәlәrindәki fondverimi göstәricisindәn
maşınqayırma sahәlәrinin rәqabәt qaliliyyәtlilik göstәricisindәn;
maşınqayırma sәnayesinin rentabellik göstәricisindәn;
sahәnin qabaqlama әmsalı.

Sual: İdarәetmәnin metodları hansılardır? (Çәki: 1)
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji;
inzibati; texnoloji;
iqtisadi; tәşkilatı;
sosialpsixoloji, texnoloji;
iqtisadi; texnoloji, operativlik

Sual: Strategiya nәdir? (Çәki: 1)
perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli



yollarına, strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәvür, mülahizә vә tövsiyәlәrin
mәjmusudur;

dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövr әrzindә icrası nәzәrdә
tutulan tәsәrrüfat tәdbirlәri üzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin mәcmusudur;

uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, rәqabәt üstünlüklәrinin vә sәmәrәliliyin
artırılması әsasında stabil iqtisadi göstәricilәrә vә bu göstәricilәrin artımına nail olmağa
imkan verәn istiqamәtlәrin, fәaliyyәt qaydaları vә normalarının mәcmusudur;

müәssisәnin istehsal vә maliyyә planlarının mәcmusudur;
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә

müәyyәn bir dövr üçün yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәjmusunu
özündә әks etdirәn sәnәddir.

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansından planların növlәrini tәsniflәşdirәrkәn istifadә
edilmir? (Çәki: 1)

әhatә etdiyi dövrә görә;
funksional baxımdan;
istehsalın hәcminә görә;
idarәetmә iyerarxiyasına görә;
planlaşdırma iyerarxiyasına görә.

Sual: Kvalimetriya nәdir? (Çәki: 1)
ixtisas dәrәcәsinin ölçüsüdür;
keyfiyyәtin kәmiyyәtcә öyrәnilmәsidir;
avadanlığın texniki parametridir
heyyәtin keyfiyyәt stukturudur;
standartlaşdırma anlayışıdır.

Sual: Hansı ifadә düz deyil? (Çәki: 1)
ETT  dinamik sosialiqtisadi inkişafı tәmin edir
ETT  istehsal tullantılarından istifadәyә imkan yaradır
ETT  infilyasiyanı aşağı salan amildir
ETT  mәhsulun rәqabәt qabliyyәtliliyini yüksәldir
ETT innovasiya proseslәrini güclәndirir

Sual: Aqreqat tәmәrküzlәşmәsi necә baş verir? (Çәki: 1)
müәssisәdә qurulmuş aqreqat vә avadanlıqlardan istismarda olanların sayının

artırılması yolu ilә;
aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı

yüksәk olanların payının artması yolu ilә;
qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilә;
müәssisәdә kömәkçi vә xidmәtedici bölmәlәrin sayının artırılması yolu ilә;
kömәkçi vә xidmәtedici tәsәrrüfatlarda avadanlıqların sayının artırılması yolu ilә.

Sual: Әsas fondların hansı ünsürü daha aktivdir? (Çәki: 1)
güj maşınları vә avadanlıqları



iş maşınları vә avadanlıqları
nәzarәtölçü jihazlar
ötürüjü mexanizmlәr
nәqliyyat vasitәlәri

Sual: İstehsal vasitәlәri ilә әsas fondlar arasındakı kәmiyyәt fәrqi nәdәn ibarәtdir? (Çәki:
1)

әsas fondlar istehsal vasitәlәrindәn genişdir;
istehsal vasitәlәri әsas fondlardan genişdir;
belә bir fәrq yoxdur;
istehsal vasitәlәri әsas fondların tәrkibinә aiddir;
әsas fondlar istehsal vasitәlәrinin tәrkibinә aid deyil;

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә «elektrik, istilik vә buxarla işlәyәn dartıcılar» istehsal әsas
fondların hansı qrupuna aiddir? (Çәki: 1)

«Tәsәrrüfat inventarları»;
«Nәqliyyat vasitәlәri»;
«Maşın vә avadanlıqlar»;
«İstehsal lәvazimat¬ları»;
«Alәtlәr»;

Sual: Mәsrәf norması nәdir? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalına materialdan maksimum mәsrәfdir
mәhsul vahidinin istehsalına materialdan istifadәnin minimum hәddidir
materialdan mәhsul istehsalına sәrf edilәn faydalı (xalis) hissәdir
mәhsul vahidinә sәrf olunan faydalı hissә ilә texnoloci tullantının jәmidir
tәşkilati tullantılarla sәrf edilmiş faydalı hissәsinin jәmidir

Sual: Mәsrәf normaları tәtbiq miqyasına görә necә qruplaşdırılır? (Çәki: 1)
fәrdi vә kütlәvi normalar
fәrdi vә qrup normaları
müfәssәl vә fәrdi normalar
kütlәvi vә irilәşdirilmiş normalar
perspektiv vә müfәssәl normalar

Sual: Әmәk mәhsuldarlığının folrmaları. (Çәki: 1)
fәrdi vә ictimai
müәssisә, sahә vә sәnaye
fәrdi, şәxsi, kollektiv vә ictimai
fәrdi vә kollektiv
şәxsi vә ictimai

Sual: İstehsal xәrclәri nәdir? (Çәki: 1)
mәhsulun istehlakçıya çatdırılmasınadәk çәkilәn bütün xәrclәr
mәcmu ictimai mәhsulun xüsusilәşmiş hissәsi, mәhsul istehsalına çәkilmiş xәrclәrin



mәcmusudur

mәhsulun istehsalına çәkilәn bütün xәrclәrin cәmidir
maya dәyәri ilә amortizasiya ayırmalarının cәmidir.
maya dәyәri ilә reklam vә mühafizә xәrclәrinin cәmidir

Sual: Mәnfәәt nәdir? (Çәki: 1)
müәssisәnin ehtiyat fondunun әsas mәnbәyi olub, xәrclәrlә gәlirin fәrqinә

bәrabәrdir;
müәssisәnin mәcmu gәliridir;
müәssisәnin gәlirinin tәsisçilәr tәrәfindәn ehtiyat fonduna yenidәn qoyduğu

vәsaitdir;
müәssisә gәlirindәn xәrclәr vә dövlәt vergilәri vә rüsumlәrı ödәnildikdәn sonra

qalan hissәdir;
müәssisә gәlirindәn material vә әmәk haqqı fondu xәrclәri çıxıldıqdan sonra qalan

pul vәsaitidir.

Sual: Aşağidakılardan hansı mәhsulun qiymәtindә güzәştlәr sisteminә aiddir? (Çәki: 1)
mәhsulun qiymәtinin nağd pulla, avansla vә ya әvvәlcәdәn ödәnilmәsini

stimullaşdıran güzәştlәr
mәhsulun istehsalı planının işçilәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәsini stimullaşdıran

güzәştlәr
әmәr mәhsuldarlığını yuksәltmәk üçün işçilәrin әmәyini stimullaşdıran güzәştlәr
mәhsulun qiymәtlәrinin artırımasını nәzәrdә tutan güzәştlәr
rәqib mәhsulların qiymәtini artıran güzәştlәr

Sual: Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә nә aiddir? (Çәki: 1)
әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
tәlәbin müәyyәn edilmәsi
maliyyә resurslarının sәmәrәli istifadәsinә nәzarәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi
maliyyә qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarının müәyyәn edilmәsini

Sual: Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә rәqabәtin tәhlilindә
mәqsәd nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

müәssisәnin qiymәt strategiyasının hәyata keçirilmәsinә dövlәt orqanlarının atacağı
addımların, görәcәyi tәdbirlәrin tәsirini müәyyәn etmәkdir

maliyyә mәqsәdlәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirmәkdir
müәssisәnin qiymәt dәyişikliklәrinә rәqiblәrin mümkün münasibәtlәrinin

qiymәtlәndirilmәsi vә bu zaman onların hәyata keçirәjәyi tәdbirlәri proqnozlaşdırmaqdır
maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarını müәyyәn etmәkdir
resursların әldә oluna bilmә dәrәcәsi vә verilmәsi müddәtlәrinin müәyyәn etmәkdir

Sual: Aşağıdakılardan hansı hasiledici sәnaye sahәsinә aid deyil? (Çәki: 1)
neft hasilatı;
apatit hasilatı;



ağac mәmulatları istehsalı;
tikinti materialları istehsalı;
kimiyәvi xammal hasilatı

Sual: Hansı tәsnifat әlamәtinә görә sәnaye müәssisәlәri hasiledici vә emaledici qruplara
bölünür? (Çәki: 1)

idarәçilik vә tabeçilik әlamәtinә görә;
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә;
әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә;
iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә;
istehsal edilәn mәhsulların istehlak yerinә görә

Sual: Maşınqayırma sәnayesi әmәk bölgüsünün hansı formasında yaranmışdır? (Çәki:
1)

xüsusi әmәk bölgüsü;
ümumi әmәk bölgüsü;
fәrdi әmәk bölgüsü;
texniki әmәk bölgüsü;
texnoloji әmәk bölgüsü;

Sual: Maşınqayırma sahәsi nәdir? (Çәki: 1)
texniki xarakteristikasına görә hәmcins materiallar istehlak edәn müәssisәlәrin

mәcmusudur;
mәhsulunun iqtisadi tәyinatı, texnoloji istehsal üsulu, heyyәtinin peşә tәrkibinә görә

eyni olan müәssisәlәrin mәcmusudur.
istehsalın tәşkili metodları vә ictimai tәşkili formaları oxşar olan müәssisәlәrin
eyni әrazidә yerlәşәn vә müxtәlif mәhsul istehsal edәn müәssisәlәrin cәmi;
xammalı kompleks emal edәn müәssisәlәrin mәcmusudur;

Sual: Sәnaye sahәlәri hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir? (Çәki: 1)
texnoloji istehsal üsuluna, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә, inkişaf

sәviyyәsinә, iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә;
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına, işçi qüvvәsinin sayına, idarәçilik vә tabeçilik

әlamәtinә, inkişaf sәviyyәsinә görә;
mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә,

idarәçilik vә tabeçilik әlamәtinә, iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә;
texnoloji istehsal üsuluna, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә, inkişaf

sәviyyәsinә, iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә;
texnoloji istehsal üsuluna, mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına, әmәk predmetinә

tәsiretmә xüsusiyyәtinә, inkişaf sәviyyәsinә görә.

Sual: Әmtәәlik mәhsula daxil edilmir: (Çәki: 1)
reallaşdırılmış mәhsul;
plan ilinin әvvәli üçün hazır mәhsul qalığı;
plan ilinin axırı üçün hazır mәhsul qalığı;
ilin әvvәli vә axrı üçün pulu ödәnilmәyәn satılmış mәhsul;



bitmәmiş istehsal qalığının dәyişmәsi.

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansından planların növlәrini tәsniflәşdirәrkәn istifadә
edilmir? (Çәki: 1)

әhatә etdiyi dövrә görә;
funksional baxımdan;
istehsalın hәcminә görә;
idarәetmә iyerarxiyasına görә;
planlaşdırma iyerarxiyasına görә.

Sual: Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin planlaşdırılması
prinsiplәrinә aid olunmur? (Çәki: 1)

paralellik prinsipi;
komplekslik prinsipi;
stabillik prinsipi
qәnaәtlilik prinsipi;
prioritetlәrin müәyyәn olunması prinsipi;

Sual: Funksional әlamәtә görә planlar hansı növlәrә ayrılır? (Çәki: 1)
qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli planlar inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi

planlar;
strateji, taktiki, operativ planlar;
satış, istehsal, madditexniki tәminat planlar;
plan, proqram, proqnoz;
inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar.

Sual: İstehsal proqramının natural göstәricisi hansıdır? (Çәki: 1)
әmtәәlik mәhsul;
ümumi mәhsul;
reallaşdırılmış mәhsul;
mәhsulun nomenklaturası;
xalis mәhsul;

Sual: Plan nәdir? (Çәki: 1)
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstәrilmәklә

müәyyәn bir dövr üçün yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların
mәcmusunu özündә әks etdirәn sәnәddir;

müәssisәnin inkişafı üçün zәruri olan sәnәdlәrin mәjmusudur;
uzun müddәt üçün müәyyәn edilmiş, rәqabәt üstünlüklәrinin vә sәmәrәliliyin

artırılması әsasında stabil iqtisadi göstәricilәrә vә bu göstәricilәrin artımına nail olmağa
imkan verәn istiqamәtlәrin, fәaliyyәt qaydaları vә normalarının, idarәetmә
funksiyalarının mәcmusudur;

dövlәt vә tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn müәyyәn dövr әrzindә icrası nәzәrdә
tutulan tәsәrrüfat tәdbirlәri üzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin, icra sәnәdlәrinin mәcmusudur;

perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli
yollarına, strateji mәqsәdlәrә nail olmaq üçün qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә



yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәvvür, mülahizә vә tövsiyәlәrin
mәcmusudur.

Sual: Sәnayenin planlaşdırılmasında hansı metodlardan istifadә olunur? (Çәki: 1)
tәşkilati metodu;
tәcrübieksperimental metodu;
inzibati metodu;
iqtisadi metodu;
ekspert qiymәtlәndirmә metodu.

Sual: Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәlәrindә planlaşdırmanın
metodlarına aid deyil? (Çәki: 1)

"Nail olunmuş sәviyyәdәn" planlaşdırma;
iqtisadistatistik metodlar;
tәcrübieksperimental metodu;
normativ metod;
balans merodu.

Sual: Aşağıdakılardan hansı maşınqayırma müәssisәsinin inkişaf planının bölmәlәrinә
aid deyil? (Çәki: 1)

investisiya vә yeni texnikanın tәtbiqi planı;
әmәk haqqı vә kadrlar planı;
sığorta işinin planı;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması planı;
әmәk kollektivinin sosial inkişaf planı.

Sual: İstehsal proqramması hansı amillәrlә әsaslandırılır? (Çәki: 1)
istehsal edilәcәk mәhsula bazardakı tәlәbin hәcmi, istehsal güclәrindәn istifadә

sәviyyәsi, yeni istehsal güclәrinin işә salınması vә әsaslı tikinti işlәri üzrә nәzәrdә
tutulan tәdbirlәr.

istehsal edilәcәk mәhsulun maya dәyәri, işçilәrin әmәk haqqı, әsas fondların
qurluşu

müәssisәnin istehsal gücü, madditexniki tәminat sәviyyәsi, beynәlxalq әlaqәlәri,
innovasiya fәaliyyәti, idarәtemә işçilәrinin sayı

istehsal meydançalarının sahәsi, alınacaq xammalın hәcmi, cәlb edilәcәk kreditlәrin
mәblәği,

mәhsulun maya dәyәri, işçilәrin әmәk haqqı, әsas fondların texniki sәviyyәsi,
alınacaq materialların keyfiyyәti.

Sual: Mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması xәrclәri planda: (Çәki: 1)
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә

hesablaşmaları әks etdirir;
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fondunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk

mәhsuldarlığının artırılması, kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә
tapşırıqlar öz әksini tapır;

ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә natural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar



nәzәrdә tutulur;
planda reallaşdırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәhsulların maya

dәyәri üzrә tapşırıqlar öz әksini tapır;
müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә

yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir.

Sual: Maliyyә planında: (Çәki: 1)
ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı üzrә natural vә dәyәr ifadәsindә tapşırıqlar

nәzәrdә tutulur;
işçilәrin zәruri sayı, әmәk haqqı fondunun hәjmi müәyyәn olunur, әmәk

mәhsuldarlığının artırılması, kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması üzrә
tapşırıqlar öz әksini tapır;

planda reallaşdırılan vә әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri, ayrıayrı mәhsulların maya
dәyәri üzrә tapşırıqlar öz әksini tapır;

müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә
yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir;

müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә
hesablaşmaları әks etdirir.

Sual: Operativistehsal planlaşdırılması? (Çәki: 1)
müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә

yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir;
müәssisәdә istehsal heyәtinin әmәk şәraitinin, mәişәt vә istirahәt problemlәrinin

hәlli üzrә tәdbirlәri özündә әks etdirir;
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә

hesablaşmaları özündә әks etdirir;
müәssisәdә mәnfәәt vә rentabellik planlaşdırılmasını özündә әks etdirir;
müәssisәdә yeni bölmәlәrin tikintisi, elmitәdqiqat işlәrinin aparılması, innovasiya

işlәmәlәri, yeni mәhsulların mәnimsәnilmәsi, mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiqi, istehsal
proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması vә s. üzrә tapşırıqları özündә
әks etdirir;

Sual: Planlaşdırmanın fasilәsizliyi: (Çәki: 1)
istehsaltexniki vәzifәlәrin hәllinin alternativ variantlarının hazırlanması ilә әldә edilir;
uzunmüddәtli vә qısamüddәtli planların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi yolu ilә tәmin

edilir;
müәssisәnin pul mәdaxili vә mәxaricini, büdcә, bank vә digәr subyektlәrlә

hesablaşmaları әks etdirir;
hәr bir istehsal vahidi planının digәr bölmәlәrin fәaliyyәt planları arasında qarşılıqlı

әlaqә, planlaşdırılan obyektin vә onunla әlaqәdar olan bölmәlәrin fәaliyyәtilә bağlı olan
bütün işlәrin planda tam әks olunması demәkdir;

müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә
yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir.

Sual: Sәnayenin planlaşdırılmasında hansı metodlardan istifadә olunur? (Çәki: 1)
analtikhesablama metodu;
tәcrübieksperimental metodu;
iqtisadi metodu;



balans metodu;
inzibati metodu;

Sual: "Nail olunmuş sәviyyәdәn" planlaşdırma: (Çәki: 1)
müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә

yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdirir;
istehsaltәsәrrüfat tapşırıqlarının müәssisәnin fәaliyyәtini әks etdirәn göstәrijilәrin

faktiki formalaşmış dinamikası әsasında müәyyәn olunmasına әsaslanır;
planların tәrtib olunmasının elmi bazası olan norma vә normativlәrә әsaslanır;
müәssisәnin inkişaf planının mәkan vә zaman baxımından konkretlәşdirilmәsinә

yönәldilmiş tәdbirlәr sistemini özündә әks etdir;
müәssisәnin ayrıayrı bölmәlәri arasında әn sәmәrәli proporsiya vә kәmiyyәt

әlaqәlәrini müәyyәn.

Sual: Aşağıdakılarından hansı operativistehsal planlaşdırılmasının vәzifәlәrinә aid
deyil? (Çәki: 1)

istehsal proqramının vә müәssisәnin inkişaf planının digәr göstәrijilәrinin vaxta görә
yerinә yetirilmәsinin dәqiqlәşdirilmәsi;

yerinә yetirilmәsi müddәtlәri göstәrilmәklә tapşırıqların konkretlәşdirilmәsi vә sex,
sahә, briqada vә iş yerlәrinә göndәrilmәsi;

müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarının hazırlanması;
әlaqәli sex, sahә, briqada vә iş yerlәrinin fәaliyyәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsi;
istehsal prosesinin gedişinә nәzarәt vә onun tәnzimlәnmәsi.

Sual: Maşınqayırma müәssisәlәrindә normaların işlәnib hazırlanmasında aşağıdakı
hansı metodlardan istifadә olunur? (Çәki: 1)

qәnaәtli, kompleks vә funksional;
analitikhesablama, funksional vә qәnaәtli;
iqtisadi, texnoloci vә operativ;
mәmulat üzrә, hissә üzrә vә oxşarlığa görә hesablama metodları;
analitikhesablama, tәcrübieksperimental vә statistik.

Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
texnolojilik göstәricilәri
mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti
mәhsulun maya dәyәri
mәhsulun estetik göstәricilәri
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri

Sual: Bunlardan hansı ETTnin istiqamәti deyil? (Çәki: 1)
mexaniklәşdirmә
mütәrәqqi texnologiyanın yaradılması
struktur dәyişikliklәri, yeni müәssisәlәrin yaradılması
elektriklәşdirmә, yeni enerji növlәrinin tapılması
sәnayenin kimyalaşdırılması



Sual: Hansı sahә ETTnin maddi әsası vә bәlәdçisidir? (Çәki: 1)
 yüngül
yeyinti
maşınqayırma
metallurgiya
yanacaq

Sual: İnkubasiya dövrü nәdir? (Çәki: 1)
elmi ideyanın söylәnmәsindәn sınaqdan keçirilmәsinә qәdәr olan müddәtdir;
xammalmaterialın üzәrindә texnoloji әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi müddәtidir;
elmi ideyaların istehsalda tәtbiq müddәtinin getdikcә azalmasıdır;
elmi ideyanın söylәnmәsindәn tәtbiqinә qәdәr olan müddәtdir;
istehsal tsiklının bir hissәsidir.

Sual: Mәhsulun keyfiyyәti: (Çәki: 1)
mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә istifadә sәmәrәliliyinin

yüksәldilmәsi imkanlarını müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını

şәrtlәndirәn özünәmәxsus xassәlәrin mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq istifadә edildiyini göstәrәn vә materialtutumunun aşağı

salınması imkanlarını müәyyәn edәn xassәlәrin mәcmusudur
mәhsulun qiymәtini müәyyәn etmәklә onun istehsalının rentabelliyini

qiymәtlәndirmәyә imkan verәn göstәricilәrin mәcmusudur
mәhsulun tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını

şәrtlәndirәn vә yalnız istesalçı üçün әhәmiyyәtli olan xassәlәrin mәcmusudur

Sual: Maşınqayırma mәhsulunun keyfiyyәtinә aid olmayan göstәrici hansıdır? (Çәki: 1)
mәhsulun tәtbiq sahәsinin düzgün seçilmәsi;
erqonomik göstәricilәr
ekoloji tәhlükә
etibarlılıq;
estetik.

Sual: Maşınqayırmada elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri aid deyil? (Çәki: 1)
istehsalının elektriklәşdirilmәsi
istehsalın kimyalaşdırılması
istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi
istehsalının avtomatlaşdırılması
istehsalının tәmәrküzlәşdirilmәsi

Sual: Maşınqayırmada elmitexniki tәrәqqinin әsas istiqamәtlәri hansılardır? (Çәki: 1)
istehsalının elektriklәşdirilmәsi, tәmәrküzlәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi

vә avtomatlaşdırılması
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi, ixtisaslaşdırılması vә kimyalaşdırılması
istehsalın tәmәrküzlәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә



avtomatlaşdırılması, kimyalaşdırılması
istehsalının elektriklәşdirilmәsi, kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә

avtomatlaşdırılması, kimyalaşdırılması
sәnaye istehsalının elektriklәşdirilmәsi, tәmәrküzlәşdirilmәsi vә ixtisaslaşdırılması

Sual: Sertifikasiya: (Çәki: 1)
mәhsullar üçün norma, qayda vә xarakteristikaları müәyyәnlәşdirәn fәaliyyәtdir
mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda öz әksini tapmış tәlәblәrә cavab vermәsini

sınaqdan keçirilmәsidir
mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş

fәaliyyәtdir
mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın

hesablanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә

yönәldilmiş fәaliyyәtdir

Sual: Standartlaşdırma: (Çәki: 1)
mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın

hesablanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda öz әksini tapmış tәlәblәrә javab vermәsini

sınaqdan keçirilmәsidir
mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş

fәaliyyәtdir
normaların işlәnib hazırlanması (yaradılması) üzrә fәaliyyәtdir
mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә

yönәldilmiş fәaliyyәtdir

Sual: Kombinәlәşmiş istehsalların tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansına tәminat
vermir? (Çәki: 1)

texnoloji proseslәrin yerinә yetirilmәsinin ardıcıllığını tәmin edir;
xammalın kompleks emalını tәmin edir;
aralıq mәhsul vә tullantılardan istifadә edilmәsini tәmin edir;
әtraf mühitin çirklәnmәsinin azalmasını tәmin edir;
müәssisәnin mәnfәәtinin düzgün bölüşdürülmәsini tәmin edir.

Sual: Әrazi vә sahә üzrә tәşkili baxımından istehsalın kooperasiyalaşdırılmasının hansı
formaları vardır? (Çәki: 1)

ölkәdaxili, ölkәlәrarası, bölgәdaxili
sahәdaxili, ölkәdaxili, rayondaxili
ölkәlәrarası, ölkәdaxili, sahәlәr arası, sahәdaxili,
rayondaxili, rayonlararası, sahәdaxili, sahәlәrarası
rayondaxili, rayonlararası, ölkә daxili, ölkәlәrarası, sahәdaxili, sahәlәrarası

Sual: Әrazi vә sahәlәr üzrә kooperativlәşmә formalarından hansı sәhvdir? (Çәki: 1)
rayondaxili;
autsorinq;



sahәlәrarası;
rayonlararası;
sahәdaxili.

Sual: Әsas fondların alınması, gәtirilmәsi vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәr: (Çәki: 1)
әsas istehsal fondlarının ilkin dәyәridir
әsas istehsal fondlarının bәrpa dәyәridir
әsas istehsal fondlarının qalıq dәyәridir
әsas istehsal fondlarının lәğvetmә dәyәridir
әsas istehsal fondlarının tam dәyәridir

Sual: Әsas fondların bәrpa dәyәri nәdir? (Çәki: 1)
müasir şәraitdә әsas fondların tәkrar istehsalına çәkilәn xәrclәrdir, yenidәn

qiymәtlәndirmә zamanı tәtbiq edilir
әsas fondların alınması, gәtirilmәsi vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәrdir
әsas fondların balans dәyәri ilә onların aşınma dәyәri arasındakı kәmiyyәt fәrqidir
aşınmış vә ya istismardan çıxarılmış әsas istehsal fondlarının dәyәri
ilin әvvәlinә vә il әrzindә daxil olan vә sıradan çıxan әsas istehsal fondlarının ümumi

dәyәri

Sual: Әsas fondların ilkin dәyәri nәdir? (Çәki: 1)
müasir şәraitdә әsas fondların tәkrar istehsalına çәkilәn xәrclәrdir, yenidәn

qiymәtlәndirmә zamanı tәtbiq edilir
әsas fondların alınması, gәtirilmәsi vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәrdir
әsas fondların balans dәyәri ilә onların aşınma dәyәri arasındakı kәmiyyәt fәrqidir
aşınmış vә ya istismardan çıxarılmış әsas istehsal fondlarının dәyәri
ilin әvvәlinә vә il әrzindә daxil olan vә sıradan çıxan әsas istehsal fondlarının ümumi

dәyәri

Sual: Әsas fondların lәğvetmә dәyәri nәdir? (Çәki: 1)
müasir şәraitdә әsas fondların tәkrar istehsalına çәkilәn xәrclәrdir, yenidәn

qiymәtlәndirmә zamanı tәtbiq edilir
әsas fondların alınması, gәtirilmәsi vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәrdir
әsas fondların balans dәyәri ilә onların aşınma dәyәri arasındakı kәmiyyәt fәrqidir
aşınmış vә ya istismardan çıxarılmış әsas istehsal fondlarının dәyәri
ilin әvvәlinә vә il әrzindә daxil olan vә sıradan çıxan әsas istehsal fondlarının ümumi

dәyәri

Sual: Anbarlar: (Çәki: 1)
binalardır
qurğulardır
ötürücü qurğulardır
istehsal vә tәsәrrüfat inventarlarıdır
digәr әsas fondlardır



Sual: Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalının müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünmәsi;
mәhsul istehsalının iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsi;
mәhsul bazarının müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünmәsi;
eyni mәhsulu istehsal edәn müәssisәlәrin sayının artması;
eyni mәhsulu istehsal edәn müәssisәlәrin hamısının bir mәrkәzdәn idarә edilmәsi.

Sual: Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
İstehsalın ictimai tәşkili formaları ilә istehsalın sәmәrәliliyinin artırılması arasında

birbaşa әlaqә yoxdur;
İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi, ixtisaslaşması, kooperativlәşmәsi vә kombinәlәşmәsi

arasında sıx qarşılıqlı әlaqәlәr vardır;
İstehsalın ictimai tәşkili formaları ictimai istehsalın intensivlәşdirilmәsi vә

sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin amilidir;
İstehsalın ictimai tәşkili formaları ictimai әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsinin

nәticәsidir;
İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi istehsalın ictimai tәşkili formaları arasında daha

mürәkkәbidir.

Sual: Aşağıdakı sәnaye sahәlәrinin hansında kombinәlәşmә mümkün deyildir? (Çәki: 1)
ağac emalı sәnayesi
metallurgiya
yeyinti sәnayesi
hasilat sәnayesi
emal sәnayesi

Sual: Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә daxil
deyil? (Çәki: 1)

istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması;
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın

zәruriliyi;
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması;
sәnaye istehsalının ölkәnin әrazi üzrә dirqәrarda yerlәşdirilmәsi;
iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının

kompleks inkişafı.

Sual: Aşağıdakılardan hansı sәnaye istehsalının yerlәşdirmәsinin әsas prinsiplәrinә daxil
deyil? (Çәki: 1)

istehsalın yaşayış yerlәrindәn uzaqlaşdırılması;
iqtisadiyyatın beynәlmillәşdirilmәsi vә beynәlxalq әmәk bölgüsündә iştirakın

zәruriliyi;
istehsalın xammal mәnbәlәrinә vә istehlak rayonlarına yaxınlaşdırılması;
sәnaye istehsalının ölkәnin әrazi üzrә dirqәrarda yerlәşdirilmәsi;
iqtisadi rayonlar arasında sәmәrәli әmәk bölgüsü vә onların tәssәrüfatlarının

kompleks inkişafı.



Sual: Aşınmış vә ya istismardan çıxarılmış әsas istehsal fondlarının dәyәri: (Çәki: 1)
әsas istehsal fondlarının ilkin dәyәridir
әsas istehsal fondlarının bәrpa dәyәridir
әsas istehsal fondlarının qalıq dәyәridir
әsas istehsal fondlarının lәğvetmә dәyәridir
әsas istehsal fondlarının tam dәyәridir

Sual: Avtomat telefon stansiyalarının avadanlıqları әsas fondların hansı altqrupuna
aiddir? (Çәki: 1)

güc maşın vә avadanlıqları
İş maşın vә avadanlıqları
Avtomat maşın vә avadanlıqlar
Nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları vә laboratoriya avadanlıqları
digәr maşın vә avadanlıqlar

Sual: Buxar maşın vә turbinlәri әsas fondların hansı altqrupuna aiddir? (Çәki: 1)
güc maşın vә avadanlıqları
İş maşın vә avadanlıqları
Avtomat maşın vә avadanlıqlar
Nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları vә laboratoriya avadanlıqları
digәr maşın vә avadanlıqlar

Sual: Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә

bölünmәsidir;
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlәrin daxilindә müxtәlif müstәqil

sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә gәlmәsidir;
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;
müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә –

sex vә istehsal sahәlәrinә  ayrılmasıdır;
müәssisә miqyasında istifadә olunan insan әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın

xüsusiyyәtlәri әsasında bir sıra funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә
parçalanmasıdır.

Sual: İctimai әmәk bölgüsünün formaları hansılardır? (Çәki: 1)
fәrdi, seriyalı, kütlәvi;
mütlәq, nisbi, inteqrallaşdırılmış;
fәrdi, texniki, texnoloji;
ümumi, xüsusi, fәrdi;
fiziki, mexaniki, texnoloji.

Sual: İxtisaslaşdırma nәdir? (Çәki: 1)
konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә

hәmcins mәhsul istehsalın mәhdud sayda müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsidir.
müәssisәnin hәmişә eyni mәhsul göndәrәnlәrlә işlәmәsidir.
müәssisәnin hәmişә eyni istehlakçılara xidmәt göstәrmәsi vә mәhsul satmasıdır



müәssisәnin nisbәtәn uzun müddәtә müәyyәn bazar seqmentinә uyğun
fәaliyyәtidir.

müәssisәnin mümkün olan bütün fәaliyyәt sferalarına daxil olmasıdır.

Sual: İnformasiyanın yığılması vә ötürülmәsi avadanlıqları әsas fondların hansı
altqrupuna aiddir? (Çәki: 1)

güc maşın vә avadanlıqları
İş maşın vә avadanlıqları
Avtomat maşın vә avadanlıqlar
Nәzarәtölçü vә nizamlama cihazları vә laboratoriya avadanlıqları
hesablama texnikası

Sual: İstehsal laboratoriyaları: (Çәki: 1)
binalardır
qurğulardır
ötürücü qurğulardır
istehsal vә tәsәrrüfat inventarlarıdır
digәr әsas fondlardır

Sual: Ümumi әmәk bölgüsü nәdir? (Çәki: 1)
iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә

bölünmәsidir;
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;
istehsal proseslәrindә müasir texnika vә texnologiyanın tәtbiq edilmәsidir
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlәrin daxilindә müxtәlif müstәqil

sahәlәrin (alt sahәlәrin) әmәlә gәlmәsidir;
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul

istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün hazırlanmasını tәmin etmәk mәqsәdilә bu işә hәr
hansı sahәnin uyğunlaşdırılmasıdır.

Sual: Universallıq sәviyyәsinә görә dәzgahlar hansı qruplara ayrılır? (Çәki: 1)
torna, deşmә (burğu), cilalayıcı vә kombinәlәşmiş
universal, ixtisaslaşmış, xüsusi
yarım avtomat vә avtomat dәzgahlar
normal dәqiq dәzgahlar, yüksәk dәqiq dәzgahlar, xüsusi dәqiq vә ya ustadәzgahlar
yiv açan, frezer, yonucu

Sual: Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır? (Çәki: 1)
fәrdi, seriyalı vә kütlәvi;
istehsal, satış, idxal vә ixrac;
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji;
konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son mәhsul istehsalı vә tәşkilatitәsәrrüfat;
aqreqat, mexaniki, texniki.

Sual: Su nasos stansiyaları: (Çәki: 1)



binalardır
qurğulardır
ötürücü qurğulardır
istehsal vә tәsәrrüfat inventarlarıdır
digәr әsas fondlardır

Sual: Soyuducu istehsalını hәyata keçirәn maşınqayırma müәssisәsi hansı formada
ixtisaslaşmış sayılır? (Çәki: 1)

istehsaltexniki formada
hissә formasında
әşya formasında
texnoloji mәrhәlә üzrә
avadanlıq formasında

Sual: Sexlәrarası boru kәmәrlәri vә kanalları: (Çәki: 1)
binalardır
qurğulardır
ötürücü qurğulardır
istehsal vә tәsәrrüfat inventarlarıdır
digәr әsas fondlardır

Sual: Sahәdaxili kooperativlәşdirmә nәdir? (Çәki: 1)
belә kooperasiya әlaqәlәri müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәri arasında yaranır
belә kooperasiya әlaqәlәri eyni sahәnin iki vә daha çox müәssisәlәri arasında

yaranır
kooperativlәşdirmәnin bu formasında tәsәrrüfat әlaqәlәri müxtәlif rayonlarda

yertәşdirilmiş müәssisәlәr arasında baş verir
belә kooperativlәşdirmә iqtisadi rayonun daxilindә olan müәssisәlәr arasında

tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılmasına әsaslanır
belә kooperativlәşdirmә ayrıayrı ölkәlәrdә olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat

әlaqәlәrinin yaradılmasına әsaslanır

Sual: Rayonlararası kooperativlәşdirmә nәdir? (Çәki: 1)
kooperativlәşdirmәnin bu formasında tәsәrrüfat әlaqәlәri müxtәlif rayonlarda

yerlәşdirilmiş müәssisәlәr arasında baş verir
belә kooperativlәşdirmә iqtisadi rayonun daxilindә olan müәssisәlәr arasında

tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılmasına әsaslanır
belә kooperativlәşdirmә zamanı 2 qonşu ölkәnin sәrhәd rayonlarında olan

müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәri yaranır
belә kooperasiya әlaqәlәri eyni sahәnin iki vә daha çox müәssisәlәri arasında

yaranır
belә kooperasiya әlaqәlәri müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәri arasında yaranır

Sual: Rabitә xәtlәri: (Çәki: 1)
binalardır
qurğulardır



ötürücü qurğulardır
istehsal vә tәsәrrüfat inventarlarıdır
digәr әsas fondlardır

Sual: Müasir şәraitdә әsas fondların tәkrar istehsalına çәkilәn xәrclәr, yenidәn
qiymәtlәndirmә zamanı tәtbiq edilir: (Çәki: 1)

әsas istehsal fondlarının ilkin dәyәridir
әsas istehsal fondlarının bәrpa dәyәridir
әsas istehsal fondlarının qalıq dәyәridir
әsas istehsal fondlarının lәğvetmә dәyәridir
әsas istehsal fondlarının tam dәyәridir

Sual: Müәssisә miqyasında ixtisaslaşdırma nәdir? (Çәki: 1)
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul

istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün bir sahәdә cәmlәşmәsidir;
özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görә analoq tәşkil edәn,

tәtbiq sahәsi mәhdud olan, istehsalı uzun dövr üçün tәkrarlanan mәhsul istehsalının bir
müәssisәdә tәmәrküzlәşmәsidir;

müәyyәn texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi üçün onların sex, istehsal sahәsi
vә iş yerlәri arasında bölüşdürülәrәk cәmlәşdirilmәsidir;

eyni adlı mәhsulların bazarda satışının yalnız bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir;
özünün konstruksiyasına, hazırlanma texnologiyasına görә fәrqli olan istehsalların

bir müәssisәdә cәmlәşmәsidir.

Sual: Әsas fondların amortizasiyası nәdir? (Çәki: 1)
әsas fondların dәyәrindәki artım
mәnәvi aşınmaya mәruz qalan әsas istehsal fondlarının dәyәri
әsas fondların yenilәri ilә әvәz olunma faizi
aşınma ilә әlaqәdar, әsas fondun dәyәrindәn yaradılan mәhsulun üzәrinә keçәn

dәyәr
әsas fondların satışından gәlәn gәlirdir

Sual: Әsas fondların aşınma növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
fiziki, mәnәvi, sosial, iqtisadi
fiziki, texniki, mәnәvi, sosial
texniki, texnoloji, fiziki, mәnәvi
mәnәvi, pisxoloji, sosial, iqtisadi
texniki , mәnәvi, sosial, siyasi

Sual: Әsas fondların hansı ünsürü daha aktivdir? (Çәki: 1)
güj maşınları vә avadanlıqları
iş maşınları vә avadanlıqları
nәzarәtölçü jihazlar
ötürüjü mexanizmlәr
nәqliyyat vasitәlәri



Sual: Әsas fondların qiymәtlәndirmә üsulları hansılardır? (Çәki: 1)
ilkin dәyәrinә vә tәzәlәnmә әmsalına görә
qalıq vә satış dәyәrinә görә
ilkin vә bәrpa dәyәrinә görә
köhnәlmә vә amortizasiya dәyәrinә görә
işlәmә müddәti vә satış dәyәrinә görә

Sual: Alınmış yarımfabrikatlar aiddir: (Çәki: 1)
istehsal ehtiyatlarına
bitmәmiş istehsala
gәlәcәk dövrün xәrclәrinә
әsas materiallara
kömәkçi materiallara

Sual: Әsas fәhlәlәrә xidmәt edәn kömәkçi fәhlәlәrin әmәk haqqlarının tәşkilindә tәtbiq
edilir? (Çәki: 1)

birbaşa işәmuzd
mükafatlı işәmuzd
mütәrәqqi işәmuzd
dolayı işәmuzd
akkord

Sual: Aşağıdakı amillәrdәn hansı dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinә tәsir göstәrir?
(Çәki: 1)

işçilәrin sayı
әsas fondların orta illik dәyәri
mәnfәәtin hәcimi
işçilәrin axını
istehsal tsiklinin uzunluğu

Sual: Aşağıdakı ödәniş sistemlәrindәn hansı qısa müddәt әrzindә әmәk mәhsuldarlığını
artırmaq mәqsәdilә tәtbiq edilir? (Çәki: 1)

birbaşa işәmuzd
mükafatlı işәmuzd
mütәrәqqi işәmuzd
dolayı işәmuzd
akkord

Sual: Bitmәmiş istehsaldakı dövriyyә vәsaitlәrinin normativi aşağıdakı amillәrin
hansından aslıdır? (Çәki: 1)

istehsal tsiklinin uzunluğundan, әsas fondların yenilәşmә әmsalından vә mәhsulun
maya dәyәrindәn;

istehsal olunan mәhsulun hәcmi vә tәrkibindәn, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmindәn
istehsal olunan mәhsulun hәcmi, işçilәrin sayı vә istehsal tsiklinin uzunluğundan;
istehsal prosesindә xәrclәrin artma xarakterindәn, mәhsulun maya dәyәrindәn vә



әmәyin tәşkilindәn;
istehsal tsiklinin uzunluğundan, mәhsulun maya dәyәrindәn vә istehsal prosesindә

xәrclәrin artma xarakterindәn.

Sual: Dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin gün hesabı ilә uzunluğu göstәricisi necә
hesablanır? (Çәki: 1)

topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin
orta illik qalığına nisbәti kimi;

dövrdәki günlәrin sayının dövretmә әmsalına nisbәti kimi;
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş

mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinin dövrdәki günlәrin sayına nisbәti kimi;
istehsal edilmiş mәhsulun hәcminin tәdavül fondlarının hәcminә nisbәti kimi.

Sual: Dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә әmsalı necә hesablanır? (Çәki: 1)
dövrüyyә fondlarının hәcminin tәdavül fondlarının hәcminә nisbәti kimi
topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin tәdavül fondlarının

hәcminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş

mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin

orta illik qalığına nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığın dövriyyә fondlarının hәcminә nisbәti kimi

Sual: Dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı necә hesablanır? (Çәki: 1)
topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş mәhsulun hәcminin dövriyyә vәsaitlәrinin

orta illik qalığına nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin bir dövriyyәsinin gün hesabı ilә uzunluğu göstәricisinin tәrsi

kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin orta illik qalığının topdansatış qiymәtindә realizә olunmuş

mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
dövriyyә vәsaitlәrinin dövretmә sürәtinin dövrdәki günlәrin sayına nisbәti kimi
istehsal edimiş mәhsulun hәcminin tәdavül fondlarının hәcminә nisbәti kimi

Sual: Maşınqayırma müәssisәlәrindә dövriyyә vәsaitlәrinin ayın әvvәlinә qalığı 360 min
man, ayın axırına qalığı 120 min mana, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi 1200 min
manatdırsa, onda ay üzrә dövriyyә vәsaitlәrinin yüklәnmә әmsalı nәyә bәrabәrdir?
(Çәki: 1)

0,1;
0,2;
0,3;
0,4;
0,6.

Sual: Müәssisәdә bitmәmiş istehsalın hәcminә hansı amil tәsir göstәrmir? (Çәki: 1)
istehsal olunan mәhsulun hәcmi vә tәrkibi;



debitor borclәrının hәcmi vә tәrkibi;
istehsal tsiklinin uzunluğu;
mәhsulun maya dәyәri;
istehsal prosesindә xәrclәrin artma xarakteri.

Sual: Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin iqtisadi amillәrinә aşağıdakılardan hansı
aiddir? (Çәki: 1)

әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin
istehsala tәtbiqi;

әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә istehsalın idarә edilmәsinin
tәkmillәşdirilmәsi;

әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә işçilәr üçün әlverişli maliyyә vә digәr
iqtisadi stimulların yaradılması;

әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә istehsalın tәmәrküzlәşmә vә
ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;

әmәk mәhsuldarlığının artırılması mәqsәdilә yeni texnoloci proseslәrin işlәnmәsi vә
tәtbiqi;

Sual: Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin madditexniki amillәrinә aşağıdakılardan
hansılar aiddir? (Çәki: 1)

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә
mövjud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma
sәviyyәsi;

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә
mövjud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә
tәtbiqi;

yeni texnoloci proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin
tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili;

istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam,
tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması, mәhsulun
keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi;

mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, istehsalın fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә
proporsionallıq dәrәjәsinin yüksәldilmәsi;

Sual: Әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyin tәşkilati amillәrinә aşağıdakılardan hansılar
aiddir? (Çәki: 1)

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә mövjud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi,
kadrların mәdәnitexniki vә mәnәvi sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın
tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsi artırılması;

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, yeni texnikanın tәtbiqi vә
mövjud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi

yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi, istehsalın idarә edilmәsinin
tәkmillәşdirilmәsi, iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili, kollektivin әmәk mәhsuldarlığını
yüksәltmәsi üçün әlverişli maliyyә vә digәr iqtisadi stimulların yaradılması;

istehsalın tәmәrküzlәşmә vә ixtisaslaşma sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, sağlam,
tәhlükәsiz vә estetik cәhәtdәn әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması, istehsalın
fasilәsizlik, ahәngdarlıq vә proporsionallıq dәrәjәsinin yüksәldilmәsi;

mövcud avadanlıqların modernlәşdirilmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi,
yeni texnoloji proseslәrin işlәnmәsi vә tәtbiqi;



Sual: Sәnayenin elmitexniki tәrәqqini tәmin edәn sahәlәrinә hansı aid deyil? (Çәki: 1)
elektroenergetika saşәsi
yeyinti sәnayesi
neftkimiya sәnayesi
maşınqayırma sahәsi
kimiya sәnayesi

Sual: Maşınqayırma elmitexniki tәrәqqinin….. (Çәki: 1)
alternatividir;
bәlәdçisidir;
tәkamül başlanğıjıdır
nәtijәsidir
texnikiiqtisadi göstәrijisidir

Sual: Maşınqayırma mәhsulunun maya dәyәrinә daxildir: (Çәki: 1)
istehsala çәkilәn cari xәrclәr
әsaslı mәsrәflәr
pul formasında mәhsul istehsalı vә satışına mәsrәflәr
 xammal, material vә işcilәrin әmәkhaqqına çәkilәn mәsrәflәr
 avadanlıqlara çәkilәn mәsrәflәr

Sual: Dәyişәn xәrclәrә aiddir: (Çәki: 1)
material mәsrәflәri
mәhsul satışı üzrә xәrclәr
amortizasiya ayırımları
 sex xәrclәri
inzibati vә idarә etmә xәrclәri

Sual: Mәhsulun istehsal maya dәyәrinә aşağıdakı mәsrәflәr aiddir: (Çәki: 1)
 verilmiş mәhsulla bağlı sex xәrclәri
sex maya dәyәri vә ümumizavod xәrclәri
mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn xәrclәr
texnoloji maya dәyәri
kommersiya maya dәyәri

Sual: Maşınqayırmada әsas istehsal fondların istifadә sәviyyәsini xarakterizә edir: (Çәki:
1)

rentabellik
fondverimi, fondtutumluğu
fәhlәlәrin әmәyinin fondasilahlanması
mәnfәәt
fәhlәlәrin әmәkmәhsuldarlığı



Sual: avadanlıqlardan intensiv itifadәni sәciyyәlәndirir: (Çәki: 1)
növbәilik әmsalı
fondverimi
işçilәrin әmәyinin fondasilahlandırılması
 verilmiş avadanlıq növünün mәhsuldarlığı
avadanlıqlardan intensiv istifadә әmsalı

Sual: Mәhsulun materialtutumluğu xarakterizә edir: (Çәki: 1)
istehsalın texniki sәviyyәsini
materiallardan qәnaәtlә istifadә edilmәsini
amortizasiya ayırımlarını
mәhsulun hazırlanmasına material mәsrәflәri normasını
 mәhsulun hazırlanmasına sәrf edilәn materiallarının ümumi çәkisi

Sual: Dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadәnin sәmәrәliliyini xarakterizә edir: (Çәki: 1)
mәnfәәt
istehsal rentabelliyi
dövretmә әmsalı, bir dövriyyәnin orta uzunluq müddәti
 fondverimi
әmәyin fontutumluğu

Sual: Maşınqayırma müәssisәnin istehsal proqramının dәyәr göstәricisinә daxildir: (Çәki:
1)

әmtәәlik,satılacaq vә ümumi mәhsul
әsas fondların dәyәri
әmtәәlik mәhsulun 1 manata çәkilәn xәrclәr
dövriyyә fondlarının dәyәriı
 istehsal resursları

Sual: Әmәkmәhsuldarlığı sәviyyәsi xarakterizә edir: (Çәki: 1)
fonverimini
bir işçiyә düşәn hasilatı, mәhsulun әmәktutumluğunu
mәhsulun fondtutumluğunu
әmәyin fondasilahlandırılmasını
mәnfәәti

BÖLMӘ: NEFT SENAYESININ IQTISADIYYATISON
Ad neft senayesinin iqtisadiyyatison

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %



Sual: Neft vә qaz ona görә “karbohidrogenlәr” adlandırılır ki: (Çәki: 1)
Neft vә qazın tәrkibi yalnız karbon vә hidrogendәn ibarәtdir
Neft vә qazın tәrkibinin 80 – 90 faizini karbon vә hidrogenlәr tәşkil edir
Neft vә qazln tәrkibindә çoxlu sayda digәr komponentlәrlә yanaşı hәm dә bir qәdәr

(tәqribәn 20 faizәdәk) karbohidrogenlәr var
Neft vә qazın tәrkibi әsasәn karbohidrat vә fosfat qarışıqlarından ibarәtdir
Neft vә qazın tәrkibinin 80 – 90 faizini karbon vә hidrogenlәr, qalanını isә tәsirsiz

qazlar vә ağır metallar tәşkil edir

Sual: Neftin sıxlığı ilә bağlı aşağıdakı fikirlәrdәn hansı biri yanlışdır? (Çәki: 1)
neftin sıxlığı 0,65 – 1,05 q/sm3 intervalında dәyişir
sıxlığı 0,830 q/sm3dәn aşağı olan neftlәr yüngül neftlәrdir
sıxlığı 0,831 – 0,860 q/sm3 arasında olan neftlәr orta neftlәrdir
sıxlığı 0,861 q/sm3dәn yuxarı olan neftlәr ağır neftlәrdir
sıxlığı 1,05 q/sm3dәn yuxarı olan neftlәr superağır neftlәrdir

Sual: Neftin mәnşәyi haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur: (Çәki: 1)
Elm neftin üzvi mәnşәli olduğunu tәsdiqlәyib
Elm neftin qeyriüzvi mәnşәli olduğunu tәsdiqlәyib
Neftin hәm üzvi mәnşәli, hәm dә qeyriüzvi mәnşәli olması haqqında nәzәriyyәlәr

var
Neftin mәnşәyi haqqında elmi araşdırmalar hәlә aparılmayıb
Neft üzvi vә ya qeyriüzvi mәnşәli ola bilmәz

Sual: Hansı neftlәrdә karbohidrogen qarışığının payı daha çox olur? (Çәki: 1)
yüngül neftlәrdә
orta neftlәrdә
ağır neftlәrdә
parafinli neftlәrdә
kükürdlü neftlәrdә

Sual: Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı neftqaz sәnayesinә daxil deyildir? (Çәki: 1)
neft vә qaz yataqlarının kәşfiyyatı
neftqaz quyularının qazılması
neft vә qazın hasilatı vә emalı
xam neftin, neft mәhsullarının vә tәbii qazın nәql edilmәsi
neft vә neft mәhsullarının pәrakәndә satışı

Sual: Sәnaye istehsalının sahә strukturu nәyi müәyyәn edir? (Çәki: 1)
ayrıayrı sәnaye sahәlәrindә istehsal edilәn mәhsulların tәrkibini
ayrıayrı sәnaye sahәlәrindә istehsal edilәn mәhsulların dәyәrinin dәyişmәsini
ayrıayrı sәnaye sahәlәrindә istehsal edilәn mәhsulun artmasını
sәnayedә istehsal edilәn bütün mәhsullarının çeşid tәrkibinin ayrıayrı sәnaye

sahәlәri üzrә qruplaşdırılmasını



sәnayenin ümumi mәhsulunda ayrıayrı sәnaye sahәlәrinin payını (xüsusi çәkisini)

Sual: Neftqaz ehtiyatlarının geoloji öyrәnilmә sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin A
kateqoriyasına hansı ehtiyatlar aid edilir? (Çәki: 1)

proqnoz resurslar
ehtimal edilәn ehtiyatlar
qiymәtlәndirilmiş ehtiyatlar
müәyyәnlәşdirilmiş ehtiyatlar
tәsdiq edilmiş ehtiyatlar

Sual: Elektrobur nәdir? (Çәki: 1)
qazma alәtidir
quyu dibindә elektrik mühәrriki ilә işlәyәn vә valında qazma baltası olan maşındır
quyunun ağzında elektrik mühәrriki ilә işlәyәn vә valında qazma baltası olan

maşındır
baltanı hәrәkәtә gәtirmәk üçün quyudan uzaqda yerlәşdirilәn elektrik mühәrrikidir
boruları quyuya endirmәk vә quyudan çәkib şıxarmaq üçün texniki vasitәdir

Sual: Neft vә qaz quyuları funksiyalarına görә aşağldakı qruplara ayrılır? (Çәki: 1)
geoloji, axtarış, kәşfiyyat, istismar, artezian
axtarış, kәşfiyyat, istismar, tәmir vә artezian
geoloji, axtarış, kәşfiyyat, istismar vә inyeksiya
geoloji, kәşfiyyat, istismar vә inyeksiya
axtarış, kәşfiyyat, istismar vә inyeksiya

Sual: Layın neftvermә әmsalı hansı intervalda dәyişir? (Çәki: 1)
0,5  1,0 arasında
0,1  0,3 arasında
0,3  0,7 arasında
0,7  0,9 arasında
0,6  0,8 arasında

Sual: Neft emalı nәdir? (Çәki: 1)
neftin yer sәthin çıxarılması vә ilkin tәmizlәnmәsi prosesidir;
neftin mexaniki qatışıqlardan tәmilәnmәsi vә zәnginlәşdirilmәsi prosesidir;
neftin şıxarılması, distillә edilmәsi, fraksiyalara ayrılması vә nәql edilmәsi prosesidir;
neftin mexaniki qatışıqlarından tәmizlәnib distillә vasitәsilә lazımi fraksiyalara

ayrılması prosesidir;
neftin lazımi fraksiyalara ayrılması yolu ilә alınan mәhsulların istehlakçılara

çatdırılması prosesidir.

Sual: Hәr bir fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün meyar nәdir? (Çәki: 1)
fәaliyyәtin mәqsәdinә uyğun nәticәsi;
fәaliyyәtә çәkilәn xәrclәr;
istehsalın hәcmi



fәaliyyәtin icrasından alınan birbaşa mәhsulun hәcmi;
mәhsulun satışından әldә edilәn gәlir.

Sual: Sәnayedә ixtisaslaşdırma nәdir? (Çәki: 1)
konstruktiv qurluşuna, hazırlanma texnologiyasına vә iqtisadi tәyinatına görә

hәmcins mәhsul istehsalın mәhdud sayda müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsidir
müәssisәnin hәmişә eyni mәhsul göndәrәnlәrlә işlәmәsidir
müәssisәnin hәmişә eyni istehlakçılara xidmәt göstәrmәsi vә mәhsul satmasıdır
müәssisәnin nisbәtәn uzun müddәtә müәyyәn bazar seqmentinә uyğun fәaliyyәtidir
müәssisәnin mümkün olan bütün fәaliyyәt sferalarına daxil olmasıdır

Sual: Sәnaye istehsal heyyәti nәdir? (Çәki: 1)
bilavasitә sәnaye vә digәr istehsal sahәlәrindә çalışan vә istehsala xidmәt

sahәlәrinin işçilәridir
sәnaye müәssisәlәrindә istehsalın tәşkili vә istehsala normal gedişinә şәrait tәmin

edәn kadrların mәcmusudur
ancaq idarәetmә heyәti – sahibkar, menecer vә baş mühәndislәrdir
sәnaye müәssisәlәrinin tәrkibindә olan istehsal vә sosial bölmәlәrdә çalışan bütün

işçilәrin ümumi sayıdır
yalnız bilavastә istehsalda çalışan fәhlә heyәtidir

Sual: “Bina vә tikililәr”in neft sәnayesindәki tәyinatı nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
istehsal prosesindә bilavasitә iştirak etmәklә xammal vә materialların

yerdәyişmәsinә xidmәt edir
istehsal prosesindә bilavasitә iştirak etmәsә dә mәhsulun yaradılmasında әsas

komponentdir
müәssisәnin fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi üçünyalnız ofis funksiyasını daşıyır
normal әmәk şәraitini, malmaterial qiymәtlilәrinin saxlanması üçün zәruri şәraiti

tәmin edir
avadanlıq vә material ehtiyatlarının toplanması vә saxlanmasına xidmәt edir

Sual: Aşağıdakı istehsal әsas fond ünsürlәrindәn hansıları “Qurğular vә ötürücü
qurğular” qrupuna aid deyil? (Çәki: 1)

neft vә qaz quyuları, texnoloji qurğular, rezervuarlar, dәniz estekadaları, dayaqlar,
kollektorlar, yollar, körpülәr, keçidlәr vә s.

boru kәmәrlәri, qaz şәbәkәsi, su kәmәrlәri, zavoddaxili ötürücü kәmәrlәr
elektrik ötürmә xәttlәri, telefonteleqraf xәttlәri, istilik ötürmә sistemi
magistral boru kәmәrlәri
qazma qurğuları, mancanaq dәzgahları, elektroburlar

Sual: Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı dövriyyә vәsaitinin sәmәrәlilk göstәricisi deyil?
(Çәki: 1)

dövriyyә vәsaitinin dövretmә sürәti
dövriyyә vәsaitinin dövretmә әmsalı
dövriyyә vәsaitinin yüklәnmә әmsalı
dövriyyә vәsaitinin artım tempi



dövriyyә vәsaitinin bir dövriyyәsinin uzunluğu

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti hansı müәssisәlәrin bazasında
yaradılıb? (Çәki: 1)

Dәnizdә vә Quruda Neft vә Qazçıxarma İstehsalat Birliklәri
“Azәrineft” Dövlәt Konserni vә Dәnizdә Neft vә Qazçıxarma İstehsalat Birliyi
“Azәrneft” Dövlәt Konsernivә “Azәrneftkimya” İstehsalat Birliyi
“Azәrneftkimya” Dövlәt Konserni vә Dәnizdә Neft vә Qazçıxarma İstehsalat Birliyi
“Azәrneftkimya” İstehsalat Birliyi vә Quruda Neft vә Qazçıxarma İstehsalat Birliyi

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin hüquqi statusu nәdir? (Çәki: 1)
mәrkәzi icra hakimiyyәti qurumudur
dövlәt kommersiya şirkәtidir
dövlәt sәhmdar cәmiyyәtidir
dövlәt idarәetmә orqanıdır
şaquli inteqrasiyalı neft korporasiyasıdır

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin Şurası: (Çәki: 1)
Şirkәtin Ali idarәetmә orqanıdır
Şirkәtin ali icra orqanıdır
Şirkәtin prezidenti yanında fәaliyyәt göstәrәn kollegial orqandır
Şirkәtin prezidenti yanında fәaliyyәt göstәrәn müşahidә orqanıdır
Şirkәtin müşahidә şurasıdır

Sual: Azәrbaycanın xarici neft şirkәtlәri ilә imzaladığı ilk hasilatın pay bölgüsü sazişi
hansıdır? (Çәki: 1)

“Şahdәniz” strukturunun işlәnilmәsi layihәsi
“Qarabağ” strukturunun işlәnilmәsi layihәsi
“Dan UlduzuӘşrәfi” strukturunun işlәnilmәsi layihәsi
“Savalan”, “Dalğa”, “LerikDәniz” vә “Cәnub” yataqlarının işlәnilmәsi layihәsi
“Azәri”, “Çıraq” vә “Günәşli (dәrin sulu hissәsi)” yataqlarının işlәnilmәsi layihәsi

Sual: Hasilatın pay bölgüsü sazişlәrinin növlәri hansılardır? (Çәki: 1)
xalis, standart vә әnәnәvi;
xalis, tipik vә tamhüquqlu;
hasilatın birbaşa bölüşdürülmәsinә әsaslanan vә mәnfәәt neftinin bölüşdürülmәsinә

әsaslanan;
risklәrin tam bölüşdürülmәsinә әsaslanan vә mәnfәәt neftinin bölüşdürülmәsinә

әsaslanan;
xәrclәrin bölüşdürülmәsinә әsaslanan vә mәnfәәt neftinin bölüşdürülmәsinә

әsaslanan.

Sual: OPEK nә vaxt yaradılıb? (Çәki: 1)
1950ci ildә
1955cı ildә



1960cı ildә
1965ci ildә
1970ci ildә

Sual: OPEKin üzvlәri: (Çәki: 1)
şirkәtlәrdir
ölkәlәrdir
beynәlxalq tәşkilatlardır
hәm ölkәlәr, hәm dә şirkәtlәrdir
qeyrihökumәt tәşkilatlarıdır

Sual: BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәrinin әn uzun hissәsi hansı ölkәnin
әrazisinә düşür? (Çәki: 1)

Azәrbaycan
Gürcüstan
Türkiyә
Rusiya
İran

Sual: Ceyhan neft terminalı hansı dәnizә çıxır? (Çәki: 1)
Qara dәniz
Xәzәr dәnizi
Mәrmәrә dәnizi
Aralıq dәnizi
Qırmızı dәniz

Sual: “Holland sindromu”nun әsas әlamәtlәri hansılardır? (Çәki: 1)
iqtisadi artım templәrinin yüksәlmәsi vә işsizliyin azaldılması;
inflyasiya sәviyyәsinin yüksәlmәsi vә işsizliyin artması;
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrinin proporsional inkişafı vә tәdiyә balansında kәsirin

artması;
milli valyutanın mәzәnnә kursunun möhkәmlәnmәsi vә iqtisadiyyatın birtәrәfli

inkişafı;
iqtisadiyyatın hәrtәrәfli inkişafı vә neft gәlirlәrinin sәmәrәli istifadәsi.

Sual: Azәrbaycan nefti dünya bazarına hansı adla çıxarılır? (Çәki: 1)
“Azeri Light”;
“Azerioil;
“Urals”;
“Brent”;
“Azeri Black” .

Sual: Neft Fondunun investisiya portfeli dedikdә nә nәzәrdә tutulur? (Çәki: 1)
Fondun vәsaitinin istifadә edilmәsinin әsas istiqamәtlәri (proqramı)
Fondun idarә edilmәsi ilә bağlı xәrclәr smetası çәrçivәsindә tәsdiq edilmiş xәrclәr



Fondun bütün vәsaitindә milli vә xarici valyutanın xüsusi çәkisi
Fondun vәsaitinin istifadә istiqamәtlәri vә layihәlәr üzrә strukturu
Fondun xarici valyutada ifadә olunmuş vәsaitlәrinin valyuta tәrkibi vә strukturu

Sual: “Әsrin müqavilәsi” adlandırılan hasilatın pay bölgüsü sazişi nә vaxt imzalanıb?
(Çәki: 1)

1993cü ilin sentyabrın 20dә
1994cü ilin iyunun 16da
1994cü ilin sentyabrın 20dә
1994cü ilin oktyabrın 16da
1995ci ilin oktyabrın 20dә

Sual: “Bakı Kommunası” tәrәfindәn millilәşdirilmiş neft mәdәnlәri vә zavodların, Xәzәr
ticarәt donanmasının gәmilәrinin sahiblәrinә qaytarılması haqqında dekret AXC
hökumәti tәrәfindәn nә vaxt verilib? (Çәki: 1)

28 may 1918ci il
15 sentyabr 1918ci il
5 oktyabr 1918ci il
17 noyabr 1918ci il
29 noyabr 1918ci il

Sual: Aşağıdakı müәyyәnliklәrdәn hansı nefti daha dәqiq xarakterizә edir? (Çәki: 1)
tәrkibindә karbon vә hidrogenli birlәşmәlәrin mürәkkәb qatışığı olan vә spesifik

fizikikimyәvi xassәlәrә malik maddәdir
tәrkibindә karbon, hidrogen, azot vә oksigen kimi kimyәvi maddәlәrin, habelә bir

sıra üzvi birlәşmәlәrin bәrabәr hissәlәrindәn ibarәt olan spesifik iyli yanar maddәdir
mühüm tәbii enerji mәnbәlәrindәn biri olmaqla kimyәvi tәrkibi әsasәn azot vә

hidrogendәn, qismәn isә karbon vә oksigendәn ibarәt spesifik iyli, açıq qәhvәyi vә ya
tündqonur rәngli yanar mayedir

әsasәn karbohidrogenlәrin vә digәr üzvi birlәşmlәrin mürrәkkәb qarışığından ibarәt
spesifik iyә malik әsasәn açıq şabalıdı rәngli yanar mayedir

yerin dәrin laylarında yerlәşәn, tәrkibi әsasәn hidratların vә azot qarışığının
karbonla birlәşmәlәrindәn ibarәt spesifik rәngә vә qoxuya malik yanar mayedir

Sual: Azәrbaycanda hasil edilәn neft әsasәn hansı qrupa aiddir? (Çәki: 1)
ağır neftlәr
orta neftlәr
yüngül neftlәr
parafinli neftlәr
kükürdlü neftlәr

Sual: Azәrbaycanda ilk neft quyusu harada qazılmışdır? (Çәki: 1)
Bibiheybәtdә
Sabuncuda
Suraxanıda
Balaxanıda



Binәqәdidә

Sual: Hansı neftlәrdә karbohidrogen qarışığının payı daha çox olur? (Çәki: 1)
yüngül neftlәrdә
orta neftlәrdә
ağır neftlәrdә
parafinli neftlәrdә
kükürdlü neftlәrdә

Sual: Tәbii qazın tәrkibinin daha çox hissәsini tәşkil edәn qaz hansıdır? (Çәki: 1)
metan (CH4)
etan (C2H6)
propan (C3H8)
butan (C4H10)
kükürd qazı (H2S)

Sual: Tәbii qaz haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır? (Çәki: 1)
yerin alt qatlarında üzvi maddәlәrin anaerob (oksigenin olmadığı şәraitdә)

yerlәşmәsi şәraitindә yaranan müxtәlif qazların qatışığıdır
havadan yüngül olduğuna görә qaz axını baş verdikdә yuxarı toplanır
rәngsiz vә iysizdir
standart şәraitdә yalnız qazaoxşar halında olur
xoşagәlmәz kәskin iyli vә rәngsiz maddәdir

Sual: Neftin tәrkibindә parafinin miqdarı nә qәdәr çox olarsa: (Çәki: 1)
neftin kristallaşma temperaturu bir o qәdәr yüksәk olar
neftin kristallaşma temperaturu bir o qәdәr aşağı olar
neftin kristallaşma temperaturu dәyişmәz
neftin qatılığı (özüllüyü) artar
neftin qatılığı (özüllüyü) azalar

Sual: Neftin kimyәvi tәrkibindә aşağıdakı birlәşmәlәrdәn hansı üstünlük tәşkil edir?
(Çәki: 1)

karbohidratlar
karbohidrogenlәr
hәll olunmuş karbohidrogen qazları
azotlu, oksigenli vә kükürdlü heteroatomlu üzvi birlәşmәlәr
müxtәlif minerallar

Sual: Aşağıdakılar mәnbәlәrdәn hansı biri üzrә әldә edilәn vәsait Dövlәt Neft Fonduna
daxil olmur? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının payına düşәn karbohidrogenlәrin satışından әldә
edilәn xalis gәlirlәr

neftqaz sazişlәrinin imzalanması vә ya icrası ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının
sәlahiyyәtli dövlәt orqanına sәrmayәçilәr tәrәfindәn ödәnilәn bonuslar (mükafatlar)



karbohidrogen ehtiyatlarının işlәnmәsi ilә әlaqәdar sәrmayәçilәr tәrәfindәn müqavilә
sahәsindәn istifadә üçün Azәrbaycan Respublikasının sәlahiyyәtli dövlәt orqanına
ödәnilәn akrhesabı ödәnişlәr

neftqaz layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının
payına düşәn dividendlәr vә mәnfәәtin bölüşdürülmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr

hasilatın pay bölgüsü sazişlәrindә iştirak edәn bütün xarici vә yerli şirkәtlәrin
gәlirlәrindәn ödәnilәn mәnfәәt vergisi

Sual: Aşağıdakılardan biri hökumәtin neft vә qaz gәlirlәrinin mәnbәyi deyil: (Çәki: 1)
hasilatın pay bölgüsü sazişlәrinә uyğun olaraq Azәrbaycanın payına düşәn mәnfәәt

nefti vә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondunun qanunvericiliklә müәyyәn
edilmiş digәr gәlir mәnbәlәri

hasilatın pay bölgüsü sazişlәrinә әsasәn sәrmayәçilәr tәrәfindәn dövlәt büdcәsinә
ödәnilәn mәnfәәt vergisi

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin neftin vә qazın hasilatı ilә bağlı vergi
ödәnişlәri vә dövlәt büdcәsinә digәr ödәnişlәr

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәtinin tәsisçisi olduğu neft vә qaz hasilatı
ilә mәşğul olan müştәrәk müәssisәlәrin dövlәt büdcәsinә vergi ödәnişlәri

neft sazişlәri üzrә xarici podratşı vә subpodratşı şirkәtlәrin Azәrbaycan әrazisindәki
neftqaz fәaliyyәti

Sual: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondunun Әsasnamәsi nә vaxt tәsdiq edilib?
(Çәki: 1)

29 dekabr 1999cu ildә
29 dekabr 2000ci ildә
18 sentyabr 2002ci ildә
27 sentyabr 2004cü ildә
22 noyabr 2004cü ildә

Sual: Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Fondu tәsis edilib: (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının qanunu ilә
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin sәrәncamı ilә
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә

Sual: Bakı TbilisiCeyhan Әsas İxrac Boru kәmәri layihәsinin maliyyәlәşdirilmәsi (Çәki:
1)

Bakı TbilisiCeyhan Әsas İxrac Boru kәmәri layihәsinin maliyyәlәşdirilmәsi
OğuzQәbәlәBakı su kәmәrinin çәkilmәsi
Dövlәt İnvestisiya Şirkәtinin Nizamnamә kapitalının maliyyәlәşdirilmәsi
"20072015ci illәrdә Azәrbaycan gәnclәrinin xarici ölkәlәrdә tәhsili üzrә Dövlәt

Proqramı"nın maliyyәlәşdirilmәsi
AÇG üzrә layihәdә ARDNŞin iştirak payının tәnzimlәnmәsi

Sual: Dövlәt Neft Fondu hansı dövlәt tәsisatının qarşısında hesabat verir vә mәsuliyyәt



daşıyır? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurası

Sual: Dövlәt Neft Fondunun büdcәsi nә qәdәr müddәt üçün tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
6 ay müddәtinә
1 il müddәtinә
2 il müddәtinә
orta müddәtli dövr üçün
uzun müddәtli dövr üçün

Sual: Dövlәt Neft Fondunun fәalliyyәtinә operativ rәhbәrliyi kim hәyata keçirir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Naziri
Fondun Müşahidә Şurası
Fondun İcraçı direktoru

Sual: Dövlәt Neft Fondunun illik büdcәsi necә tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikasının müvafiq Qanunu ilә
Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurasının qәrarı ilә

Sual: Dövlәt Neft Fondunun İcraçı direktoru kimin tәrәfindәn vәzifәyә tәyin olunur vә
vәzifәdәn azad edilir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin sәdri
Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Naziri
Fondun Müşahidә Şurası

Sual: Dövlәt Neft Fondunun illik büdcәsi necә tәsdiq edilir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәrmanı ilә
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı ilә
Azәrbaycan Respublikasının müvafiq Qanunu ilә
Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurasının qәrarı ilә

Sual: Neft vә qaz gәlirlәrinin idarә olunması üzrә uzunmüddәtli strategiya hansı dövrü
әhatә edir? (Çәki: 1)



2000 – 2015ci illәri
2000 – 2020ci illәri
2000 – 2025ci illәri
2005  2025ci illәri
2005 – 2030cu illәri

Sual: Dövlәt Neft Fondunun vәsaitinin istifadәsi ilә bağlı aşağıda qeyd edilәnlәrdәn hansı
doğrudur? (Çәki: 1)

Fondun vәsaitinin istifadәsi Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin
qәrarları әsasında hәyata keçirilir

Fondun vәsaiti hesabına dövlәt hakimiyyәti orqanlarına, dövlәt vә qeyridövlәt
müәssisә vә tәşkilatlarına kredit (borc) verilә bilәr

Fondun vәsaiti dövlәt müәssisә vә tәşkilatlarının borcunun girovu qismindә istifadә
oluna bilәr

hәr il Fondun vәsaitinin istifadә edilmәsinin tәsdiq olunmuş istiqamәtlәri haqqında
mәlumat vә illik hesabat mәtbuatda dәrc edilir

Fondun gәlirlәrindәn qanunvericiliyә uyğun olaraq vergi, rüsum vә digә ödәnişlәr
tutulur

Sual: Dövlәt Neft Fondunun vәsaitinin formalaşması vә xәrclәnmәsi üzәrindә ümumi
nәzarәt hansı tәsisat tәrәfindәn hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi
Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurası

Sual: Dövlәt Neft Fondunun vәsaitinin әn çox hissәsinin istifadә edildiyi istiqamәt
aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

Bakı TbilisiCeyhan Әsas İxrac Boru kәmәri layihәsinin maliyyәlәşdirilmәsi;
qaçqın vә mәcburi köçkün ailәlәrinin sosialmәişәt vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
OğuzQәbәlәBakı su kәmәrinin çәkilmәsi
SamurAbşeron kanalının rekonstruksiya edilmәsi
Dövlәt büdcәsinә transfertlәr

Sual: Aşağıdakı istiqamәtlәrdәn biri neft vә qaz gәlirlәrinin istifadә strategiyasına uyğun
deyil: (Çәki: 1)

iqtisadiyyatın qeyrineft sektorunun, regionların, kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafı
yoxsulluğun azaldılması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә digәr sosial

problemlәrin hәlli
iqtisadiyyatın xammal vә material bazasının sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
"insan kapitalı"nın inkişafı
ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin güclәndirilmәsi

Sual: Aşağıdakılar mәnbәlәrdәn hansı biri üzrә әldә edilәn vәsait Dövlәt Neft Fonduna
daxil olmur? (Çәki: 1)



Azәrbaycan Respublikasının payına düşәn karbohidrogenlәrin satışından әldә
edilәn xalis gәlirlәr

neftqaz sazişlәrinin imzalanması vә ya icrası ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının
sәlahiyyәtli dövlәt orqanına sәrmayәçilәr tәrәfindәn ödәnilәn bonuslar (mükafatlar)

karbohidrogen ehtiyatlarının işlәnmәsi ilә әlaqәdar sәrmayәçilәr tәrәfindәn müqavilә
sahәsindәn istifadә üçün Azәrbaycan Respublikasının sәlahiyyәtli dövlәt orqanına
ödәnilәn akrhesabı ödәnişlәr

neftqaz layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının
payına düşәn dividendlәr vә mәnfәәtin bölüşdürülmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr

hasilatın pay bölgüsü sazişlәrindә iştirak edәn bütün xarici vә yerli şirkәtlәrin
gәlirlәrindәn ödәnilәn mәnfәәt vergisi

Sual: Neft Fondunun valyuta vәsaitinin idarә edilmәsinin mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
Milli valyutanın mübadilә kursunun sabit saxlanması
Neft Fondunun valyuta vәsaitinin yüksәk gәlirli layihәlәrә yönәltmәklә gәlir әldә

edilmәsinin tәmin edilmәsi
Neftqaz gәlirlәrinin uzunmüddәtli istifadә strategiyasına uyğun olaraq ölkәnin

strateji әhәmiyyәtli sosialiqtisadi inkişaf layihәlinә istifadә edilmәsi
Neftqaz gәlirlәrinin uzunmüddәtli istifadә strategiyasına uyğun olaraq vәsaitin

dövlәt büdcәsinә yönәldilmәsi yolu ilә sosialiqtisadi inkişaf problemlәrinin hәllinә nail
olmaq

Neft Fondunun valyuta vәsaitinin tәhlükәsiz saxlanılması vә sәmәrәli idarәetmә yolu
ilә investisiya gәliri әldә etmәklә davamlı artırılması

Sual: “Holland sindromu”nun әsas әlamәtlәri hansılardır? (Çәki: 1)
iqtisadi artım templәrinin yüksәlmәsi vә işsizliyin azaldılması;
inflyasiya sәviyyәsinin yüksәlmәsi vә işsizliyin artması;
iqtisadiyyatın bütün sahәlәrinin proporsional inkişafı vә tәdiyә balansında kәsirin

artması;
milli valyutanın mәzәnnә kursunun möhkәmlәnmәsi vә iqtisadiyyatın birtәrәfli

inkişafı;
iqtisadiyyatın hәrtәrәfli inkişafı vә neft gәlirlәrinin sәmәrәli istifadәsi.

Sual: Böyük neftqaz ehtiyatlarına malik olan hansı ölkәnin belә gәlirlәrdәn istifadә
sahәsindәki tәcrübәsi әn pis nümunә hesab olunur? (Çәki: 1)

Nigeriya;
Ekvador;
Küveyt;
Norveç;
Venesuela.

Sual: Zәngin tәbii (mineral) resurslardan әldә olunan gәlirlәrin ölkәnin soisaliqtisadi
durumuna tәsiri ilk növbәdә hansı amillәrdәn asılı olur? (Çәki: 1)

cәmiyyәtdә formalaşmış institutların keyfiyyәtindәn vә hökumәtin fәaliyyәt
qabiliyyәtindәn;

ÜDMin artım tempindәn vә Mәrkәzi Bankın siyasәtindәn;
ölkәnin tәbiicoğrafi yerlәşmәsindәn vә infrastrukturun vәziyyәtindәn;



beynәlxalq tәşkilatların dәstәyindәn vә hökumәtin gücündәn;
milli valyutanın mәzәnnә kursundan vә әldә edilәn gәlirlәrin hәcmindәn.

Sual: Azәrbaycan qazı әsasәn hansı ölkәlәrә ixrac edilir? (Çәki: 1)
Gürcüstan, Türkiyә, Yunanıstan vә İtaliya
Gürcüstan,Türkiyә, İran vә Rusiya
Gürcüstan, Türkiyә vә Şәrqi Avropa ölkәlәri
Rusiya, İran, İraq vә Yunanıstan
Türkiyә, Bolqarıstan, Gürcüstan, Ukrayna vә Belarus

Sual: Azәrbaycan nefti dünya bazarına hansı adla çıxarılır? (Çәki: 1)
“Azeri Light”;
“Azerioil;
“Urals”;
“Brent”;
“Azeri Black” .

Sual: BakıSupsa neft kәmәri hansı ölkәlәrin әrazisindәn keçir? (Çәki: 1)
Azәrbaycan vә Rusiya
Azәrbaycan vә Gürcüstan
Azәrbaycan vә Türkiyә
Azәrbaycan, Gürcüstan vә Türkiyә
Azәrbaycan, Gürcüstan vә Rusiya

Sual: BakıSupsa neft kәmәrinin tikintisi ilә bağlı Azәrbaycanla Gürcüstan arasında
razılıq nә vaxt әldә edilib? (Çәki: 1)

1995ci ilin yanvarında
1995ci ilin sentyabrında
1996cı ilin martında
1996cı ilin sentyabrında
1996cә ilin dekabrında

Sual: BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәri hansı ölkәlәrin әrazisindәn keçir?
(Çәki: 1)

Azәrbaycan vә Gürcüstan
Azәrbaycan, Gürcüstan, Türkiyә vә Yunanıstan
Azәrbaycan, Gürcüstan vә Türkiyә
Azәrbaycan vә Türkiyә
Azәrbaycan, Rusiya, Gürcüstan vә Türkiyә

Sual: BakıTbilisiCeyhan әsas ixrac neft boru kәmәri hansı terminaldan başlayır? (Çәki:
1)

Әlәt
Lökbatan
Sәngәçal



Dübәndi
Sahil

Sual: Ceyhan neft terminalı hansı dәnizә çıxır? (Çәki: 1)
Qara dәniz
Xәzәr dәnizi
Mәrmәrә dәnizi
Aralıq dәnizi
Qırmızı dәniz

Sual: Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzv deyil? (Çәki: 1)
Rusiya
İran
Sәudiyyә Әrәbistanı
İraq
Küveyt

Sual: Hazırda dünyanın әn çox neft istehlak edәn ölkәlәri hansılardır (Çәki: 1)
ABŞ vә Rusiya
ABŞ vә Yaponiya
ABŞ vә Almaniya
ABŞ, Rusiya vә Hindistan
ABŞ vә Çin

Sual: OPEK nә vaxt yaradılıb? (Çәki: 1)
1950ci ildә
1955cı ildә
1960cı ildә
1965ci ildә
1970ci ildә

Sual: OPEKin üzvlәri: (Çәki: 1)
şirkәtlәrdir
ölkәlәrdir
beynәlxalq tәşkilatlardır
hәm ölkәlәr, hәm dә şirkәtlәrdir
qeyrihökumәt tәşkilatlarıdır

Sual: Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansını tәmsil edәn neft şirkәti “Әsrin müavilәsi” sazişindә
iştirak etmәyib? (Çәki: 1)

ABŞ;
İngiltәrә;
Norveç;
Rusiya;



İran;

Sual: Azәrbaycanın xarici neft şirkәtlәri ilә imzaladığı ilk hasilatın pay bölgüsü sazişi
hansıdır? (Çәki: 1)

“Şahdәniz” strukturunun işlәnilmәsi layihәsi
“Qarabağ” strukturunun işlәnilmәsi layihәsi
“Dan UlduzuӘşrәfi” strukturunun işlәnilmәsi layihәsi
“Savalan”, “Dalğa”, “LerikDәniz” vә “Cәnub” yataqlarının işlәnilmәsi layihәsi
“Azәri”, “Çıraq” vә “Günәşli (dәrin sulu hissәsi)” yataqlarının işlәnilmәsi layihәsi

Sual: “Әsrin müqavilәsi” adlandırılan saziş hansı yataqların istismarını nәzәrdә tutur?
(Çәki: 1)

“Azәri”, “Çıraq” vә “Günәşli” yatağının dәrin hissәsi;
“Azәri”, “Çıraq” vә “Günәşli” yatağının dayaz hissәsi;
“Qarabağ” vә “Bahar” yataqları
“Azәri”, “Bahar” vә “Şahdәniz” yataqları;
“Azәri”, “Çıraq” vә “Bulladәniz” yataqları.

Sual: “Әsrin müqavilәsi” sazişi üzrә Çıraq1 platformasından ilk neft nә vaxt şıxarılıb?
(Çәki: 1)

1995ci il noyabrın 7dә;
1997ci il sentyabrın 5dә;
1997ci il noyabrın 7dә;
1997ci il noyabrın 12dә;
1998ci il martın 24dә.

Sual: “Әsrin müqavilәsi” sazişi üzrә şıxarılan ilkin neft hansı kәmәrlә xarici bazarlara
çıxarılıb? (Çәki: 1)

BakıSupsa;
BakıTbilisiCeyhan;
BakıTbilisiӘrzurum;
BakıNovorossiysk;
BakıBatumi.

Sual: Aşağıdakı ölkәlәrdәn hansılarını tәmsil edәn neft şirkәtlәri “Әsrin müavilәsi”
sazişini imzalayıblar, lakin hazırda konsorsiumda yoxdur? (Çәki: 1)

Rusiya vә Şotlandiya;
ABŞ vә Türkiyә;
İngiltәrә vә Yaponiya;
Norveç vә Sәudiyyә Әrәbistanı;
Norveç vә Rusiya.

Sual: Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansı “Әsrin müqavilәsi” adlandırılan hasilatın pay bölgüsü
sazişi imzalanarkәn konsorsiuma daxil olmayıb, lakin hazırda konsorsiumun üzvüdür?
(Çәki: 1)



Amoco (ABŞ)
TPAO (Türkiyә)
LUKOİL (Rusiya)
Statoil (Norveç)
İnpex (Yponiya)

Sual: Aşağıdakı şirkәtlәrdәn hansı “Әsrin müqavilәsi” adlandırılan hasilatın pay bölgüsü
sazişi imzalanarkәn konsorsiuma daxil olub, lakin hazırda konsorsiumda yoxdur? (Çәki:
1)

Statoil (Norveç)
TPAO ((Türkiyә)
ARDNŞ (Azәrbaycan)
BP (İngiltәrә)
Lukoil (Rusiya)

Sual: Azәrbaycanda hasilatın pay bölgüsü sazişlәri hansı qanunla tәnzimlәnir? (Çәki: 1)
Enerji resurslarından istifadә edilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının

Qanunu ilә
Yerin tәki haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә
Energetika haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә
Hasilatın pay bölgüsü haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә
hәr bir saziş ayrılıqda Milli Mәclisdә ratifikasiya edilmәklә qanun qüvvәsi alır

Sual: Neft sәnayesinin yerlәşdirilmәsinin mühüm prinsiplәrindәn biri budur: (Çәki: 1)
istehsalın xammal mәnbәlәrinә yaxınlaşdırılması
ucuz işçi qüvvәsinә yaxınlaşdırılması
nәqliyyat sisteminә yaxınlaşdırılması
respublika әrazisi üzrә bәrabәr yerlәşdirilmәsi
әmәk qabiliyәtli әhalinin istehsalata cәlb edilmәsi

Sual: Mәnfәәt neftinin şirkәtlәrә çatan hissәsi şirkәtlәr arasında necә bölünür? (Çәki: 1)
bәrabәr bölünür
iştirak paylarına uyğun bölünür
rentabellik norması (İRR) әsasında bölünür
real ödәmә norması әsasında bölünür
investisiya xәrclәrinin bölünmәsi hәdlәrinә uyğun bölünür

Sual: Hazırda “Әsrin müqavilәsi” sazişi üzrә fәaliyyәt göstәrәn konsorsiumda şirkәtlәrinin
birlikdә payı daha çox olan ölkә hansıdır? (Çәki: 1)

Azәrbaycan
İngiltәrә
ABŞ
Yaponiya
Norveç



Sual: Aşağıdakı sәnaye müәssisәlәrindәn hansı xammal mәnbәlәrinә yaxın
yerlәşdirilmәlidir? (Çәki: 1)

yeyinti sәnayesi müәssisәlәri;
kimya müәssisәlәri;
süni liflәr istehsal edәn müәssisәlәr;
neft emalı müәssisәlәri;
qara vә әlvan metallurgiya

Sual: Aşağıdakılardan hansı qeyrifiliz faydalı qazıntılar hesab olunur? (Çәki: 1)
dәmir filizi vә kobalt
qızıl vә mis yataqları
alunit vә xromit yataqları
daşduz, gips, bentonit gillәri, dolomit yataqları
qurğuşunsink, molibden vә civә

Sual: Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının (BMT) Çәrçivә Tәsnifatına әsasәn mineral vә enerji
ehtiyatları vә resurslarının tәsniflәşdirilmәsi neçә ölçülü sistemdir? (Çәki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: Hasilat müәssisәlәrini digәr sәnaye müәssisәlәrindәn fәrqlәndirәn әsas әlamәt
hansıdır? (Çәki: 1)

hasilat müәssisәlәri bilavasitә mineral resursların yerlәşdiyi әrazidә (sahәdә)
yaradılır

hasilat müәssisәlәri istehlakşılara yaxın yerlәşdirilir
hasilat müәssisәlәri emal müәssisәlәrinә yaxın yerlәşdirilir
hasilat müәssisәlәri iri yaşayış mәntәqәlәrindәn uzaqda yerlәşdirilir
hasilat müәssisәlәri müvafiq iş qüvvәsinin mövcud olduğu yerlәrdә yaradılır

Sual: Hasilat sәnayesinin yerlәşdirilmәsinә aşağıdakı amillәrdәn hansının tәsiri daha
azdır? (Çәki: 1)

tәbiicoğrafi amillәr vә yerin relyefi
elmitexniki tәrәqqi vә müasir texnologiyalar
nәqliyyat amili
demoqrafik amillәr
ekologiya vә әtraf mühitin mühafizәsi amillәri

Sual: Hasilat sәnayesinin yerlәşdirilmәsinә aşağıdakı amillәrdәn hansının tәsiri daha
azdır? (Çәki: 1)

tәbiicoğrafi amillәr vә yerin relyefi;
elmitexniki tәrәqqi vә müasir texnologiyalar;
nәqliyyat amili;
demoqrafik amillәr;



ekologiya vә әtraf mühitin mühafizәsi amillәri.

Sual: Ölkәmizdә daha böyük neftqazkondensant yataqları hansı rayonlarda yerlәşir?
(Çәki: 1)

Bakı arxipelaqları
Abşeron
Aşağı Küryanı
yuxarıdakıların hamısı
ŞamaxıQobustan

Sual: Neft sәnayesinin yerlәşdirilmәsinin mühüm prinsiplәrindәn biri budur: (Çәki: 1)
istehsalın xammal mәnbәlәrinә yaxınlaşdırılması;
ucuz işçi qüvvәsinә yaxınlaşdırılması;
nәqliyyat sisteminә yaxınlaşdırılması;
respublika әrazisi üzrә bәrabәr yerlәşdirilmәsi;
әmәk qabiliyәtli әhalinin istehsalata cәlb edilmәsi.

Sual: Neft emalı müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsi zamanı aşağıdakı amillәrdәn hansı
nәzәrә alınması vacib deyil? (Çәki: 1)

istehlakçılara yaxınlıq
neft mәhsulları bazarının hәcmi
nәqliyyat şәbәkәsi vә nәqletmә imkanları
yaşayış mәntәqәlәrinә olan mәsafә
yerli әhalinin adәt vә әnәnәlәri

Sual: Neft emalı müәssisәlәrinin yerlәşdirilmәsi zamanı aşağıdakı amillәrdәn hansı
nәzәrә alınması vacib deyil? (Çәki: 1)

istehlakçılara yaxınlıq;
neft mәhsulları bazarının hәcmi;
nәqliyyat şәbәkәsi vә nәqletmә imkanları;
yaşayış mәntәqәlәrinә olan mәsafә;
yerli әhalinin adәt vә әnәnәlәri.

Sual: 2011ci ildә Azәrbaycanın tәsdiqlәnmiş neft ehtiyatları nә qәdәr olub? (Çәki: 1)
1 milyard ton
2 milyard ton
3 milyard ton
4 milyard ton
5 milyard ton

Sual: Aşağıdakılardan hansıları neftliqazlı rayonlar hesab olunur? (Çәki: 1)
Abşeron vә ŞamaxıQobustan
Bakı arxipelaqı vә QubaXәzәryanı
Gәncә vә YevlaxAğcabәdi
Aşağı Kür vә KürQabırrı çaylararsı



bunların hamısı

Sual: İxtisaslaşdırmanın formaları hansılardır? (Çәki: 1)
әşya, hissә vә texnoloji mәrhәlә üzrә;
әşya, detal vә bazar üzrә;
sahә, istehsal vә texnologiya üzrә;
istehsal, istehlak vә bazar mәrhәlәlәri üzrә;
yerli, regional vә beynәlxalq bazarlar üzrә.

Sual: İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi nәdir? (Çәki: 1)
bütün sәnaye müәssisәlәrinin birliyi;
istehsal hәcminin kiçik müәssisәlәrdә hәyata keçmәsi prosesinin genişlәnmәsi;
yerli müәssisәlәr tәrәfindәn sәnaye istehsalının getdikcә artması;
sәnaye sahәsindә çoxlu sayda kiçik vә orta müәssisәlәrin mövcudluğu;
mәhsul istehsalı vә satışının iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsi.

Sual: Kooperativlәşdirmәnin hansı formaları vardır? (Çәki: 1)
ölkәdaxili, ölkәlәrarası;
sahәdaxili, ölkәdaxili;
sahәlәr arası, sahәdaxili, rayondaxili;
rayondaxili, rayonlararası, sahәdaxili, sahәlәrarası;
rayondaxili, rayonlararası, ölkә daxili, ölkәlәrarası, sahәdaxili, sahәlәrarası.

Sual: Neft sәnayesinin yerlәşdirilmәsinin mühüm prinsiplәrindәn biri budur: (Çәki: 1)
istehsalın xammal mәnbәlәrinә yaxınlaşdırılması
ucuz işçi qüvvәsinә yaxınlaşdırılması
nәqliyyat sisteminә yaxınlaşdırılması
respublika әrazisi üzrә bәrabәr yerlәşdirilmәsi
әmәk qabiliyәtli әhalinin istehsalata cәlb edilmәsi

Sual: Tәmәrküzlәşmәnin formaları hansılardır? (Çәki: 1)
istehsal vә satış;
istehsal, satış, idxal vә ixrac;
aqreqat, istehsaltexniki vә texnoloji;
konstruksiya, texnoloji ardıcıllıq, son mәhsul istehsalı vә tәşkilatitәsәrrüfat;
aşağı, orta vә yuxarı sәviyyәli.

Sual: Sәnayedә kombinәlәşdirmә nәdir? (Çәki: 1)
istehsal imkanlarının genişlәndirilmәsi mәqsәdilә müxtәlif sәnaye sahәlәri

müәssisәlәrinin fәaliyyәtlәrinin vahid istehsal kompleksindә birlәşdirmәsidir;
istehsalın daha iri müәssisәlәrdә tәmәrküzlәşmәsi prosesidir;
birlik vә müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsulların növü, tipi, ölçüsü vә modellәrin

sayının artması prosesidir;
müәssisәlәrin fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәrәfindәn әlaqәlәndirilmәsidir;
sәnaye istehsalının ölkәnin әrazisi üzrә bir qәrarda yerlәşdirilmәsidir.



Sual: Neftqaz üzrә geoloji ehtiyatlar istismar mümkünlüyü baxımından necә
qruplaşdırılır? (Çәki: 1)

geoloji vә sәnaye ehtiyatları;
geoloji, sәnaye vә istismar ehtiyatları;
balans vә balansarxası ehtiyatlar;
geoloji, sәnaye, balans vә balansarxası ehtiyatlar;
yerin tәkindә, quruda vә dәnizdә olan ehtiyatlar.

Sual: Neft vә tәbii qaz ehtiyatlarının kәşfolunma vә sәnaye üçün istifadәyә hazırlıq
dәrәcәsinә görә kateqoriyaları hansılardır? (Çәki: 1)

geoloji vә sәnaye ehtiyatları
balans vә balansarxası ehtiyatlar
kәşf edilmiş vә istismar olunan ehtiyatlar
sәnaye, balans vә balansarxası ehtiyatlar
geoloji, sәnaye, balans vә balansarxası ehtiyatlar

Sual: Әmәk haqqı nәdir? (Çәki: 1)
iş qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә görә işçiyә müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn pul

vәsaitidir;
vaxtilә müәssisәdә işlәyib, lakin indi tәqaüddә olan işçilәrә müәssisәlәrin ödәdiyi

vәsait;
işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait;
işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi

vәsait;
müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar;

Sual: Aşağıdakılardan biri istehsal ehtiyatlarına aid deyil: (Çәki: 1)
mövsümü ehtiyat;
hazırlıq ehtiyatı;
әmtәәlik ehtiyat;
sığorta ehtiyatı;
cari ehtiyat.

Sual: Aşağıdakılardan hansı tәdavül fondlarına aid deyil? (Çәki: 1)
anbarda olan hazır mәhsul;
yola salınmış, lakin dәyәri hәlә ödәnilmәmiş (yolda olan) mallar;
bitmәmiş istehsal;
hesablaşmalarda olan vәsaitlәr;
müәssisәnin bank hesabında vә kassasında olan vәsaitlәr.

Sual: Dövriyyә fondlarının tәrkib ünsürlәri hansılardır? (Çәki: 1)
tәdavül fondları, gәlәcәk dövrün xәrclәri vә pul vәsaitlәri;
yanacaq, tәmir ehtiyatları vә istehsal ehtiyatları;



istehsal ehtiyatları, bitmәmiş istehsal (o cümlәdәn, özünün istehsalı olan
yarımfabrikatlar) vә gәlәcәk dövrün xәrclәri;

pul vәsaitlәri, azqiymәtli tezköhnәlәn әşyalar, debitor borcları;
gәlәcәk dövrün xәrclәri, tәdavül fondları, pul vәsaitlәri, xammal vә materiallar.

Sual: Dövriyyә vәsaitlәrinin dövriyyәsi: (Çәki: 1)
bir istehsal mәrhәlәsindә başlayıb digәr istehsal mәrhәlәsindә başa çatır;
istehsal sferasında başlayıb tәdavül sferasında başa çatır;
tәdavül sferasında başlayıb istehsal sferasında başa çatır;
tәdavül sferasında başlayıb tәdavül sferasında başa çatır;
istehsal sferasında başlayıb istehlak sferasında başa çatır.

Sual: Sәnayenin dövriyyә vәsaitlәrinә nәlәr aiddir? (Çәki: 1)
istehsal ehtiyyatları vә tәdavül fondları;
dövriyyә fondları vә gәlәcәk dövrün xәrclәri;
xammal vә materiallar, gәlәcәk dövrün xәrclәri vә tәdavül fondları;
dövrüyyә fondları vә tәdavül fondları;
pul vәsaitlәri, xammal vә materiallar.

Sual: Sәnayenin dövriyyә fondları nәdir? (Çәki: 1)
öz formasını istehsal prosesindә dәyişmәyәn istehsal fondlarıdır;
istehsal prosesindә iştirakından asılı olmayaraq dәyәrini itirәn fondlardır;
öz natural formasını dәyişәn, lakin istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn

fondlardır;
tәbii olan bütün fondlar;
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә

tamamilә keçirәn vә öz natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır

Sual: Sәnaye müәssisәlәrindә sәmәrәlilik meyarı hansıdır? (Çәki: 1)
xalis gәlir
ümumi gәlir
ümumi mәhsul
istehsal xәrclәri
mahsulun maya dәyәri

Sual: Sәnaye istehsalının ictimai tәşkili formaları hansılardır? (Çәki: 1)
tәmәrküzlәşmә, inhisar vә korporasiya
tәmәrküzlәşmә, ixtisaslaşma, kooperativlәşmә vә kombinәlәşmә
inhisar, transmilli vә milli korporasiyalar
trest, alyans, korporasiya, konsorsium
ixtisaslaşma, mәrkәzlәşmә, assosiasiyalaşma vә komplekslәşmә

Sual: Sәnaye istehsal heyyәtinin tәrkibinә daxil olan kateqoriyalar hansılardır? (Çәki: 1)
fәhlәlәr, mühәndis – texniki işçilәr, qulluqçular, kiçik xidmәtedici heyәt, şagirdlәr,

mühafizә işçilәri



sahibkarlar, menecerlәr, qulluqçular, fәhlәlәr vә kiçik xidmәtedici heyәt
menecerlәr, marketoloqlar, mühasiblәr, mühәndistexniki işçilәr
rәhbәr işçilәr, qulluqçular, fәhlәlәr, sosial xidmәt işçilәri, mühafizә xidmәti
mülkiyәtçisahibkarlar, menecerlәr, orta sәviyyәli rәhbәrlәr, fәhlәlәr, sair işçilәr

Sual: Neftin bazar satışı qiymәti necә formalaşır? (Çәki: 1)
dövlәt müәyyәn edir
istehsalçı şirkәt müәyyәn edir
hasilat vә nәqletmә xәrclәrinin üzәrinә 20 faizlik mәnfәәt әlavә edilmәklә müәyyәn

edilir
dünya bazarında (әmtәә birjasında) müәyyәn edilir
OPEK müәyyәn edir

Sual: Mәnfәәt nәdir? (Çәki: 1)
müәssisәnin ehtiyat fondunun әsas mәnbәyi olub, xәrclәrlә gәlirin fәrqinә

bәrabәrdir;
müәssisәnin mәcmu gәliridir;
müәssisәnin gәlirinin tәsisçilәr tәrәfindәn ehtiyat fonduna yenidәn qoyduğu

vәsaitdir;
müәssisәnin ümumi gәlirindәn bütün zәruri xәrclәr ödәnildikdәn sonra qalan xalis

gәlirdir;
ümumi gәlirdәn material vә әmәk haqqı fondu xәrclәri çıxıldıqdan sonra qalan pul

vәsaitidir.

Sual: Mәdәn vergisi nәdir? (Çәki: 1)
karbohidrogen ehtiyatlarının işlәnmәsi ilә әlaqәdar xarici sәrmayәçilәr tәrәfindәn

müqavilә sahәsindәn istifadә üçün Azәrbaycan Respublikasının müvafiq dövlәt
orqanına ödәnilәn vәsaitlәrdir;

Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlәrinin imzalanması vә ya icrası ilә bağlı Azәrbaycan
Respublikasının müvafiq dövlәt orqanına ödәnilәn mükafatlardır;

xarici şirkәtlәrlә bağlanmış sazişlәr çәrçivәsindә dövlәt әmlakından istifadә üçün
ödәnilәn haqqlardır;

Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәki vә Xәzәr dәnizinin (gölünün) şelfindәki
faydalı qazıntıların çıxarılmasına görә ödәnilәn vergidir

neftin Azәrbaycan Respublikasının әrazisi ilә neftqaz ixrac boru kәmәrlәri vasitәsi
ilә ötürülmәsi üçün edilәn ödәnişlәrdir.

Sual: Aşağıdakı proseslәrin hansından neft emalı zamanı istifadә edilmir? (Çәki: 1)
 yanma
termiki emal
qıcqırma
preslәmә
kimyәvi emal

Sual: Aşağıdakılardan hansı konversiya prosesinin növüdür? (Çәki: 1)
distillә



qızdırılma
 buxarlandırma
ionlaşdırma
kokslama

Sual: Azәrbaycanda respublika daxilindә neft mәhsullarının qiymәtlәri: (Çәki: 1)
sәrbәstdir
bazar tәrәfindәn tәnzimlәnir
dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnir
dünya bazar qiymәtlәrinә uyğundur
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti tәrәfindәn müәyyәn edilir

Sual: Neft emalı nәdir? (Çәki: 1)
neftin yer sәthin çıxarılması vә ilkin tәmizlәnmәsi prosesidir;
neftin mexaniki qatışıqlardan tәmilәnmәsi vә zәnginlәşdirilmәsi prosesidir;
neftin şıxarılması, distillә edilmәsi, fraksiyalara ayrılması vә nәql edilmәsi prosesidir;
neftin mexaniki qatışıqlarından tәmizlәnib distillә vasitәsilә lazımi fraksiyalara

ayrılması prosesidir;
neftin lazımi fraksiyalara ayrılması yolu ilә alınan mәhsulların istehlakçılara

çatdırılması prosesidir.

BÖLMӘ: MUESSISENIN IQT SON
Ad Muessisenin iqt son

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: “Firmanın iqtisadiyyatı” kursunun mәqsәdi nәdir? (Çәki: 1)
firmaya aid iqtisadi terminlәri öyrәnmәk
firmaların ölkәnin iqtisadi inkişafındakı rolunu öyrәnmәk
firmaların ölkәnin sosial inkişafındakı rolunu öyrәnmәk
firmanın iqtisadiyyatının nәzәri vә praktiki mәsәlәlәrini, onun iqtisadiyyatının

sәmәrәli idarә edilmәsinin qayda vә metodlarını öyrәnmәkdir
mövcud istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların firmanın

tәsәrrüfat fәaliyyәtindәki tәzahür formalarının, mövcud olan ümumi
qanunauyğunluqların öyrәnmәk

Sual: İqtisad elmi aşağıdakı elm sahәlәrinin hansına aiddir? (Çәki: 1)
tәbiәt elmlәri
texniki elmlәr
ictimai elmlәr
siyasi elmlәr



dәqiq elmlәr

Sual: “Firmanın iqtisadiyyatı” kursunun predmeti hansıdır? (Çәki: 1)
firmalar, onların istehsaltәsәrrüfat fәaliyyәti vә dövlәt büdcәsinin gәlirlәrinin

araşdırılması
firmaların, sәnaye sahәlәri, milli iqtisadiyyatın davamlıә inkişaf mәsәlәlәrini

öyrәnilmәsi
firmaların dövlәt tınzimlәnmәsi, mәşğulluq problemlәri
istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların firmanın tәsәrrüfat

fәaliyyәtindәki tәzahür formaları, mövcud olan ümumi qanunauyğunluqlar, istehsal vә
qeyriistehsal amillәri, mәhsul istehsalı vә xidmәtlәr göstәrilmәsinin iqtisadiyyatı vә
idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi

istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların firmanın tәsәrrüfat
 kommersiya fәaliyyәtindәki tәzahür formaları, mövcud olan ümumi
qanunauyğunluqlar, istehsal vә qeyriistehsal amillәri, mәhsul istehsalı vә xidmәtlәr
göstәrilmәsinin iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi

Sual: «Firmanın iqtimsadiyyatı» kursu aşağıdakılardan hansına aiddir: (Çәki: 1)
Makroiqtisadiyyat
Mezoiqtisadiyyat
Meqoiqtisadiyyat
Mikroiqtisadiyyat
Makro vә mezoiqtisadiyyat

Sual: Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı sәhvdir? (Çәki: 1)
firma innovasiya fәaliyyәtini vә qiymәt siyasәtini hәyata keçirәn şәxsdir
firmanın tәrkibi bir vәya bir neçә müәssisәdәn ibarәtdir
firma kommersiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan müәssisәdir, tәşkilatdır
firma mәhsul istehsal edәn, sәnaye xarakterli iş görәn vәxidmәtlәr göstәrәn hüquqi

şәxsdir
firma yalnız koomersiya fәaliyyәti hәyata keçirir

Sual: Aşağıdakılardan hansı firmaya aiddir, müәssisәyә aid deyil? (Çәki: 1)
hüquqi şәxs statusunu almaq
mәhsul istehsal etmәk
kommersiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk
mәqsәdi mәnfәәt әldә etmәk
işçilәrlә әmәk müqavilәsi bağlamaq

Sual: Aşağıdakılardan hansı istehsalın resurs tәminatını müәyyәn edәn amillәrә aid
deyil? (Çәki: 1)

binalar;
iş maşınları;
iş qüvvәsi;
idarәetmә;
xammal.



Sual: İtalyan sözü olan “firma” sözü azәrbaycan dilindә hansı sözlәrә uyğun gәlir? (Çәki:
1)

“imza”, “birlik”
“xidmәt”. “nişan”
“imza”, “fond”
“imza”, “nişan”
“nişan”, “kollektiv”

Sual: İnstitutsional nәzәriyyәyә görә firma (Çәki: 1)
istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fәaliyyәti, mәqsәdi isә

maksimum mәnfәәt әldә etmәk kimi şәrtlәndirilir;
istehsal (texnoloji) vahidi olmaqla funksiyası istehsal fәaliyyәti, mәqsәdi isә ictimai

tәlabatı ödәmәk kimi şәrtlәndirilir;
bazar qeyrimüәyyәnliyi şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn mürәkkәb ierarxiya qurluşlu

tәşkilatdır;
bazar qeyrimüәyyәnliyi şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn, mәqsәdi isә mәnfәәt әldә

etmәk olmayan mürәkkәb ierarxiya qurluşlu tәşkilatdır;
mütәhәrrik bazar münasibәtlәrinә yalnız uyğunlaşmamalı vә hәm dә öz davranışı ilә

mövcud olan mühiti özünә uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır;

Sual: Fәaliyyәt miqyasına görә sәnaye müәssisәlәri bölünürülәr: (Çәki: 1)
kiçik, orta vә iri müәssisәlәrә
kiçik, böyük, qarışıq müәssisәlәrә
xırda, böyük vә transmilli müәssisәlәrә
kütlәvi, seriyalı vә fәrdi müәssisәlәrә
axınlı, dәstәli vә fәrdi müәssisәlәrә

Sual: Adi sәhmlәr sәhmdar cәmiyyәtin Nizamnamә kapitalının: (Çәki: 1)
25 faizindәn çox ola bilmәz
100 faizini tәşkil etmәlidir
50 faizindәn çox ola bilmәz
75 faizindәn az ola bilmәz
hәdd yöxdur

Sual: Firmanın tәşkilatihüquqi formalarına nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
kiçik, orta vә iri müәssislәr
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәri
mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә vә sәhmdar cәmiyyәt
özәl müәssisә vә müştәrәk müәssisә
dövlәt müәssisәsi vә xarici müәssisә

Sual: Qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtlәrdә sәhmdarların maksimum sayı nә qәdәr
olmalıdır? (Çәki: 1)

55 nәfәr;



40 nәfәr;
50 nәfәr;
49 nәfәr;
100 nәfәr;

Sual: Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı istehsalın tәşkili prinsiplәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
fasilәsizlik prinsipi;
mütanasiblik prinsipi;
bәrabәrlik prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;
paralellik prinsipi;

Sual: İstehsal prosesinә nә daxi deyil? (Çәki: 1)
әsas әmәk prosesi;
kömәkçi әmәk prosesi;
xidmәtedici әmәk prosesi;
tәdavül prosesi;
tәbii proseslәr.

Sual: Müәssisәnin hansı struktur bölmәsi onun ilk әsas inzibatiistehsal vahididir? (Çәki:
1)

istehsal sahәsi
iş yeri
sex
 briqada
idarәetmә aparatı

Sual: Mәhsulun hazırlanmasında maşınqayırma müәssisәsindә aşağıdakı sexlәrindәn
hansı әsas sex hesab edilir? (Çәki: 1)

tәmir sexi
alәt sexi
yığma sexi
enerji sexi
tara sexi

Sual: Әmәk haqqı nәdir? (Çәki: 1)
iş qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә görә işçiyә müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn pul

vәsaitidir;
vaxtilә müәssisәdә işlәyib, lakin indi tәqaüddә olan işçilәrә müәssisәlәrin ödәdiyi

vәsait;
işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait;
işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi

vәsait;
müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar;



Sual: İşlәrinin xarakterinә görә fәhlәlәr qrupuna aid deyil: (Çәki: 1)
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt edәnlәr;
müәssisә әrazisinә nәzarәt edәnlәr;
әmәk predmetini emal edәnlәr;
xammal vә hazır mәhsulu nәql edәnlәr;
tәmir işini hәyata keçirәnlәr.

Sual: Müәssisәlәrdә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir? (Çәki: 1)
әsas fәhlәlәrin sayında heyәtin orta siyahi sayının xüsusi çәkisinә görә
kömәkçi fәhlәlәrin saynının әsas fәhlәlәrin sayına nisbәtinә görә
heyәtin orta siyahi sayının rәhbәr vә mütәxәssislәrin sayına nisbәtinә görә
mühafizә işçilәrinin sayının әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin ümumi sayında xüsusi

çәkisinә görә
heyәtin orta siyahi sayında müxtәlif kateqoriyalı işçilәrin xüsusi çәkisinә görә

Sual: Sәnaye fәhlәlәri ixtisas dәrәcәlәrinә görә neçә qrupa bölünürlәr? (Çәki: 1)
5
3
2
6
4

Sual: Әsas fondların amortizasiyası nәdir? (Çәki: 1)
әsas fondların dәyәrindәki artım
mәnәvi aşınmaya mәruz qalan әsas istehsal fondlarının dәyәri
әsas fondların yenilәri ilә әvәz olunma faizi
aşınma ilә әlaqәdar, әsas fondun dәyәrindәn yaradılan mәhsulun üzәrinә keçәn

dәyәr
әsas fondların satışından gәlәn gәlirdir

Sual: Әsas fondların qiymәtlәndirmә üsulları hansılardır? (Çәki: 1)
ilkin dәyәrinә vә tәzәlәnmә әmsalına görә
qalıq vә satış dәyәrinә görә
ilkin vә bәrpa dәyәrinә görә
köhnәlmә vә amortizasiya dәyәrinә görә
işlәmә müddәti vә satış dәyәrinә görә

Sual: İstehsalın әsas fondları nәdir? (Çәki: 1)
öz formasını istehsal prosesindә dәyişәcәk hazır mәhsula çevrilәn material

qiymәtlilәridir.
istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz

dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn istehsal fondlarıdır
istehsal prosesinә uzun müddәt xidmәt edәn, natural formasını dәyişmәdәn öz

dәyәrini istehsal edilәn mәhsulun üzәrinә bir il әrzindә tamamilә keçirәn әmәk
vasitәlәri vә predmetlәridir

yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә



tamamilә keçirәn vә öz natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır

yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә
hissәhissә keçirәn vә öz natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır

Sual: Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin istehsal ehtiyatlarına aid deyil? (Çәki: 1)
xammal, әsas material vә satın alınmış yarımfab¬rikat¬lar
yola salınmış, lakin haqqı ödәnilmәmiş mәhsullar
kömәkçi materiallar
tara vә tara materialları
alәtlәr, tәsәrrüfat әşyaları vә digәr azqiymәtli, tezköhnәlәn әşyalar

Sual: Tәdavül fondlarına daxildir: (Çәki: 1)
bitmәmiş istehsal;
hazır mәhsul;
maşın vә avadanlıqlar;
gәlәcәk dövrün xәrclәri;
istehsal ehtiyatları.

Sual: Müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәri nәdir? (Çәki: 1)
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә

hissәhissә keçirәn vә öz natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
yalnız bir istehsal tsiklindә iştirak edib, öz dәyәrini yaradılan mәhsulun üzәrinә

tamamilә keçirәn vә öz natural formasını dәyişәn istehsal fondlarıdır
öz natural formasını dәyişәn, lakin istehsal prosesindә birbaşa iştirak etmәyәn

fondlar
müәssisәnin dövriyyә fondları vә tәdavül fondlarının hasilidir;
müәssisәnin öz pul vәsaitinin fasilәsiz dövranını tәmin etmәk mәqsәdilә dövriyyә vә

tәdavül fondlarının yaranmasına avans edilmiş pul vәsaitinin mәcmusudur.

Sual: Material mәsrәf normasının tәrkibinә nәlәr daxildir? (Çәki: 1)
dәstlәşdirici mәmulatlar, texnoloji tullantılar vә itkilәr, tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr
xammal vә yanacaq, material vә dәstlәşdirici mәmulatlar, xalis (faydalı) mәsrәf
xammal, tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr, xalis (faydalı) mәsrәf
tәşkilatitexniki tullantı vә itkilәr, xalis (faydalı) mәsrәf, texnoloji tullantılar vә itkilәr
xalis (faydalı) mәsrәf, xammal, material vә dәstlәşdirici mәmulatlar

Sual: Hazır mәhsul: (Çәki: 1)
normalaşdırılan dövriyyә fondlara aiddir
istehsal ehtiyatlarına aiddir
normalaşdırılmayan tәdavül fondlarına aiddir
normalaşdırılan tәdavül fondlarına aiddir
әsas fondlara aiddir

Sual: İstehsal mәsrәflәri iqtisadi elementlәr üzrә necә qruplaşdırılır? (Çәki: 1)
xammal, material, enerji, gәlәcәk dövrün xәrclәri, reklam xәrclәri, zavoddaxili vә



zavoddan kәnar nәqliyyat, su, qaz, cәrimә vә vergi vә sair xәrclәr;
material xәrclәri (geri qaytarınlan tullantıların dәyәri çıxılmaqla), amortizasiya

ayırmaları, fәhlәlәrin әsas vә әlavә әmәk haqqı, fәhlәlәrin әlavә әmәk haqqı, sosial
ehtiyaclara ayırmalar vә sair xәrclәr

material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dәyәri
çıxılmaqla), әmәk haqqı xәrclәri, sosial sığorta ayırmaları, әsas fondların
amortizasiyası vә sair xәrclәr;

xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal
fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya
ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri;

material, amortizasiya ayırmaları, nәqliyyat, satış vә satışdan sonrakı servis xәrclәri.

Sual: Mәhsulun sex maya dәyәrinә daxil edilmәyәn xәrc növü hansıdır? (Çәki: 1)
әsas vә kömәkçi materiallar
әsas fәhlәlәrin әmәk haqqı
inzibati idarә işçilәrinin әmәk haqqı
texnoloji avadanlıqların saxlanılmasına vә istismarına çәkilәn xәrclәr
kömәkçi fәhlәlәrin әmәk haqqı

Sual: Maya dәyәri hansı göctәrcinin hesablanmasında baza rolu oynaya bilmir? (Çәki: 1)
mәnfәәtin;
әmәk mәhsuldarlığının;
mәhsul vahidi rentabelliyinin;
qiymәtin müәyyәn edilmәsindә;
xalis mәnfәәtin

Sual: İqtisadi sәmәrә nәdir? (Çәki: 1)
Ölkә iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir

müәssisәdә müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtә cәlb edilәn resursların dәyәr ifadәsindә
cәmi.

Ölkә iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir
müәssisәdә müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәti ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәrin mütlәq
ölçüdә cәmi.

Ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir
müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan nisbi ölçüdә iqtisadi nәticә

Ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir
müәssisәnin müәyyәn dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan mütlәq ölçüdә iqtisadi nәticә.

Ölkә iqtisadiyyatının hәr bir sahәsindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә il әrzindә
hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrin sayı.

Sual: İstehsal firmasının koomersiya işinin iqtisadi sәmәrәliliyi harada özünü büruzә
verir? (Çәki: 1)

istehsalda
bazarda
sexdә
istehlakçının mәkanında
qiymәtli kağızlar bazarında



Sual: Nisbi (müqaisәli) sәmәrәlilik nәdir? (Çәki: 1)
sәmәrәnin әsaslı vәsait qoyuluşunun mәblәğinә nisbәtidir.
variantlar üzrә cari xәrclәrin fәrqinin әsaslı vәsait qoyuluşlarının fәrqinә nisbәtidir
sәmәrәliliyin orta göstәricisidir.
istehsaldaxili ehtiyatlardan istifadә göstәricisidir.
әsaslı vәsait qoyuluşu hәcminin sәmәrәyә nisbәtidir

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrin hansından bazar seqmentinin öyrәnilmәsindә istifadә
olunmur? (Çәki: 1)

coğrafi әlamәtlәr;
demoqrafik әlamәtlәr;
tәşkilati әlamәtlәr;
psixoqrafik әlamәtlәr;
mәhsula ehtiyac әlamәtlәr.

Sual: Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına daxil deyil? (Çәki: 1)
istehsalın optimal strukturunun müәyyәn edilmәsi;
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması;
satışdan sonrakı xidmәtin tәşkili;
yeni istehlakçıların tapılması vә seçilmәsi.
mәhsul göndәrәnlәrlә hesablaşmaların sәmәrәli tәşkili.

Sual: Marketinq nәdir? (Çәki: 1)
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinini sәmәrәli maliyyәlәşdirilmәsi mexanizmidir;
müәssisәnin xammal vә materiallarla tәminatı prosesidir;
bazarın kompleks tәhlili vә proq¬nozlaşdırıl¬ma¬sı pro¬sesidir;
bazarda mәhsulun satışı ilә әlaqәdar kontraktların bağlanması prosesidir;
idarәetmәnin metodlarından biridir.

Sual: Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı tәmәrküzlәşmә prosesinә xasdır? (Çәki: 1)
mәhsul istehsalının müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünmәsi;
mәhsul istehsalının iri müәssisәlәrdә cәmlәşmәsi;
mәhsul bazarının müәssisәlәr arasında bәrabәr bölünmәsi;
eyni mәhsulu istehsal edәn müәssisәlәrin sayının artması;
eyni mәhsulu istehsal edәn müәssisәlәrin hamısının bir mәrkәzdәn idarә edilmәsi.

Sual: İstehsalın tәmәrküzlәşmәsi aşağıdakılardan hansı biri ilә xarakterizә olunur? (Çәki:
1)

müәssisәlәrin irilәşmәsi;
müәssisәdә işçilәrinin sayının azalması;
müәssisәnin ölçülәrinin kiçilmәsi;
texnoloji cәhәtdәn müxtәlif istehsalların bir müәssisәdә uzlaşdırıl¬ması
әmәk bölgüsünün dәrinlәşmәsi.



Sual: Müәssisәnin ölçüsü nәdir? (Çәki: 1)
Bu, istehsalın ölçüsüdür
İstehsal prosesinin nәticәsi olmaqla müәyyәn dövr әrzindә müәssisәnin әldә etdiyi

mәnfәәtin hәcmini әks etdirir
istehsal prosesinin tәşkili for¬ma¬la¬rının kәmiy¬yәt xarakteristikasıdır vә

müәssisәdә toplanmış mad¬¬¬di vә әmәk resurs¬la¬rının mәcmusu ilә, hәmçinin
istehsalın öl¬çüsü ilә müәyyәn olunur

istehsal prosesinin nәticәsini ifadә edir vә natural, әmәk vә ya dәyәr göstәricilәrindә
mәhsulun kәmiyyәti ilә müәy¬yәn olunur

İstehsal prosesinin nәticәsi olmaqla müәyyәn dövr әrzindә müәssisәnin istehsal
xәrclәrinin hәcmi ilә müәyyәn olunur

Sual: İnnovasiya layihәsinin bolmәlәri arasında belәsi yoxdur: (Çәki: 1)
layihәnin mәqsәdlәr ağacı vә onun reallaşdırılması üәrә tәdbirlәr sistemi;
layihәnin kompleks әsaslandırılması;
layihәnin hәyata kecirilmәsinin resurs (kompleks) tәminatı;
layihәnin reallaşdırılması mexanizmi vә motivasiya sistemi;
mәhsulun satış planı;

Sual: İntelektual mulkiyyәtә nә daxildir? (Çәki: 1)
kәşflәr, ixtiralar, mal vә xidmәtlәr, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları,

inventarlar;
kәşflәr, ixtiralar, lisenziyalar, mulkiyyәt huquqları, modellәr, nәzәriyyәlәr,

informasiya mәhsulları, avadanlıqlar;
kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, sәnaye mәhsuları, xidmәtlәr, informasiya mәhsulları

(proqram mәhsulları, radio vә teleproqramlar), texnika;
kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları

(proqram mәhsulları, radio vә teleproqramlar), incәsәnәt әsәrlәri;
kәşflәr, ixtiralar, konsepsiyalar, modellәr, nәzәriyyәlәr, informasiya mәhsulları

(proqram mәhsulları, radio vә teleproqramlar), mәişәt xidmәti, lisenziyalar;

Sual: Muәssisәnin uğurlu innovasiya fәaliyyәti son nәticәdә nәyә gәtirib cıxarır? (Çәki:
1)

mәhsul istehsalının artmasına vә satılmayan mәhsulun coxalmasına;
muәssisәnin rәqabәt qabiliyyәtinin guclәnmәsinә vә mәnfәәtinin artmasına;
әlavә xәrclәrin artmasına vә mәnfәәtin azalmasına;
muәssisәnin olkәdә vә xaricdә tanınmağına;
muәssisәnin sәnәdlәşmә işlәrinin artmasına;

Sual: Patent nәdir? (Çәki: 1)
ixtiraya muәllifliyi tәsdiq edәn vә sahibinә bu ixtira ilә bağlı müstәsna hüquqlar

verәn sәnәddir;
mәhsulun keyfiyyәtini tәsdiq edәn sәnәddir;
mәhsulun qiqiyenik vә ya tәhlukәsizlik tәlәblәrinә uyğunluğnu tәsdiq edәn sәnәddir;
muәssisәnin sahibkarlıq fәaliyyәtlә mәşğul olmasına isazә verildiyini tәsdiq edәn

sәnәddir;
muәssisәnin dovlәt qeydiyyatına alındığını tәsdiq edәn qeydiyyat şәhadәtnamәsidir;



Sual: Texnoloji parametrlәrindәn asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
(Çәki: 1)

idarәetmә vә texnoloji innovasiyalar;
iqtisadi vә tәşkilati innovasiyalar;
mәhsul vә proses innovasiyaları;
mәhsul vә әmәliyyat innovasiyaları;
tәşkilati vә proses innovasiyalar;

Sual: Yeniliklәrin tәtbiqindә ozәl şirkәtlәrin son mәqsәdi: (Çәki: 1)
satış bazarlarını genişlәndirmәkdir;
mәhsulun keyfiyyәtini yuksәltmәkdir;
oz mәnfәәtini artırmaqdır;
istehlakcıların tәlәbatını daha dolğun ödәmәkdir;
rәqabәt qabiliyyәtini artırmaqdır;

Sual: Әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәcjәsinә görә standartlar hansı
növlәrә bölünür? (Çәki: 1)

mәhsul, xidmәt, sәnaye, ticarәt standartlarına
beynәlxalq, regional, dovlәtlәrarası, milli standartlara
muәssisәdaxili, muәsisәlәrarası, sahә, milli standartlara
mterial, hazır mәhsul, xidmәt standartlarına
analitik, ekperimental, statistik standartlara

Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
texnolojilik gostәrijilәri
mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti
mәhsulun maya dәyәri
mәhsulun estetik gostәricilәri
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri

Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti standartlarnın növlәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)

beynәlxalq standartlar;
regional standartlar;
dovlәtlәrarası standartlar;
muhasibat standartları;
milli standartlar.

Sual: Mәhsulun keyfiyyәti: (Çәki: 1)
satış zamanı formalaşır
bazarda formalaşır
istehsal prosesindә formalaşır
mәhsula servis prosesindә formalaşır
tәdavul prosesindә formalaşır



Sual: Mәhsulun rәqabәtqabiliyyәti: (Çәki: 1)
yalnız onun qiymәti ilә müәyyәn olunur
dovriyyә vә tәdavul fondları istifadә göstәrijilәri ilә müәyyәn olunur
reallaşdırılmaya çәkilәn xәrjlәrin hәmi ilә müәyәn olunur.
onun oz tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını şәrtlәndirәn,

özünәmәxsus xassәlәrin mәjmusu ilә müәyyәn olunur
alıjıların müәyyәn qrupu üçün maraq kәsb edәn vә onların müәyyәn tәlәbatlarının

ödәnilmәsini tәmin edәn xassәlәrin mәjmusu ilә müәyyәn olunur

Sual: Standartlaşdırma: (Çәki: 1)
mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın

hesablanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda oz әksini tapmış tәlәblәrә javab vermәsini

sınaqdan keçirilmәsidir
mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş

fәaliyyәtdir
normaların işlәnib hazırlanması (yaradılması) üzrә fәaliyyәtdir
mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә

yönәldilmiş fәaliyyәtdir

Sual: Aşağıdakılardan hansı muәssisәnin qiymәt siyasәtinin komәyi ilә nail olmaq
istәdiyi mәqsәdlәrә aid olunmur? (Çәki: 1)

Mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
Muәssisәnin likvidliyinin (odәmәqabiliyyәtinin) tәmin olunması mәqsәdi
Muәssisәnin bazarda oz satış payını artırması mәqsәdi
İşçilәrin sayının azaldılmasına nail olmaq mәqsәdi
Bazarda muәssisәnin stabil movqeyinin saxlanması mәqsәdi

Sual: Qiymәt funksiyalarına aiddir: (Çәki: 1)
ucot, stimullaşdırma vә nәzarәt
analitik, muşahidә vә eksperimental
nәzarәt, stimullaşdırma vә bölgü
ucot, stimullaşdırma vә bölgü
stimullaşdırma, bölgü vә tәnzimlәmә

Sual: Qiymәtlәrin novlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
topdansatış qiymәti
tikinti mәhsuluna qiymәt
nәqliyyat tariflәri
qarışıq qiymәtlәr
pәrakәndәsatış qiymәtlәri

Sual: Mәhsuluna qiymәtinә hansı amil tәsir etmir? (Çәki: 1)
mәhsulun maya dәyәri
mәhsulun әvәzedicilәrinin qiymәti



inflyasiyanın sәviyyәsi
analoji mәhsul istehsal edәn rәqib muәssisәlәrin bazardakı davranışları
hazır mәsul anbarının hәcmini

Sual: Muәssisә oz mәhsuluna qiymәt muәyyәn edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn hansını
nәzәrә almalıdır? (Çәki: 1)

mәhsulun maya dәyәrini
işcilәrin rәyini
әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsini
tәhciztcıların etibarlılığını
hazır mәsul anbarının hәcmini

Sual: Oliqopolik sahә: (Çәki: 1)
tәbii inhisarın movcud olduğu sahәdir
nisbәtәn az sayda muәssisәnin әmtәә vә xidmәtlәr bazarında hakimlik etdiyi

sahәdir
eyni olmayan, lakin oxşar mәhsullar istehsal edәn nisbәtәn coxlu sayda

muәssisәlәrin movcud olduğu sahәdir
standart vә ya eynicinsli mәhsullar istehsal edәn coxlu sayda muәssisәlәrin movcud

olduğu sahәdir
muәyyәn mәhsul istehsal edәn vә xidmәt gostәrәn bir muәssisәnin movcud olduğu

sahәdir

Sual: Aşağıdakılardan hansı muәssisәnin xususi vәsaitlәrinin formalaşdırılması
mәnbәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)

mәnfәәt
amortizasiya ayırmaları
kreditor borcları
sәhm buraxlışından daxil olan vәsaitlәr
nizamnamә kapitalı

Sual: Muәssisәdә xususi maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә
aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çәki: 1)

әlavә kapital
yığılmış mәnfәәt
ehtiyat kapitalı
mulkiyyәtci tәrәfindәn verilәn kapital
istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr

Sual: Muәssisәdә xususi maliyyә resurslarının formalaşması mәnbәlәrinә
aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)

istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr
kreditor borjları
bank kreditlәri
sәhmlәrin satışından daxil olan vәsaitlәr
muәssisәnin әmәk haqqı uzrә borc ohdәliklәri



Sual: Muәssisәnin balansının aktiv hissәsi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
muәssisәnin әmlakının tәrkibini;
muәssisәnin әmlakının yaranma mәnbәyini;
muәssisәnin mәnfәәtinin bolgusu qaydalarını;
muәssisәnin işcilәrinin sayını;
muәssisәnin ohdәliklәrini.

Sual: Muәssisәnin balansının passiv hissәsi nәyi göstәrir? (Çәki: 1)
muәssisәnin әmlakının tәrkibini;
muәssisәnin әmlakının yaranma mәnbәyini;
muәssisәnin mәnfәәtinin bolgusu qaydalarını;
muәssisәnin işcilәrinin vә avadanlıqlarının sayını;
muәssisәnin pul vәsaitlәrini.

Sual: Nizamnamә kapitalının (fondunun) hәcmi: (Çәki: 1)
dovlәt qeydiyyatına alındıqdan sonra muәyyәn edilir
dovlәt qeydiyyatına alınarkәn muәyyәn edilir
muәssisә fәaliyyәt gostәrәrkәn onun rәhbәrliyi tәrәfindәn muәyyәn edilir
vergi orqanı tәrәfindәn muәyyәn edilir
Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn muәyyәn edilir

Sual: Hanısı variant gomruk rusumu novunә aid deyil? (Çәki: 1)
advalor rusum
strateji rusum
xususi rusum
kompensasiya rusumu
spesifik rusum

Sual: Muәssisә idxal әmәliyyatlarını hәyata keçirәrkәn gömrük orqanlarına hansı sәnәdi
tәqdim etmir? (Çәki: 1)

әmtәәnin keyfiyyәt sertifikatı
gomruk yuk bәyannamәsi
invoys
dovәt qeydiyatı şәhadәtnamәsi
әmtәәnin mәnşәyini tәsdiq edәn sәnәd

Sual: Muәssisә ixrac әmәliyyatlarını hәyata kecirәrkәn gomruk orqanlarına hansı sәnәdi
tәqdim etmir? (Çәki: 1)

muәssisәnin Dovlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn muәyyәn edilmiş kodu
xarici şәxslәrlә bağlanmış muqavilә
ixrac olunan mәhsulların mәnşәyi haqqında sәnәd
muәssisәnin nizamnamәsi
gomruk yuk bәyamnamәsi



Sual: Muәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәti novlәrinә nәlәr daxil deyil? (Çәki: 1)
ixrac vә idxal
birbaşa investisiya vә portifel investisiyası
planlaşdırma vә proqramlaşdırma
idarәetmә kontraktları vә «qıfılaltı» kontraktlar
lisenziyalaşdırma vә francayzinq

Sual: Muәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtindә әsas tutduğu mәqsәdlәrә nә daxildir?
(Çәki: 1)

nizamnәmә fondunun azaldılması
işcilәrin әmәk haqqının yuksәldilmәsi
әsas fondların ekstensiv istifadә әmsalının artırlması
tәchizat vә satış mәnbәlәrinin diversifikasiyası
muәssisәnin әmәk haqqı uzrә borclarının azaldılması

Sual: Muәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtindә әsas tutduğu mәqsәdlәrә aşağıdakılardan
hansı daxil deyil? (Çәki: 1)

resursların әldә olunması
satışın artırılması
satış mәnbәlәrinin diversifikasiyası
tәchizat mәnbәlәrinin diversifikasiyası
әmәk haqqının artırılması

Sual: Әsas fondların amortizasiyası nәdir? (Çәki: 1)
әsas fondların dәyәrindәki artım
mәnәvi aşınmaya mәruz qalan әsas istehsal fondlarının dәyәri
әsas fondların yenilәri ilә әvәz olunma faizi
aşınma ilә әlaqәdar, әsas fondun dәyәrindәn yaradılan mәhsulun üzәrinә keçәn

dәyәr
әsas fondların satışından gәlәn gәlirdir

Sual: «Müәssisәnin iqtisadiyyatı» kursunun obyekti hansıdır? (Çәki: 1)
müәssisәdә baş verәn iqtisadi proseslәrin qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi
müәssisә birliklәri, sәnaye sahәlәri
müәssisәlәr, onların istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti
müәssisәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi, mәşğulluq problenmlәri
Mövjud istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qa¬nunların

müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtindәki tәzahür forma¬la¬rının öyrәnilmәsi
[yeni cavab]

Sual: Adi sәhmlәr sәhmdar cәmiyyәtin Nizamnamә kapitalının: (Çәki: 1)
25 faizindәn çox ola bilmәz
100 faizini tәşkil etmәlidir
50 faizindәn çox ola bilmәz
75 faizindәn az ola bilmәz



hәdd yöxdur

Sual: Aşağıda göstәrilәn istehsal vasitәlәrindәn hansı әsas fond deyil? (Çәki: 1)
bina
 dәzgah
mәmulat
qurğu
nәqliyyat vasitәsi

Sual: Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansından planların novlәrini tәsniflәşdirәrkәn istifadә
edilmir? (Çәki: 1)

әhatә etdiyi dovrә gorә;
funksional baxımdan;
istehsalın hәcminә gorә;
idarәetmә iyerarxiyasına gorә;
planlaşdırma iyerarxiyasına gorә.

Sual: Aşağıdakı cәhәtlәrdәn hansı hәm kombinәlәşmәyә, hәm dә tәmәrküzlәşmәyә
şamil olunur? (Çәki: 1)

müәssisәlәrin ölçüsünün böyümәsi
müәssisәlәrin istehsal etdiyi mәhsul digәri üçün xammaldır;
işçilәrin sayının azalması
müxtәlf istehsalların birliyi;
anoloji mәhsullar istehsal edәn müәssisәlәrin birliyi;

Sual: Aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinә aid edilә
bilmәz? (Çәki: 1)

iqtisadi dovriyyәdә reallaşdırılacaq yeni yaxud tәkmillәşdirilmiş mәhsulun vә ya
texnoloji prosesin yaradılmasına istiqamәtlәnmiş elmitәdqiqat, tәcrübәkonstruktor vә
texnoloji işlәmәlәrin yerinә yetirilmәsi;

innovasiya infrastrukturunun yaradılması vә inkişaf etdirilmәsi;
intellektual mulkiyyәt obyektlәrinә vә mәxfi elmi vә texnoloji informasiyaya

huquqların әldә edilmәsi, ötürülmәsi vә qorunması;
yeni proseslәrin, mәhsulların vә mәmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması;
istehsalın texnoloji cәhәtdәn yenidәn tәchiz edilmәsinin vә hazırlığının hәyata

keçirilmәsi;

Sual: Aşağıdakı göstәricilәrin hansı kooperasiyalaşma sәviyyәsini tәhlilindә istifadә
edilir? (Çәki: 1)

mәhsul bahidinin materialtutumu
mәhsul vahidinin maya dәyәrindә enerji mәsrәflәrinin xüsusi çәkisi
müәssisәnin pәrakәndә satış şәbәkәsinә verdiyi mәhsulun hәcmi
ixtisaslaşmiış sex vә istehsal sahәlәrinin xüsusi çәkisi
mәhsul vahidinin maya dәyәrindә "satın alınmış yarım¬fab¬ri¬kat vә mәmulatlar''

adlı xәrc maddәsinin xüsusi çәkisi



Sual: Aşağıdakı göstәricilәrin hansından kombinәlәşmәnin sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk
üçün istifadә edilir? (Çәki: 1)

kombinatda bir iş yerinә düşәn hissәәmәliyyatların sayı
kombinatla kooperasiya әlaqәlәrinә girmiş müәssisәlәrin sayı
kombinatın müәyyәn dövrdә әldә etdiyi mәnfәәt
kombinatın müәssisәlәrindә olan avadanlıqların orta güçü
kombinatlarda birlәşdirilәn texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı

Sual: Aşağıdakı prinsiplәrin hansından marketinq şöbәsi yaradılarkәn istifadә edilmir?
(Çәki: 1)

ahәngdarlıq prinsipi üzrә tәşkil;
әmtәәbazar prinsipi üzrә tәşkil;
bazar prinsipi üzrә tәşkil;
әmtәә istehsalı prinsipi üzrә tәşkil;
funksional prinsip üzrә tәşkil.

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
intizam prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;
qayda prinsipi;
әdalәt prinsipi;
istiqamәtlәrin vәhdәti prinsipi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin obyekti ola bilәr? (Çәki: 1)
yeni yaradılmış vә ya moderinilәşdirilmiş әsas fondlar, qiymәtli kağızlar, mulkiyyәt

huququ vә әqli mulkiyyәt huququ
әsaslı tәmir, cari tәmir, avadanlıqların alınmasına cәkilәn xәrclәr, binaların tikintisi
әsas fondlarının yenilәşdirilmәsi, dovruyyә fondlarının alınması, istehsalın

genişlәndirilmәsi, mәhsul satışı
yeni tikinti, istehsalın modernizasiyası, vergi xәrclәri, muәssisәnin qurluşunun

dәyişdirilmәsi
işcilәrin әmәk haqqı, kadrların yenidәn hazırlanması, әsas fondların tәkrar istehsalı,

muәssisәnin qurluşunun dәyişdirilmәsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
intizam prinsipi;
ahәngdarlıq prinsipi;
qayda prinsipi;
әdalәt prinsipi;
istiqamәtlәrin vәhdәti prinsipi.

Sual: Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti standartlarnın növlәrinә aid deyil?
(Çәki: 1)

beynәlxalq standartlar;
regional standartlar;



dovlәtlәrarası standartlar;
muhasibat standartları;
milli standartlar.

Sual: Aşağıdakılardan hansı marketinqin funksiyalarına daxil deyil? (Çәki: 1)
istehsalın optimal strukturunun müәyyәn edilmәsi;
mәhsul çeşidinin planlaşdırılması;
satışdan sonrakı xidmәtin tәşkili;
yeni istehlakçıların tapılması vә seçilmәsi.
mәhsul göndәrәnlәrlә hesablaşmaların sәmәrәli tәşkili.

Sual: Aşağıdakılardan hansı muәssisәdә planlaşdırmanın metodlarına aid deyil? (Çәki:
1)

"Nail olunmuş sәviyyәdәn" planlaşdırma;
iqtisadistatistik metodlar;
tәcrubieksperimental metodu;
normativ metod;
balans merodu.

Sual: Aşağıdakılardan hansı muәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrә
aid deyil? (Çәki: 1)

coğrafi amillәr;
sosial amillәr;
tarixi amillәr;
siyasi vә iqtisadi amillәr;
huquqi vә mәdәni amillәr;

Sual: Aşağıdakılardan hansı muәssisәnin xususi vәsaitlәrinin formalaşdırılması
mәnbәlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)

mәnfәәt
amortizasiya ayırmaları
kreditor borcları
sәhm buraxlışından daxil olan vәsaitlәr
nizamnamә kapitalı

Sual: Aşağıdakılardan hansı sәmәrәlilik baxımından iri müәssisәnin üstünlüyünü
şәrtlәndirәn amil hesab edilmir: (Çәki: 1)

İri müәssisәlәrdә daha güclü vә mәhsuldarlığı yüksәk olan ava¬danlıqlar tәtbiq
etmәk mümkündür;

İri istehsallarda istehsalın vә әmәyin mütәrәqqi tәşkili for¬ma¬larına keçmәk daha
asan olur;

İri istehsalda hazırlanan mәhsulun maya dәyәri kiçik istehsallara nisbәtәn aşağı
sәviyyәdә olur

İri istehsallarda elmitәdqiqat vә sınaq laboratoriyaları, güclü konstruktor büroları
yaratmaq mümkün olur;

İstehsalın iri müәssisәlәrdә cәmlәnmәsi daxili bazarda rәqabәt iştirakçılarının



sayının artmasına gәtirib çıxarır.

Sual: Aşağıdakılardan hansı satışın planlaşdırılmasına aid edilir? (Çәki: 1)
madditexniki tәminat planlarının tәrtib etmәk;
әlavә xidmәtlәrin, xarici ticarәt әmәliyyatlarının, reklam fәaliyyәtinin planlaşdırılması;
müәssisәdә innovasiya prosesinin plan¬laşdırılması,
әmәk haqqının müәyyәnlәşdirilmәsi;
müәssisәnin әmәk resurslarına olan tәlabatın plan¬laşdırılması.

Sual: Aşağıdakılardan hansını innovasiya proseslәrinin idarә olunmasının daha vacib
mәsәlәsi hesab etmәk olar: (Çәki: 1)

yeniliyin texnoloji potensialının onun iqtisadi potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin
edilmәsini;

yeniliyin iqtisadi potensialının onun texnoloji potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin
edilmәsini;

yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının yaradılması;
yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının optimal uzlaşdırılımasının

tәmin edilmәsi;
yeniliyin texnoloji potensialının reallaşdırılması ucun onun iqtisadi potensialının

yaradılması.

Sual: Aşağıdakılardan hansını innovasiya proseslәrinin idarә olunmasının daha vacib
mәsәlәsi hesab etmәk olar: (Çәki: 1)

yeniliyin texnoloji potensialının onun iqtisadi potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin
edilmәsini;

yeniliyin iqtisadi potensialının onun texnoloji potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin
edilmәsini;

yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının yaradılması;
yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının optimal uzlaşdırılımasının

tәmin edilmәsi;
yeniliyin texnoloji potensialının reallaşdırılması ucun onun iqtisadi potensialının

yaradılması.

Sual: Buraxılan mәhsulun iqtisadi tәyinatına görә firmalar bölünürlәr: (Çәki: 1)
kiçik vә orta müәssisәlәrә
istehsal vә kommersiya müәssisәlәrinә
әl әmәyinә әsaslanan vә avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrә
istehlak şeylәri vә istehsal vasitәlәri istehsal edәn müәssisәlәrә
ixtisaslaşdırılmış vә universal müәssisәlәrә

Sual: Dairәvi reyslәr sxemindә sexlәrin xammal vә materiallarla tәminatı necә hәyata
keçirilir? (Çәki: 1)

eyni zonada yerlәşәn bir neçә is¬teh¬lakçı sex xammal vә materiallarla bir reyslә
tәchiz edilir;

nәqliyyatın hәr bir sexә doğru sә¬fәri yüklә, anbara qayıdanda boş, yaxud tara ilә
olur;



anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә sax¬la¬yır vә onları ayrıayrılıqda
xammal vә materiallarla tәchiz edilir;

müxtәlif zonalarda yerlәşәn is¬teh¬lakçı sexlәr xammal vә materiallarla ayrıayrı
reyslәrlә tәchiz edilir;

anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә sax¬la¬yır vә onlar xammal vә
materiallarla müxtәlif reyslәrlә tәchiz edilir.

Sual: Dövriyyә zadeli nә vaxt yaradılır? (Çәki: 1)
bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın başqasına nisbәtәn fәrqlәndiyi halda

yaradılır;
ayrıayrı iş yerlәrindә, istehsal sahәlәri¬ndә istehsalın hәcminin artırılması üçün

yaradılır;
bir iş yerindә әmәliyyata sәrf olunan vaxtın başqasına bәrabәr olduğu halda

yaradılır;
iş yerlәrinin әvvәlcәdәn nәzәrdә tutul¬ma¬mış boşdayanmalar yarandığı vә zay

mәhsulların buraxıldığı tәqdirdә sığortalanmaq üçün yaradılır;
zadellәrә olan günlük minmum tәlәbatı ödәmәk üçün yaradılır.

Sual: Firma birbaşa satış sisteminin üstünlüyünә aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)
әlaqәlәrin sayının azalması;
әmtәәnin hәrә¬kәti ilә bağlı risklәrin azalması;
әmtәә ehtiyatlarının yaradılması ilә әla¬qә¬dar istehsaldankәnar xәrclәrin azalması;
mәhsulun son istehlakçıya bila¬va¬sitә çatdırılması ilә әlaqәdar xәrclәrin azalması;
son istehlakçılarla mü¬tә¬madi olaraq sıx әlaqәlәr saxlanması.

Sual: Fondverimi gostәricisinin sәviyyәsinin artırılması tapşırıqları muәssisәnin inkişaf
planının hansı bolmәsinә aiddir? (Çәki: 1)

istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yuksәldilmәsi planı;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması xәrclәri planı;
mәhsulun istehsalı vә reallaşdırılması planı;
maliyyә planı;
investisiya vә yeni texnikanın tәtbiqi planı.

Sual: Funksional әlamәtә gorә planlar hansı novlәrә ayrılır? (Çәki: 1)
qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli planlar inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi

planlar;
strateji, taktiki, operativ planlar;
satış, istehsal, madditexniki tәminat planlar;
plan, proqram, proqnoz;
inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar.

Sual: Funksional әlamәtә gorә planlar hansı novlәrә ayrılır? (Çәki: 1)
qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli planlar inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi

planlar;
strateji, taktiki, operativ planlar;
satış, istehsal, madditexniki tәminat planlar;



plan, proqram, proqnoz;
inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar.

Sual: Hanısı variant gomruk rusumu novunә aid deyil? (Çәki: 1)
advalor rusum
strateji rusum
xususi rusum
kompensasiya rusumu
spesifik rusum

Sual: Hanısı variant gomruk rusumu novunә aid deyil? (Çәki: 1)
advalor rusum
strateji rusum
xususi rusum
kompensasiya rusumu
spesifik rusum

Sual: Hissә (detal) üzrә hesablama metodu ilә materiala tәlәbat necә hesablanır? (Çәki:
1)

hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin hissә (detal)
növünün vahidi üzrә material mәsrә¬fi nor¬¬ma¬¬sına vurulur;

hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcmi hәmin hissә (detal)
növünün vahidinin material tutumluğu göstәricisinә vurulur;

hissәnin (detalın) istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminin hәmin hissә
(detal) növünün vahidinin material mәsrәfi nor¬¬ma¬¬sına nisbәti kimi;

hissәnin (detalın) sayınin hәmin hissә (detal) növünün vahidinin material tutumluğu
göstәricisinә nisbәti kimi;

hissәnin (detalın) hәr vahidi üzrә material mәsrә¬fi nor¬¬ma¬¬sı hissәnin (detalın)
istehsal proqramında nәzәrdә tutulmuş hәcminә nisbәti kimi.

Sual: İdarәetmә funksiyası dedikdә nә başa duşulur? (Çәki: 1)
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә istehsalın tәşkili prinsiplәrinin mәcmusu başa duşulur
idarәetmә vәzifәlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa duşulur;
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә vәzifәlәrinin mәcmusu başa duşulur;
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa duşulur;
idarәetmә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk usulları vә vasitәlәrinin mәcmusu başa

duşulur.

Sual: İdarәetmә funksiyası dedikdә nә başa duşulur? (Çәki: 1)
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә istehsalın tәşkili prinsiplәrinin mәcmusu başa duşulur
idarәetmә vәzifәlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa duşulur;
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә vәzifәlәrinin mәcmusu başa duşulur;
idarәetmә mәqsәdlәrinin vә metodlarının mәcmusu başa duşulur;
idarәetmә vәzifәlәrini yerinә yetirmәk usulları vә vasitәlәrinin mәcmusu başa

duşulur.



Sual: İdarәetmәdә qaşıya qoyulan mәqsәdlәr hansı tәlәbә cavab vermәyә bilәr? (Çәki:
1)

mәqsәdlәrin uzlaşması, vәhdәtdә olması vә birbirinә zidd olmaması;
real olması (yerinә yetirilmәsinin mumkun olması);
tәhcizatcıların mәnafeyinә tabe olması;
icracılar ucun aydın olması;
cevik olması.

Sual: İdarәetmәnin funksiyası olan planlaşdırmanın mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı
aiddir? (Çәki: 1)

matris sxemi;
koordinasiya;
Tәşәbbüskarlıq;
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi;
lisenziyalaşdırma.

Sual: İxtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә müәssisәlәr müәssisәlәr bölünürülәr: (Çәki: 1)
ixtisaslaşdırılımış, ixtisaslaşdırılmış, kombinәlәşmiş müәssisәlәrә
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq müәssisәlәrә
kütlәvi, seriyalı vә fәrdi müәssisәlәrә
ixtisaslaşdırılımış, axınlı vә fәrdi müәssisәlәrә

Sual: İmtyazlı sәhmlәr sәhmdar cәmiyyәtin Nizamnamә kapitalının: (Çәki: 1)
25 faizindәn çox ola bilmәz
100 faizini tәşkil etmәlidir
50 faizindәn çox olmalıdır
75 faizindәn az ola bilmәz
hәdd yöxdur

Sual: İmtyazlı sәhmlәr sәhmdar cәmiyyәtin Nizamnamә kapitalının: (Çәki: 1)
25 faizindәn çox ola bilmәz
100 faizini tәşkil etmәlidir
50 faizindәn çox olmalıdır
75 faizindәn az ola bilmәz
hәdd yöxdur

Sual: İnvestisiya layihәsinin texnikiiqtisadi әsaslandırılması nәdir? (Çәki: 1)
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin

sosialpsixoloji, siyasiiqtisadi vә ekoloji imkanlarının tәdqiqidir;
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin

texniki, iqtisadi, ekoloji vә ma¬liy¬yә imkanlarının tәdqiqidir;
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin

istehsal güclәrinin artımına tәsirinin tәdqiqidir;
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin



mәnәvi aspektlәrinin tәdqiqidir;
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin

fondveriminin yüksәldilmәsinә tәsirinin tәdqiqidir;

Sual: İnvestisiyanın rentabellik indeksi necә hesablanır? (Çәki: 1)
illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri

arasınlakı fәrq kimi;
illәr üzrә material xәrclәrinin cari dәyәri kimi;
illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәrinin illәr üzrә nağd pul mәxariclәrinin

cari dәyәrinә nisbәti kimi;
illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin cari dәyәrinin illәr üzrә ilә gәlirlәrin cari dәyәrinә

nisbәti kimi;
illәr üzrә әmәk haqqını xәrclәri vә amortizasiya ayırmalarının cәminin cari dәyәri

kimi.

Sual: İstehsal mәsrәflәri iqtisadi elementlәr üzrә necә qruplaşdırılır? (Çәki: 1)
xammal, material, enerji, gәlәcәk dövrün xәrclәri, reklam xәrclәri, zavoddaxili vә

zavoddan kәnar nәqliyyat, su, qaz, cәrimә vә vergi vә sair xәrclәr;
material xәrclәri (geri qaytarınlan tullantıların dәyәri çıxılmaqla), amortizasiya

ayırmaları, fәhlәlәrin әsas vә әlavә әmәk haqqı, fәhlәlәrin әlavә әmәk haqqı, sosial
ehtiyaclara ayırmalar vә sair xәrclәr

material xәrclәri (qaytarılan, istifadәsi mümkün olan tul¬lan¬tı¬ların dәyәri
çıxılmaqla), әmәk haqqı xәrclәri, sosial sığorta ayırmaları, әsas fondların
amortizasiyası vә sair xәrclәr;

xammal vә materiallar, texnoloji ehtiyaclar üçün yanacaq vә enerji, istehsal
fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı, istehsal fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı, sosial sığortaya
ayırmalar, sex xәrclәri, ümumzavod xәrclәri;

material, amortizasiya ayırmaları, nәqliyyat, satış vә satışdan sonrakı servis xәrclәri.

Sual: İstehsal proqramının dәyәr gostәricisi hansıdır? (Çәki: 1)
әmtәәlik mәhsul;
1 manatlıq әmtәәlik mәhsula cәkilәn xәrc;
әsas istehsal fondlarının tәrkibi;
dovriyyә vәsaitlәrinin dәyәri;
mәhsulun maya dәyәri.

Sual: İstehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә hansı amil tәsir göstәrmir? (Çәki:
1)

elmitexniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi;
istehsalın tәmәrküzlәşmәsi, kombinәlәşmәsi, ixtisaslaşması vә

kooperativlәş¬mә¬si;
istehsalın vә idarәetmәnin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi;
işçilәrin günlük iş vaxtının vә növbәlilik әmsalının azaldılması;
işçilәrin ixtisas sәviyyәsinin artırılması vә әmәyin tәş¬kilinin yaxşılaşdırılması.

Sual: İşlәrinin xarakterinә görә fәhlәlәr qrupuna aid deyil: (Çәki: 1)
mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt edәnlәr;



müәssisә әrazisinә nәzarәt edәnlәr;
әmәk predmetini emal edәnlәr;
xammal vә hazır mәhsulu nәql edәnlәr;
tәmir işini hәyata keçirәnlәr.

Sual: Qiymәtlәrin novlәrinә aid deyil? (Çәki: 1)
topdansatış qiymәti
tikinti mәhsuluna qiymәt
nәqliyyat tariflәri
qarışıq qiymәtlәr
pәrakәndәsatış qiymәtlәri

Sual: Mәhsulun keyfiyyәti: (Çәki: 1)
satış zamanı formalaşır
bazarda formalaşır
istehsal prosesindә formalaşır
mәhsula servis prosesindә formalaşır
tәdavul prosesindә formalaşır

Sual: Mәhsulun rәqabәtqabiliyyәti: (Çәki: 1)
yalnız onun qiymәti ilә müәyyәn olunur
dovriyyә vә tәdavul fondları istifadә göstәrijilәri ilә müәyyәn olunur
reallaşdırılmaya çәkilәn xәrjlәrin hәmi ilә müәyәn olunur.
onun oz tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını şәrtlәndirәn,

özünәmәxsus xassәlәrin mәjmusu ilә müәyyәn olunur
alıjıların müәyyәn qrupu üçün maraq kәsb edәn vә onların müәyyәn tәlәbatlarının

ödәnilmәsini tәmin edәn xassәlәrin mәjmusu ilә müәyyәn olunur

Sual: Mәhsuluna qiymәtinә hansı amil tәsir etmir? (Çәki: 1)
mәhsulun maya dәyәri
mәhsulun әvәzedicilәrinin qiymәti
inflyasiyanın sәviyyәsi
analoji mәhsul istehsal edәn rәqib muәssisәlәrin bazardakı davranışları
hazır mәsul anbarının hәcmini
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